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    BAB II 

LANDASAN TEORI 

A. Grand Teory 

1. Manajemen  

Manajemen adalah sebuah proses perencanaan, pengorganisasian, 

dan pengontrolan sumber daya untuk mencapai sasaran atau tujuan 

secara efektif dan efisien. Manajemen keuangan meupakan bagian dari 

seri manajemen umum yang menitikberatkan pada fungsi keuangan 

perusahaan. Sebagai bagian dari manajemen umum, penerapan 

manajemen keuangan tidak berdiri sendiri melainkan memerlukan 

berbagai disiplin ilmu lain, seperti manajemen pemasaran, manajemen 

produksi, akuntansi, ekonomi mikro, ekonomi makro, metode kuantitatif, 

dan sebagainya. 

Mayoritas usaha, baik yang berskala besar maupun kecil 

mempunyai profit motif atau non profit motif yang akan mempunyai 

perhatian besar di bidang keuangan. Demikian juga dengan usaha 

pemerintah dalam melaksanakan otonomi daerah saat ini. Untuk itu para 

pejabat daerah pada posisi tertentu harus memahami 

keuangan daerah. Keberhasilan maupun kegagalan usaha hampir 

sebagian besar ditentukan oleh kualitas keputusan keuangan, baik yang 

menyangkut investasi, pembelanjaan, maupun kebijakan deviden 
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sehingga dapat dikatakan bahwa hampir setiap masalah yang timbul 

didalam perusahaan akan berimplikasi pada bidang keuangan.
14

 

Tugas pokok manajemen keuangan adalah merencakan perolehan 

dan penggunaan dana untuk memaksimalkan nilai perusahaan.
15

 Dalam 

hal ini kegiatan manajemen keuangan terbatas pada kegiatan terhadap 

pengelolaan keuangan perusahaan yang meliputi perencanaan sumber 

keuangan (pembelanjaan), perencanaan alokasi keuangan (investasi), 

serta penentuan struktur aktiva (kekayaan), keuangan, dan modal 

perusahaan.  

Manajemen Keuangan Syariah adalah sebuah kegiatan manajerial 

keuangan untuk mencapai tujuan dengan memperhatikan kesesuaiannya 

pada prinsip syariah dalam agama Islam. Fungsi manajemen keuangan 

syariah, yaitu: 

a. Sebagai aktivitas perolehan dana. Hal ini berarti bahwa setiap hal 

yang dilakukan sebagai upaya dalam rangka memperoleh harta 

dengan semestinya memperhatikan cara-cara sesuai dengan syariah 

seperti Mudharabah, Musyarakah, Murabahah, Salam, Istishna’, 

Ijarah,dll. 

b. Sebagai aktivitas perolehan aktivitas. Dalam hal ini aktivitas 

investasi juga harus memperhatikan prinsip-prinsip “uang sebagai 

alat tukar bukan sebagai komoditi yang diperdagangkan”, dapat 

                                                           
14

 Moeljadi, Manajemen Keuangan, (Malang: Bayumedia Publishing,2006), Hal.1 
15

 Ibid, Hal.9 
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dilakukan secara langsung atau melalui lembaga intermediasi seperti 

bank syariah dan reksa dana syariah.   

c. Sebagai aktivitas penggunaan dana. Dalam hal ini menjelaskan 

bahwa harta yang diperoleh digunakan untuk hal-hal yang tidak 

dilarang seperti memberi barang konsumtif. Hal-hal yang dianjurkan 

seperti zakat, infaq, waqaf, shadaqah.   

Sesuai dalam QS. Al-Dzariyaat ayat 19, yang berbunyi: 

               

Artinya: 

Dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin yang 

meminta dan orang miskin yang tidak mendapat bagian.
16

 

Dari ayat tersebut dapat disimpulkan bahwa di dalam harta yang 

kita miliki terkandung bagian dari orang miskin. sehingga sebagai 

sesama makhluk ciptaan Allah SWT kita dianjurkan untuk saling 

tolong menolong dan berbagi rezeki kepada kaum yang kurang 

beruntung. 

B. Alat Komunikasi 

1. Pengertian Komunikasi 

Kata komunikasi berasal dari perkataan bahasa latin 

communication  yang berarti “pemberitahuan” atau “pertukaran 

pikiran”. Secara garis besar dalam suatu proses komunikasi harus 

                                                           
16

 Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahannya. (Bandung: WALI OASIS 

TERRACE RECIDENT,2012), Hal.62 
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terdapat unsur-unsur kesamaan makna agar terjadi suatu pertukaran 

pikiran atau pengertian, antara komunikator (penyebar pesan) dan 

komunikan (penerima pesan).
17

 Ada beberapa definisi tentang 

komunikasi sebagai berikut : 

a) Komunikasi adalah proses yang menggambarkan siapa, 

mengatakan apa, dengan cara apa, kepada siapa, dengan efek apa  

b) Komunikasi merupakan setiap proses pertukaran informasi, 

gagasan dan perasaan. Proses ini meliputi informasi yang 

disampaikan, baik secara lisan maupun tertulis, dengan kata-kata 

atau yang disampaikan dengan bahasa tubuh, gaya maupun 

penampilan diri, menggunakan alat bantu di sekeliling kita, 

sehingga sebuah pesan menjadi lebih kaya.
18

 

c) Komunikasi memiliki arti popular, profesional dan teknis. Istilah 

ini biasanya digunakan dengan cara yang sangat umum oleh 

masyarakat, dengan cara yang lebih fokus dalam kerangka kerja di 

lingkungan professional, dan dengan cara yang lebih khusus dalam 

kegiatan akademis dan teknis.
19

 

d) Komunikasi adalah bentuk interaksi manusia yang saling 

mempengaruhi satu sama lain, sengaja atau tidak sengaja. Tidak 

                                                           
17

 Rosady Ruslan,Manajemen Public Relations Dan Media Komunikas:Konsepsi dan 
Aplikasi, (Jakarta:PT Raja Grafindo,2016),Hal.81 

18
 Alo Liliweri, Sosiologi dan Komunikasi Organisasi, (Jakarta:PT Bumi Aksara,2014), 

Hal.359 
19

 Brent D.Ruben & Lea P.Stewart, Komunikasi dan Perilaku Manusia, (Jakarta:Rajawali 
Pers,2013),Hal.14 
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terbatas pada bentuk komunikasi menggunakan bahassa verbal, 

tetapi juga dalam hal ekspresi muka, lukisan, seni dan teknologi.
20

 

Secara umum komunikasi merupakan kegiatan transmisi informasi, 

ide-ide, sikap atau pernyataan emosional dari satu orang atau 

kelompok yang disampaikan ke pihak lain, terutama melalui simbol-

simbol tertentu.
21

 Dalam pengertian secara umum, melakukan 

komunikasi dimana saja merupakan satu sistem, adanya sumber, 

mempengaruhi pihak lain yang bertujuan untuk memanipulasi simbol-

simbol alternatif dan dapat ditransmisikan melalui satu saluran untuk 

mengontak sasarannya.  

Menurut McQuail dan Windahl, bahwa komunikasi tersebut 

berkaitan erat dengan pengiriman pesan, media saluran, pesan-pesan, 

penerima dan terjadi hubungan antara pengirim dan penerima yang 

menimbulkan efek tertentu, atau kaitannya dengan kegiatan 

komunikasi dan satu hal dalam rangkaian penyampaian pesan-pesan. 
22

  

Dari beberapa definisi di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa 

komunikasi – termasuk komunikasi yang dioperasikan dalam konteks 

organisasi-merupakan suatu aktivitas manusia yang selalu melibatka 

sumber komunikasi. Pesan komunikasi yang berbentuk verbal dan 

nonverbal, media atau saluran sebagai sarana atau wadah tempat pesan 

atau rangkaian pesan diialihkan, baik melalui cara, alat, metode untuk 

memindahkan pesan, penerima atau sasaran yang menerima 

                                                           
 
20

 Hafid Cangara, Pengantar Ilmu Komunikasi, (Jakarta:Rajawali Pers,2014), Hal.23  
21

 Rosady Ruslan, Metode Penelitian Public Relations…,Hal. 89 
22

 Ibid, hal. 91 
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komunikasi, tujuan atau maksud komunikasi dan rangkaian kegiatan 

antara sumber atau pengirim dengan sasaran atau penerima.
23

 

Unsur atau elemen adalah bagian yang digunakan untuk 

membangun suatu body (badan). Penerapan yang dilakukan oleh Miller 

dan Cherry mengenai proses komunikasi antar manusia, yaitu : 

a. Sumber 

Semua peristiwa komunikasi akan melibatkan sumber sebagai 

pengirim informasi. Sumber terdiri dari satu orang, bisa juga dalam 

bentuk kelompok (partai,organisasi atau lembaga). Sumber disebut 

pengirim, komunikator atau dalam bahasa Inggrisnya source, 

sender, encoder. 

b. Pesan 

Pesan dapat disampaikan dengan tatap muka dan melalui alat 

atau media komunikasi. Pesan berisi ilmu pengetahuan, hiburan, 

informasi, nasihat, propaganda. Pesan dalam bahasa Inggris adalah 

message, cintent atau information. 

c. Media 

Media yang dimaksud adalah alat yang digunakan untuk 

memindahkan pesan dari sumber kepada penerima. Bentuk media 

komunikasi ada pada komunikasi antarpribadi pancaindra (telepon, 

surat, telegram, dll). Media adalah alat yang dapat menghubungkan 

antara sumber dan penerima yang sifatnya terbuka, dimana setiap 

                                                           
23

 Alo Liliweri, Sosiologi…,Hal.360 
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orang dapat melihat, membaca dan mendengar. Media dalam 

komunikasi massa ada 2 macam, yaitu : 

1) media cetak, seperti surat kabar, majalah, buku, brosur, stieker, 

hand out, poster, spanduk, dll. 

2) Media elektronik, sepert televisi, video recording, komputer. 

d. Penerima  

Penerima adalah pihak yang menjadi sasaran pesan yang 

dikirim oleh sumber. Penerima disebut, Khalayak, sasaran, 

komunikan dan dalam bahasa Inggris disebut audience atau 

receiver.  

e. Pengaruh  

Pengaruh adalah perbedaan antara apa yang difikirkan, 

dirasakan dan dilakukan penerima sebelum dan sesudah menerima 

pesan. Pengaruh dapat diartikan pengaruh keyakinan pada 

pengetahuan, sikap dan tindakan seseorang akibat menerima pesan. 

f. Tanggapan balik 

Umpan balik adalah bentuk pengaruh yang berassal dari 

penerima. Misalnya, alat yang digunakan untuk menyampaikan 

pesan mengalami gangguan sebelum sampai ke tujuan. 

g. Lingkungan  

Lingkungan atau situasi adalah faktor tertentu yang mempengaruhi 

jalannya komunikasi. Faktor ini digolongkan atas 4 macam, yaitu : 



22 
 

 
 

1. Lingungan fisik. Komunikasi sulit dilakukan karena faktor 

jarak, dimana tidak tersedia fasilitas komunikasi seperti 

telepon, kantor pos dan jalan raya. 

2. Lingkungan sosial budaya. Misalnya kesamaan bahasa, 

kepercayaan, adat istiadat status sosial. 

3. Dimensi psikologis adalah pertimbangan kejiwaan yang 

digunkan dalam komunikasi. Misalnya menghindari kritik 

yang menyinggung perassaan orang lain. 

4. Dimensi waktu. Proses komunikasi tertunda karena 

pertimbangan waktu. Misalnya, musim.namun perlu 

diketahui karena dimensi waktu maka informasi memiliki 

nilai. 

Gambar 2.1  

Unsur Komunikasi 

 

 

 

 

lingkungan 

 

 

Sumber Pesan Media Penerima efek 

Umpan Balik 
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Dalam buku yang berjudul Business Communication Today 

menggambarkan proses komunikasi terdiri 5 tahap kegiatan, yaitu :
24

 

a. Pengirim melalui ide/gagasan 

Komunikasi diawali dengan adanya ide/gagasan dalam pikiran 

seseorang (pengirim) dan kemudian menyampaikannya kepada 

orang lain (penerima) 

b. Ide diubah menjadi pesan 

Ide/gagasan yang ada dalam pikiran pengirim tidak mudah 

dimengerti oleh orang lain. Agar dapat dimengerti dan diterima 

dengan baik ide/gagasan yang ada dalam pikiran diubah menjadi 

pesan. Bentuk pesan, gaya penyampaian dan nada, tergantung 

selera dan pilihan pengiriman pesan. Perubahan ide menjadi pesan 

sering disebut ecoding. 

c. Pemindahan pesan 

Setelah ide/gagasan diubah menjadi pesan selanjutnya 

memindahkan pesan kepadda penerima melalui bentuk komunikasi 

(lisan, tertulis, verbal an non verbal) dan melalui media komunikasi 

(tatap muka, respon, telepon, surat, laporan, dll). 

d. Penerima menerima pesan 

Penerima mengartikan atau menginterprestasikan pesan yang 

diterima 

e. Penerima pesan bereaksi dan mengirimkan pesan yan diterima 
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f. Sebagai tanggapan atas pesan yang diterima. Penerima akan 

memberi sinyal, misalnya mengangguk, tersenyum, atau secara 

tertulis 

2. Pengertian Alat Komunikasi 

Alat komunikasi adalah semua media yang digunakan untuk 

menyebarkan atau menyampaikan informasi, baik informasi kepada 

satu atau banyak orang. Alat komunikasi bukan hanya menyampaikan 

informasi saja tetapi juga menghasilkan informasi.
25

 

 Komunikasi dibutuhkan manusia dalam kehidupannya karena 

dapat digunakan sebagai pelontar dan penangkap ide, membentuk 

pendapat, menentukan sikap, dan memutuskan tindakan. Dari 

kenyataan sehari-hari dapat dilihat bahwa komunikasi dapat 

dilangsungkan tanpa menggunakan alat bantu dan harus dilangsungkan 

dengan alat bantu. 

 Alat bantu tersebut dinamakan media komunikasi atau sarana 

komunikasi, yaitu berupa suatu alat atau seperangkat yang dapat 

digunakan untuk menunjang kelancaran proses komunikasi. 

 Komunikasi dilakukan antara komunikator dengan komunikan 

biasanya berlangsung pada posisi atau jarak seperti berikut :
26

 

a. Komunikator dan komunikan bertatap muka langsung dalam jarak 

yang relatif dekat 
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 Hery Nuryanto,Teknologi Informasi dan Komunikasi,(Jakarta:Balai Pustaka,2012), 

Hal.14 
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 Atep Adya Barata,Dasar-Dasar Pelayanan Prima, (Jakarta:PT Gramedia,2014),Hal.108 
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b. Komunikator dan komunikan bertatap muka langsung, pada suatu 

tempat yang agak berjauhan atau ruangan yang luas 

c. Komunikator dan komunikan bertatap muka langsung pada tempat 

yang berlainanyang jaraknya relatif dekat 

d. Komunikator dan komunikan bertatap muka langsung, pada tempat 

yang berlainan yang jaraknya agak jauh 

e. Komunikator dan komunikan bertatap muka langsung, pada tempat 

yang berlainan yang jaraknya sanga jauh 

f. Komunikator dan komunikan tidak bertatap muka langsung 

walaupun ada pada jarak yang relatif dekat (beda ruangan) 

g. Komunikator dan komunikan tidak bertatap muka langsung karena 

masing-masing berada pada tempat yang berlainan dengan jarak 

yang agak jauh 

h. Komunikator dan komunikan tidak bertatap muka langsung karena 

masing-masing beradda pada tempat yang berlaianan dengan jarak 

yang sangat jauh 

Dilihat dari jangkauan penyebaran informasi, maka media 

komunikasi dapat diklasifikasikan menjadi dua, yaitu :
27

 

a. Media komunikasi eksternal 

Media komunikasi eksternal adalah media komunikasi yang 

dipergunakan untuk menjalin hubungan dan menyampaikan 

                                                           
27

 Suranto AW,Komunikasi Perkantoran Prinsip Komunikasi untuk Meningkatkan Kinerja 

Perkantoran, (Yogyakarta: Media Wacana,2005), Hal.123 
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informasi dengan pihak di luar kantor. Media eksternal yang 

sering dipergunakan oleh perkantoran adalah sebagai berikut : 

1) Media cetak  

Media cetak seperti majalah perusahaan, bulletin, brosur, 

leaflet adalah media komunikasi tertulis untuk menjangkau 

publik seperti pemegang saham, konsumen, pelanggan, 

mitra kerja 

2) Radio 

Radio adalah media audio yang mampu mengirimkan pesan 

berupa informasi lisan kepada khalayak. 

3) Televisi 

Hal ini kepentingan perkantoran untuk menyampaikan 

pesan kepada public melalui televisi dapat ditempuh dengan 

memasang iklan, mengundang wartawan agar memuat 

kegiatan perkantoran 

4) Telephone 

Media ini sangat penting untuk menyampaikan dan 

menerima informasi lisan secara cepat dengan pihak 

eksternal 

5) Surat 

Surat merupakan media komunikasi yang efektif apabila 

pihak terkait tidak dapat berhubungan secara langsung atau 

lisan 
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6) Internet 

Media komunikasi berbasis komputer teknologi informasi, 

internet banyak dipilih suatu perkantoran guna menjalin 

komunikasi karena media ini memiliki kemampuan 

menjangkau khalayak 

b. Media komunikasi internal 

Media komunikasi internal adalah semua sarana 

penyampaian dan penerimaan informasi dikalangan public 

internal perkantoran dan bersifat non komersial. Jenis-jenis 

media yang digunakan secara internal adalah sebagai berikut : 

1) Telephone, merupakan media yang praktis untuk proses 

penyampaian dan menerima pesan lisan dikalangan 

pegawai maupun pejabat di suatu perkantoran 

2) Surat, keptusan yang dikeluarkan oleh manajemen 

perkantoran dan bersifat mengikat bagi anggota, biasanya 

disampaikan kepada yang bersangkutan melalui surat 

3) Papan pengumuman, dipergunakan untuk menyampaikan 

informasi penting kepada seluruh karyawan 

4) House journal, seperti majalah, bulanan, profil perusahaan 

(annual report), bulletin, tabloid 

5) Printed material, media komunikasi dan publikasi berupa 

barang-barang cetakan seperti pamphlet, kop surat, 

kalender, logo, kartu nama, memo 
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6) Media pertemuan atau pembicaraan 

Pertemuan dapat digunakan sebagai forum untuk 

menyampaikan informasi secara cepat dan tepat, dan segera 

dapat diketahui umpan baliknya 

3. Fungsi Media/Alat Komunikasi 

Media komunikasi sebagai alat untuk memperlancar proses 

komunikasi karena dalam kenyataannya berfungsi sebagai alat untuk : 

a. Mempermudah penyampaian pesan atau informasi 

b. Membangkitkan motivasi komunikan 

c. Mengefektifkan proses penyampaian informasi 

d. Mempersingkat waktu penyampaian informasi 

e. Menghubungkan komunikator dengan komunikan yang berjauhan 

f. Menambah daya tarik informasi atau pesan yang akan disampaikan 

g. Memperjelas isi dan maksud informasi yang akan disampaikan
28

 

h. Produksi, media komunikasi yang berguna untuk menhasilkan 

informasi. Contoh : komputer pengolah kata Word processor 

i. Reproduksi, media komunikasi yang kegunaannya untuk 

memproduksi ulang dan menggandakan informasi. Misalnya, audio 

tapes recorder dan videotapes 

j. Penyampaian informasi, media komunikasi yang dipergunakan 

untuk menyebar-luaskan dan menyampaikan pesan kepada 
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komunikan yang menjadi sasaran. Contoh : telepon, bulletin, 

faximile, dll
29

 

Kesejahteraan umat Islam Indonesia di masa yang akan dating 

tergantung kemauan belajar dan kerja kerasnya untuk mengembangkan 

iptek bersumberkan Al-Qur’an dengan sentuhan aktivitas bisnis.
30

 

Sesuai dalam QS. An-Nahl ayat 78, yang berbunyi: 

                    

                        

 

Artinya: 

Dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan 

tidak mengetahui sesuatupun, dan dia memberi kamu pendengaran, 

penglihatan dan hati, agar kamu bersyukur.
31

 

Dari ayat diatas dapat disimpulkan bahwa manusia terlahir dalam 

keadaan tidak mengetahui apapun tapi Allah SWT memeberikan 

manusia panca indra dan akal fikiran untuk mengamati seluk beluk 

jagat raya beserta isinya, sehingga mengetahui rahasia-rahasia alam 

dan mampu memanfaatkan untuk kepentingan dunia akhirat. Hal ini 

terbukti Media/Alat komunikasi menunjukkan kualitas manusia akan 

perkembangan ilmu teknologi. 
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4. Jenis Media Komunikasi 

a. Berdasarkan alat yang digunakan, media komunikasi dapat 

dibedakan menjadi 3 jenis, yaitu:
32

 

1) Media komunikasi audio (pendengaran) 

Audio artinya sesuatu yang bersifat dapat didengar. Jadi media 

komunikasi adalah suatu alat komunikasi yang memancarkan 

suara, sehingga memungkinkan komunikasi dapat ditangkap 

melalui saluran pendengaran. Contoh : radio dan telepon 

2) Media komunikasi visual (penglihatan) 

Visual artinya sesuatu yang dapat dilihat dengan indra 

penglihatan (mata). Media komunikasi visual adalah alat 

komunikasi yang memancarkan tulisan atau gambar, sehingga 

memungkinkan komunikasi dapat ditangkap melalui saluran 

penglihatan. Contoh : surat, brosur, poster, spanduk, dan media 

cetak (surat kabar,majalah, tabloid) 

3) Media komunikasi audio-visual (pendengaran dan penglihatan) 

Media komunikasi audio-visual adalah suatu alat komunikasi 

yang memancarkan suara disertai tulisan atau gambar, sehingga 

memungkinkan komunikasi dapat ditangkap melalui saluran 

pendengaran dan penglihatan. Contoh : Televisi, video, film 

b. Berdasarkan sasarannya, media komunikasi dapat dibedakan 

menjadi 2, yaitu: 
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1) Media komunikasi umum 

Media komunikasi umum adalah alat komunikasi yang 

ditujukan kepada sasaran tunggal, kelompok atau massa. 

Contoh media atau alat yang dapat digunakan dalam 

komunikasi umum untuk sasaran tunggal berupa: telepon, 

telegram, surat, e-mail. Untuk sasaran kelompok  berupa: surat, 

telegram, e-mail, brosur, plakat, spanduk dan internet. Untuk 

sasaran massa, berupa: brosur, spanduk, internet, suarat kabar, 

majalah, radio, televise, video dan film 

2) Media komunikasi massa 

Media komunikasi adalah alat komunikasi yang digunakan 

khusus untuk tujuan komunikasi massa. Sifat dari komunikasi 

massa adalah komunikasi satu arah, yaitu komunikator kepada 

khalayak (massa). Contoh media atau alat yang digunakan 

untuk komunikasi massa, antara lain : 

a) Media cetak (surat kabar, majalah, tabloid) 

b) Media audio (radio) 

c) Media audio-visual (televise, film, video) 

d) Media luar ruangan (spanduk, poster, balon, billboard, 

baliho, neon-sign)   
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5. Kekuatan dan Kelemahan Media/Alat Komunikasi
33

 

Untuk penggunaan media/alat komunikasi yang tepat diperlukan 

pemilihan yang seksama, disesuaikan dengan maksud komunikasi 

yang diperlukan karena setiap media komunikasi yang diperlukan 

karena setiap media/alat komunikasi mempunyai kekuatan dan 

kelemahan. 

a. Media audio (pendengaran) 

Kekuatan media audio terletak pada nada suara dan intonasi 

komunikator yang didengar oleh penerima pesan, sehingga apabila 

komunikatornya mampu menyampaikan pesan dengan bahasa yang 

jelas an mudah dimengerti dengan nada dan gaya suara yang baik 

maka khalayak penerima pesan akan mudah tertarik. 

Adapun keuntungan dari penggunaan media audio  antara lain, 

sebagai berikut : 

1) Cara penyampaian relatif mudah 

2) Biaya penyampaian pesan relatif murah 

3) Nada dan intonasi suara dapat membangkitkan fantasi 

pendengaran 

4) Alatnya relatif mudah didapat dan murah 

Sedangkan kelemahan media audio antara lain sebagai berikut : 
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1) Kurang efektif untuk menyampaikan pesan yang materinya 

sangat rinci dan jika pesan tidak direkam terlebih dahulu 

maka pesan tidak dapat disimpan 

2) Sulit dikontrol karena sedikit saja kesalahan dalam teknis 

dan bicara langsung terdengar oleh penerima pesan 

3) Konsistensi kualitas suara sulit dijaga 

4) Pesan tidak tersaji secara visual 

b. Media visual (penglihatan) 

Kekuatan media visual  ada pada kemampuan sajian secara 

nyata yang dapat dinikmati oleh indra mata. Contoh : potret, 

tayangan pesan dalam transparansi atau dalam program computer 

yang disorotkan dengan proyektor (overhead projector). 

Adapun keuntungan dari penggunaan media visual, antara lain : 

1) informasi yang diterima kelihatan nyata (dalam tulisan dan 

gambar) 

2) biaya pembuatannya relatif murah 

3) pembuatan dan penggunaan relatif mudah 

sedangkan kelemahannya media visual, antara lain : 

1) jika visualisasi (gambar) kurang jelas, diperlukan waktu untuk 

menafirkan 

2) jika tayangan visual tidak menarik, menimbulkan rasa bosan 
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3) kualitas gambara atau tayangan yang tidak baik, seperti 

kekurangan atau kelebihan cahaya dapat menimbulkan 

gangguan bagi mata 

c. Media audio visual  (pendengaran dan penglihatan) 

Kekuatan audio visual terletak pada perpaduan antara 

visualisasi dan suara. Indra mata melihat sesuatu yang nyata 

ditunjangg oleh nada suara dan intonasi komunikator. Contoh : 

tayangan di televisi, video dan film. 

Adapun keuntungan penggunaan audio visual , antara lain : 

1) Tidak membosankan penerima pesan 

2) Pesan dapat lebih mudah dimengerti dan dipahami  

Sedangkan kelemahan dari penggunaan media audio visual 

antara lain : 

1) Skenario yang jelek mengakibatkan ketidakserasian 

tayangan 

2) Persiapan pembuatannya memerlukan waktu cukup lama 

3) Biaya relatif mahal 

6. Media/Alat Komunikasi Bisnis 

Ada berbagai media/alat komunikasi yang dapat digunakan dalam 

bisnis, baik untuk kepentingan komunikasi manajemen, pendidikan 

dan pelatihan intern, hubungan dengan mitra bisnis, dan berhubungan 

dengan pelanggan. 

 



35 
 

 
 

a. Media komunikasi manajemen 

1) Untuk hubungan komunikasi intern antara direksi, manajer dan 

staff di lingkungan kantor, dilakukan dengan menggunakan 

peralatan komunikasi seperti: interkom (intercom) atau 

interpon (interphone), komputer dengan jaringan Local Area 

Network (LAN), televise sirkuit tertutup yang disebut Closed  

Cirkuit Television (CCTV), surat-memo. 

2) Untuk hubungan komunikasi di luar ruanga atau jarak jauh 

(distance area), komunikasi antara direksi, manajer dan staff 

dilakukan denggan menggunakan berbagai alat komunikasi 

seperti: surat, telegram, telepon, telepon sellular (HP), 

handitalky, e-mail, pager (penyeranta), computer yang 

dilengkapi program telewicara (teleconference),dll. 

3) Untuk rapat dikantor digunakan transparansi dengan projector, 

komputer dan LCD projector, system audio dan video 

4) Untuk rapat jarak jauh, seperti rapat pimpinan pusat 

dengancabang, anak perusahaan, cabang perusahaan dan agen, 

digunakan computer dengan telewicara dan proyektornya. 

b. Media komunikasi pendidikan dan pelatihan pegawai 

Media komunikasi digunakan dalam pendidikan dan pelatihan 

karyawan, berupa: transparansi, overhead projector, video-TV, 

film, whiteboard, flipchart, sistem audio (wireless dan non-

wireless) 
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c. Media komunikasi untuk berhubunga dengan mitra bisnis 

Media komunikasi digunakan untuk berhubungan dengan mitra 

bisnis,berupa: surat, telegram, e-mail, telepon, Handphone. 

d. Media komunikasi untuk berhubungan dengan pelangggan 

Media komunikasi digunakan untuk berhubungan dengan 

pelangggan secara personal (individu), antara lain : telepon, 

telepon selular, fax, e-mail, surat telegram dan situs internet (web 

site), untuk melakukan bisnis dengan program Virtual shop. 

Sedangkan untuk melaksanakan promosi, pelaksanaan iklan, 

dilakukan dengan menggunakan media komunikasi nassa, seperti : 

surat kabar, majalah, radio, televisi, film,dll. 

Telepon selular atau handphone yang programnya lengkap, disamping 

untuk melakukan pembicaraan dapat digunakan mengirim dan menerima 

pesan ringkas. Dikenal dengan SMS (Short Massage Service), gambar, 

faximile, mengkases internet dengan sistem yang dikenal sebagai WAP 

(Wireless Applicaton Protocol).
34

 

C. Kualitas Pelayanan  

1. Pengertian Kualitas   

Kualitas merupakan kondisi dinamis yang berhubungan dengan 

produk, jasa, manusia, roses dan lingkungan yang memenuhi atau 

melebihi harapan. Kualitass adalah jaminan terbaik kami atas loyalitas 
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pelanggan, pertahanan terkuat menghadapi persaingan luar negeri dan 

satu-satunya jalan mempertahankan pertumbuhan dan penghasilan.
35

 

Definisi American Society for Quality Control., Kualitas (quality) 

adalah totalitas fitur dan karakteristik produk atau jasa yang bergantung 

pada kemampuannya untuk memuaskan kebutuhan yang dinyatakan atau 

tersirat.
36

 

2. Pengertian Pelayanan 

Pelayanan atau service, yaitu niai yang berkaitan dengan 

pemberian jasa pelayanan kepada konsumen.
37

 Pelayanan adalah 

tindakan atau kegiatan yang ditawarkan oleh satu pihak kepada pihak 

lain yang pada dasarnya tidak berwujud dan tidak menyebabkan 

kepemilikan sesuatu. Dalam kenyataannya tidak mudah untuk 

membedakan suatu produk sebagai barang atau jasa secara tepat, karena 

adanya saling melengkapi diantara keduannya.
38

 

3. Kualitas Pelayanan 

  Kualitas pelayanan atau kualitas jasa adalah tingkat keunggulan 

yang diharapkan dan pengendalian atas tingkat keunggulan tersebut 

untuk memenuhi keinginan pelanggan. Artinya, terdapat dua faktor 
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utama yang mempengaruhi kualitas jasa yaitu, layanan yang diharapkan 

dan layanan yang dirasakan.
39

 

 Kualitas  pelayanan  merupakan  salah  satu  faktor  yang  selama  ini 

mempengaruhi  kepuasan  konsumen  secara  umum,  dan  menjadi  

faktor  utama dalam  kepuasan  konsumen  sebuah  perusahaan  jasa.  

Peningkatan  kualitas  pelayanan  sebagai  salah  satu motivator pengikat  

loyalitas konsumen adalah  inti dari usaha di bidang  jasa  (termasuk di 

dalamnya dunia  jasa keuangan syariah).
40

 

Sebagai lembaga keuangan bank memiliki tugas memberikan jasa 

keuangan melalui penitipan uang (simpanan), peminjaman uang (kredit) 

serta jasa-jasa keuangan lainnya. Kualitas pelayanan juga bergantung 

pada beberapa hal, yaitu sistem, teknologi dan manusia. Dari faktor 

manusia sangat memegang kontribusi terbesar dari kualitas pelayanan 

terhaddap perusahaan. “kualitas jasa sebagai ukuran seberapa bagus 

tingkat layanan yang diberikan mampu sesuai dengan ekspektasi 

pelanggan”.
41

 Oleh karena itu, bank harus dapat menjaga kepercayaan  

dari nasabahnya. Kepercayaan sangat penting, karena tanpa kepercayaan 

masyarakat mustahil bank dapat hidup dan berkembang. Untuk menjaga 

dan meningkatkan kepercayaan nasabahnya maka bank perlu menjaga 

citra positif dimata masyarakatnya. 
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Agar bank mendapat citra dan image yang baik dari kalangan 

masyarakat dan nasabah, maka bank harus dapat memberikan pelayanan 

(service) yang murah, cepat, adil dan ramah serta etika yang baik. Dan 

dalam melalukannya bank harus mampu melakukannya dengan baik agar 

produk bank dapat dipasarkan dengan mudah. Pandangan pertama yang 

terindah yang dialami seorang nasabah bank adalah pelayanan yang baik 

yang diberikan oleh pihak bank, sehingga para nasabah menjadi simpatik 

dan tertarik untuk bertransaksi pada bank tersebut. 

Pelayanan atau service adalah kegiatan pemberian jasa dari suatu 

pihak kepada pihak lainnya. Pelayanan yang baik adalah pelayanan yang 

dilakukan dengan ramah, adil, cepat dan dengan etika yang baik 

sehingga kebutuhan dan kepuasan bagi penerimanya dalam hal ini 

adalah nasabah. Sedangkan etika adalah suatu sistem moral perilaku 

yang berdasarkan kepada peraturan dan norma-norma sosial, budaya dan 

agama yang berlaku dalam sistem masyarakat.
42

  

a. Kualitas pelayanan internal 

Kualitas pelayanan internal berkaitan dengan interaksi jajaran 

pegawai organisasi/perusahaan dengan berbagai fasilitas yang 

tersedia. Faktor yang mempengaruhi kualitas pelayanan internal, 

antara lain :  

1) Pola manajemen umum organisasi/perusahaan 

2) Penyediaan fasilitas pendukung 
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3) Pengebangan sumberdaya manusia 

4) Iklim kerja dan keselarasan hubungan kerja 

5) Pola insentif 

Jika faktor-faktor tersebut dikembangkan, loyalitas dan 

integritas pegawai akan mampu mengembangkan pelayanan 

terbaik diantara mereka. Jika semua kegiatan dapat dilakukan 

secara terintegrasi dalam bentuk saling memfasilitasi, saling 

mendukung, maka hasil pekerjaan secara totsl mampu menunjang 

kelancaran usaha. 

b. Kualitas layanan eksternal 

Mengenai kualitas layanan kepada pelanggan eksternal ditentukan 

oleh beberapa faktor, antara lain : 

1) Berkaitan dengan penyediaan jasa 

a) Pola layanan dan tata cara penyediaan/pembentukan jasa 

tertentu 

b) Pola layanan distribusi jasa 

c) Pola layanan penjualan jasa 

d) Pola layanan dalam penyampaian jasa 

2) Berkaitan dengan penyedia barang 

a) Pola layanan dan pembuatan barang berkualitas atau 

penyediaan barang berkualitas 

b) Pola layanan pendistribusian barang 

c) Pola layanan penjualan barang 



41 
 

 
 

d) Pola layanan purna jurnal 

Keempat jenis layanan tersebut disebut sebagai kinerja 

pelayanan (service performance).
43

 

Untuk selanjutnya kualitas pelayanan adalah seberapa jauh 

perbedaan antara kenyataan dan harapan pelanggan atas layanan yang 

mereka terima/peroleh. Kualitas pelayanan harus dimulai dari kebutuhan 

pelanggan/nasabah dan berakhir dengan kepuasan pelanggan serta dapat 

mempengaruhi dari loyalitas pelanggan/nasabah. Kualitas pelayanan 

menjadi penting karena akan berdampak langsung pada citra perusahaan. 

Kualitas pelayanan yang baik akan menjadi sebuah keuntungan bagi 

perusahaan. 

4. Ciri-Ciri Pelayanan Yang Baik 

Dalam melayani nasabah yang perlu diperhatikan adalah kepuasan 

nasabah terhadap pelayanan yang diberikan. Puas artinya nasabah akan 

merasa semua keinginan dan kebutuhannya dapat dilakukan secara tepat 

waktu. Berikut ini ciri ciri pelayanan yang baik , yang harus diikuti oleh 

karyawan dalam melayani pelanggan atau nasabah diantaranya.
44

 

1) Tersedia personil yang baik 

2) Tersedia sarana dan prasarana yang baik 

3) Bertanggung jawab kepada nasabah sejak awal hingga akhir 

4) Karyawan mampu melayani secara cepat dan tepat 

5) Karyawan mampu berkomunikasi  
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6) Karyawan memberikan jaminan kerahasiaan setiap transaksi 

7) Karyawan memiliki pengetahuan dan kemampuan yang baik 

8) Karyawan berusaha memahami kebutuhan nasabah 

9) Karyawan mampu memberikan kepercayaan kepada nasabah 

5. Unsur –Unsur Kualitas Pelayanan 

Pengembangan alat ukur kualitas pelayanan yang disebut Servqual 

(service Quality), Servqual ini merupakan skala multi item yang terdiri 

dari 22 pertanyaan yang dapat digunakan untuk mengukur persepsi 

nasabah atas kualitas pelayanan. Adapun 5 unsur yang menentukan 

kualitas pelayanan, yaitu sebagai berikut: 
45

 

1) Tangibles (bukti nyata) 

Tangibles yaitu kemampuan suatu perusahaan dalam menunjukkan 

eksistensinya kepada pihak eksternal. Penampilan dan kemampuan 

sarana dan prasarana fisik perusahaan serta keadaan lingkungan 

sekitarnya adalah bukti nyata dari pelayanan yang diberikan oleh 

pemberi jasa. Visualisasi yang terlihat oleh konsumen merupakan 

salah satu faktor pendukung untuk mendapatkan kesan yang baik 

dan dapat dipercaya konsumen untuk menggunakan jasa 

perusahaan. Contoh : gedung sebuah bank yang terlihat mewah dan 

besar menjadikan pemikiran konsumen jika kinerja bank tersebut 

cukup baik sehingga dapat memiliki gedung tersebut. 
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Allah berfirman dalam QS.Al-A’raf ayat 26 yang berbunyi : 

                    

                 

        

Artinya : 

   Hai anak Adam, Sesungguhnya kami Telah menurunkan 

kepadamu Pakaian untuk menutup auratmu dan Pakaian indah 

untuk perhiasan. dan Pakaian takwa Itulah yang paling baik. yang 

demikian itu adalah sebahagian dari tanda-tanda kekuasaan Allah, 

Mudah-mudahan mereka selalu ingat.
46

 

2) Reliabiliy (Keandalan) 

Keandalan adalah kemampuan untuk melaksanakan jasa yang 

dijanjikan secara akurat dan dapat diandalkan. Artinya pelayanan 

yang diiberikan handal dan bertanggung jawab, karyawan sopan 

dan ramah. Bila dijalankan dengan baik maka konsumen merasa 

dihargai. Reliability menyangkut dua hal pokok, yaitu : 

a. Konsistensi kerja (performance)  

b. Kemampuan untuk dipercaya (dependability) atau 

melaksanakan layanan secara meyakinkan dan akurat 

                                                           
46

 Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, (Depok: Mushaf Ar-Rusydi, 

2008), Hal.153 



44 
 

 
 

Perusahaan memberikan jasa secara tepat semenjak pertama 

dilakukan pelayanan, seperti halnya memenuhi janji. Misalnya, 

menyampaikan pelayanan sesuai dengan jadwal yang disepakati.
47

 

Firman Allah SWT dalam QS. Al-Ahzab ayat 21 yang berbunyi : 

                  

                

Artinya : 

  Sesungguhnya Telah ada pada (diri) Rasulullah itu suri teladan 

yang baik bagimu (yaitu) bagi orang yang mengharap (rahmat) 

Allah dan (kedatangan) hari kiamat dan dia banyak menyebut 

Allah.
48

 

3) Responsiveness (Daya Tanggap) 

Kesediaan atau kemauan pegawai dalam memberikan pelayanan 

yang cepat dan tepat kepada konsumen. Kecepatan dan ketepatan 

pelayanan berkenaan dengan profesionalitas. Dalam arti seorang 

pegawai yang profesional dirinya akan dapat memberikan 

pelayanan secara tepat dan cepat. Profesionalitas yang ditunjukkan 

melalui kemampuannya dalam memberikan pelayanan kepada 

konsumen. Dalam suatu pelaksanaan suatu pekerjaan, seorang 

dikatakan professional apabila dirinya bekerja sesuai dengan 

keahlian atau kemampuannya. Pekerjaan akan dapat dilakukan dan 
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diselesaikan dengan baik secara cepat dan cepat apabila dilakukan 

oleh orang yang memiliki kemampuan sesuai dengan bidang 

pekerjaannya. Kepercayaan yang diberikan konsumen merupakan 

suatu amanat.   

Sesuai dengan firman Allah SWT pada QS. Al-Maidah ayat 1 

yang berbunyi : 

                    

                       

           

Artinya : 

  Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad 

itu.dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan 

dibacakan kepadamu. (yang demikian itu) dengan tidak 

menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. 

Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang 

dikehendaki-Nya. 
49

 

4) Assurance (jaminan atau kepastian) 

Assurance atau jaminan yaitu pengetahuan, sopan-santun dan 

kemampuan para pegawai perusahaan. Artinya jasa yang berkualitas 

mencakup janji institusi kepada pelanggan, penetapan waktu 

pemberian jasa, keamanan bertransaksi, penetapan waktu operasi 
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dan kepastian jasa yang diberikan. Untuk menumbuhkan rasa 

percaya para pelanggan kepada perusahaan. Agar assurance  bias 

dengan terlaksana dengan baik terdiri dari beberapa kompenen 

antara lain : 

a. Komunikasi 

b. Kredibilitas 

c. Keamanan 

d. Kompetensi 

e. Sopan santun 

Allah SWT berfirman dalam QS. Asy-Syu’araa ayat 181-182 yang 

berbunyi : 

                  

       

Artinya : 

Sempurnakanlah takaran dan janganlah kamu termasuk orang- 

orang yang merugikan dan timbanglah dengan timbangan yang 

lurus.
50

 

5) Empathy (empati) 

Empathy yaitu memberikan perhatian tulus dan memahami 

keinginan konsumen dengan bersifat individual atau pribadi kepada 

para pelanggan. Pemahaman tersebut sepert:i sikap, kewajaran 
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yang ditawarkan, kesediaan membantu nasabah, menanggapi setiap 

permintaan nasabah, kesopanan karyawan, perhatian kepada 

kepentingan dan kebutuhan nasabah. Bagaimana agar setiap 

pelanggan merasakan pelayanan maksimal, kesan baik dan care 

terhadap pelanggan dilakukan agar perusahaan dapat mengetahui 

dengan baik keinginan dan kebutuhan pelanggannya. Allah SWT 

berfirman dalam QS.An-Nahl ayat 90 yang berbunyi : 

                      

                 

       

Artinya : 

Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan 

berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah 

melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. dia 

memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil 

pelajaran.
51

 

D. Pembiayaan Bermasalah 

1. Pengertian Pembiayaan 

Berdasarkan Pasal 1 butir 25 UU No.21 Tahun 2008 tentang 

Perbankan syariah adalah penyediaan dana atau tagihan yang disamakan 

dengan itu berupa : 
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a. Transaksi bagi hasil dalam bentuk Mudharabah dan Musyarakah 

b. Transaksi sewa menyewa dalam bentuk ijarah atau sewa beli dalam 

bentuk Ijarah Muntahiyah Bit Tamlik 

c. Transaksi jual beli dalam bentuk piutang Murabahah, Salam dan 

Istishna’ 

d. Transaksi pinjaman dalam bentuk piutang Qardh dan sewa menyewa 

jasa dalam bentuk Ijarah untuk transaksi multijasa 

Berdasarkan Pasal 1 butir 12 UU No.10 Tahun 1998 jo. No.7 tahun 

1992 tentang perbankan,  

“Penyediaan uang atau tagihan yang dippersamakan berdasarkan 

persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang 

mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan tagihan 

tersebut setelah jangka waktu dengan iimbalan atau bagi hasil.”
52

 

Berdasarkan Undang-undang tersebut, bahwa setiap nasabah bank 

syariah mendapat pembiayaan dari bank syariah apapun jenisnya, setelah 

jangka waktu tertentu wajib mengembalikan kepada bank syariah berikut 

imbalan atau bagi hasil atau tanpa imbalan transaksi dalam bentuk Qardh 

dalam jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil. 

2. Pengertian Pembiayaan Bermasalah 

Dalam statistik Perbankan Syariah yang diterbitkan oleh Direktorat 

Perbankan Syariah Bank Indonesia dijumpai istilah Non Performing 
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Financings (NPFs) yang diartikan sebagai “pembiayaan non lancar 

mulai dari kurang lancar sampai dengan macet”.   

Pembiayaan bermasalah tersebut dari segi produktivitasnya 

(performance-nya) yaitu berkaitan dengan kemampuannya menghasilkan 

pendapatan bagi bank sudah berkurang atau menurun dan bahkan tidak 

ada lagi. Dari segi bank, tentu mengurangi pendapatan, memperbesar 

biaya pencadangan yaitu PPAP (Penyisihan Penghapusan Aktiva 

Produktif). Dari segi nasional, mengurangi kontribusinya terhadap 

pembangunan dan pertumbu han perekonomian.
53

 

Dalam diskripsi disini yang dimaksud pembiyaan bermasalah adalah 

pada akad pembiayaan Murabahah. Murabahah berasal dari kata ar-

ribhu yang berarti tumbuh dan berkembang dalam perniagaan. Seangkan 

secara istilah, Murabahah addalah jual beli komoditas dimana penjual 

memberikan informasi kepada pembeli mengenai harga pokok 

pembelian barang dan tingkat keuntungan yang diinginkan.
54

 

Pembiayaan Murabahah adalah akad jual beli atas barang tertentu 

dimana penjual menyebutkan harga barang kepada pembeli kemudian 

menjual kepada pembeli dengan mensyaratkan keuntungan yang 

diharapkan sesuai dengan jumlah tertentu. Dalam akad Murabahah 

penjual akan menjual harganya dengan meminta kelebihan atas harga 

beli dengan harga jual barang tersebut dengan marjin keuntungan.
55
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Dalam teknis perbankan, Murobahah adalah akad jual beli barang 

sebesar harga pokok barang ditambah dengan margin keuntungan yang 

disepakati. Berdasarkan akad jual beli tersebut bank membeli barang 

yang dipesan oleh nasabah dan menjualnya kepada nasabah. Harga jual 

bank adalah harga beli dari suplier ditambah keuntungan yang 

disepakati. Bank harus memberitahu secara jujur harga pokok barang 

kepada nasabah berikut biaya yang diperlukan. Murobahah dapat 

dilakukan berdasarkan pesanan, bank melakukan pembalian barang 

setelah ada pemesanan dari nasabah. Pembayaran murobahah dapat 

dilakukan secara tunai atau cicilan.  

1) Rukun Murobahah 

a) Penjual (ba’i) 

b) Pembeli (musytari) 

c) Objek jual beli (mabi’) 

d) Harga (tsaman) 

e) Ijab Qabul 

2) Ketentuan umum murobahah dalam bank syariah 

a) Bank dan nasabah harus melakukan akad murobahah yang bebas 

riba. 

b) Barang yang diperjualbelikan tidak diharamkan dalam islam. 

c) Bank membiayai sebagian atau seluruh harga pembelian barang 

yang telah disepakati kualifikasinya. 
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d) Bank membeli barang yang diperlukan nasabah atas nama bank 

sendiri, dan pembelian ini harus sah dan bebas riba. 

e) Bank harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan 

pembelian, misalnya jika pembelian dilakukan dengan berhutang. 

f) Bank kemudian menjual barang tersebut kepada nasabah 

(pemesan) dengan harga jual senilai harga beli plus keuntungan. 

Disini Bank harus memberitahu secara jujur harga pokok barang 

kepada nasabah berikut biaya yang diperlukan. 

g) Nasabah membayar harga barang yang telah disepakati tersebut 

pada jangka waktu tertentu yang telah disepakati.  

h) Untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan atau kerusakan akad 

tersebut pihak bank dapat mengadakan perjajian khusus dengan 

nasabah berupa pengikatan jaminan dan atau asuransi.  

i) Jika bank hendak mewakilkan kepada nasabah untuk membeli 

barang dari pihak ketiga (akad wakalah), akad jual beli 

murobahah harus dilakukan setelah barang, secara prinsip, 

menjadi milik bank.
56

 

Dasar hukum Murabahah Qs.An-Nisa’ ayat 29, yang berbunyi: 
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Artinya: 

 Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling 

memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali 

dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka 

di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu; 

Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.
57

 

Dari ayat tersebut disimpulkan bahwa dalam mencari harta 

kita dianjurkan untuk melakuka jual beli melalui perniagaan dan 

Allah SWT melarang mencari harta melalui jalan yang bathil. 

Macam-macam pembiayaan Murabahah, antara lain : 

1. Murabahah dengan pesanan 

Murabahah dengan pesanan bersifat mengikat, pembeli harus 

membeli barang yang dipesannya. 
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Gambar 2.2 

Murabahah dengan pesanan 

 

 

 

 

 

 

 

Keterangan : 

1. Bank dan nasabah menyepakati akad murabahah 

2. Penjual memesan dan membeli barang pada supplier 

atau pemasok atas dasar pesanan nasabah 

3. Supplier menyerahkan barang ke bank 

4. Barang diserahkan ke nasabah 

5. Pembayaran dilakukan oleh nasabah kepada bank. 

2. Murabahah tanpa pesanan bersifat tidak mengikat. 

Gambar 2.3 

Murabahah tanpa pesanan 
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Keterangan: 

1. Bank dan nasabah menyepakati akad murabahah 

2. Barang diserahkan ke nasabah 

3. Pembayaran dilakukan olehnasabah kepada bank 

Berdasarkan sumber dana yang digunakan, pembiayaan 

murabahah secara garis besar dapat dibedakan menjadi 3 

kelompok, yaitu: 

a. Pembiayaan murabahah yang didanai dengan RIA 

(Unrestricted Investment Account= investasi tidak terikat) 

b. Pembiayaan murabahah ynag didanai oleh RIA (Restricted 

Investment Account= investasi terikat)  

c. Pembiayaan Murabahah yang didanai oleh modal Bank 

Dalam pendesainan sebuah pembiayaan, faktor-faktor yang perlu 

diperhatikan adalah : 

1) Kebutuhan nasabah 

2) Kemampuan finansial nasabah
58

 

Jadi, penyebab timbulnya pembiayaan macet atau pembiayaan 

bermasalah selain dari pihak Bank/BMT dan debitur, juga 

dipengaruhi oleh iktikad dari nasabahnya. 
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3. Penggolongan Pembiayaan Bermasalah 

Penggolongan ini didasarkan pada kemampuan membayar nasabah 

terhadap angsuran, antara lain : 

a. Lancar 

Apabila dalam membayar kewajiban nasabah tidak memiliki 

tunggakan angsuran pokok, tunggakan bagi hasil atau cerukan 

penarikan. Meskipun memiliki tunggakan pokok dan bagi hasil tetapi 

belum melampaui 3 bulan.
59

 

b. Perhatian khusus 

Apabila terdapat tunggakan angsuran pokok atau margin sampai 90 

hari, selalu menyampaikan laporan keuangan secara teratur dan 

akurat, dokumentasi perjanjian piutang lengkap dan pengikat agunan 

kuat serta pelanggaran terhadap persyaratan perjanjian piutang yang 

tidak prinsipil. 

c. Kurang lancar 

Apabila terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok telah 

melewati 90 hari sampai dengan 180 hari. Penyampaian laporan 

keuangan tidak teratur atau meragukan, dokumentasi perjanjian 

piutang kurang lengkap dan pengikat agunan kuat. 

d. Diragukan  

Apabila terdapat tunggakan pembayaran yang telah melampaui 180 

hari sampai 270 hari (9 bulan). Nasabah tidak menyampaikan 
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informasi keuangan atau tidak dapat dipercaya, dokumentasi 

perjanjian piutang tidak lengkap dan pengikat agunan lemah serta 

terjad pelanggaran yang prinsipil terhadap persyaratan pokok 

perjanjian piutang.
60

 

e. Macet 

Apabila tunggakan pembayaran melampaui 270 hari atau kerugian 

operasional ditutup dengan pinjaman baru dan dari segi hukum 

maupun kondisi pasar, jaminan tidak dicairkan pada nilai wajar.
61

 

4. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pembiayaan Bermasalah 

Pada dasarnya karyawan bank telah menyadari akibat fatal yang akan 

timbul apabila terjadi kredit bermasalah. Tidak ada pilihan yang harus 

dilakukan selain mencegah timbulnya kredit bermasalah tersebut. 

Penyebab timbulnya kredit bermasalah umumnya, yaitu :
62

 

a.  Pihak debitur (nasabah peminjam) 

1) Manajemen pengelolaan usaha yang menunjukkan perubahan, 

misalnya terjadi penggantian pengurus, perselisihan, 

ketidakmampuan menangani ekspansi usaha, dll. 

2) Operasional usaha yang memburuk. Misalnya kehilangan 

pelanggan, kurangnya pasokan bahan baku, mesin-mesin yang 

kurang berfungsi 

                                                           
60

 Veithzal Rivai & Arviyan Arifin, Islamic Banking ; Sebuah Teori, Konsep, dan 

Aplikasi, (Jakarta : Bumi Aksara, 2010), hal 275 
61

 Hermansyah, Hukum Perbankan Nasional Indonesia, (Jakarta:Perdana Media,2005), 

Hal.63 
62

 Adhe Arthesa Dan Edia Handiman,Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank,(PT 

Gramedia,2006),Hal.182 



57 
 

 
 

3) Iktikad yang kurang baik. Misalnya debitur sdah merencanakan 

melakukan penipuan atauu pembobolan melalui sector kredit 

b. Pihak bank 

1) Ketidakmampuan SDM. Misalnya pejabat bank kurang 

memiliki pengetahuan dan keterampilan untuk mengelola 

pengkreditan 

2) Kelemahan bank dalam melakukan pembinaan dan 

pengawasan. Misalnya karyawan bank belum menyadari 

pentingnya monitoring atas kredit yang telah diberikan ke 

debitur 

3) Iktikad kurang baik dari karyawan bank. Misalnya menjadi 

kolusi dengan pihak debitur untuk mendapatkan keuntungan 

pribadi 

c. Pihak lainnya 

1) Force majeur.  Adanya peristiwa yang tidak terduga yang 

menimbulkan resiko kemacetan. Keadaan ini akibat adanya 

bencana alam, kebakaran, perampokan, dllKondisi 

perekonomian Negara yag tidak mendukung perkembangan 

iklim usaha. Misalnya krisis moneter. 

5. Tinjauan Syariah Tentang Pembiayaan Bermasalah 

Pembiayaan ini didasarkan pada transaksi bisnis yang tidak secara 

tunai, sehingga menimbulkan kewajiban pembayaran.  Dalam perspektif 

fikih, transaksi tidak tunai sering menjadi pembahasan utang piutang 
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(dain). Dijelaskan dalam Al-Qur’an QS. Al-Baqarah ayat 282, yang 

berbunyi : 

                        

                  

Artinya 

Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah 

tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu 

menuliskannya.
63

 

Dari ayat tersebut dapat disimpulkan bahwa Islam mengakomodir 

kegiatan transaksi tidak secara tunai, maka sebaiknya ada saksi yang  

mencatat transaksi sesuai prosedur yang berlaku sebagai perlindungan. 

Dengan tujuan agar hubungan utang piutang yang dilakukan para pihak 

yang melakukan akad terhindar dari kerugian. 

a. Etika utang-piutang 

Adapun prinsip etika berutang-piutang, antara lain : 

1) Menepati janji 

Menepati janji adalah wajib dan setiap orang bertanggungjawab 

terhadap janji-janjinya.  

2) Menyegerakan pembayaran piutang 

Orang yang memikul beban utang wajib terus berusaha 

membereskan sangkutan utangnya hingga tuntas. 
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3) Melarang menunda pembayaran utang 

Perbuatan menunda-nunda pembayaran utang padahal mampu 

termasuk perbuatan tidak terpuji dan diangap perbuatan zalim. 

4) Lapang dada ketika membayar utang 

Salah satu akhlak mulia adalah berlaku tasamuh (toleransi) atau 

lapang dada dalam pembayaran utang. 

5) Tolong menolong dan memeberi kemudahan  

Sikap tolong menolong dan membantu melepaskan kesulitan 

yang diterima orang lain, Islam menilai akhlak mulia/terpuji. 

b. Prinsip penyelesaian utang-piutang 

1) Melakukan restrukturasi terhadap utang yang ada antara lain 

dengan penjadwalan, perpanjangan jangka waktu dan hapus 

buku atau hapus tagih atau seluruh utang gharimin (orang yang 

berutang). 

2) Bagi yang berutang (debitur) dan pada saat yang sama 

mempunyai tagihan/piutang (kredit) pada pihak lain, maka yang 

berhutang dapat melakukan pengalihan beban utang yang 

ditanggungnya kepada yang berpiutang. 

3) Utang seorang (debitur) dapat dialihkan melalui garansi/jaminan 

pembayaran utang oleh orang lain. Penanggungan tersebut dapat 

berupa perorangan (kafalah binafsi) maupun badan (kafalah 

bilhukmiyyah). 
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4) Bagi yang berhutang (debitur), sedangkan harta atau asset yyang 

dimiliki habis dan tidak mampu membayar, maka dapat 

dikatakan bangkrut (muflis) oleh hakim (di Indonesia oleh 

hakim Pengadilan Niaga). 

5) Al Hajr (pengampuan) yaitu larangan seseorang untuk 

melaksanakan akad dan bertindak hokum terhadap hartanya. Hal 

ini hakim memutuskan untuk menahan harta seseorang untuk 

keperluan pembayaran utang. 

6) Penerapan hukum ta’jir bagi debitur. Bagi debitur yang sengaja 

tidak menyelesaikan utangnya padahal ia mampu, maka 

diberikan hukuman ta’jir berupa eksekusi jaminan termasuk 

sandera badan.
64

 

6. Teknik Penyelamatan Pembiayaan Bermasalah 

Upaya mengurangi timbulnya pembiayaan macet, maka Bank perlu 

melakukan evaluasi terhadap calon debitur/calon nasabah penerima 

pembiayaan. Dengan cara penilaian 5C yaitu : Character, Capacity, 

Capital, Collateral dan Condition dengan melakukan analisis 6A yaitu : 

aspek pemasaran, aspek teknis, aspek manajemen, aspek hukum, aspek 

sosial ekonomi dan aspek finansial.
65

 

Upaya menangani pembiayaan bermasalah/macet, pihak bank perlu 

melakukan penyelamatan dan penyelesaian sehingga tidak menimbulkan 
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kerugian. Upaya yang bersifat preventif (pencegahan) dilakukan oleh 

bank sejak permohonan pembiayaan diajukan nasabah, pelaksanaan 

analisa yang akurat terhadap data pembiayaan, pembuatan perjanjian 

pembiayaan yang benar, pengikatan agunan yang menjamin kepentingan 

bank, sampai dengan pemantauan atau pengawasan terhadap pembiayaan 

yang diberikan. Sedangkan upaya yang bersifat represif/kuratif adalah 

upaya penanggulangan yang bersifat penyelamatan atau penyelesaian 

terhadap pembiayaan bermasalah (non performing financing/NPFs). 

Peraturan BI No.10/18/PBI/2008 tentang Restrukturasi Pembiayaan 

Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah. Restrukturasi Pembiayaan adalah 

upaya yang dilakukan Bank dalam rangka membantu nasabah agar dapat 

menyelesaikan kewajibannya, antara lain melalui :
66

 

1) Penjadwalan kembali (Rescheduling), 

Perubahan dilakukan dengan memperpanjang jangka waktu jatuh 

tempo pembiayaan tanpa mengubah sisa kewajiban nasabah yang 

harus dibayarkan kepada Bank Umum Syariah (BUS) atau Unit 

Usaha Syariah (UUS). 

2) Persyaratan Kembali (Reconditioning) 

Perubahan sebagian atau seluruh persyaratan pembiayaan tanpa 

menambah sisa pokok kewajiban nasabah yang harus dibayarkan 

kepada Bank Umum Syariah (BUS) atau Unit   Usaha Syariah 

(UUS), meliputi :  
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a) perubahan jadwal pembayaran 

b) perubahan jumlah angsuran 

c) perubahan jangka waktu 

d) pemberian potongan.     

3) Penataan Kembali (Restructuring). 

Upaya melakukan perubahan syarat perjanjian berupa pemberian 

tambahan pembiayaan/kredit, atau melakukan konversi atas seluruh 

atau sebagian kredit menjadi perusahaan yang dilakukan dengan 

tanpa rescheduling atau  reconditioning.  

4) Penyitaan Jaminan 

Penyitaan jaminan merupakan jalan terakhir apabila nasabah 

sudah benar-benar tidak punya iktikad baik atau sudah tidak 

mampu untuk membayar semua utang-utangnya.   

Langkah tersebut dalam pelaksanaanya dapat dilakukan secara 

bersamaan (kombinasi). Misalnya pemberian keringanan jumlah 

angsuran disertai kelonggaran jadwal pembayaran. Karena dengan 

cara tersebut nasabah akan mampu meluna  si kewajibannya 

terhadap BMT Sinar Amanah Tulungagung.  

Firman Allah SWT dalam QS. Al-Baqarah ayat 280 berbunyi : 

                      

         

 



63 
 

 
 

Artinya : 

 Dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, Maka 

berilah tangguh sampai dia berkelapangan. dan menyedekahkan 

(sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu 

Mengetahui.
67

 

Jadi dari ayat di atas dapat diambil kesimpulan bahwa 

perbankan syariah memiliki solidaritas tinggi pada masyarakat. 

Terbukti dalam pembiayaan yang tergolong bermasalah, perbankan 

memberikan longgar waktu kepada nasabah yang beriktikad baik 

untuk segera memenuhi kewajibannya.  

E. Penelitian Terdahulu 

Penelitian-penelitian yang pernah dilakukan terlebih dahulu ang 

berkaitan dengan penelitian ini, diantaranya : 

1. Penelitian Rozita Nur Latifah tentang “Pengaruh Komunikasi dan 

Interpersonal Skill Karyawan Terhadap Minat Menjadi Anggota di 

Koperasi Syariah Muhammadiyah Kota Blitar” penelitian ini 

menggunakan pendekatan kuantitatif dengan jenis pendekatan asosiatif 

dan analisis data dengan uji regresi linier berganda, uji hipotesis. Sampel 

dalam penelitian ini menggunakan random sampling  dan respondennya 

adalah anggota Koperasi Syariah Muhammadiyah Blitar sebanyak 188 
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responden. Teknik analisis data yang digunakan adalah uni validitas, uji 

reliabilitas, uji asumsi klasik, uji regresi berganda, uji hipotesis (uji F 

dan uji t), dan koefisien determinasi. Dari hasil penelitian, bahwa kedua 

variable bebas yaitu komunikasi dan interpersonal Skill berpengaruh 

positif dan signifikan terhadap variable terikat yaitu minat anggota 

koperasi Syariah Muhammadiyah Blitar.
68

 

Persamaan penelitian Rozita Nur Latifa dengan penelitian sekarang 

adalah. (1) salah satu variabel bebas (X) sama-sama menggunakan 

komunikasi, (2) jenis penelitiannya sama-sama menggunakan penelitian 

kuuantitatif, (3) metode yang digunakan sama-sama menggunakan uji 

validitas, uji reliabilitas, uji asumsi klasik (uji multikolonieritas, uji 

heteroskedastisitas, uji normalitas), analisis regresi berganda, uji 

hipotesis (uji F dan uji t), koefisien determinasi, pedekatan penelitian 

sama-sama menggunakan penelitian assosiatif. 

Sedangkan perbedaan penelitian Rozita Nur Latifa dengan 

penelitian sekarang adalah (1) variabel bebas yang lain (X) pada 

penelitian ini menggunakan Interpersonal skill sedangakan penelitian 

sekarang menggunakan variabel kualitas pelayanan, pada variabel terikat 

(Y) penelitian ini menggunakan Minat nasabah/angggota sedangkan 

penelitian sekarang menggunakan variabel Pengurangaan pembiayaan 

bermasalah, (2) penelitian ini menggunakan teknik random sampling 

sedangkan penelitian sekarang menggunakan teknik pengambilan 

                                                           
68

 Rozita Nur Latifah, Pengaruh Komunikasi dan Interpersonal Skill Karyawan Terhadap 

Minat Menjadi Anggota di Koperasi Syariah Muhammadiyah Kota Tulungagung,(Tulungagung: 

Skripsi Tidak Diterbitkan,2015) 



65 
 

 
 

sampel dengan sampling jenuh, (3) objek penelitian ini adalah anggota 

koperasi Syariah Muhammadiyah Blitar sedangkan objek penelitian 

sekarang adalah anggota nasabah/anggota bermasalah BMT Sinar  

Amanah Tulungagung pada pembiayaan Murabahah.  

2. Penelitian yang dilakukan Siti Yasmien Rochmatul Wasi’ah tentang 

“Pengaruh Customer Relationship Management, Komunikasi dan 

Kualitas Pelayanan Terhadap Loyalitas Nasabah Pembiayaan di BMT 

Pahlawan Tulungagung”. penelitian ini menggunakan pendekatan 

kuantitatif dengan sample 40 responden dengan teknik Probability 

Sampling. Dan hasil penelitian menunjukkan terdapat pengaruh negative 

dan sign antara customer relationship management tehadap loyalitas 

nasabah, variabel komunikasi berpengaruh positif dan sign  terhadap 

loyalitas nasabah, sedangkan variabel kualitas pelayanan berpengaruh 

positif dan sign terhadap loyalitas nasabah.
69

 

Persamaan penelitian ini dengan penelitian sekaarang adalah (1) 

saa-sama menggunakan variable bebas komunikasi dan kualitas 

pelayanan, (2) sama-sama menggunakan penelitian kuantitatif. 

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sekarang adalah (1) 

penelitian ini menggunakan teknik Probability Sampling sedangkan 

penelitian sekarang menggunakan teknik sample jenuh. (2) objek 

penelitian ini pada seluruh nasabah BMT Pahlawan Tulungagung 
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sedangkan penelitian sekarang pada nasabah bermasalah di BMT Sinar 

Amanah Tulungagung. 

3. Penelitian Wafda Ahmad tentang “Klasifikasi Pesan Komunikasi 

Organisasi Dalam Meningkatkan Kinerja Karyawan pada Resto Mr.Teto 

Yogyakarta”. Penelitian ini menggunakan teknik kualitatif yaitu analisis 

data diambil berdasarkan pengamatan, wawancara, dan bahan tertulis. 

Hasil penelitian ini bahwa penyampaian pesan komunikasi yang 

dilakukan menggunakan alat komunikasi seperti Handphone dan 

Smartphone dapat meningkatkan kinerja karyawan.
70

 

Persamaan penelitian ini dengan penelitian sekarang adalah sama-

sama membahas tentang pemanfaatan alat komunikasi. Sedangkan 

perbedaannya adalah objek penelitian ini pada Resto MR.Teto dan objek 

penelitian sekarang pada BMT Sinar Amanah Tulungagung.  

4. Penelitian Nanik Lailatul Hidayah tentang “Pengaruh Kualitas 

Pelayanan, Strategi Pemasaran dan Tingkat Margin Terhadap Keputusan 

Memilih Pembiayaan Ba’i Bitsaman Ajil di BMT Pahlawan Cabang 

Gondang Tulungagung”. penelitian ini menggunakan pendekatan 

kuantitatif dengan jenis penelitian assosiatif. Pengambilan sampel 

dengan menggunakan simple random sampling dan respondennya 

sebanyak 79 nasabah pembiayaan ba’I Bitsaman Ajil. teknik analisis data 

yang digunakan adalah uji validitas, uji reliabilitas, uji asumsi klasik, uji 

hipetesis, uji koefisien determinasi, uji regresi. Dari hasil penelitian 
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bahwa ketiga variabel bebas yaitu kualitas pelayanan, strategi pemasaran 

dan tingkat margin berpengaruh positif dan signifikan terhadap variable 

terikat terikat yaitu keputusan memilih pembiayaan Ba’I Bitsaman Ajil.
71

 

Persamaan penelitian ini dengan penelitian sekarang adalah (1) 

salah satu variabel bebas sama-sama menggunakan kualitas pelayanan, 

(2) sama-sama mengunakan pendekatan kuantitatif dengan jenis 

penelitian assosiatif, (3) sama-sama menggunakan teknik analisis data 

berupa adalah uji validitas, uji reliabilitas, uji asumsi klasik, uji hipetesis, 

uji koefisien determinasi, uji regresi. 

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sekarang adalah (1) 

penelitian ini menggunakan teknik random sampling sedangkan 

penelitian sekarang menggunakan teknik sample jenuh, (2) objek 

penelitian ini berada di BMT Pahlawan Cabang Gondang Tulungagung 

sedangkan penelitian sekarang berada di BMT Sinar Amanah 

Tulungagung. 

5. Penelitian Arya Maman Putra dan Suryono Budi Santoso tentang “ 

Analisis Pengaruh Kualitas Produk, Fasilitas, Kualitas Pelayanan 

Terhadap Loyalitas Nasabah pada PT. BCA Cabang Kanjengan.” 

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh nasabah yang menabung di 

PT. BCA cabang Kanjengan Semarang, sedangkan sampelnya  adalah 

sebesar 100 responden. Tenik pengambilan sampel adalah purposive 

sampling. Jenis data yang digunakan adalah data primer dengan metode 
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pengumpulan data kuesioner. Alat analisis yang digunakan adalah uji 

validitas, uji reliabilitas, uji asumsi klasik yang meliputi: uji normalitas; 

uji multikolinieritas; uji heterokedasitas, dan ada uji regresi berganda. 

Hasil penelitian ini bahwa ketiga variabel bebas yaitu kualitas produk, 

fasilitas, kualitas pelayanan dan promosi berpengaruh positif terhadap 

variabel terikat yaitu loyalitas nasabah, Faktor dominan yang 

mempengaruhi variabel terikat yaitu loyalitas nasabah adalah variabel 

bebas yaitu fasilitas, hal ini dibuktikan dengan nilai beta standardized 

coefficient sebesar 0,275 paling tinggi diantara nilai beta standardized 

coefficient variabel lainnya.
72

 

Persamaan penelitian Arya Maman Putra dan Suryono Budi 

Santoso dengan penelitian sekarang adalah (1)sama-sama menggunakan 

variable (X) kualitas pelayanan, (2) sama-sama menggunakan uji 

validitas, uji reliabilitas, uji asumsi klasik, uji regresi berganda. 

Sedangkan perbedaan penelitian yang dilakukan Arya Maman 

Putra dan Suryono Budi Santoso dengan penelitian sekarang adalah (1) 

teknik pengambilan sampel ini menggunakan purposive sampling 

sedangkan penelitian sekarang menggunakan sample jenuh, (2) 

penelitian Arya Maman Putra dan Suryono Budi Santoso tidak 

menggunakan teknik metode analisis uji hipotesis dan uji koefisien 

determinasi sedangkan dalam penelitian sekarang menggunakan uji 
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hipotesis dan uji koefisien determinasi dalam teknik metode analisis, (3) 

objek penelitian Arya Maman Putra dan Suryono Budi Santoso adalah 

seluruh nasabah/anggota menabung di PT.BCA cabang Kanjengan 

Semarang sedangkan penelitian sekarang objek penelitian pada nasabah 

bermasalah di BMT Sinar Amanah Tulungagung.  

6. Penelitian Amaralia Fetisyadevi tentang “Pengaruh Kualitas Pelayanan 

Terhadap Keputusan Nasabah  pada Produk Gadai Emas Bank BPD DIY 

Syariah Yogyakarta”. Analisis yang dilakukan dengan menggunakan 

data deskriptif dan kuantitatif dengan  model regresi linier berganda. 

Nasabah yang dipilih sebagai responden penelitian adalah sebanyak 60 

nasabah gadai dari Bank BPD DIY syariah Yogyakarta. Dari hasil 

penelitian ini, dapat dilihat variabel kualitas pelayanan yang terdiri dari 

bukti fisik (tangible), kehandalan (reliability), daya tanggap 

(responsiveness), asuransi, kepedulian (emphaty) secara bersama-sama 

memberikan pengaruh signifikan terhadap kepuasan nasabah gadai emas 

Bank BPD DIY Syariah Yogyakarta.
73

  

Persamaan peneltian Amaralia Fetisyadevi dengan penelitian 

sekarang adalah (1) variabel bebas (X) sama-sama menggunakan 

kualitas pelayanan, (2) sama-sama menggunakan model regresi linier 

berganda, (3) sama-sama mengguanakan analisis data kuantitatif. 

Perbedaan penelitian Amaralia Fetisyadevi dengan penelitian 

sekarang adalah (1) objek penelitian ini adalah nasabah gadai dari Bank 
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BPD DIY syariah Yogyakarta sedangkan penelitian sekarang objek 

penelitiannya adalah nasabah bermasalah di BMT Sinar Amanah 

Tulungagung. 

7. Penelitian Bagja sumantri tentang “Pengaruh kualitas pelayanan dan 

produk  pembiayaan terhadap minat dan keputusan menjadi nasabah di 

bank Syariah”. Penelitian ini menggunakan penelitian asosiatif dengan 

penelitian simple random sampling.  Analisis data menggunakan analisis 

jalur. hasil penelitian menunjukkan dari masing-masing variabel X 

berpengaruh positif terhadap variabel Y.
74

  

Persamaan penelitian  Bagja sumantri dengan penelitian sekarang 

adalah (1) sama-sama menggunakan variable bebas (X) kualitas 

pelayanan, (2) sama-sama menggunakan penelitian assosiatif. 

Sedangkan perbedaan penelitian Bagja sumantri dengan penelitian 

sekarang adalah (1) pada penelitian ini variable bebas lainnya 

menggunakan produk pembiayaan sedangkan penelitian sekarang 

menggunakan variable bebas alat komunikasi, (2) penelitian ini 

menggunakan teknik sample random samping sedangkan penelitian 

sekarang menggunakan sample jenuh.  

8. Penelitian Retno Susilowati tentang “Pengaruh Pembiayaan Bermasalah, 

Rasio Perputaran Aktiva dan Tingkat Kecukupan Modal Terhadap 

Profitabilitas Bank Pada PT Bank Syariah Mandiri Tbk”. Penelitian ini 

menggunakan pendekatan kuantitatif dengan jenis penelitian assosiatif. 
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Teknik pengambilan sample menggunakan non-probabilitas yaitu 

purposive sampling. Sample yang digunakan adalah data time series 

laporan keuangan PT Bank Mandiri Syariah. Dan teknik analisis data 

menggunakan uji normalitas, uji asumsi klasik, uji regresi berganda, uji 

hipotesis, uji koefisien determinasi. Hasil penelitian ini bahwa resiko 

pembiayaan (NPF) berpenggaruh negatif signifikan terhadap 

profitabilitas (ROA), perputaran aktiva dan kecukupan modal (CAR) 

berpengaruh negative tiak signifikan terhadap profitabilitas (ROA).
75

 

Persamaan penelitian ini dengan penelitian sekarang adalah (1)  

sama-sama menggunakan variable pembiayaan bermasalah, (2) 

penelitian ini menggunakan penelitian kuantitatif dengan jenis 

pendekatan assosiatif.  

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sekarang adalah (1) 

penelitian ini menggunakan teknik pengambilan sample non-probabilitas 

yaitu purposive sampling sedangkan penelitian sekarang menggunakan 

sample jenuh.(2)objek penelitian ini menggunakan data laporan 

keuangan di PT Bank Mandiri Syariah Tbk sedangkan penelitian 

sekarang pada nasabah bermasalah di BMT Sinar Amanah Tulungagung. 

9. Penelitian Nashikatur Rofi’ah tentang “Analisis Penanganan Pembiayaan 

Bermasalah Pada Produk Mikro 500 iB di Bank BRI Syariah 

KCP.Ungaran”. Penelitian ini menggunakan analisis data kualitatif. 

Metode pengumpulan datanya dengan melakukan wawancara pada 
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karyawan BRI Syariah Ungaran, observasi langsung yang berhubungan 

dengan pembiayaan bermasalah dengan menganalisis sebab kemacetan, 

pendekatan kekeluargaan, negosiasi, rescheduling, reconditioning.
76

 

Persamaan penelitian ini dengan penelitian sekarang adalah 

variable yang diangkat yaitu pembiayaan bermasalah. Sedangkan 

perbedaannya adalah penelitian ini menggunakan analisis data kualitatif 

sedangkan penelitian sekarang menggunakan analisis data kuantitatif, 

objek penelitian ini di BRI KCP Ungaran sedangkan penelitian sekarang 

di BMT Sinar Amanah Tulungagung.  

10. Penelitian Akuntia Dieta Kartika Puspawardhani tentang “Analisis 

Prosedur Auditor Internal Dalam Penyelesaian Kredit Bermasalah Pada 

PT.BPR Chandra Mukhtiarta Yogyakarta”. Penelitian ini bertujuan 

untuk mengetahui bagaimana prosedur auditor internal dalam 

penyelesaian kredit bermasalah. Penelitian ini menggunakan pendekatan 

deskriptif kualitatif. Metode pengumpulan data berdasarkan hasil 

wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian ini bahwa auditor internal 

sudah melakukan penyelesaikan kredit bermasalah sesuai prosedur yang 

diberikan.
77

 

Persamaan penelitian ini dengan penelitian sekarang adalah sama-

sama menggunakan variable penyelesaian kredit bermasalah. Sedangkan 

perbedaannya, objek penelitian ini pada PT. BPR Chandra Mukhtiarta 
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Yogyakarta dan penelitian sekarang pada BMT Sinar Amanah 

Tulungagung, penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif 

sedangkan penelitian sekarang menggunakan pendekatan kuantitatif. 

11. Penelitian Aang Suryadi tentang “Pengaruh Kebijakan Pembiayaan 

Terhadap Pembiayaan Bermasalah Pada KJKS Perambabulan Al-

Qomariyah Kabupaten Cirebon”.  Penelitian ini bertujuan untuk 

mengetahui seberapa besar pengaruh kebijakan pembiayaan terhadap 

pembiayaan bermasalah. Penelitian ini menggunakan analisis data 

kuantitatif. Teknik analisis data yang digunakan adalah uji validitas, uji 

reliabilitas, uji korelasi rank spearman, uji t, uji koefisien determinasi 

dan uji signifikansi rho. Hasil penelitian menunjukkan variabel bebas 

(X) kebijakan pembiayaan berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

variabel terikat (Y) pembiayaan bermasalah.
78

 

Persamaan penelitian ini dengan penelitian sekarang adalah  sama-

sama menggunakan variabel terikat, yaitu pembiayaan bermasalah. 

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sekarang adalah objek 

penelitian ini pada KJKS Perababulan Al-Qomariah Cirebon sedangkan 

objek penelitian sekarang  pada BMT Sinar Amanah Tulungagung. 

12. Penelitian Roni Rodiyana tentang “Analisis Model Corporative Learning 

Type Student Facilitator And Explaining Terhadap Hasil Belajar Siswa 

Sekolah Dasar”. Penelitian ini untuk mengetahui seberapa besar 

pengaruh dari model  cooperative learning type student facilitator and 
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explaining terhadap hasil belajar siswa kelas V SDN Cikasarung. Hasil 

penelitian menunjukkan terdapat pengaruh positif dan signifikan 

terhadap hasil belajar siswa kelas V SDN Cikasarung setelah penerapan 

moden coorperative learning type student facilitator and explaining.
79

 

Persamaan penelitian ini dengan penelitian sekarang adalah 

sama-sama menggunakan metode penelitian kuantitatif. Teknik 

pengambilan sampel yaitu Nonprobability sampling dengan jenis 

Sampling jenuh karena populasi yang dijadikan sampel sebanyak 20 

siswa. 

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sekarang adalah 

responden pada penelitian ini melibatkan 20 siswa kelas V sedangkan 

penelitian sekarang melibatkan 19 responden pembiayaan bermasalah. 

Objek penelitian ini pada SDN Cikasarung sedangkan penelitian 

sekarang pada BMT Sinar Amanah Tulungagung. 

F. Kerangka Berfikir Penelitian 

Pada penelitan ini peneliti menggunakan judul “ Analisis Alat 

Komunikasi dan Kualitas Pelayanan Terhadap Pengurangan Pembiayaan 

Bermasalah di BMT Sinar Amanah Tulungagung”. dengan judul tersebut 

peneliti membuat gambar dan kerangka berfikirnya sebagai berikut: 
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Gambar 2.4 

Kerangka Konseptual 
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Keterangan : 

H1 = Adanya pengaruh dan signifikan antara Alat Komunikasi 

(X1) terhadap pengurangan pembiayaan bermasalah (Y). 

Didasarkan pada teori penelitian terdahulu yang dilakukan 

oleh Wafda
80

, Rozita
81
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3. Media/alat komunikasi visual 

 

 

Kualitas Pelayanan (X2) 

1. Tangibles (Bukti fisik) 

2. Reliability (Kehandalan) 

3. Responsivenes (Daya 

tanggap) 

4. Assurance (Jaminan) 

5. Empaty (Empati) 
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1. Rescheduling 

(Penjadwalan 

kembali) 

2. Reconditioning 
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H2 = Adanya pengaruh dan signifikan antara Kualitas 

pelayanan (X2)  terhadap pengurangan pembiayaan 

bermasalah (Y). Didasarkan pada teori penelitian terdahulu 

yang dilakukan oleh
 
Nanik

82
, Arya

83
, Amaraliya

84
 

 H3 = Adanya pengaruh dan signifikan antara Alat komunikasi 

(X1)  dan kualitas pelayanan (X2)  terhadap pengurangan 

pembiayaan bermasalah (Y). Didasarkan pada teori 

penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Retno
85

, 

Nasikhatur
86

, Akuntia
87

, Aang
88

 

 Berdasarkan kerangka konseptual tersebut, penelitian ini bertujuan 

untuk mengetahui apakah kedua variabel independen tersebut 

mempunyai pengaruh signifikan terhadap pengurangan pembiayaan 

bermasalah. Selanjutnya peneliti juga ingin mengetahui variabel 
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independen manakah yang memberikan pengaruh paling dominan 

terhadap pengurangan pembiayaan bermasalah. 

G. Hipotesis Penelitian 

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah 

penelitian. Oleh karena itu, rumusan masalah penelitian biasanya disusun 

dalam bentuk kalimat pertanyaan. Dikatakan sementara karena jawaban 

yang diberikan baru didasarkan pada teori yang relevan, belum didasarkan 

pada fakta-fakta empiris yang diperoleh melalui pengumpulan data.
89

 

Berdasarkan rumusan masalah dan tinjauan pustaka, maka hipotesis yang 

diajukan dalam penelitian ini adalah :  

H1 = Adanya pengaruh dan signifikan antara Alat Komunikasi (X1) 

terhadap pengurangan pembiayaan bermasalah (Y).  

H2 = Adanya pengaruh dan signifikan antara Kualitas pelayanan 

(X2)  terhadap pengurangan pembiayaan bermasalah (Y).  

H3   = Adanya pengaruh dan signifikan antara Alat komunikasi (X1)  

dan kualitas pelayanan (X2) terhadap pengurangan pembiayaan 

bermasalah (Y). 
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