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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Pertumbuhan perekonomian di suatu negara semakin baik dengan 

memaksimalkan fungsi perbankan di negara tersebut. Bank konvensional maupun 

bank syariah yaitu bank yang sedang berkembang di Indonesia pun turut serta 

membantu dan mendorong pertumbuhan perekonomian di Indonesia. 

Pembangunan industri perbankan baik konvensional maupun syariah yang 

dilakukan secara maksimal maka akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di 

negara tersebut.  

Berkembangnya suatu industri tidak luput dari perkembangan teknologi 

informasi. Menempatkan teknologi informasi sebagai suatu upaya pemberian jasa 

merupakan suatu strategi bisnis dunia usaha termasuk perbankan. Kemajuan 

teknologi juga ditandai dengan munculnya berbagai alat dan aplikasi didunia 

perbankan untuk mempermudah transaksi yang dilakukan oleh nasabahnya. Alat 

dan aplikasi yang umum digunakan ban k di indonesia antara lain mesin tarik dan 

setor tunai (ATM), mesin EDC (Electronic Data Capture), sms banking, mobile 

banking, e-banking, e-payment, e-form, dan masig banyak lagi. 

Kemajuan teknologi dalam dunia perbankan menjadi salah satu pendorong 

tingkat inovasi di dunia perbankan, selain itu kemajuan teknologi juga dijadikan 

alat persaingan dibidang perbankan terutama layanan jasa pembayaran secara 

online. Inovasi jasa layanan perbankan yang berbasis pada pemanfaatan kemajuan 

teknologi tidak serta merta berkembang, namun perkembangan tersebut mengikuti 
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pola kebutuhan nasabah bank. Internet banking adalah salah satu contoh jasa 

pelayanan bank yang merupakan bentuk pengembangan transaksi perbankan 

berbasis elektronik. Kemajuan teknologi tidak hanya mendorong inovasi dan 

persaingan antar bank namun juga dapat merubah strategi usaha perbankan, yaitu 

dari berbasis manusia (tradisional) menjadi berbasis teknologi informasi, 

perubahan strategi tersebut diharapkan lebih efisien bagi bank dan lebih praktis bagi 

nasabahnya.1 Hampir semua kegiatan, jenis layanan dan aplikasi dilakukan di 

internet oleh masyaraat di era digital ini.2 

Kemajuan era digital sudah sepatutnya dimanfaatkan oleh lembaga keuangan 

khususnya bank untuk meningkatkan kualitas layanan dan kepuasan nasabahnya. 

Karena dewasa ini masyarakat menginginkan segalanya yang serba praktis. Dengan 

kemajuan era digital maka aktivitas perbankan harusnya bisa lebih mudah dan 

praktis untuk dilakukan. Tidak perlu mengantri lama di bank, hanya dari rumah kita 

sudah bisa melakukan aktifitas non-tunai. Hal ini akan menarik minat nasabah 

untuk menabung di bank tersebut. 

Bank konvensional maupun bank syariah saat ini banyak yang sudah 

menawarkan jasa E-Banking, hal ini disebabkan tidak hanya akibat kemajuan 

teknologi media elektronik saja melainkan masyarakat sudah mulai melek 

teknologi, sehingga jasa tersebut mulai banyak diminati oleh nasabah. Hal ini 

terbukti dari jumlah pengguna E-Banking (SMS Banking, Phonebanking, Mobile 

                                                           
1Lampiran Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 6/18/DPNP tanggal 20 April 2004. Pedoman 

Penerapan Manajemen Risiko pada Aktivitas Pelayanan Jasa Bank melalui Internet (Internet 

Banking). Hal 1 
2 Hartawan, D. Pengaruh Internet Banking Terhadap Kepuasan Nasabah (Studi kasus Pada 

Nasabah Bank Rakyat Indonesia Syariah Cabang Palembang). I-Economic. Vol. 3 No. 2 Desember 

2017, hlm 150 
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Banking, dan Internet Banking) meningkat 270%, dari 13,6 juta nasabah pada 2012 

menjadi 50,4 juta nasabah pada tahun 2016. Sementara frekuensi transaksi 

pengguna E-Banking meningkat 169%, dari 150,8 juta transaksi pada tahun 2012 

menjadi 405,4 juta transaksi pada tahun 2016. Kemajuan teknologi digital 

diharapkan dapat dimanfaatkan oleh industri perbankan, konvensional maupun 

syariah untuk menyediakan produk dan layanannya yang semakin beragam, 

sekaligus meningkatkan daya saing tidak hanya sesama bank syariah, melainkan 

juga dengan bank konvesional.3 

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.4 

Tujuan utama suatu bank adalah untuk meningkatkan jumlah nasabahnya, baik 

secara kuantitas maupun kualitas. Untuk mencapai tujuan tersebut, salah satu hal 

yang dapat dilakukan bank syariah maupun konvensional yaitu meningkatkan 

kualitas jasa yang mereka berikan kepada para nasabahnya sehingga kepuasan yang 

nasabah rasakan dapat meningkat.  

Dalam dunia jasa perbankan, kepuasan nasabah sangatlah penting bagi 

kelangsungan bank. Ketidakpuasan nasabah berdampak pada beralihnya nasabah 

                                                           
3 Fuad, H. Pengguna e-Banking Meningkat Tajam, diakses dari 

https://ekbis.sindonews.com/read/1172393/178/pengguna-e-banking-meningkat-tajam-

1484822191, pada pukul 20.00 tanggal 10 Februari 2018. 
4 Tjiptono, F. Pemasaran Jasa: Prinsip, Penerapan dan Penelitian. (Yogyakarta: Andi, 2014), hlm 

266 
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ke bank lain. Perbankan yang gagal memuaskan nasabahnya akan terkena dampat 

negatif dari word of mouth. Sebaliknya apabila perusahaan dapat memuaskan 

nasabahnya maka nasabah tersebut tidak mudah untuk pindak ke bank lain dan 

perusahaan akan merasakan dampak positif dari word of mouth yang akan 

mendatangkan calon nasabah baru.5 

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh beberapa peneliti sebelumnya, 

penelitian dilakukan dengan membandingan 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 

Dalam salah satu studi mengenai Pengukuran Kualitas Layanan Bank 

Konvensional dan Bank Syariah: Analisis Komparatif yang dilakukan oleh 

Manshor Amat Taap, Siong Choy Chong, Mukesh Kumar, dan Tat Kee Fong 

memaparkan bahwa penelitian tersebut mencoba untuk mengukur dan 

membandingkan dengan kualitas layanan antara bank konvensional dan bank 

syariah di Malaysia. Faktor analisisnya menggunakan empat dimensi kualitas 

layanan, yaitu tangible, keandalan, kompetensi, dan kenyamanan. Hasilnya 

menujukkan bahwa ada perbedaan yang besar dan signifikan antara harapan 

responden dan persepsi mereka. Secara khusus, harapan kompetensi dan 

kenyamanan secara signifikan berbeda antara konvensional dan syariah, sedangkan 

persepsi tentang tangible, dan kenyamanan ditemukan secara signifikan berbeda 

antara dua jenis bank. Penerapan gap Service Quality yang selanjutnya akan disebut 

                                                           
5Ibid, hlm 248 
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sebagai SERVQUAL, menunjukkan bahwa perbedaan antara kedua jenis bank 

berbeda. Kompetensi dan Kenyamanan pada kedua jenis bank relatif lebih 

dominan. Kedua dimensi tersebut dapat mengurangi kesenjangan sebesar 72 persen 

pada bank konvensional dan 85 persen pada bank syariah. Penenlitian ini 

merupakan salah satu penelitian yang membandingan dengan tolak ukur kualitas 

pelayanana dengan metode SERVQUAL.6 

Pada tahun yang sama Hayar Muhammad Awan, Khuram Shahzad Bukhari, 

dan Anam Iqbal melakukan penelitian tentang Kualitas Layanan dan Kepuasan 

Pelanggan dalam Sektor Perbankan: Sebuah Studi Perbandingan dari Bank 

Konvensional dan Bank Syariah di Pakistan. Penelitian ini tidak berbeda jauh 

dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Manshor Amat Taap, dkk yang 

mana penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan kualitas layanan dengan 

kepuasan pelanggan di antara nasabah konvensional dan syariah menggunakan 

model SERVQUAL. Selain itu penelitian ini juga meneliti perbedaan kepuasan 

kualitas layanan dan dampaknya terhadap perilaku minat nasabah. Kepuasan 

pelanggan menjadi faktor penting dari kualitas pelayanan untuk perilaku nasabah 

(kepuasan dan perasaan) untuk nasabah dari bank konvensional dan bank syariah.7 

Apabila dua penelitian sebelumnya membandingan antara bank konvensional 

dan bank syariah maka penelitian yang dilakukan oleh Asma Abdul Rehman 

membandingkan kepuasan pelanggan dan kualitas pelayanan di bank Pakistan, 

                                                           
6 Taap, MA. Measuring Service Quality of Conventional and Islamic Banks: A Comparative 

Analysis. Internasional Journal of Quality and Reliability Management. Vol 28. No 8. September 

2011, hlm 822. 
7 Awan, HM. Sevice Quality and Customer Satisfaction in the Banking Sector: A Comparative Study 

of Conventional and Islamic Banks in Pakistan. Journal of Islamic Marketing. Vol 2. No 3. 

September 2011, Hlm 203. 
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bank Arab Saudi, dan bank Inggris. Dalam penelitian menggunakan model 

CARTER. Penelitian ini menggungkapkan bahwa nasabah bank Islam di Pakistan 

dan Inggris mempertimbangkan jaminan, keandalan, dan empati sebagai faktor 

yang signifikan untuk kepuasan pelanggan, sedangkan di Arab Saudi 

mempertimbangkan jaminan dan wujud fisik sebagai dimensi signifikan dari 

kepuasan pelanggan.8 

Penelitian selanjutnya dilakukan oleh Musa Pinar, Tulay Girard, dan Zeliha 

Eser meneliti ekuitas merek di industri perbankan yang mana melakukan 

perbandingan antara lokal bank dan global bank di Turki. Jenis bank pada penelitian 

ini yaitu bank negara, bank swasta, dan bank asing. Dimensi pengukuran ekuitas 

merek yaitu kesadaran merek, persepsi kualitas, image merek, asosiasi merek, 

asosiasi organisasi, dan loyalitas merek. Data dikumpulkan dari nasabah tiga jenis 

bank. ditemukan bahwa, kualitas yang dirasakan, image merek/asosiasi, dan 

loyalitas merek secara signifikan lebih tinggi untuk bank swasta daripada bank 

negara dan bank asing. Asosiasi organisasi adalah yang tertingi untuk bank negara, 

diikuti oleh bank swasta, dan terendah untuk bank asing. Kualitas yang dirasakan 

dan loyalitas merek bank asing menjadi yang paling rendah.9 

Penelitian selanjutnya berasal dari Indonesia. penelitian dilakukan oleh Roni 

Andespa dengan judul Studi Perbandingan Kualitas Pelayanan Industri Perbankan 

Syariah dengan Konvensional. Penelitian ini dilakukan di Sumatra Barat dengan 

                                                           
8 Rehman, AA. Customer Satisfaction and Quality in Islamic Banking: A Comparative Study in 

Pakistan, United Arab Emirates, and United Kingdom. Qualitative Research in Financial Markets. 

Vol 4. No 2/3. 2012, Hlm 165.  
9 Pinar, M. Consumer-Based Brand Equity in Banking Industry; A Comparison of Local and Global 

Bank in Turkey. International Journal of Bank Marketing. Vol 30. No 5, Juli 2012, hlm 359. 
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objek perbankan syariah dan konvensional. Pada penelitian ini ditemukan adanya 

perbedaan kualitas pelayanan, kepuasan nasabah, dan loyalitas nasabah antara bank 

konvensional dan bank syariah. Namun pada penelitian ini perbedaan kualitas 

pelayanan, kepuasan nasabah, dan loyalitas nasabah antara bank syariah dan bank 

konvensional tidak cukup signifikan..10 

Hampir semua bank di Indonesia telah memanfaatkan kemajuan teknologi di 

bidang perbankan, tidak terkecuali Bank BRI Syariah dan Bank BRI. Sebagai salah 

satu bank di Indonesia yang memiliki jangkauan terbesar Bank BRI Malang dan 

Bank BRI Syariah Malang hadir sebagai bank yang memberikan layanan e-Banking 

kepada nasabahnya. Berdasarkan data akhir tahun 2017 jumlah user pengguna 

layanan e-Banking pada BRI sebagai berikut: 

Tabel 1.1 

Jumlah User e-Banking Bank BRI Syariah dan Bank BRI di Kota Malang 

Des 2017 Jumlah User 

User Mobile Banking ±1.600.000 

User Internet Banking ±700.000 

User SMS Notifikasi ±1.800.000 
*data diolah dari laporan user e-banking 2017 

Sedangkan pada Bank BRI Syariah, layanan e-Banking otomatis diberikan kepada 

nasabah ketika nasabah membuka tabungan faedah di Bank BRI Syariah. sehingga 

jumlah usernya susah untuk diidentifikasi. 

Berdasarkan pra riset yang dilakukan oleh peneliti terhadap 20 orang masing-

masing dari bank syariah dan bank konvensional, menyatakan bahwa mereka tidak 

                                                           
10 Andespa, R. Studi Perbandingan Kualitas Pelayanan Industri Perbankan Syariah dengan 

Konvensional. Al Masraf (Jurnal Lembaga Keuangan dan Perbankan). Vol 1. No 2. Januari-Juni 

2016. Hlm 77. 
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merasakan adanya perbedaan kualitas pelayanan e-banking dan kepuasan 

bertransaksi menggunakan layanan e-banking antara bank syariah dan bank 

konvensional.  

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, peneliti tertarik untuk meneliti 

tentang kualitas layanan e-banking dan kepuasan nasabah antara bank  syariah dan 

bank konvensional, oleh karena itu penulis terdorong untuk menyusun skripsi 

dengan judul “Analisis Kualitas Layanan E-Banking dan Kepuasan Nasabah 

(Studi pada Nasabah Bank BRI Syariah dan Nasabah Bank BRI)”. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan di atas, maka perumusan 

masalah dala m penelitian ini adalah: 

1. Apakah terdapat perbedaan yang signifikan antara kualitas pelayanan e-

Banking bank syariah dengan bank konvensional? 

2. Apakah terdapat perbedaan yang signifikan antara kepuasan nasabah bank 

syariah dengan bank konvensional? 

C. Batasan Masalah 

Dalam penelitian ini, peneliti membatasi objek penelitiannya yaitu produk E-

Banking (sms banking, mobile banking, dan internet banking).Sedangkan indikator 

yang digunakan untuk mengukur perbandingan tersebut, yaitu kualitas pelayanan 

menggunakan Elektronik Service Quality yang selanjutnya disebut e-SERVQUAL 

dan kepuasan nasabah. 
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D. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini, yaitu: 

1. Untuk mengetahui dan menganalisis perbedaan kualitas layanan e-banking 

antara bank syar iah dengan bank konvensional. 

2. Untuk mengetahui dan menganalisis perbedaan kepuasan nasabah antara 

bank syariah dengan bank konvensional. 

E. Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat dari penelitian ini, yaitu: 

1. Akademis 

Penelitian ini diharapkan dapat menambah referensi tentang kualitas 

pelayanan e-banking dan kepuasan nasabah khususnya pada industri 

perbankan. Selain itu bagi penulis diharapkan dapat digunakan untuk 

menerapkan dan mengembangkan pembelajaran yang telah ditempuh 

selama perkuliahan kemudian dikembangkan dengan adanya penelitian ini, 

dan sebagai tambahan informasi bagi kalangan akademisi. 

2. Bank/Instansi Terkait 

Bagi instansi terkait dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam 

melakukan penilaian kualitas pelayanan e-banking dan meningkatkan 

kepuasan nasabah di dunia usahanya, dapat mengembangkan usahanya, 

memberikan masukan melalui saran yang bermanfaat dan membangun dan 

menjadi salah satu bahan informasi untuk mengadakan penelitian lebih 

lanjut. 
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3. Peneliti Selanjutnya 

Bagi pembaca atau penelitian selanjutnya, diharapkan dapat menambah 

wawasan di bidang perbankan khususnya mengenai kualitas pelayanan e-

banking dan kepuasan nasabah. 

F. Sistematika Pembahasan 

Untuk mempermudah pemahaman dalam tulisan ini, maka dibuat sistematika 

penelitian yang memuat 5 (lima) bab, yaitu : 

1. BAB I Pendahuluan 

Bab ini berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan 

manfaat penulian, serta sistematika penulisan. 

2. BAB II Tinjauan Teori 

Bab ini berisi teori yang diambil dari bebeerapa kutipan buku, jurnal, dan 

beberapa sumber ilmiah lainnya yang berupa pengertian dan definisi, 

penelitian terdahulu, hipotesis, dan kerangka penelitian. 

3. BAB III Metode Penelitian 

Bab ini menjelaskan desain penelitian, jenis penelitian, jenis dan sumber 

data, populasi dan teknik penentuan sampel, definisi operasional variabel, 

teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data. 

4. BAB IV Hasil dan Pembahasan 

Pada bab ini berisikan analisis dari hasil pengolahan data dan pembahasan. 

5. BAB V Kesimpulan 

Pada bab ini berisikan beberapa kesimpulan dari hasil penelitian beserta 

saran. 


