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BAB  I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Perkembangannya yang signifikasi perbankan syariah di Indonesia maka 

pemerintah mengeluarkan UU No. 21 Tahun 2008 yang dimana, bahwa 

Perbankan Syariah merupakan  segala sesuatu yang menyangkut tentang bank 

syariah dan unit usaha syariah, kegiatan usaha, mencakup kelembagaan serta cara 

dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya berdasarkan hukum islam. 

Bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahannya berdasarkan 

prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah (BUS), 

Unit Usaha Syariah  (UUS), dan bank pembiayaan rakyat syariah (BPRS).  

Bank Syariah di Indonesia telah medorong peran perbankan dalam 

menggerakan sektor riil dan juga membatasi spekulasi, untuk memenuhi perantara 

antara masyarakat yang lagi membutuhkan dana dengan juga masyarakat yang 

sudah kelebihan dana, disamping itu semua bank syariah juga menyediakan jasa-

jasa perbank lainnya. 

Definisi ini menunjukkan bahwa sumber dana yang dikelola harus sesuai 

dengan syar’i dan tujuan alokasi investasi yang dilakukan yaitu membangun 

ekonomi dan sosial masyarakat serta melakukan pelayanan perbankan sesuai 

dengan nilai-nilai syariah. Menurut Karnaen A. Perwata Atmadja dan syafi’i 

Antonio, bank syariah memiliki dua pengertian yaitu; a) Bank yang beroperasi 

sesuai dengan asas-asas syariah islam, b) Bank yang beroperasi mengikuti aturan 
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dan tata cara yang ada pada al-qur’an dan al-hadis. Dari pengertian itu dapat 

dipahami bahwa pengertian bank syariah tidak jauh berbeda dengan bank pada 

umumnya. 

Salah satu hal yang terpenting dalam dunia perbankan modern ini adalah 

pelayanan, karena pelayanan merupakan salah satu faktor yang dapat 

mempengaruhi kepercayaan masyarakat terhadap perbankan. Harapan setiap 

perbankan adalah kepuasan nasabah yang sangat menunjang kelangsungan 

perusahaan untuk perkembangan dalam jangka panjang. Kualitas pelayanan 

adalah apa yang telah dirasakan oleh nasabah yang akan menjadi tanggapan yang 

positif dan negatif terhadap BPRS Bumi Rinjani Cabang Malang.  

Kenapa kami memilih  BPRS Bumi Rinjani? Karena menurut kami BPRS 

Bumi Rinjani adalah salah satu bank yang berbasis syariah dan bekerjasama 

dengan Universitas Muhammadiyah Malang. Selain itu juga karena BPRS Bumi 

Rinjani bertempat di wilayah Malang sehingga dapat mempermudah kami dalam 

hal penyusunan laporan. 

BPRS merupakan Bank Syariah yang dalam kegiatannya tidak 

memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran sedangkan kata Bumi Rinjani 

berasal dari nama daerah perumahan pemilik atau pendiri BPRS Bumi Rinjani 

yaitu perumahan rinjani jadi makna BPRS Bumi Rinjani yaitu bukti nyata dari 

sebuah usaha dimana pelaku usaha tersebut merupakan lingkup dari keluarganya 

sendiri. 

Meningkatkan kualitas pelayanan kepada para nasabah merupakan hal 

yang sangat penting dalam usaha meningkatkan kepuasan para nasabah. Setiap 
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bank pasti memiliki strategi masing-masing untuk memberikan pelayanan yang 

terbaik tentunya nasabah akan merasa puas atas pelayanan yang diberikan 

sehingga akan tetap setia menggunakan produk-produk yang ditawarkan pihak 

perbankan dan pada akhirnya akan menjadi nasabah tetap di bank tersebut. 

Salah satu bagian yang bertugas melayani para nasabah ialah Teller. Teller 

merupakan salah satu jabatan yang berfungsi untuk melaksanakan semua aktivitas 

yang langsung berhubungan dengan transaksi kas dan bertanggung jawab atas 

pelaksanaan semua administrasi selanjutnya yang terakhir yaitu dengan merinci 

laporan kas setiap hari. Dengan kata lain, teller riil berhubungan langsung dengan 

dengan para nasabah yang ada. 

Pada dasarnya karyawan BPRS Bumi Rinjani Kantor Cabang Malang 

telah bekerja sesuai dengan aturan yang sudah ditetapkan. Tapi didalam melayani 

nasabah dengan optimal diharapkan bisa meningkatkan kepuasan nasabah kepada 

BPRS Bumi RInjani Kantor Cabang Malang. Mengapa kegiatan tersebut masih 

belum mampu meningkatkan kepuasan nasabah? Hal inilah yang akan diteliti 

dalam penelitian kali ini. 

 Berdasarkan uraian di atas, maka penulis mengambil judul penelitian ini 

tentang “Peran Pelayanan Teller Terhadap Kepuasan Nasabah Pada BPRS 

Bumi Rinjani Kantor Cabang Malang”.   
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B. Rumusan Masalah 

1. Bagaimana prosedur pelayanan teller terhadap nasabah BPRS Bumi Rinjani 

Kantor Cabang Malang? 

2. Bagaimana tingkat kepuasan nasabah terhadap pelayanan teller pada BPRS 

Bumi Rinjani Kantor Cabang Malang? 

 

C. Batasan Masalah 

Untuk memberikan gambaran yang jelas disamping karena berbagai 

keterbatasan, maka diperlukan batasan masalah Dalam penelitian ini masalah 

yang akan diteliti, dibatasi yang terkait dengan kualitas pelayanan . Teller BPRS 

Bumi Rinjani Cabang Malang dan faktor-faktor yang mempengaruhinya, 

meliputi: 

1. Variabel kualitas layanan (tangible, reliability, responsiveness, assurance, 

emphaty). 

2. Masalah kepuasan nasabah, dalam penelitian ini penulis meneliti Peran 

Pelayanan Teller Terhadap Kepuasan Nasabah Pada BPRS Bumi Rinjani 

Kantor Cabang Malang. 

 

D. Tujuan Penelitian 

1. Untuk mengetahui prosedur pelayanan teller terhadap nasabah BPRS Bumi 

Rinjani Kantor Cabang Malang. 

2. Untuk mengetahui tingkat kepuasan nasabah terhadap pelayanan teller pada 

BPRS Bumi Rinjani Kantor Cabang Malang. 
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E. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Akademik 

Diharapkan penelitan ini bisa menjadi acuan atau referensi untuk peniliti 

selanjutnya, dan mampu berguna mengembangkan literasi dalam Ilmu 

Ekonomi Islam. 

2. Bagi Penulis 

Penelitian ini berguna untuk menerapkan teori yang telah didapat selama 

kuliah serta merupakan kesempatan untuk menambah pengetahuan dan 

pengalaman mengenai pelayanan teller dalam memberikan kepuasan kepada 

nasabah. 

 


