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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Saat ini dunia perbankan menjadi semakin ketat dalam persaingan 

mendapatkan nasabah sebanyak-banyaknya. Ini dilakukan sebagai wujud dalam 

meningkatkan jumlah nasabah setiap periodenya. Berbagai macam strategi yang 

dilakukan masing-masing bank untuk dapat memenuhi target tersebut. Salah satunya 

dengan mengutamakan pelayanan. Sebagai perusahaan yang bergerak dalam bidang 

jasa pelayanan, perbankan tentu saja mengutamakan pelayanan yang sebagai salah 

satu tolak ukur dalam melayani nasabahnya. Dengan memberikan pelayanan yang 

terbaik merupakan suatu wujud kepedulian pihak bank terhadap nasabah yang 

menggunakan bank tersebut. Sehingga dengan begitu nasabah akan merasa puas 

dengan pelayanan yang diberikan dan membuat nasabah menjadi loyal terhadap Bank 

yang bersangkutan. 

Meningkatkan suatu pelayanan yang diberikan karyawan terhadap nasabahnya 

membuat nasabah untuk tidak jera untuk melakukan transaksi dibank tersebut. Hal 

inilah yang sangat dipahami betul oleh pihak bank untuk dapat membuat nasabahnya 

menjadi loyal. Dengan mengetahui keinginan nasabah bank diharapkan karyawan 

dapat mewujudkannya keinginan tersebut. Karyawan dituntut untuk selalu 

memberikan apa yang diinginkan nasabahnya, dengan begitu bank dapat mewujudkan 
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keinginan nasabah tersebut. Setiap harapan yang diinginkan oleh nasabah dan telah 

diwujudkan oleh karyawan, ini akan membuat nasabah merasa puas. Kepuasan 

nasabah memang berbeda-beda, tetapi secara umun nasabah akan merasa puas dengan 

pelayanan yang diberikan apabila pelayanan tersebut sesuai dengan harapan nasabah 

atau bahkan melebihi harapan nasabah. Inilah yang menjadi salah satu kesuksesan 

suatu bank dengan memberikan kepuasan kepada setiap orang yang datang kebank. 

Bank Negara Indonesia merupakan Badan Usaha Milik Pemerintah (BUMN). 

Dimana BNI awalnya hanya terdiri oleh BNI Konvensional, namun dengan terjadinya 

krisis moneter tahun 1997 membuktikan ketangguhan sistem perbankan syariah. 

Berawal dari prinsip syariah dengan 3 (tiga) pilarnya yaitu adil, transparan dan 

maslahat mampu menjawab kebutuhan masyarakat terhadap sistem perbankan yang 

lebih adil. Dengan berlandaskan pada Undang-undang No.10 Tahun 1998, pada 

tanggal tanggal 29 April 2000 didirikan Unit Usaha Syariah (UUS) BNI sampai 

menjadi BNI Syariah hingga sekarang. BNI Syariah bertujuan untuk menjadi 

Universal Banking perlu mengakomodir kebutuhan masyarakat yang ingin 

menyalurkan keuangannya melalui perbankan syariah serta sebagai alternatif dalam 

menghadapi krisis yang mungkin timbul dikemudian hari, mengingat kegiatan usaha 

berdasarkan prinsip syariah tidak terkena negatif spread seperti yang dialami oleh 

Bank-Bank konvensional. Dengan visi dan misi menjadi bank syariah yang unggul 

dalam layanan dan kinerja sesuai dengan kaidah sehingga Insya Allah membawa 

berkah serta istiqomah melaksanakan amanah untuk memaksimalkan kinerja dan 

layanan perbankan dan jasa keuangan syariah sehingga dapat menjadi bank syariah 

kebanggaan anak negeri. BNI Syariah membuka cabang salah satunya dimalang yaitu 
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yang beralamat Jl. Jaksa Agung Suprapto No. 48 Malang. Tidak diragukan lagi 

bagaimana BNI Syariah sebagai bank yang memiliki manajemen dan sumber daya 

manusia professional yang sudah terbukti keunggulannya. Sehingga wajar jika para 

pelajar dan mahasiswa memilih BNI Syariah sebagai tempat studi untuk penelitian 

agar dapat mengaplikasikan kemampuan praktik yang diperoleh di perkuliahan 

didunia kerja dan untuk mengetahui proses-proses kerja yang terdapat diperusahaan, 

proses kerja yang dimaksud adalah bagaimana hasil produk, tenaga kerja, 

kedisiplinan dan keselamatan kerja.. 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang maka rumusan masalah yang dibahas   

adalah : 

1. Bagaimana pengaruh komunikasi, koordinasi, dan motivasi kerja karyawan terhadap 

kinerja karyawan BNI Syariah Cabang Malang. 

2. Bagaimana pengaruh kinerja karyawan terhadap kepuasan nasabah BNI syariah 

Cabang Malang 
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C. Tujuan Penulisan 

Sesuai dengan perumusan masalah yang  ada di atas maka tujuan dari 

penulisan ini adalah : 

1.  Untuk mengetahui pengaruh komunikasi, koordinasi, dan motivasi kerja karyawan 

terhadap kinerja karyawan BNI Syariah Cabang Malang. 

2. Untuk mengetahui pengaruh kinerja karyawan terhadap kepuasan nasabah BNI 

Syariah Cabang Malang.  

 

D. Pembatasan Masalah 

Untuk mempermudah kajian lebih lanjut, dalam penulisan skripsi ini agar 

tidak menyimpang dari permasalahan yang akan dibahas oleh penulis, maka dalam hal 

ini penulis hanya membatasi dalam pembahasan mengenai Model Analisis Kinerja 

Karyawan dan Pengaruhnya terhadap Kepuasan Nasabah pada BNI Syariah Cabang 

Malang. 

 

E. Manfaat Penelitian 

Dengan adanya penelitian dan penulisan tentang Model Analisis Kinerja 

Karyawan dan Pengaruhnya terhadap Kepuasan Nasabah pada BNI Syariah Cabang 

Malang, diharapkan dapat digunakan. 

1. Bagi Penulis 

Menambah pengetahuan dan wawasan dalam dunia kerja yang sesungguhnya 

khususnya dunia kerja perbankan. 
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2. Bagi Pihak Bank 

a. Sebagai bahan masukan serta informasi bagi pihak bank yang berkaitan dengan 

kepuasan nasabah. 

b. Dapat digunakan sebagai bahan masukan untuk memperbaikan mekanisme 

pelayanan masa sekarang maupun dimasa yang akan datang. 

3. Bagi Lembaga 

    a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu sebagai bahan acuan   

dalam memahami lebih jauh mengenai cara memberikan  pelayanan 

kepada nasabah khususnya BNI Syariah Cabang Malang.  

b. Sebagai sumber informasi tentang pelayanan karyawan terhadap Kepuasan 

Nasabah pada BNI Syariah Cabang Malang. 

c. Sebagai referensi mengenai pentingnya Pelayanan Karyawan terhadap 

Nasabah pada BNI Syariah Cabang Malang. 

 


