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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Bank merupakan salah satu lembaga keuangan yang mempunyai 

peranan penting di dalam perekonomian suatu Negara sebagai lembaga 

perantara keuangan. Bank dalam pasal 1 ayat (2) UU No.10 Tahun 1998 

tentang perubahan UU No.7 Tahun 1992 tentang perbankan adalah badan 

usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan 

menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau pinjaman dan 

bentuk-bentuk lain dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. 

Jenis Bank di Indonesia dibedakan menjadi dua jenis Bank, yang 

dibedakan berdasarkan pembayaran bunga atau bagi hasil usaha: Bank yang 

melakukan usaha secara konvensional dan Bank yang melakukan usaha 

secara syariah. Perkembangan industri keuangan syariah secara informasi 

telah dimulai sebelum dikeluarkannya kerangka hukum formal sebagai 

landasan operasional perbankan di Indonesia. Beberapa badan usaha 

pembiayaan nonbank telah didirikan sebelum tahun 1992 yang telah 

menerapkan konsep bagi hasil dalam kegiatan operasionalnya. Hal tersebut 

menunjukkan kebutuhan masyarakat akan hadirnya institusi-institusi 

keuangan yang dapat memberikan jasa keuangan yang sesuai dengan syariah. 

Lembaga keuangan Syariah berevolusi mulai dari Undang-undang  

Perbankan No.7 Tahun 1992, dan dikuatkan PP No.72 Tahun 1992 dan UU  
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No.10 Tahun 1998, serta Undang-undang Republik Indonesia No.21 tahun 

2008  tentang Perbankan Syariah seperti mendapatkan jalannya untuk 

membuka usaha di Indonesia. Melalui surat keputusan Direksi Bank 

Indonesia No.32/34/KEP/DIR tanggal 12 Mei 1999 perkembangan lembaga 

keuangan setiap tahun mengalami peningkatan, baik dari segi kuantitasnya 

maupun aset yang dimilikinya. Dari  data statistik perbankan syariah Bank 

Indonesia tahun 2010, pencapaian perbankan syariah terus mengalami 

peningkatan dalam jumlah Bank. Hal ini dapat dilihat pada tabel berikut ini: 

Tabel 1.1 

Jumlah Perbankan Syariah  

No Keterangan 1992-2005 2005-2010 

1 Bank Umum syariah (BUS) 3 10 

2 Bank Umum Unit Usaha Syariah 

(BUUS) 

19 23 

3 Bank Penkreditan Rakyat Syariah 

(BPRS) 

92 146 

Sumber: Koran Republika (data diolah) 

 

Dari tabel ditas dapat diketahui bahwa pada tahun 1992 sampai 2005 

hanya ada tiga Bank Umum Syariah (BUS), 19 Unit Usaha Syariah (UUS), 

dan 92 Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) dengan total jumlah kantor 

baru mencapai 550 unit. Dalam rentang lima tahun (2005-2010), 

pertumbuhan perbankan syariah mengalami lonjakan lebih dari dua kali lipat. 

Jumlah BUS saat ini telah mencapai 10 unit dengan 23 UUS. Selain itu, 

jumlah BPRS telah mencapai 146 unit dan total jumlah kantor syariah 

sebanyak 1.640 unit. Secara geografis, jaringan kantor perbankan syariah 

juga telah menjangkau masyarakat di lebih 89 kabupaten/kota di 33 provinsi. 
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Dari segi aset, perkembangan perbankan syariah meningkat secara signifikan, 

dari Rp20,880 miliar (2005) menjadi Rp83,454 miliar. Sementara itu, Dana 

Pihak Ketiga (DPK) mencapai Rp.63,912 miliar dan jumlah pembiayaan 

sebesar Rp60,970 miliar (Ali Rama, 2010). Peningkatan tersebut  adalah 

bukti nyata bahwa bangsa Indonesia semakin hari semakin menaruh 

kepercayaan tinggi kepada lembaga keuangan berbasis Syari’ah. Disamping 

karena mayoritas penduduk Indonesia beragama Islam, sehingga dapat 

mengaplikasikan perekonomian yang berbasis Islam, serta didukung dengan 

usaha dari lembaga keuangan syariah itu sendiri yang semakin menunjukkan 

citra positif dan profesional.  

Perkembangan dan peningkatan yang dialami lembaga keuangan 

syariah tersebut tidak akan terjadi manakala manajemen yang ada tidak 

berusaha untuk mendapatkan kepercayaan dari masyarakat. Karena banyak 

sekali lembaga keuangan konvensional yang sudah ada sebelumnya 

menawarkan kualitas produk dan pelayanan yang lebih baik, dan masyarakat 

juga telah mengenal serta menggunakannya. Di lain sisi masyarakat 

mempunyai harapan yang besar terhadap Bank Syariah. Dalam persepsi 

tentunya bank syariah adalah Bank yang sempurna dan paling ideal, karena 

bukankah Islam adalah agama yang sempurna. Padahal Bank Syariah 

bukanlah  Islam itu sendiri, ia sekedar Bank yang menerapkan konsep 

syariah. Tanggapan atau sikap masyarakat terhadap Bank syariah cukup 

beragam, baik mengenai pelayanannya, kemudahan untuk mendapatkan akses 

pendanaan, maupun mengenai produk yang ditawarkan. Oleh karena itu, 
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perkembangan perbankan syariah perlu mandapatkan perhatian dari pihak 

yang terkait. Masyarakat adalah salah satu elemen penting dalam dunia 

perbankan, hal ini dikarenakan masyarakatlah yang akan menjadi nasabah 

bagi Bank syariah. Oleh karena itu, mengetahui presepsi/harapan nasabah 

terhadap Bank syariah menjadi kunci pertama dalam membuka jalan bagi 

perkembangan Bank syariah dan sekaligus sebagai bahan pertimbangan 

investasi di dunia perbankan syariah (Haryadi, 2007). 

Pekembangan perbankan syariah dalam menghadapi lingkungan bisnis 

yang sangat kompetitif agar tetap bertahan atau eksis, salah satunya dengan 

menciptakan keunggulan kompetitif, dengan cara mengembangkan pelayanan 

pelanggan dengan baik karena Bank Syariah merupakan usaha bisnis 

dibidang jasa. Pelayanan pelanggan bukan hanya sekedar keunggulan 

kompetitif, banyak industri pelayanan pelanggan adalah ujung tombak yang 

membuat suatu industri bisa bertahan dalam dunia persaingan yang semakin 

ketat. Pelayanan merupakan syarat utama bagi kelangsungan hidup suatu 

Bank, khususnya Bank syariah. Dengan pelayanan yang baik serta 

kenyamanan yang diberikan kepada nasabah dapat menentukan laju 

pertumbuhan suatu Bank. Guna menanggapi peningkatan profit, Bank-bank 

kini saling berhadapan dalam persaingan melayani nasabah. Bank syariah 

senantiasa dituntut membenahi sektor pelayanan terhadap nasabah.  

Kualitas pelayanan dan kepuasan pelanggan berkaitan erat. Kualitas 

memberikan suatu dorongan kepada pelanggan untuk menjalin ikatan yang 

kuat dengan perusahaan. Ikatan seperti ini dalam jangka panjang 
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memungkinkan perusahaan untuk memahami dengan seksama harapan 

pelanggan serta kebutuhan mereka, dengan demikian perusahaan tersebut 

dapat meningkatkan kepuasan pelanggan dimana perusahaan 

memaksimumkan pengalaman pelanggan yang menyenangkan dan 

meminimumkan atau meniadakan pengalaman pelanggan yang kurang 

menyenangkan.  

Perusahaan yang gagal memuaskan pelayanannya akan menghadapi 

masalah yang kompleks. Umumnya pelanggan yang tidak puas akan 

menyampaikan pengalaman buruknya kepada orang lain dan bisa 

dibayangkan betapa besarnya kerugian dari kegagalan memuaskan 

pelanggan. Oleh karena itu, setiap perusahaan jasa wajib merencanakan, 

mengorganisasikan, mengimplementasikan, dan mengendalikan sistem 

kualitas sedemikian rupa, sehingga pelayanan dapat memuaskan para 

pelanggannya. 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. 

 Presepsi 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 layanan seperti: Tangible (Bukti fisik), Reability 

(Keandalan), Responsiveness (Daya Tanggap), Assurance (Jaminan), 
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Emphaty (empati). Dimensi layanan ini sangat berpengaruh dalam 

menentukan kualitas layanan, karena semakin baik pelayanan yang dilakukan 

maka pelanggan akan semakin puas, bahkan semakin loyal dan akan terus 

memakai layanan yang  diberikan. Oleh sebah itu, Bank-Bank semakin 

berkompentisi dalam memberikan kualitas layanannya. Semakin mudah dan 

modern layanan yang diberikan maka pelanggan akan semakin tertarik 

terhadap produk yang diberikan karena memberikan kenyamanan pada 

nasabahnya. 

Berdasarkan penelitian Hadi Purwanto (2009) diperoleh fakta bahwa 

dalam dunia perbankan pelayanan dan profit ibarat dua sisi mata uang yang 

tidak dapat dipisahkan. Pelayanan yang baik akan berpengaruh terhadap 

profit dan berkorelasi dengan hasil yang akan didapat sebuah Bank. Artinya, 

pelayanan yang baik akan menciptakan suasana yang berkesinambungan 

(sustainable). Jika sebuah Bank menginginkan profit yang besar, maka Bank 

harus mendapatkan nasabah yang prospeknya bagus. Tentunya nasabah 

membutuhkan tingkat pelayanan yang lebih komplit, karena nasabah yang 

prospeknya baik akan menanamkan atau menyimpan dananya di Bank, 

meminjam atau menginvestasikan uangnya dalam jumlah yang besar dan 

dengan waktu yang lama.  

Tabel didibawah diperoleh hasil survei yang dilakukan oleh Karim 

Business Consulting (KBC) bekerjasama dengan Deka Marketing Research 

mengenai mutu pelayanan Bank syariah di Indonesia. Bank Syariah Mandiri 

menduduki peringkat ke 4 dalam survei pelayanan. Dari survei ini, terlihat 



7 

 

 

jelas bahwa pelayanan merupakan faktor penting yang harus dimiliki oleh 

suatu Bank. Akan tetapi,  pelayanan seringkali dianggap sepele oleh beberapa 

pihak. Padahal tanpa disadari bahwa ada pihak-pihak yang merasa dirugikan 

oleh karena perilaku pelayanan dari pihak lain. Selain itu perkembangan 

praktek perbankan syariah yang minim akan unsur syariah dan penerapan 

service excellent (pelayanan prima) cenderung akan berakibat yang tidak 

diinginkan bagi lembaga perbankan itu sendiri. Agar selamat dari hal-hal 

yang tidak diinginkan, Bank-Bank syariah dituntut untuk lebih meningkatkan 

sektor pelayanan terhadap nasabahnya. Berikut ini merupakan hasil peringkat 

mutu pelayanan Bank syariah di Indonesia yang digunakan untuk melihat 

tingkat kepuasan nasabah: 

Tabel 1.2 

Peringkat Mutu Pelayanan Bank Syariah 

ISLAMIC BANKING QUALITY AWARD  

(Overall Service Quality) 

No Nama Bank Skor 

1 Bank Permata Syariah 88.17% 
2 Bank Niaga Syariah 87.98% 
3 Bank Bukopin Syariah 87.84% 
4 Bank Syariah Mandiri 86.68% 
5 Bank BNI Syariah 85.63% 
6 Bank DKI Syariah 85.58% 
7 Bank Danamon Syariah 84.57% 
8 Bank Syariah Mega Indonesia 84.53 % 

9 Bank IFI Syariah 84.37% 

10 Bank BII Syariah 83.45% 

11 Bank Muamalat 82.95% 

12 Bank BTN Syariah 80.82% 
13 Bank BRI Syariah 79.65% 
14 Bank Jabar Syariah 77.93% 

Sumber : Majalah Gontor (data diolah) 
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Bank Syariah Mandiri Malang sebagai salah satu dari lembaga 

keuangan syariah yang ada di Indonesia merupakan salah satu pemain  yang 

sukses dalam meraih kepercayaan masyarakat. Akan tetapi, salah satu yang 

perlu di waspadai dalam menumbuhkan keprofesionalan Bank Syariah 

Mandiri yaitu dengan meningkatkan terus loyalitas masyarakat yang telah 

terjalin. Karena akan berdampak positif  bagi perkembangan Bank Syariah 

Mandiri sendiri. Bank Syariah Mandiri dalam melakukan layanan kepada 

para nasabahnya masih ada nasabah yang merasa puas atau tidak puas atas 

layanan yang diberikan Bank syariah Mandiri tersebut.  

Salah satunya dalam penyediaan jasa Bank Syariah Mandiri Malang 

yang harus ditangani secara khusus dalam dimensi kualitas pelayanan seperti: 

Tangible (sedikitya jumlah counter/kasir yang melayani nasabah, ruangan 

pelayanan dan tempat tunggu yang sempit, belum tersedianya telepon khusus 

yang bisa menangani keluhan para nasabah), Reliability (sulitnya 

mendapatkan informasi dan komplain terhadap fasilitas produk yang 

ditawarkan), Responsiveness (antrian yang tidak teratur), Assurance 

(karyawan terpecaya dalam memberikan informasi), Emphaty (karyawan 

yang memberikan perhatian personal kepada nasabahnya). Karena 

keberhasilan atau kegagalan bagi suatu badan usaha jasa adalah tanggapan 

pelanggan terhadap kualitas layanan yang mampu diberikan oleh Bank 

tersebut. 

Menurut pendapat Abdulloh (2009) Peningkatan kualitas pelayanan 

sebagai salah  satu motivator pengikat loyalitas konsumen adalah inti dari 
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usaha di bidang jasa (termasuk di dalamnya dunia perbankan), kondisi 

tersebut terjadi pula pada Bank Syariah Mandiri Malang. Sebagai bentuk 

konsekuensi, Bank Syariah Mandiri Malang dituntut untuk menunjukan 

kemampuan kompetitifnya dalam melayani masyarakat sesuai manfaat dan 

keunggulan yang dijanjikan. Dalam sistem operasionalnya, perbankan syariah 

pada dasarnya memiliki comparative advantage yang tidak dapat tersaingi 

oleh sistem konvensional, yaitu digunakannya standar moral Islam dalam 

kegiatan usahanya, dimana azas keadilan dan kemanfaatan bagi seluruh umat 

mampu mendorong terciptanya sinergi yang sangat bermanfaat bagi Bank 

dan nasabahnya.  

Dimensi kualitas pelayanan seperti Tangible (bukti fisik), Reliability 

(keandalan), Resposiveness (daya tanggap), Assurance (jaminan), Emphaty 

(empaty), merupakan variabel yang digunakan mengukur kualitas pelayanan 

di Bank Syariah Mandiri Malang untuk mengetahui kepuasan nasabah akan 

menjadi pokok permasalahan yang dikaji, karena kualitas pelayanan dari 

waktu ke waktu akan berubah tergantung bagaimana nasabah yang 

memandangnya, bisa jadi kualitas pelayanan hari ini baik belum tentu untuk 

besok harinya baik dan begitu juga sebaliknya. Berdasarkan uraian di atas, 

penulis tertarik untuk melakukan analisis, maka penulis mengambil judul 

”Analisis Kepuasan Nasabah Atas Dimensi Kualitas Pelayanan  Pada 

Bank Syariah Mandiri Malang”. 
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B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis merumuskan permasalahan 

latar belakang masalah, yaitu: 

1. Apakah nasabah puas dengan sebagian besar indikator atas kualitas 

pelayanan seperti: Tangible (bukti fisik), Reliability (keandalan), 

Responsiveness (daya tanggap), Assurance (jaminan), Emphaty (empaty)  

yang diberikan oleh Bank Syariah Mandiri Malang?  

2. Dari variabel kualitas pelayanan seperti: Tangible (bukti fisik), Reliability 

(keandalan), Responsiveness (daya tanggap), Assurance (jaminan), 

Emphaty (empaty) manakah yang perlu ditingkatkan sehingga dapat 

menciptakan kepuasan nasabah pada Bank Syariah Mandiri Malang? 

 

C. Batasan Penelitian 

Dalam  hal ini penulis memberikan batasan masalah yang diteliti hanya 

pada pengukuran indikator kepuasan nasabah atas dimensi kualitas layanan 

dengan menggunakan variabel Tangible (bukti fisik), Reliability (keandalan), 

Responsiveness (daya tanggap), Assurance (jaminan), Emphaty (empaty)  

(Parasuraman dalam Fandy Tjiptono:148).  

 

D. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

a. Untuk mengetahui indikator kepuasan nasabah atas kualitas layanan 

seperti: Tangible (bukti fisik), Reliability (keandalan), Responsiveness 
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(daya tanggap), Assurance (jaminan), Emphaty (empaty)  yang 

diberikan oleh Bank Syariah Mandiri Malang. 

b. Untuk mengetahui variabel kualitas pelayanan seperti: Tangible (bukti 

fisik), Reliability (keandalan), Responsiveness (daya tanggap), 

Assurance (jaminan), Emphaty (empaty)  manakah yang perlu 

ditingkatkan guna menciptakan kepuasan nasabah pada Bank  Syariah 

Mandiri Malang. 

2. Manfaat Penelitian 

a. Bagi pihak Bank sebagai bahan masukan dan menentukan strategi 

pelayanan yang diminati nasabah sehingga merasa terpuaskan, dengan 

menonjolkan fasilitas pelayanan yang berkualitas. 

b. Bagi nasabah sebagai bahan pertimbangan dalam keputusan nasabah 

dalam melihat kualitas pelayanan yang dapat dilihat dari fasilitas 

pelayanan yang disediakan sesuai dengan keinginan dan kebutuhan. 


