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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar belakang

Persaingan yang semakin ketat akhir-akhir ini menuntut sebuah 

lembaga penyedia jasa atau layanan untuk selalu memberikan pelayanan 

terbaik. Perusahaan jasa senantiasa berlomba-lomba untuk memberikan 

kualitas layanan yang baik agar selalu diminati masyarakat. Kualitas 

memberikan dorongan khusus bagi para pelanggan untuk menjalin ikatan 

relasi saling menguntungkan dalam jangka panjang dengan perusahaan. 

Ikatan emosional semacam ini memungkinkan perusahaan untuk 

memahami dengan seksama harapan dan kebutuhan spesifik pelanggan. 

Pada saatnya perusahaan dapat meningkatkan kepuasan pelanggan, dimana 

perusahaan memaksimalkan pengalaman pelanggan yang menyenangkan 

dan meminimalkan pengalaman pelanggan yang kurang menyenangkan.1 

Wyckof mendefinisikan kualitas layanan sebagai tingkat 

keunggulan yang diharapkan dan pengendalian atas tingkat keunggulan 

tersebut untuk memenuhi keinginan konsumen.Menurut Parasuraman 

terdapat dua faktor utama yang mempengaruhi kualitas layanan, yaitu 

pelayanan yang diharapkan (expected service) dan pelayanan yang diterima 

oleh pengguna (perceived service). Apabila pelayanan yang diterima atau 

yang dirasakan (perceived service) sesuai dengan pelayanan yang 

diharapkan, maka kualitas layanan dipersepsikan baik dan memuaskan. Jika 

1Algifhari.Mengukur Kualitas Layanan dengan Indeks Kepuasan, Metode Importance-Performance 

Analysis (IPA) dan Model Kano.(Yogyakarta,2016) hal.3 
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pelayanan yang diterima melampaui harapan konsumen, maka kualitas 

pelayanan dipersepsikan sebagai kualitas yang ideal. 2 

Perusahaan yang berpusat pada pelanggan, akan berusaha untuk 

dapat memenuhi segala kebutuhan pelanggannya. Pada umumnya 

perbankan syariah hanya sebagai tempat untuk menyimpan uang ataupun 

menyalurkan uang,3 dan tempat untuk menitipkan barang yaitu pegadaian. 

Pada akhir-akhir ini gadai merupakan suatu hal yang biasa dilakukan 

oleh banyak orang untuk dapat memenuhi kebutuhan-kebutahan seseorang 

terlebih pada kebutuhan yang mendesak. Dengan cara yang mudah tanpa 

imbal hasil yang tinggi gadai mulai banyak diminati oleh banyak orang, 

seseorang hanya perlu membawa barang yang bernilai kepada perusahaan 

gadai dan pada saat itu pula seseorang memperoleh uang yang dapat 

digunakan untuk keperluan lain. Saat ini, gadai tidak hanya dilakukan oleh 

lembaga pegadaian, namun banyak juga perusahaan swasta kecil ataupun 

besar yang membuka layanan gadai. Bank Syariah Mandiri sebagai 

perusahaan yang berpusat pada pelanggan membuka alternatif lain yaitu 

gadai emas, dengan hal ini perbankan tidak hanya memiliki fungsi sebagai 

tempat penyimpan dan penyalur uang, tetapi juga sebagai tempat penitipan 

barang khususnya emas. Alternatif ini merupakan cara perusahaan untuk 

memberikan pelayanan yang terbaik bagi pelanggannya dengan memenuhi 

segala kebutuhan pelanggannya. Karena, Bank Syariah Mandiri merupakan 

satu-satunya perbankan syariah yang mempunyai produk Gadai Emas dan 

dalam penelitian ini yasng digunakan sebagai objek penelitian yaitu 

                                                           
2 Ibid hal 4 
3 Muhammad.Manajemen Dana Bank Syariah.(Jakarta:PT.Raja Grafindo Persada,2015)hal.107 
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Outbranch Kantor Pos Malang yang dimana tidak seperti Inbranch yang 

menjadi satu dengan Kantor Cabang di bank itu sendiri. Merujuk penelitian 

yang dilakukan oleh Lia Effi Sukamma menyatakan bahwa terdapat 

pengaruh yang signifikan antara kualitas pelayanan dan kepuasan nasabah. 

Gadai Emas Bank Syariah Mandiri Out Branch Kantor Pos Malang 

mampu bersaing dalam layanan yang diberikan, walapun hanya berskala 

kecil. Berdasarkan pra riset yang dilakukan peneliti terhdap 15 orang  

menunjukkan bahwa ada beberapa variabel kualitas layanan yang kurang 

menarik di mata nasabah Gadai Emas Bank Syariah Mandiri Out Branch 

Kantor Pos Malang antara lain  dari wujud fisik interior dan eksterior kantor 

gadai emas kurang menarik dan termasuk kecil serta karyawan yang kurang 

hanya ada 2 orang dalam kantor tersebut, dari daya tanggap kecepatan 

waktu kurang hal ini dikarenakan kurangnya karyawan yang terdapat dalam 

kantor tersebut. Namun, dengan adanya kekurangan yang dimiliki, Gadai 

Emas Bank Syariah Mandiri Out Branch Kantor Pos Malang mampu 

bersaing dan menarik banyak pelanggan.  

Dari penjelasan yang telah dikemukakan, muncul ketertarikan untuk 

meneliti dan mengambil topik mengenai pengaruh kepuasan nasabah pada 

Bank Mandiri Syariah karena itu, penulis mengambil judul“Pengaruh 

Kualitas Pelayanan Terhadap Kepuasan Nasabah Pada Produk Gadai 

Emas di Bank Syariah Mandiri Out Branch Kantor Pos Kota Malang” 
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B. Rumusan Masalah 

 Berdasarkan latar belakang di atas, maka yang menjadi rumusan 

masalah dalam penelitian ini adalah : 

1. Apakah kualitas pelayanan yang meliputi Tangible, Reliability, 

Responsiveness, Assurance dan Empathy berpengaruh terhadap 

kepuasan nasabah pada produk gadai emas secara simultan? 

2. Apakah kualitas pelayanan yang meliputi Tangible, Reliability, 

Responsiveness, Assurance dan Empathy berpengaruh terhadap 

kepuasan nasabah pada produk gadai emas secara parsial? 

3. Variabel manakah yang dominan di Gadai Emas Bank Syariah Mandiri 

Out Branch Kantor Pos Malang? 

C. Tujuan Penelitian 

 Berdasarkan rumusan masalah diatas maka tujuan dilakukan 

penelitian ini adalah untuk: 

1. Untuk mengetahui kualitas pelayanan yang meliputi Tangible, 

Reliability, Responsiveness, Assurance dan Empathy berpengaruh 

terhadap kepuasan nasabah pada produk gadai emas secara simultan. 

2. Untuk mengetahui kualitas pelayanan yang meliputi Tangible, 

Reliability, Responsiveness, Assurance dan Empathy berpengaruh 

terhadap kepuasan nasabah pada produk gadai emas secara parsial. 

3. Untuk mengetahui variabel mana yang lebih dominan di Gadai Emas 

Bank Syariah Mandiri Out Branch Kantor Pos Malang. 
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D. Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian dapat bermanfaat bagi : 

1. Manfaat bagi peneliti untuk menerapkan teori- teori dan konsep-konsep 

yang telah dipelajari selama perkuliahan. 

2. Manfaat bagi peneliti selanjutnya untuk memperkaya khasanah 

penelitian bahan literatur untuk menambah wacana baru bagi dunia 

akademis serta dapat digunakan sebagai perbandingan penelitian 

berikutnya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




