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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Perkembangan perbankan syariah telah memasuki era baru. 

Perkembangan di bidang perbankan, khususnya perbankan syariah telah 

jauh berkembang, dari yang hanya sekedar memperkenalkan praktik 

perbankan berbasis syariah menjadi bagaimana cara bank syariah 

mendapatkan hati masyarakat. Semakin banyak bank syariah yang tumbuh 

ditanah air mengakibatkan semakin kuat pula persaingan yang saat ini 

tengah berlangsung. Untuk memperoleh kesuksesan dalam bersaing, bank 

sebagai fasilitator harus mampu memberikan tingkat kualitas pelayanan 

yang sebaik mungkin, agar nasabah merasa puas dengan produk yang 

ditawarkan dan pelayanan yang diberikan oleh pihak bank. 

Kualitas pelayanan dan kepuasan yang diberikan kepada nasabah 

merupakan serangakaian yang sukar untuk dipisahkan. Syarat yang harus 

dipenuhi oleh suatu badan usaha agar dapat sukses dalam persaingan 

adalah berusaha mencapai tujuan untuk menciptakan dan mempertahankan 

pelanggan. Secara tidak langsung, nasabah akan memberikan penilaian 

terhadap produk jasa yang akan dipakai. Ini sangat erat hubungannya 

dengan bagaimana cara sebuah badan usaha untuk terus meningkatkan 

kualitas pelayanan yang diberikan kepada nasabah atau pelanggannya, 

agar terus mau menjadi mitra kerja perusahaan tersebut. 
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Menurut Kotler, kualitas pelayanan merupakan totalitas dari bentuk 

karakteristik barang dan jasa yang menunjukkan kemampuannya untuk 

memuaskan kebutuhan pelanggan, baik yang tampak jelas maupun yang 

tersembunyi. Hal ini mendorong bank untuk terus melakukan inovasi atau 

terobosan baru, termasuk dalam hal pemberian pelayanan bagi para 

nasabah. 

Pemberian pelayanan yang baik serta berkualitas merupakan 

sebuah keharusan yang harus dilakukan oleh perusahaan, yang dalam hal 

ini adalah pihak bank. Seperti yang sudah dikemukakan pada paragraph 

pertama, sebagai fasilitator bank harus memberikan pelayanan yang 

berkualitas apabila ingin mencapai keberhasilan. Keberhasilan yang 

didapat dari pemberian pelayanan yang berkualitas tersebut ditunjukkan 

dengan adanya rasa puas dari para nasabah. Semakin tinggi tingkat 

kepuasan yang didapat oleh nasabah, maka semakin tinggi pula kualitas 

pelayanan yang telah diberikan oleh pihak bank kepada para nasabahnya. 

Bank syariah adalah badan usaha yang berfungsi menghimpun 

dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat, 

dimana sistem dan mekanisme usahanya berdasarkan pada hukum islam 

yang telah diatur dalam Al-Quran dan hadits.
1
 Menurut ketentuan yang 

tercantum di dalam peraturan Bank Indonesia Nomor 2/8/PBI/2000, Pasal 

1, Bank Syariah adalah bank umum sebagaimana yang dimaksud dalam 

UU Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan yang telah diubah dengan 

                                                             
1
 Usman, Rachmadi, Aspek-Aspek Hukum Perbankan Islam di Indonesia, (Bandung: PT Citra 

Aaditya Bakti, 2002), 11 
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UU Nomor 10 Tahun 1998 yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan 

prinsip syariah dan kantor cabang bank asing yang melakukan kegiatan 

usaha berdasarkan prinsip syariah.
2
 

PT. Bank Mega Syariah merupakan salah satu lembaga keuangan 

syariah yang mengeluarkan produk tabungan haji dengan akad 

Mudharabah, yakni simpanan dana pihak ketiga yang penarikannya hanya 

dapat dilakukan pada saat nasabah calon jemaah haji akan berangkat atau 

sesuai dengan akad diawal dan tidak bisa diambil sewaktu-waktu, apabila 

nasabah melakukan penarikan uang sebelum pemberangakatan haji, maka 

nasabah akan mendapat pinalti sesuai dengan yang telah disepakati. 

Demi kemudahan transaksi pembayaran tabungan haji dan 

pemaksimalan pelayanan kepada nasabah, Bank Mega Syariah Malang 

telah bekerja sama dengan Pegadaian Syariah, dengan adanya kerjasama 

ini diharapkan nasabah lebih mudah lagi bila ingin mendaftar haji akan 

tetapi tehalang oleh dana. Tentu saja akan ada pertanyaan apa perbedaan 

bila nasabah langsung menabung ke bank dan perbedaan ketika harus 

menabung tetapi melalui Pegadaian Syariah. Nasabah akan 

membandingkan kualitas produk serta kualitas pelayanan sesuai dengan 

apa yang mereka rasakan. 

Dengan adanya mitra kerja antara Bank Mega Syariah Malang 

dengan Pegadaian Syariah, diharapkan dapat mempermudah nasabah calon 

jemaah haji menabung dan mendapatkan pelayanan yang maksimal. 

Pelayanan yang diberikan oleh pihak bank terhadap nasabah calon jemaah 

                                                             
2
 Akhmad Mujahidin, Hukum Perbankan Syariah, (Jakarta: Rajawali Press, 2016), 15 
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haji berupa dimudahkan saat pengurusah dokumen sebagai syarat-syarat 

pemberangakatan haji yang sudah ditetapkan oleh pihak Kemenag. 

Bank Mega Syariah sebagai salah satu lembaga keuangan 

mempunyai fungsi untuk melayani masayarakat. Dengan perkembangan di 

bidang perbankan yang semakin pesat, maka akan muncul permasalahan 

yang harus dihadapi. Permasalahan yang ada, guna menghadapi 

persaingan di dunia perbankan yang semakin hari semakin kompetitif, 

maka dari itu perusahaan harus dengan giat mempromosikan produk yang 

dimiliki, dan yang lebih penting adalah tetap menjaga kualitas pelayanan 

dan terus meningkatkannya agar semakin banyak lagi nasabah, khususnya 

nasabah tabungan haji yang mau mengguanakan jasa Bank Mega Syariah. 

Berdasarkan uraian diatas, maka peneliti mengambil penelitian tentang 

bagaimana kualitas pelayanan jasa tabungan haji di bank syariah yang 

melakukan mitra kerja dengan pegadaian syariah, dan mengambil penelitian di 

Bank Mega Syariah KC Malang, dikarenakan Bank Mega Syariah meruapakan 

salah satu bank syariah yang mempunyai nasabah tabungan haji yang dapat 

dibilang banyak, dengan tingkat kualitas pelayanan yang bagus. 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan pada latar belakang, maka rumusan masalahnya 

adalah bagaimana peningkatan kualitas pelayanan jasa tabungan haji 

melalui sistem kemitraan antara Bank Mega Syariah KC Malang dan 

Pegadaian Syariah ? 
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C. Tujuan Penelitian 

Untuk mengetahui dan memahami adanya peningkatan kualitas 

pelayanan  jasa Tabungan Haji iB pada Bank Mega Syariah KC Malang 

setelah melakukan mitra kerja dengan Pegadaian Syariah. 

 

D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

Hasil dari penelitian diharapkan menjadi bahan masukan atau 

sumbangan pemikiran dan menjadi landasan teori dalam penelitian 

selanjutnya tentang kualitas pelayanan jasa tabungan haji yang 

melakukan kemitraan dengan Pegadaian Syariah. 

2. Manfaat Praktis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan dampak praktis bagi  

pihak Bank Mega Syariah sebagai regulator, Pegadaian Syariah 

sebagai Fasilitator, dan juga untuk para nasabah calon jamaah haji. 

3. Manfaat Ilmiah 

Penelitian ini diharapkan menjadi acuan dan pedoman mengenai 

peningkatan kualitas pelayanan Tabungan Haji Bank Mega Syariah 

kemitraan dengan Pegadaian Syariah kepada calon jemaah haji di Bank 

Mega Syariah KC Malang. 
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E. Sistematika Penulisan 

BAB I PENDAHULUAN 

Pada BAB I ini disajiakn latar belakang, rumusan masalah, tujuan 

penelitian, batasan masalah dan sistematika penulisan. 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

Pada BAB II ini berisi kajian teori atai temuan hasil penelitian 

terdahulu yang dapat digunakan menjelaskan dan mendukung tema 

penelitian. 

BAB III METODE PENELITIAN 

Pada BAB III ini menyajikan tentang langkah-langkah penelitian 

yang diambil, antara lain adalah, jenis dan pendekatan penelitian, sumber 

data, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data. 

BAB IV HASIL PENELITIAN 

Pada BAB IV ini akan dipaparkan tentang latar belakang objek 

penelitian, penyajian hasil penelitian, dan analisis data. 

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 

Pada BAB V ini merupakan kesimpulan dari semua yang telah 

dicapai pada bab-bab sebelumnya, yang tersusun atas kesimpulan dan 

saran. 


