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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Bank Syariah adalah bank yang beroperasi sesuai dengan prinsip-

prinsip syariah Islam dan bank yang tata cara beroperasinya mengacu kepada

ketentuan-ketentuan Al-Qur’an dan Hadist. Bank yang beroperasi sesuai

prinsip syariah Islam merupakan bank yang dalam beroperasinya itu

mengikuti ketentuan-ketentuan syariah Islam, khususnya yang menyangkut

tata cara bermuamalat secara Islam. Perbankan syariah menggunakan tata cara

bermuamalat tanpa mengandung unsur riba yang diisi dengan kegiata-kegiatan

investasi atas dasar bagi hasil dan pembiayaan perdagangan.1

Bank syariah sendiri mulai berkembang cukup pesat sejak tahun 2007.

Awal berdirinya bank syariah yaitu Bank Muamalat Indonesia (BMI), pada

tanggal 1 November 1991. Keberadaan bank syariah di tanah air mulai diakui

oleh masyarakat luar dan mendapatkan pijakan yang kokoh setelah adanya

UU. No. 7 tahun 1992 yang direvisi melalui UU No. 10 tahun 1998 yang

dengan tegas mengakui keberanian dan fungsinya bank bagi hasil atau bank

syariah serta didukung oleh fatwa MUI tentang bunga bank itu haram.2

Kebijakan pemerintah yang ikut mendorong berkembangnya layanan

bank syariah membawa konsekuensi pada tingginya tingkat persaingan.3

1Karnaen Perwataamadja dan M. Syafi’i Antonio. Apa dan Bagaimana Bank Islam.
Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Wakaf. 1997. Hlm. 79.

2Muhammad. Lembaga-lembaga Keuangan Kontemporer. Yogyakarta: UII Press. 2000.
Hal. 66.

3Oktivinanto Oski, Tugas Akhir : Tingkat Kepuasan Nasabah Bank Syariah Mandiri
Cabang Salatiga Diukur Dari Dimensi Kualitas Pelayanan. Salatiga: UIN. 2012. Hlm. 1.
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Persaingan yang semakin meningkat dalam bisnis perbankan menuntut setiap

manajemen perbankan untuk selalu memperbaiki kinerja bank agar mampu

menghadapi persaingan tersebut, dengan memberikan kualitas layanan yang

mampu memenuhi harapan nasabahnya. Perbankan syariah dalam

memberikan layanan yang berkualitas terkadang terjadi kegagalan, hal

tersebut dikarenakan adanya perbedaan atas persepsi kualitas layanan menurut

nasabah dengan persepsi kualitas layanan menurut persepsi manajemen

perbankan.4

Perusahaan perbankan, memuaskan nasabahnya adalah hal utama yang

tidak boleh diabaikan. Kepuasan nasabah merupakan aspek strategis dalam

memenangkan persaingan dan mempertahankan citra perusahaan di

masyarakat luas, sehingga kualitas pelayanan merupakan hal penting. Kualitas

pelayanan menurut Pasuraman pada dasarnya adalah hasil persepsi dalam

benak nasabah.

Mewujudkan kualitas pelayanan yang baik, insan-insan Bank Syariah

Mandiri Cabang Malang perlu menyumbangkan (share) untuk BSM dengan

nilai-nilai yang relatif seragam. Insan-insan BSM telah menggali dan

menyepakati nilai-nilai dimaksud, yang kemudian disebut BSM Shared

Values.5 BSM Shared Values tersebut adalah ETHIC (Excellence, Teamwork,

Humanity, Integrity dan Customer Focus).

Excellence meliputi upaya mencapai kesempurnaan melalui perbaikan

yang terpadu dan berkesinambungan. Teamwork meliputi mengembangkan

4JEAM Vol XIV September 2015. Hlm. 24.
5Sustainability Report. 2013. PT Bank Syariah Mandiri. Hlm. 78.
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lingkungan kerja yang saling bersinergi. Humanity meliputi menjunjung tinggi

nilai-nilai kemanusiaan yang religius. Integrity meliputi memahami dan

menaati kode etik profesi dan berpikir serta berperilaku terpuji. Customer

Focus meliputi memahami dan memenuhi kebutuhan pelanggan (eksternal dan

internal) untuk menjadikan BSM sebagai mitra yang terpercaya dan

menguntungan.6

Kontributor yang sering dipakai dalam mengembangkan pengukuran

kualitas jasa atau pelayanan, yaitu menggunakan alat ukur kualitas layanan

yaitu SERVQUAL (Servivce Quality) meliputi: Tangibles, Reability,

Responsiveness, Assurance, Emphaty. Skala SERVQUAL ini, berpendapat

bahwa dalam mengevaluasi kualitas  pelayanan, konsumen membandingkan

antara pelayanan yang mereka harapkan dengan pelayanan yang mereka

terima.7

Prasetyo (2012), mengenai persepsi nasabah terhadap implementasi

akuntasi keuangan syariah dalam operasional perbankan berbasis syariah di

Indonesia, menyatakan bahwa meningkatnya perbankan atau lembaga

keuangan syariah di Indonesia tidak diikuti dengan bertambahnya jumlah

nasabah terbukti kurang 1% umat Islam yang menjadi nasabah perbankan

syariah. Fenomena yang ada disebabkan banyaknya praktik perbankan syariah

yang tidak sesuai dengan syariah, sehingga menimbulkan persepsi yang

6Ibid. 79.
7Jurnal Manajemen Pemasaran. Vol. 1. No. 1. April. 2006. Hlm. 35-43.
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menyatakan bahwa antara perbankan syariah dan perbankan konvensional itu

sama saja.8

Yuli (2012), mengenai kualitas layanan bagi nasabah di PT. Bank

Syariah Mandiri Cabang Malang, menyatakan bahwa kinerja karyawan bagian

teller di PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Malang belum seluruhnya

memenuhi standard.9 Fenomena tersebut menggambarkan bahwa kualitas

pelayanan pada PT. Bank Syariah Mandiri masih kurang memuaskan.

Perbankan berbasis syariah di Indonesia telah berjalan 20 tahun, keadaan

tersebut yang membuat peneliti berupaya mengungkap fenomena di balik

persepsi umat Islam Indonesia yang menyatakan bahwa antara perbankan

syariah dan perbankan konvensioanal itu sama saja.10

Rachmad (2009) Persepsi adalah sesuatu yang dinamis karena

prinsipnya nasabah akan berpikir rasional dan mendasarkan persepsinya

kepada pengalaman. Perubahan persepsi juga harus dibangun melalui

pengalaman nasabah terhadap kualitas pelayanan yang diberikan oleh pihak

perbankan.11Persepsi nasabah diperoleh dari hasil yang didapatkan setelah

selesai memakai layanan yang telah diberikan, baik pelayanan yang dilakukan

maka pelanggan akan semakin puas, dan semakin modern layanan yang

8Jurnal Humanity, Vol. 7, Nomor. 2, Juli. 2012: 14 – 23.
9Ibid. 83-97.
10Ibid. 14-23.
11Bisnis & Birokrasi. Jurnal Ilmu Administrasi dan Organisasi. Vol. 15. No. 3. Sept –

Des. 2008. Hlm. 168-177.
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diberikan maka pelanggan akan semakin tertarik terhadap produk yang

diberikan karena memberikan kenyamanan pada  nasabahnya.12

Berdasarkan latar belakang diatas maka penyusun berupaya

mengungkapkan fenomena di balik persepsi nasabah yang menggunakan

layanan jasa perbankan syariah dengan mengambil judul “Persepsi Nasabah

Terhadap Tingkat Kualitas Pelayanan Bank Syariah Mandiri Cabang

Malang”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka permasalahan yang akan

dianalisis dalam penelitian ini adalah: Bagaimana persepsi nasabah terhadap

tingkat kualitas pelayanan Bank Syariah Mandiri Cabang Malang.

C. Batasan Masalah

Pembatasan masalah dalam penelitian ini di titik-beratkan pada

persepsi nasabah Bank Syariah Mandiri Cabang Malang.

D. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui persepsi nasabah

terhadap tingkat kualitas pelayanan Bank Syariah Mandiri Cabang Malang.

E. Manfaat Penelitian

1. Bagi Praktisi

a. Untuk mengetahui dan meningkatkan pemahaman peneliti mengenai

persepsi nasabah Bank Syariah Mandiri Cabang Malang terhadap

12Hidayat Rachmad. Jurnal Manajemen dan Kewirausahaan. Vol. 11. No. 1. Maret 2009.
Hlm. 59-72.



6

dimensi kualitas pelayanan yang telah diberikan oleh Bank Syariah

Mandiri Cabang Malang tahun 2017.

2. Bagi Akademisi

a. Sebagai tambahan referensi peneliti atau mahasiswa dalam melakukan

penelitian dan penulisan skripsi guna meningkatkan kualitas dan

sumber daya manusia.

3. Bagi Bank

a.Sebagai bahan masukan untuk dijadikan pertimbangan yang mungkin

berguna bagi pihak bank dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan

operasional dalam meningkatkan kualitas pelayanan di Bank Syarah

Mandiri Cabang Malang.

F. Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penulisan dalam penyusunan skripsi, penulis bagi

menjadi lima bab, yaitu:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini merupakan bab pendahuluan yang meliputi: latar belakang

masalah yang menjadi kegelisahan penulis dalam melakukan penelitian lebih

mendalam tentang Persepsi Nasabah Terhadap Kualitas Pelayanan Bank

Syariah Mandiri dalam memberikan pelayanan jasa, rumusan masalah, tujuan

penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PENELITIAN

Pada bab ini menerangkan kajian pustaka yang berisi penelitian terdahulu dan

landasan teori yang dimaksudkan agar penelitian yang dilakukan benar-benar
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belum ada yang meneliti terkait dengan topic tersebut sehingga dapat

menunjukkan keaslian dari penelitian ini.

BAB III METODE PENELITIAN

Pada bab ini merangkan tentang metode penelitian yang meliputi: pendekatan

penelitian, sumber data, populasi dan sampel, metode pengumpulan data,

teknik analisa data, dan uji keabsahan hasil penelitian.

BAB IV HASIL PENELITIAN

Pada bab ini mengemukakan bagaimana penyajian data dan interpretasi data

mengenai persepsi nasabah terhadap kualitas pelayanan Bank Syariah Mandiri

dan analisis kesesuaian harapan nasabah terhadap pelayanan Bank Syariah

Mandiri.

BB V KESIMPULAN

Pada bab ini menerangkan bagaimana kesimpulan dari hasil kajian yang telah

dilakukan terhadap Bank Syariah Mandiri, kemudian dilanjutkan dengan

beberapa saran yang dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan bagi kajian

penelitian-penelitian selanjutnya.
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