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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Berbicara mengenai industri jasa tentu tidak lepas kualitas. Entah itu 

pembicaraan di warung kopi maupun di forum resmi atau di seminar. 

Bentuknya bisa keluhan kualitas terhadap suatu produk atau jasa juga bisa 

diskusi ilmiah mengenai upaya pengingkatan daya saing melalaui perbaikan 

kualitas. Saat ini setiap jenis usaha baik itu barang maupun jasa dan terlebih 

lagi jasa menghadapi lingkungan bisnis yang sangat kompetitif. Untuk tetap 

bertahan atau eksis, salah satu upaya yang dilakukan adalah menciptakan 

keunggulan kompetitif dengan mengembangkan kualitas pelayanan yang baik. 

Kualitas pelayanan bukan sekedar keunggulan kompetitif, pada banyak industri, 

kualitas pelayanan adalah ujung tombak yang membuat suatu industri bisa 

bertahan dalam dunia persaingan yang semakin ketat. Kualitas pelayanan 

merupakan syarat utama bagi kelangsungan hidup suatu jenis usaha, khususnya 

dibidang jasa. Dengan kualitas pelayanan yang baik dapat menentukan laju 

pertumbuhan di setiap jenis usaha yang di jalankan. 

Perusahaan yang gagal mengembangkan sistem kualitas layanan yang 

baik menghadapi masalah yang kompleks. Pelanggan yang tidak memperoleh 

layanan maksimal akan menyampaikan pengalaman buruknya kepada orang 

lain dan bisa dibayangkan betapa besar kerugian. Jadi,  oleh karena itu, setiap 
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perushaan jasa wajib merencanakan, mengorganisasikan, mengiplementasikan 

dan mengendalikan sistem kualitas sedemikian rupa, sehingga pelayanan 

dipersepsikan positif oleh nasabah. Tinggi rendahnya penilaian kualitas layanan 

dari suatu badan usaha dipengaruhi oleh persepsi pelanggan pada kualitas 

layanan tersebut, dimana persepsi pelanggan pada kualitas layanan yang 

diberikan baik pelanggan akan merasa puas, demikian juga sebaliknya 

pelanggan akan tidak puas bila persepsinya pada kualitas layanan yang 

diberikan buruk. 

Persepsi pelanggan diperoleh dari hasil yang didapatkan setelah selesai 

memakai layanan yang telah diberikan, setelah membandingkan dengan 

harapan pelanggan tersebut. Hal yang mempengaruhi kualitas layanan adalah 

dimensi kualitas jasa seperti: Tangible (Bukti fisik), Reability (Keandalan), 

Responsiveness (Daya Tanggap), Assurance (Jaminan), Emphaty (empati). 

Dimensi kualitas jasa ini sangat berpengaruh dalam menentukan kualitas 

layanan, karena semakin baik pelayanan yang dilakukan maka persepsi 

pelanggan semakin baik atas kualitas layanan tersebut sehingga diharapkan 

akan muncul rasa puas, bahkan semakin loyal dan akan terus memakai layanan 

yang diberikan. Karena kualitas pelayanan dari waktu ke waktu akan berubah 

tergantung bagaimana nasabahnya atau tergantung persepsi nasabah. Bisa jadi 

kualitas layanan hari ini baik belum tentu besok harinya baik juga dan begitu 

sebaliknya. Atau dengan kata lain kualitas layanan bersifat sangat dinamis 

tergantung kapan dan kepada siapa layanan itu diberikan. 
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Bank adalah salah satu dari sekian banyak jenis usaha dalam bidang 

jasa. Bank merupakan lembaga keuangan yang mempunyai peranan penting di 

dalam perekonomian suatu negara. Perkembangan perbankkan di Indonesia 

menurut Pemeringkat Fitch Ratings menyatakan bahwa prospek perbankan 

Indonesia adalah stabil. Hal ini mencerminkan industri perbankan memiliki 

daya tahan. Perbankan Indonesia harus tetap berdaya tahan terhadap kondisi 

perekonomian global yang menantang. Pendapatan yang stabil, provisi 

mencukupi dan permodalan, faktor tersebut membuat perlindungan bagi 

perbankan terhadap tantangan yang ada. (Joice:2011) 

Salah satu jenis Bank yang ada di Indonesia yaitu Bank syariah. Bank 

syariah adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan kredit 

dan jasa-jasa lain dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang 

beroperasi disesuaikan dengan prinsip-prinsip syariah atau ajaran Islam. 

Industri perbankan syariah di Indonesia berkembang relatif cepat. Hanya saja, 

perkembangannya belum optimal. Pangsa pasar perbankan syariah telah 

mencapai 3,8% per September 2011. Angka itu meningkat dibanding 2008 

yang masih 2,98%. Aset bank syariah meningkat menjadi Rp 126 triliun pada 

September 2011. Namun, total aset tersebut masih kecil dibandingkan total 

aset perbankan nasional. Hal inilah yang membuat pertumbuhan perbankan 

syariah masih perlu dipacu lagi. Kondisi ekonomi Indonesia yang semakin 

membaik juga memicu pertumbuhan perbankan syariah. Namun, hal itu 

belum membuat perbankan syariah sepenuhnya mengadopsi skema syariah. 
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Hanya 29 persen perbankan syariah yang berbasis bagi hasil, sisanya masih 

memakai margin. Peran otoritas telah mempengaruhi pertumbuhan perbankan 

syariah. Sayangnya, UU perbankan syariah dan penghapusan pajak ganda 

belum menumbuhkan perbankan syariah dengan optimal.(Hidayat:2011) 

Berikut ini merupakan hasil survei dari marketing research Indonesia 

(MRI) dan majalah Infobank dalam hal pengukuran kualitas layanan 

perbankan syariah periode 2011-2012. Ada 8 performa yang dinilai diantanya 

yaitu Satpam, Teller, Customer Services, Peralatan Banking Hall, ATM, 

Toilet, dan Telepon. Hasil survei menunjukan ada bank yang menunjukan 

progress yang signifikan, ada yang tetap bertahan seperti pada sebelumnya 

dan ada yang harus terlempar dari urutan 10 besar. Berikut ini merupakan 

peringkat satu sampai sepuluh kualitas layanan terbaik Bank syariah di 

Indonesia periode 2011-2012:  

Tabel 1.1 

Peringkat Kualitas Layanan Bank Syariah periode 2011-2012 

Peringkat  Nama Bank 
1 Bank Permata Syariah 
2 BII Syariah 
3 Bank Muamalat Indonesia 
4 BCA Syariah 
5 Bank CIMB Syariah 
6 BRI Syariah 
7 Bank Syariah Mandiri 
8 Bank OCBC Syariah 
9 BNI Syariah 

10 BTN Syariah 
Sumber : Ferdian (2012) 
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Berdasarkan hasil survei di atas, Bank Muamalat Indonesia yang 

merupakan pencetus awal berdirinya perbankan syariah di Indonesia berada di 

peringkat ketiga. Bahakan dari 8 performa yang diukur tidak satupun Bank 

Muamalat Indonesia meraih skor tertinggi dari 8 performa tersebut. Skor 

tertinggi yang diraih yaitu ATM dan Telepon yang menempati posisi kedua. 

Hal ini cukup memprihatinkan mengingat Bank Muamalat Indonesia 

merupakan pemain lama dalam industri perbankan syariah di Indonesia akan 

tetapi untuk kualitas layanan mulai ditinggal pesaingnya yang terus 

menunjukan perkembangan yang signifikan. Seharusnya sebagai pencetus 

awal berdirinya perbankan sayariah di Indonesia BMI memiliki kualitas 

layanan yang lebuh baik dari bank-bank syariah lainya. Karena sebagai 

pencetus berdirinya perbankan syariah di Indonesia pasti memiliki informasi 

yang lebih banyak tentang seperti apa pasar serta kebutuhan-kebutuhan dari 

para pelanggan (Ferdian: 2012) 

Berdasarkan teori-teori tentang kualitas, fenomena-fenomena serta 

permasalahan yang dibahas pada uraian di atas sebelumnya, maka peneliti 

ingin melakukan penelitian dengan judul: 

“Analisis Kualitas Layanan Pada Bank Muamalat Indonesia Cabang 

Malang” 
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B. Rumusan Masalah  

Berdasarakan uraian di atas, maka permasalahan yang dibahas dalam 

penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana persepsi nasabah terhadap kualitas layanan pada Bank 

Muamalat cabang Malang? 

2. Bagaimana tingkat kepuasan nasabah atas kualitas layanan pada Bank 

Muamalat Indonesia cabang Malang? 

C. Batasan Masalah 

Agar permasalahan yang diteliti tidak meluas maka perlu adanya 

pembatasan masalah. Batasan masalah dalam penelitian yaitu hanya meneliti 

persepsi nasabah dan tingkat kepuasan nasabah atas kualitas layanan Teller 

pada Bank Muamalat Indonesia cabang Malang dengan menggunakan 

dimensi-dimensi kualitas layanan jasa diantaranya: Bukti fisik, Kehandalan, 

Daya tanggap, Jaminan dan Empati. (Parasuraman, 1988, dalam 

Lupiyoadi:148). 

D. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka tujuan dari penelitian ini 

adalah untuk mengetahui: 

1. Untuk mengetahui persepsi nasabah atas kualitas layanan pada Bank 

Muamalat Indonesia cabang Malang 

2. Untuk mengetahui tingkat kepuasan nasabah atas kualitas layanan pada 

Bank Muamalat Indonesia cabang Malang. 
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E.  Manfaat Penelitian 

1. Bagi Bank Muamalat Indonesia cabang Malang. 

Penelitian ini diharapakan bias dijadikan acuan atau bahan pertimbangan 

bagi pihak manajemen dalam hal yang berkaitan dengan kualitas layanan. 

2. Bagi Nasabah 

Penelitian ini diharapkan bisa dijadikan informasi bagi para nasabah dan 

khususnya nasabah Bank Muamalat Indonesia cabang Malang mengenai 

kualitas layanan pada Bank Muamalat Indonesia cabang Malang. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


