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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah  

Bank adalah lembaga keuangan yang mempunyai tugas pokok 

menghimpun dana dari masyarakat dan memberikan kredit serta jasa-jasa 

dalam memperlancar arus pembayaran uang.
1
 Bank Islam, selanjutnya 

disebut dengan bank syariah, adalah bank yang beroperasi tanpa 

mengandalkan bunga. Bank syariah juga dapat diartikan sebagai lembaga 

keuangan atau perbankan yang operasional dan produknya dikembangkan 

berlandaskan Al-Quran dan hadis.
2
  

Bank syariah dikembangkan sebagai lembaga bisnis keuangan yang 

melaksanakan kegiatan usahanya sejalan dengan prinsip-prinsip dasar 

dalam ekonomi Islam. Tujuan ekonomi Islam bagi bank syariah tidak 

hanya terfokus pada tujuan komersial yang tergambar pada pencapaian 

keuntungan maksimal, tetapi juga perannya dalam memberikan 

kesejahteraan secara luas bagi masyarakat. Kontribusi untuk turut serta 

dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat tersebut merupakan peran 

bank syariah dalam pelaksanaan fungsi sosialnya. Fungsi sosial ini 

diharapkan akan memperlancar alokasi dan distribusi dana sosial yang 

dibutuhkan oleh masyarakat.
3
 Terlebih lagi pada industri perbankan yang 

merupakan suatu industri jasa yang pada saat sekarang ini merupakan 
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industri jasa yang cukup dominan di dalam menopang program-program 

pembangunan ekonomi. Oleh karenanya, pertumbuhan dan perluasan 

industri dewasa ini harus disertai dengan upaya yang sungguh-sungguh 

untuk menyiapkan tenaga staf dan pimpinan bank yang profesional di 

setiap tingkat organisasi bank.
4
 

Dalam berbagai jenis layanan, partisipasi pelanggan dalam proses 

layanan sangat diperlukan. Bahkan tanpa kehadiran atau partisipasi 

pelanggan, proses layanan bersangkutan tidak bisa berlangsung. Partisipasi 

pelanggan mengacu pada tingkat usaha dan keterlibatan pelanggan, baik 

mental maupun fisik, yang dibutuhkan dalam rangka memproduksi dan 

menyampaiakn suatu layanan. Sebelum penyedia layanan bisa benar-benar 

memulai produksi dan penyampaian layanan tertentu, kebutuhan 

pelanggan harus dispesifikasi terlebih dahulu. Dalam hal ini, penyedia 

layanan tergantung pada informasi pelanggan menyangkut kriteria atau 

spesifik akan layanan yang ingin dipenuhi, dimana dan bagaimana layanan 

harus disampaikan atau dipergunakan, dan seterusnya.
5
  

Layanan bank merupakan layanan jasa profesional. Merupakan sifat 

yang hakiki apabila pelayanan kepada pelanggan dilaksanakan secara 

konsisten. Masyarakat atau calon pelanggan akan terlebih dahulu melihat 

apa yang menjadi kebutuhan dan keinginan mereka sebelum melakukan 

pembelian. Oleh sebab itu dalam setiap pasar akan terdiri dari kelompok-
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kelompok pembeli dengan kebutuhan, gaya dan reaksi yang berbeda-beda 

terhadap variasi penawaran jasa-jasa bank.
6
  

Kualitas pelayanan merupakan tingkat keunggulan (excellence) yang diharapkan 

dan pengendalian atas keunggulan tersebut untuk memenuhi keinginan pelanggan. 

Implikasinya, baik buruknya kualitas jasa tergantung pada kemampuan penyedia jasa 

memenuhi harapan pelanggannya secara konsistensi.
7
 

Kualitas adalah keseluruhan kelengkapan dan karakteristik dari 

layanan yang mempengaruhi kemampuannya untuk memuaskan 

kebutuhan baik yang dinyatakan maupun tersirat. Apabila dikelola dengan 

tepat, berkontribusi positif terhadap terwujudnya kepuasan pelanggan. 

Kualitas memberikan nilai plus berupa motivasi khusus bagi para 

pelanggan untuk saling menguntungkan dalam jangka panjang perusahaan. 

Pada gilirannya, perusahaan dapat meningkatkan kepuasan pelanggan, di 

mana perusahaan memaksimumkan pengalaman pelanggan yang 

menyenangkan dan meminimumkan atau meniadakan pengalaman 

pelanggan yang kurang menyenangkan.
8
  

Kualitas seharusnya ada ukuran kepuasan pelanggan di pelayanan. 

Oleh karena itu, bank melakukan kualitas pelayanan yang tinggi harus 

mengejar secara konsisten kepuasan pelanggan.
9
 Kepuasaan adalah 

perasaan senang atau kecewa yang timbul dari membandingkan persepsi 
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tentang kinerja (atau hasil) dari suatu produk dengan harapan yang 

dimiliki. Jika kinerja gagal memenuhi harapan, pelanggan kecewa. Jika 

kinerja menyamai harapan, pelanggan puas. Jika kinerja melampaui 

harapan, pelanggan amat puas atau terpukau. 
10

 Dalam hal ini, pelanggan 

yang puas akan menyampaikan prestasi produk/jasa bank tersebut 

termasuk layanannya kepada orang lain. Sedangkan pelanggan yang tidak 

puas akan bereaksi secara berlainan atas ketidakpuasannya tersebut. 

Pelanggan yang mengalami ketidakpuasan atas layanan bank maka dapt 

melakukan suatu tindakan atau tidak mengambil tindakan apapun.
11

 

Keputusan pelanggan untuk setia atau beralih adalah hasil tumpukan 

kejadian kecil dengan perusahaan. Sebuah perusahaan juga harus menjaga 

kualitas jasa yang ditawarkan harus berada diatas saingan dan lebih hebat 

dari yang dibayangkan oleh konsumen. Apabila kualitas jasa yang diterima 

oleh konsumen lebih baik atau sama dengan yang ia bayangkan, maka ia 

cenderung akan mencobanya kembali. Akan tetapi, bila perceived services 

lebih rendah dari expected services, maka konsumen akan kecewa dan 

akan menyetop hubungannya dengan perusahaan jasa yang 

bersangkutan.
12

 Pengukuran kualitas jasa dalam model SERVQUAL 

didasarkan pada skala multi-item yang dirancang untuk mengukur harapan 

dan persepsi pelanggan dalam lima dimensi utama kualitas jasa sesuai 

urutan derajat kepentingan relatifnya yaitu reliability (reabilitas), 
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responsiveness (daya tanggap), assurance (jaminan), emphaty (empati), 

tangibles (bukti fisik). 
13

  

Industri perbankan hari ini mengalami penggeseran terhadap tujuan 

pelayanan keuangan karena kompetisi yang kuat dan perubahan teknologi 

yang cepat. Oleh karena itu, bank Islam harus melakukan cara untuk 

pergerakkan dan mulai berpikir secara strategis kualitas produk yang 

tinggi dan pelayanan terhadap kepuasan pelanggan. Pelajaran ini 

menunjukkan bank Islam penting untuk meletakkan perbedaan budaya dan 

mengusulkan model baru yaitu CARTER (compliance, assurance, 

reliability, tangibles, empathy, responsiveness). Dimensi CARTER terletak 

pada dimensi compliance yaitu untuk memenuhi hukum Islam dan 

beroperasi di bawah prinsip-prinsip ekonomi dan perbankan Islam. 

Studinya menunjukkan validitas yang signifikan dan juga hubungan yang 

kuat antara kualitas layanan dan kepuasan pelanggan yang 

menggambarkan keseluruhan kepuasan hasil.
14

 

Warta Ekonomi Best Banking Brand 2017 merupakan suatu bentuk 

apresiasi terhadap lembaga perbankan di Indonesia yang memiliki kinerja 

yang baik. Penghargaan ini diharapkan dapat memotivasi perbankan di 

Indonesia untuk terus berinovasi sehingga tetap memiliki reputasi yang 

baik. Tim Riset Warrta Ekonomi melakukan penilaian melalui tahapan 

riset (consumer choice) riset ini menghasilkan bank-bank terbaik 
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berdasarkan aspek layanan yang diberikan salah satunya adalah Bank 

Syariah Mandiri sebagai Top 5 Best Consumer Choice Islamic Bank.
15

 

Selain memperoleh Best Consumer Choice Islamic Bank urutan kedua 

Bank Syariah Mandiri memiliki kantor cabang yang dilengkapi ATM 24 

jam untuk melayani pelanggan khususnya di Kota Batu. Letak kantor 

Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Batu sangat mudah ditemui yaitu 

tepat di sebelah timur alun-alun Kota Batu. Lokasi ini merupakan lokasi 

yang sangat strategis karena merupakan pusat dari Kota Batu.
16

 

Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Batu juga merupakan salah satu 

bank yang mengeluarkan produk-produknya berdasarkan prinsip syariah. 

Salah satu produknya adalah tabungan reguler. Tabungan Reguler adalah 

produk tabungan dari BSM itu sendiri tabungan ini merupakan jenis 

tabungan harian yang menggunakan mata uang rupiah (baik setoran 

maupun penarikan) yang terdiri dari 2 jenis tabungan yaitu Tabungan 

BSM yang menggunakan akad mudharabah muthlaqah dan BSM 

Tabungan Simpatik menggunakan akad wadi’ah yad-dhamanah. 

Oleh karena itu, sejauh mana kualitas pelayanan Islam mempengaruhi 

kepuasan nasabah tabungan reguler pada Bank Syariah Mandiri Kantor 

Cabang Batu. Hal ini mendorong penulis untuk mengetahui lebih jauh 

tentang kepuasan nasabah setelah menerima pelayanan dari Bank Syariah 

Mandiri Kantor Cabang Batu , dengan ini bisa diketahui dimensi 
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pelayanan manakah yang paling dominan memberikan kepuasan bagi 

nasabah.  

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan 

penelitian dengan judul “PENGARUH KUALITAS PELAYANAN 

ISLAM TERHADAP KEPUASAN NASABAH TABUNGAN 

REGULER PADA BANK SYARIAH MANDIRI KANTOR CABANG 

BATU”. 

 

B. Rumusan Masalah 

Bagaimana pengaruh kualitas pelayanan Islam terhadap kepuasan 

nasabah tabungan reguler Berdasarkan Dimensi CARTER pada Bank 

Syariah Mandiri Kantor Cabang Batu? 

 

C. Tujuan Penelitian  

Untuk mengetahui pengaruh kualitas pelayanan Islam terhadap 

kepuasan nasabah tabungan reguler Berdasarkan Dimensi CARTER pada 

Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Batu. 

 

D. Manfaat Penelitian 

1. Bagi perusahaan 

Hasil penelitian dapat dijadikan sebagai bahan masukan dan 

pertimbangan yang bermanfaat bagi kebijakan-kebijakan yang diambil 

khususnya yang berkaitan dengan kualitas pelayanan dan kepuasan 

nasabah. 
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2. Bagi penelitian selanjutnya 

Penelitian ini bisa dijadikan dasar atau pembuktian untuk melakukan 

penelitian yang berhubungan dengan kualitas pelayanan dan kepuasan 

nasabah. Penelitian ini bisa dijadikan referensi dan pengembangan 

untuk melakukan penelitian tentang kualitas pelayanan dan kepuasan 

nasabah. 

 

E. Sistematika Penulisan 

Adapun sistematika penyusunan penelitian ini secara keseluruhan 

adalah sebagai berikut:  

BAB 1 PENDAHULUAN 

Bab ini penulis mengemukakan tentang apa yang melatarbelakangi atau 

mendasar atau memilih judul penelitian, rumusan masalah, tujuan dan 

manfaat penulisan ini. 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

Bab ini menjelaskan tentang bagaimana landasan teori dan literatur yang 

digunakan.  

BAB III METODOLOGI PENELITIAN 

Bab ini menjelaskan tentang jenis dan pendekatan penelitian, variabel 

penelitian dan definisi operasional, data dan sumber data, populasi dan 

sampel, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, uji validitas, uji 

reliabilitas data dan uji hipotesis. 

 



9 

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Bab ini menguraikan tentang pembahasan dan hasil penelitian dari analisis 

data yang diperoleh. 

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 

Bab ini berisi kesimpulan dan saran yang dapat penulis sampaikan. 

DAFTAR PUSTAKA 

LAMPIRAN 


