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ABSTRAK 

 

Judul tesis : Pengaruh persepsi nasabah tentang profitabilitas dan likuiditas 
terhadap nasabah penyimpan 

 
Kepercayaan suatu lembaga keuangan merupakan modal yang tiada 

terhitung, perBankan merupakan salah satu dari lembaga keuangan yang tidak 
terlepas dari hal tersebut. Profitabilitas dan Likuiditas merupakan salah satu 
indikator yang bisa di jadikan nasabah sebagai salah satu instrument yang sangat 
penting dalam memilih Bank untuk menyimpan maupun menginvestasikan 
dananya. Namun kedua instumen ini memiliki efek yang saling bertolak belakang 
dalam implementasinya, disaat Bank ingin memaksimalkan profitnya, yang mana 
salah satu faktor yang paling menentuka adalah volume pembiayaan yang besar 
pula sehingga kondisi likuiditasnya terancam. Hal ini di akibatkan karena profit 
identik dengan modal yang besar, jadi ketika pihak manajemen Bank ingin 
memaksimalkan pendapatannya maka voume pembiayaannya juga harus 
ditingkatkan. Kondisi ini mengakibatkan pada menipisnya persiapan modal yang 
otomatis berimplikasi pada melemahnya likuiditas Bank. Tesis ini mengkaji 
tentang sejauh mana persepsi nasabah tentang tingkat Pofitabilitas BMI 
mempengaruhi tingkat loyalitas nasabah untuk menyimpan dananya di Bank 
Muamalat Indonesia cabang Yogyakarta, demikian juga dengan Kondisi 
Likuiditas BMI. Hal ini yang akan diuji dengan menggunkan alat angket yang 
akan di berikan kepada semua nasabah BMI cabang Yogyakarta di dua kantor 
yaitu kantor cabang DIY dan cabang kas UGM.   

Metode penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah metode 
kuantitatif yaitu dengan menggunakan regresi linier berganda. Metode ini di 
gunakan karena menguji tiga variable. Dimana dua variable bebas yang berfungsi 
sebagai predictor terhadap variable tergantung, dengan menguji sejauh mana 
variable profitabilitas dan likuiditas serta kedua variable tersebut secara 
bersamaan mempengaruhi loyalitas nasabah penyimpan pada BMI cabang 
Yogyakarta. 

Hasil penelitian yang diperoleh adalah kedua variable predictor : 
profitabilitas dan likuiditas berpengaruh positif terhadap tingkat loyalitas pada 
Bank Muamalat Indonesia cabang Yogyakarta, dari hasil olah data yang di 
lakukan terhadap kuesener yang di isi oleh responden, di peroleh koefisien regresi 
profitabilitas sebesar 0,202 dengan tingkat keeratan hubungan 4.08% dan 
likuiditas memiliki koefisien regresi sebesar 0,375 dengan tingkat keeratan 
hubungan sebesar 14.06%. sementara pengaruh profitabilitas dan Likuiditas 
secara bersama- sama terhadap loyalitas sebesar 0.455.  
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Pertumbuhan Industri Perbankan Nasional dari waktu kewaktu semakin 

menggembirakan terutama lembaga keuangan syari’ah, hal ini yang membuat 

semakin ketatnya persaingan diantara lembaga tersebut. Sebagai suatu industri yang 

bergerak dibidang jasa, maka industri ini terkait langsung dengan costumer. 

Persaingan untuk memperoleh nasabah baru sangat sulit sehingga mengharuskan 

untuk menjaga nasabah yang ada agar tetap loyal. Berbagai strategi dilakukan oleh 

masing – masing Bank untuk memperoleh tempat dihati para calon nasabah maupun 

nasabah yang ada. Mulai dari volume bagi hasil yang menarik sampai pada berbagai 

produk dan layanan yang menarik para pelanggan dan calon pelanggan 

Hasil survey yang di lakukan oleh bank Indonesia di beberapa propinsi di 

Jawa dan Sumatera pada tahun 2000 – 2001 menyatakan bahwa terdapat 78% 

nasabah bank Syari’ah yang potensial, dengan rincian 11% merupakan nasabah 

loyalis,yaitu nasabah yang akan beralih ke bank syariah terdekat dan 67% merupakan 

floating customer yaitu nasabah yang akan beralih ke bank syari’ah apabila pelayanan 

dan infrastruktur yang di tawarkan bank syari’ah tidak berbeda dengan bank 

konvensional. 
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Loyalitas bisa dianggap sebagai indicator yang lebih andal dibandingkan laba 

dalam mengukur kemampuan perusahaan menciptakan value. Dalam sebuah survey 

menunjukkan bahwa penambahan tingkat retensi pelanggan sebesar 5% saja bisa 

meningkatkan laba antara 25 hingga 95%.1 

    Bank syari’ah dalam melakukan kegiatannya memiliki prinsip – prinsip 

syari’ah yang tegas yaitu : (1) aspek material dan financial, artinya suatu keputusan 

investasi harusnya di dasarkan pada tingkat profit yang di peroleh, (2) aspek 

kehalalan, suatu investasi yang harus terhindar dari hal yang subhat atau haram, (3) 

aspek sosial dan lingkungan, artinya, investasi yang di lakukan sebaiknya 

memberikan kontribusi yang positif terhadap masyarakat dan lingkungan sekitar, (4) 

aspek pengharapan kepada ridho Allah, artinya, suatu investasi yang dipilih dalam 

rangka mendapatkan rhido dari Allah.2 

 Nasabah dalam memilih Bank untuk berinvestasi maupun menyimpan dana 

tentunya memiliki dasar pertimbangan yang logis. misalkan dengan mengumpulkan 

informasi mengenai kesehahatan banknya dan berbagai informasi lainnya yang di 

anggap perlu, informasi ini bisa peroleh dengan melihat laporan keuangan atau 

menanyakan kepada keluarga dan teman – temannya yang lebih duluan menabung 

pada Bank tersebut. Diantara infomasi yang nasabah butuhkan yaitu : tingkat 

profitabilitas dan likuiditas Bank tersebut. 

 

                                                 
1 Kertajaya Hermawan, Marketing in Venus, Cetakan ke enam, Jakart:PT.Gramedia Pustaka Utama 
2006,hal.98 
2 Firdaus,M, et.al., Sistem Keuangan dan Investasi Syari’ah ( Jakarta, Renaisan, 2005 ),hal.17  
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Kedua intrumen ini ( profitabillitas dan likuiditas ) sangat diperlukan dalam  

membangun daya elektromagnetis suatu Bank dalam menarik hati nasabah 

penyimpan. setiap orang/nasabah yang ingin berinvestasi selalu mengutamakan dua 

hal, yaitu  profit yang tinggi dan keamanan investasi yang terjamin. Informasi 

mengenai tingkat keuntungan suatu Bank bisa diperoleh dari data historikalnya 

dengan melihat laporan keuangan priode-periode sebelumnya dan salah satu indicator 

keamanan Bank bisa bisa diperoleh dari data likuiditas ( ketersediaan  uang oleh Bank 

ketika nasabah tersebut ingin menarik dananya ) dari Bank tersebut. 

Kedua unsur atau instrument yang membangun keinginan nasabah  untuk 

percaya pada suatu Bank yang nantinya dijadikan pilihannya dalam berinvestasi ini 

pada dasarnya saling bertolak belakang ketika mengimplementasikannya atau terjadi 

trade off, karena ketika Bank berkonsentrasi pada profit yang tinggi maka tentunya 

harus didukung oleh pendanaan ( financing ) yang maksimal pula sehingga 

menimbulkan berkurangnya likuiditas, hal ini bisa menimbulkan kepanikan yang 

melemahkan kepercayaan  nasabah, bahkan bisa berakibat pada terjadinya rush. 

disatu sisi, ketika persediaan likuiditas ditingkatkan maka volume pendanaannya akan 

menurun yang mengakibatkan melemahnya perolehan keuntungan. 

Analisis keuangan ( likuiditas dan profitabilitas ) merupakan suatu alat atau 

instrumen analisis prestasi perusahaan/Bank yang menjelaskan berbagai hubungan 

dan indikator keuangan yang ditujukan untuk menunjukkan perubahan dalam kondisi 

keuangan atau prestasi operasi dimasa lalu dan membantu menggambarkan trend pola 

perubahan tersebut, untuk menunjukkan resiko dan peluang yang melekat pada pada 
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Bank/perusahaan yang bersangkutan. Makna dan kegunaan resiko dan rasio keuangan 

dalam praktek bisnis pada kenyataannya bersifat subyektif, tergantung kepada untuk 

apa suatu analisis dilakukan dan dalam konteks apa analisis tersebut diaplikasikan. 

Liquiditas Bank adalah kemampuan Bank memenuhi kewajibannya, terutama 

kebutuhan dana jangka pendek. Dari sudut pandang aktiva, liquiditas adalah 

kemampuan untuk mengubah seluruh aset menjadi bentuk tunai ( cash ).  Sedangkan 

dari sudut passiva, liquiditas adalah kemampuan Bank memenuhi kebutuhan dana 

melalui peningkatan portofolio liabilitas. 

Pengelolaan liquiditas Bank juga merupakan bagian dari pengelolaan liabilitas 

(liability management ). Melalui pengelolaan liquiditas yang baik, Bank dapat 

memberikan keyakinan kepada para penyimpan dana bahwa mereka dapat menarik 

dananya sewaktu-waktu atau pada saat jatuh tempo. Oleh karena itu Bank harus 

mempertahankan sejumlah alat liquid guna memastikan bahwa Bank sewaktu-waktu 

dapat memenuhi kewajiban jangka pendeknya. 

Analisis tradisionnal tentang bank memfokuskan pada peran mereka sebagai 

perantara di antara pilihan – pilihan berbeda yang menyangkut batas waktu dan 

likuiditas dari para pemberi pinjaman dan peminjam, dan pada kemampuan mereka 

sebagai intermediator khusus untuk mendapatkan keuntungan dari economies of scale 

( skala ekonomi ). 
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Salah satu kendala operasional yang di hadapi oleh perbankan Syari’ah adalah 

kesulitan dalam mengendalikan likuiditasnya secara efisien, hal ini terlihat pada  

beberapa gejala, antara lain3:  

1. Tidak tersedianya kesempatan investasi segera atas dana- dana yang di 

terimanya. Dana tersebut terakumulasi dan menganggur untuk beberapa hari 

sehingga mengurangi rata – rata pendapatan mereka. 

2. Kesulitan mencairkan dana investasi yang sedang berjalan, pada saat 

penarikan dana dalam situasi kritis. Akibatnya bank tersebut bank tersebut 

menahan alat likuidnya dalam jumlah yang besar dari pada bank – bank 

konvensional. 

Dalam konteks permasalahan ini maka penelitian ini akan menguji temuan-

temuan empiris, khususnya yang menyangkut likuiditas dan profitabilitas dalam 

memprediksi perubahan loyalitas nasabah dimasa yang akan datang suatu Bank. Jika 

profitabilitas dan likuiditas dapat dijadikan prediktor dalam menganalisis perubahan 

loyalitas dimasa yang akan datang maka temuan ini akan dapat dijadikan nasabah 

penyimpan sebagai acuan dalam menentukan sikapnya. 

 

 

 

 

                                                 
3 Arifin Zainul, Dasar-dasar Manajemen Bank Syari’ah , Jakarta:Alvabet,2002, Hal. 179 
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B. Rumusan Masalah. 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka pemasalahan yang dapat dirumuskan  

sebagai berikut : 

1. Bagaimana  persepsi nasabah tentang Likuiditas Bank Muamalat Indonesia 

cabang Yogyakarta mempengaruhi tingkat Loyalitas nasabah Penyimpan? 

2. Bagaimana  persepsi nasabah tentang Profitabilitas bank Muamalat Indonesia 

cabang Yogyakarta mempengaruhi Loyalitas nasabah Penyimpan? 

3. Bagaimana pengaruh persepsi nasabah tentang Profitabilitas dan Likuiditas 

terhadap Loyalitas Nasabah Penyimpan? 

 

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian. 

Berkaitan dengan pokok masalah di atas, maka tujuan yang ingin dicapai 

dalam penelitian ini adalah : 

1. Mengetahui pengaruh persepsi nasabah tentang Likuiditas terhadap Loyalitas 

nasabah penyimpan pada BMI cabang Yogyakarta . 

2. Mengetahui persepsi nasabah tentang Profitabilitas terhadap Loyalitas 

nasabah penyimpan pada BMI cabang Yogyakarta. 
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Adapun kegunaan dari penilitian dari penelitian ini diharapkan dapat 

memberikan manfaat kepada beberapa pihak, yaitu sebagai berikut : 

1. Manfaat bagi pihak manajemen bank syariah. 

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan dari segi 

manajemen pemasaran bagi Bank Muamalat Indonesia cabang Yogyakarta 

khususnya sehingga dapat menjadi bahan pertimbangan dalam proses 

perkembangan bank syariah secara Umum.  

2. Manfaat bagi peneliti. 

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi suatu sarana bagi peneliti dalam 

mengimplementasikan pengetahuan konseptualnya dalam suatu praktek 

mengenai strategi bank dalam menjaga nasabah tetap Loyal. 

3. Manfaat bagi peneliti lainnya. 

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu bahan rujukan 

bagi peneliti lainnya, yang berminat melakukan kajian lanjut dan mendalam 

tentang Loyalitas nasabah, nasabah bank  syari’ah. 
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D. Telaah Pustaka. 

Sebagai analisis pembanding  dalam permasalahan penelitian ini agar dapat 

diketahui signifikansi antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan 

dilakukakan, baik secara teori,metodologi maupun yang lainnya maka peneliti akan 

mencantumkan beberapa penelitian yang memiliki kemiripan dengan penelitian ini. 

Dari beberapa penilitian - penelitian sebelumnya, peneliti belum menemukan  

penelitian yang sama persis dengan penelitian ini, namun ada beberapa penelitian 

yang masih memiliki terkait dengan penelitian ini, antara lain :  peneliti akan lakukan 

oleh Prihantono yang meneliti pengaruh likuiditas terhadap persepsi nasabah. Beliau 

meneliti di Bank Syari’ah mandiri Yogyakarta pada tahun 2005. Dari penelitian 

tersebut beliau menemukan bahwa persepsi nasabah terhadap manajemen likuiditas di 

Bank Syari’ah Mandiri termasuk tinggi yaitu sebesar 46,99%, dan tingkat 

kepercayaan nasabah terhadap Bank syari’ah Mandiri juga tinggi yaitu 45,36% dari 

total responden yang diwawancarai. Dari hasil ini Prihantono menyimpulkan banhwa 

terdapat keterkaitan antara manjemen likuiditas Bank Syari’ah Mandiri dengan 

tingkat kepercayaan Nasabahnya. 

Dwi Rahayuningrum (UNAIR 2004), yang meneliti salah satu Bank 

konvensional menyatakan bahwa kenaikan GWM yang terjadi pada tahun 2004 

menimbulkan kenaikan profitabilitas namun terjadi penurunan likuiditas pada Bank 

yang ditelitiya. 
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Irbit dan Zarka ( 2001 ) memberikan kesimpulan bahwa factor yang 

mendorong nasabah memilih Bank cenderung didasarkan pada motif keuntungan ( 

economic rationale ) bukan pada motif keagamaan.    

Dari beberapa hasil penelitian yang telah disebutkan di atas, dapat diketahui 

bahwa penelitian yang akan dilakukan oleh penulis memiliki kajian yang berbeda. Di 

sini peneliti ingin meneliti bagaimana strategi pemasaran suatu bank syariah sebagai 

kondisi internal dalam hal ini Bank Muamalat Indonesia di provinsi Kalimantan 

tengah dengan melihat kepada kondisi dan potensi daerah yang ada sebagai kondisi 

eksternal, yang berpengaruh terhadap eksistensi bank syariah tersebut.  
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E. Sistematika Pembahasan. 

Untuk memudahkan pemahaman mengenai penelitian ini, penulis membagi 

kajian ke dalam  lima bab yang sistematis. 

Bab pertama, berisi tentang pendahuluan yang terdiri dari tujuh bab yaitu latar 

belakang masalah, pokok masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, 

keragka teoritik dan sistematika pembahasan. Bab ini bertujuan untuk mengantarkan 

pembahasan tesis ini secara keseluruhan. 

Bab kedua, berisi tentang landasan teori dan hipotesis, teori yang dijadikan 

yang di jadikan landasan dalam penelitian ini adalah: teori loyalitas yang mencakup: 

pengertian dan pembagian loyalitas,cara meningkatkan loyalitas,atribut loyalitas, 

program loyalitas ( hubungan pemasaran dan  keanggotaan ). Dan pada akhirnya 

peneliti akan mengajukan hipotesis berdasarkan teori dan penelitian – penelitian yang 

telah di lakukan sebelumnya. 

Bab ketiga, berisi tentang metode yang di gunakan untuk menganalisa data 

pengamatan pada penelitian ini, langkah yang dilakukan dalam metode analisis 

tersebut, dimulai dengan penjelasan tentang jenis pendekatan yang di gunakan dalam 

penelitian ini, kemudian dilajutkan dengan penjelasan mengenai populasi dan sampel 

penelitian, defenisi operasional penelitian yang membahas seluruh variable yang 

diteliti, sumber data, teknik pengumpulan data dan teknik analisa data yang 

mencakup mulai dari tahap persiapan, tabulasi data, sampai pada penjelasan data 

sesuai dengan pendekatan yang di gunakan.  
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Bab keempat, berisi tentang profil bank Muamalat Indonesia Cabang 

Yogyakarta dan laporan hasil penelitian dan hasil analisis data. Dalam bab ini akan 

diuaraikan secara terperinci tentang profil BMI cabang Yogyakarta dan hasil 

penelitian dari beberapa data dan informasi – informasi yang telah diperoleh. 

Bab kelima, berisi penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran-saran.  
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

1. Kesimpulan  

berdasarkan hasil pembahasan data yang dilakukan, maka peneliti dapat 

mengambil kesimpulan sebagai berikut : 

a. Persepsi nasabah tentang tingkat Profitabilitas BMI cabang Yogyakarta 

berpengaruh secara signifikan terhadap loyalitas nasabah penyimpan. Hal 

ini terbukti dari Nilai t-hitung diperoleh 2,485, sedangkan nilai t-tabel 

pada tingkat kepercayaan 95% ( α=0.05 dan derajat kebebasan db=162 ( 

n-2 ) adalah sebesar 1.975. maka dapat di kemukakan bahwa Ho di 

tolak,sesuai dengan ketentuan penerimaan dan penolakan hipotesa nol 

(Ho) yaitu :Ho di tolak, bila t-hitung > t-tabel = ada signifikansi antara 

kedua variable. Dimana tingkat keeratan hubungan sebesar 4,08%. 

b. Pengaruh persepsi nasabah tentang Likuiditas Bank Muamalat Indonesia 

cabang Yogyakarta, berpengaruh secara signifikan terhadap loyalitas 

nasabah penyimpan. Hal ini ditunjukkan dari nilai t-hitung sebesar 5,269, 

sedangkan nilai t-tabel pada tingkat kepercayaan 95% ( α=0.05 dan 

derajat kebebasan db=162 ( n-2 ) adalah sebesar 1.975 , maka dapat di 

kemukakan bahwa Ho di tolak,sesuai dengan ketentuan penerimaan dan 

penolakan hipotesa nol (Ho) yaitu: Ho di tolak, bila t-hitung > t-tabel = 

ada signifikansi antara kedua variable. Dimana tingkat keeratan hubungan 

sebesar 14,06%. 
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c. Pengaruh persepsi nasabah tentang tingkat Profitabilitas dan Likuiditas 

BMI cabang Yogyakarta, berpengaruh secara signifikan, yaitu sebesar 

45,5 %.  

2. Saran- saran 

Berdasarkan hasil pengamatan dan olah data yang peneliti lakukan, maka 

peneliti menyarankan hal sebagai berikut : 

a. Manajemen Bank Muamalat Indonesia senantiasa mengembangkan 

potensi – potensi dalam meningkatkan profitabilitas, baik dari sisi produk 

maupun layanan sehingga menghasilkan profit yang lebih banyak lagi 

sehingga nasabah semakin bertambah percaya dan loyal serta mengurangi 

potensi floating costumer. 

b. Manajemen perlu menjaga stabilitas likuiditas untuk menjaga nasabah 

senantiasa percaya dan loyal pada manajemen bank Muamalat Indonesia 

cabang Yogyakarta,hal ini terlihat dari hasil analisis bahwa signifikansi 

keeratan hubungan antara likuiditas dan loyalitas masih perlu mendapat 

perhatian yang serius. 

c. Bagi para peneliti selanjutkan disarankan untuk menggunakan data lebih 

banyak lagi demi peningkatan akurasinya dan menambah variable – 

variable lagi terutama variable yang belum sempat diteliti oleh peneliti 

sebelumnya.  
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