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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu keberhasilan suatu 

pembangunan di setiap negara. Upaya pemerintah meningkatkan suatu tingkat 

kesejahteraan masyarakat tercermin dari pertumbuhan ekonomi yang dapat 

dicapai. Semakin tinggi tingkat pertumbuhan ekonomi berarti semakin baik 

tingkat kesejahteraan masyarakat.(Kasmir 2014) 

Kondisi pada dunia perbankan di indonesia  saat ini  telah mengalami 

perubahan dari waktu ke waktu setelah terjadinya Derugasi dan Krisis ekonomi 

pada Beberapa tahun lalu. Dilihat dari industri perbankan ini menujukan 

indikasi perekonomian bergerak lebih cepat dan berkembang lebih baik di 

banding dengan tahun 2016 yang menunjukaan peningkatan yang baik sampai 

mei 2016 yang tumbuh diatas level 10%, setelah sebelumnya menunjukan  

kecenderungan penurunan dari tahun 2014 (Bisnis.com 17 juli 2017. 23.09 ) 

Bank Syariah di Indonesia tidak hanya bersaing dengan sesama bank 

syariah, namun persaingan juga terjadi antara bank syariah dengan bank 

konvensional. Dewasa ini persaingan tidak hanya terjadi pada produk-produk 

yang ditawarkan, namun bagaimana bank tersebut melayani nasabahnya. 

Kualitas layanan suatu jasa termasuk jasa perbankan berkontribusi besar 

terhadap kepuasan nasabah 
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Perkembangan bisnis dibidang finansial saat ini berkembang pesat di 

Kota Malang.  Dengan bertambah banyaknya bank  seperti Bank Mandiri,  

Bank BNI, Bank BRI, Bank BTN,BCA  yang juga menggunkan system 

dual banking  dan beberapa bank  lain dari luar negeri yang juga berkembang di 

Kota Malang Dapat dilihat jumlah kantor pusat, kantor wilayah , kantor cabang, 

kantor kas  seluruh bank di Kota Malang meningkat dari tahun ke tahun.   

 

Sumber :  otoritas jasa keuangan kota malang. 

Bank mandiri adalah  Salah satu bank yang cukup berkembang di Kota 

Malang  dan sebuah bank ritel  baru yang merupakan  gabungan  dari beberapa 

buah Bank, yaitu  Bank Bumi Daya, Bank Ekspor impor, Bank  Dagang negara  

dan Bank Pembangunan Indonesia.Bank Mandiri merupakan Bank yang 

mempunyai lebih dari 1.400 kantor cabang dengan jumlah nasabah yang 

mencapai lebih dari 13 jt, hal ini menegaskan bahwa bank mandiri merupakan 

salah satu jajaran bank terbesar di Indonesia dan Bank yang paling banyak 
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diminati oleh masyarakat di Kota Malang baik kalangan  pekerja atau 

mahasiswa .   

Bank Mandiri Sendiri memiliki sistem dual banking yang dinyatakan 

pada UU.No 7 tahun 1998 yang memungkinkan perbankan dapat beroprasi 

secara Syariah maupun Konvensional, Seperti halnya yaitu Bank Mandiri 

Konvensional dan Bank Mandiri Syariah.dua bentuk bank ini memiliki tujuan 

serta strategi yang berbeda. Bank Mandiri konvensional adalah bank yang 

beroprasi dengan menggunkan sistem bunga, Sedangkan bank Mandiri Syariah 

adalah Bank yang beroprasi dengan menggunakan sistem bagi hasil. 

(www.bankmandiri.co.id,19 maret 2016) 

Bank Mandiri Konvensional adalah Bank yang memiliki jangkauan 

besar yang dan memiliki jangkauan terbaik karena bank Mandiri Konvensional 

sudah menjadi Bank yang banyak dikenal oleh masayarakat indonesia . 

Beberapa penghargaan bank Mandiri Konvensional antara lain yaitu PT. Bank 

Mandiri kovensional telah  mencatat sejarah dalam peningkatan kualitas 

layanan, yaitu manjadi service leader perbankan nasional dengan menempuh 

urutan pertama layanan Prima.  

Perkembangan Bank Mandiri Syariah  juga tidak kalah dengan 

perkembangan Bank Konvensional  meskipun pangsa pasar bank Mandiri 

Syariah tak sebanding dengan Bank Konvensional tetapi perkembangan Bank 

Syariah mengalami peningatan yang baik  dari tahun ke tahun.  

Dengan adanya Penghargaan pada Bank Mandiri Syariah  tahun 2018 

dengan penghargan Indonesia best banking award, best costumer 

http://www.bankmandiri.co.id,19/


4 
 

service,Banking service excellence atas  penghargaan best teller, best costumer 

service, best satpam dan penghargaaan peringkat 1 satisfaction bank umum 

syariah, Peringkat 1 digital brand Bank umum Syariah. Namun perkembangan 

Bank syariah tidak terlalu terlihat dibandingkan dengan  bank Konvensional. 

Karena satu alasan pada dasarnya Bank Syariah mengalami perkembangan 

yang positif  namun dengan pengetahuan masyarakat tentang Bank Syariah 

yang kurang maka bank konvensional lebih diminati oleh masyarakat .  

Kualitas pelayanan (service quality ) mempunyai peran sangat penting. 

Terlebih lagi dalam perusahaan jasa. Bank yang memberikan jasa pelayanan 

kepada nasabahnya juga harus memperhatikan hal ini , jika Bank tidak dapat 

memberikan pelayanan yang terbaik bagi nasabahnya tentu nasabah akan 

berganti Bank pilihanya dengan Bank lain yang dapat memenuhi semua 

keinginan nasabaah dan memberikan pelayanan terbaik . Era yang penuh 

ketidak pastian ini pelayanan menjadi prioritas utama dalam setiap pelayanan 

jasa perbankan  dan pada survey Frontiler, sebuah biro penelitian menyatakan 

bahwa kualitas pelayanan jasa perbankan memiliki bobot 65% dalam 

menuntukan kepuasan nasabah( wwwinfobank.co.id, 2011)   

Perkembangan dunia perbankan , kepuasan nasabah sangatlah penting bagi 

kelangsungan banknya. Ketidak puasan nasabah berdampak pada beralihnya 

nasabah ke bank lain. Perbankan yang gagal memuaskan nasabahnya akan terkena 

dampak negatif dari word of mouth . Sebaliknya apabila perusahaan dapat 

memuaskan nasabahnya maka nasabah tidak akan mudah dan berpindah  ke bank 

lain dan perusahaan akan merasakn dampak positif dari Word of mouth yang akan 

mendatangkan calon nasabah baru (Tjiptono 2014)  
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Berdasarkan penelitian sebelumnya, dilakukan perbandingan antara 

bank konvensional dengan bank syariah, perbandingan bank pemerintah 

dengan bank swasta dan perbandingan bank dibeberapa negara. Hampir semua 

penelitian tersebut menjadikan kualitas layanan dan kepuasan nasabah sebagai 

tolak ukur perbandingannya.  

Penelitian oleh Begum 2014 dengan judul A Comperative Study of 

costumer satisfaction of islamic bank and conventional bank oman  (Studi 

Komparatif Pelanggan Kepuasan Bank Islam dan Bank Konvensional di 

Oman), hasil pada penelitin ini adalah tidak ada perbedaan  yang signifikan 

antara kualitas pelayanan dan kepuasan nasabah di bank konvensional, 

sedangkan berbeda lagi  dengan  Penelitian  yang dilakukan oleh hikmah 

(2018) hasil penelitian menunjukan bahwa dimensi Assurance yang memiliki 

perbedaan signifikan anatara bank syariah dan bank konvensional selain itu 

hasil penelitian juga menunjukan bahwa bank syariah dinilai lebih tinggi dalam 

hal kualitasnya daripada bank Konvensional  bank konvensional  

Penelitian yang yang dilakukan oleh Nalim pada tahun 2015 dengan 

judul  Analisis komperatif dan eksploratif terhadap kualitas layanan bank 

syariah mandiri dan bank konvensioanl, hasil   penelitian menyatakan bahwa:  

(1) lima faktor utama yang memotivasi memilih bank syariah adalah sesuai 

syariah merasa aman dan nyaman pelayanannnya baik dan cepat biaya 

administrasinya murah dan “lokasinya mudah dijangkau, (2) lima faktor utama 

yang memotivasi memilih bank konvensional adalah merasa aman dan nyaman 

lokasinya mudah dijangkau banyak cabangnya pelayanannnya baik dan cepat 
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serta banyak ATMnya, (3) Dimensi kualitas pelayanan yang paling baik di 

bank syariah dan konvensional adalah dimensi tangible dengan skor berturut-

turut  dengan nilai tinggi (4) Terdapat perbedaan indeks kualitas pelayanan 

antara bank syariah dan bank konvensional di Kota Pekalongan.  

Penelitian yang dilakukan oleh Roni Andespa pada tahun 2016 dengan 

judul Studi perbandingan kualitas pelayanan,kepuasan nasabah dan loyalitas 

nasabah  industri perbankan Syariah dengn konvensional hasil pada penelitian 

menemukan adanya perbedaan antara kualitas layanan ,kepuasan nasabah dan 

loyalitas nasabah bank konvensiobal dan bank syariah namun perbedaan tidak 

cukup signifikan (Nyata) selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Ziaulhaq 

dengan judul Customer Satisfaction of Islamic Banking and Conventional 

Banking in Bangladesh: A Comparative Study (Kepuasan Pelanggan 

Perbankan Syariah dan Perbankan Konvensional di Bangladesh: Studi 

Komparatif) yang dilakukan oleh pada penelitian ini adalah tidak ada 

perbedaan antar bank konvensional dan bank syariah.  

Tahun 1998 pemerintah memberi solusi atas keresahan yang dirasakan 

masyarakat dengan melahirkan UU. No. 7 tahun 1998 yang memicu 

pertumbuhan bank-bank syariah di Indonesia. Tahun 2008 pemerintah kembali 

melahirkan Undang-undang yang memberikan peluang lebih besar pada 

perbankan syariah,Undang-undang ini memungkinkan perbankan dapat 

beroperasi secara syariah atau bank konvensional membuka cabang yang 

beroperasi secara syariah. seperti adanya dual banking yaitu Bank Mndiri 

konvensional dan Bank Mndiri Syariah .  
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Berdasarkan Kualitas layanan dan kepuasan  yang didapat pelanggan 

harusnya tetap sama karena  dua bank tersebut memiliki induk yang sama. 

Namun pada kenyataan  dilakukan nya pra riset yang dilakukan pada tanggal 6 

Agustus 2018 terhadap 20 orang dengan nasabah dari bank mandiri 

konvensional 10 dan untuk nasabah bank syariah 10. Hasil dari pra riset 

menyatakan bahwa adanya perbedaan kualitas  pelayanan dan kepuasan 

nasabah bank syariah dan bank konvensional  

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, peneliti tertarik untuk 

meneliti tentang kualitas pelayanan dan kepuasan nasabah bank syariah dan 

bank konvensional ,oleh karena itu penulis terdorong untuk menyusun skripsi 

dengan judul “Analisis Perbandingan Kualitas pelayanan dan Kepuasan 

Nasabah  pada Bank Mandiri Syariah dan Bank Mandiri Konvensional”  

 

B. Rumusan Masalah  

1. Apakah terdapat  perbedaan yang signifikan  antara  kualitas pelayanan 

Bank Mandiri Syariah dan Bank Mandiri Konvensional ? 

2. Apakah terdapat  perbedaan yang signifikan   antara  kepusan nasabah Bank 

Mandiri Syariah dan Bank Mandiri Konvensional ? 

 

C. Tujuan Penelitian 

        Tujuan penelitian ini yaitu :  

1. Untuk menganalisis perbedaan antara kualitas pelayanan nasabah bank 

Mandiri Syariah dan Bank Mandiri konvensional  
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2. Untuk menganalisis  perbedaan antara kepuasan nasabah bank Mandiri

Syariah dan bank Mandiri Konvensional.

D. Manfaat Penelitian

Adapun Manfaat Penelitiana ini yaitu :

1. Bagi perusahaan

Penelitian ini diharapkan menjadi suatu masukan pemikiran dan informasi

yang bermanfaat khususnya  bagi bank syariah maupun bank konvensional

di kota malang dari segi kualitas pelayanan dan kepuasan nasabah bank

Mandiri Syariah Dan Mandiri Konvensional

2. Bagi pihak lain

Sebagai bahan perbandingan dan refrensi dalam melakukan penelitaian

untuk permasalahan yang sama


