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BAB II 

TEORI DAN KAJIAN PUSTAKA 

 

A. Tinjauan Penelitian Terdahulu 

Setiap melakukan penelitian membutuhkan kajian pustaka dan dianggap 

sebagai hal yang sangat penting dalam penelitian. Hal itu tidak lepas dari 

fungsinya sebagai tolak ukur dalam membedakan hasil-hasil sebelumnya dengan 

hasil penelitian yang akan dilakukan. 

Landasan penelitian terdahulu yang dipertimbangkan peneliti adalah 

Zaenal  Afipudin (2009) yang melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh  

Pelayanan  Bank  Terhadap Kepuasan Nasabah (Studi Kasus Pada PT. Bank Jabar 

Banten Syari’ah Cabang Cirebon)”. Hasil penelitiannya yang mengungkapkan 

seputar kualitas pelayanan yang diterapkan pada Bank Jabar Banten Syari’ah dan 

pengaruhnya terhadap kepuasan nasabah, terbukti bahwa pelayanan bank terhadap 

kepuasan nasabah pada Bank Jabar Banten Syari’ah berpengaruh positif. 

Selanjutnya yaitu tentang Pengaruh Pelayanan Teller Terhadap Kepuasan 

Pelanggan Bank Rakyat Indonesia Syariah Cabang Cirebon yang diteliti oleh, 

Nurmalina (2012). Penelitian yang digunakan yaitu deskriptif kualitatif, tujuan 

dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui mengenai pelayanan teller yang telah 

dilaksanakn oleh Bank Rakyat Indonesia Syariah Cabang Cirebon dan untuk 

mengetahui gambaran kepuasan nasabah pada Bank Rakyat Indinesia Syariah 

Cabang Cirebon, peneliti menyimpulkan hasil dari penelitian yang dilakukan 

dapat dikatagorikan baik karena para teller telah menguasai jobdes bank tersebut 

sehingga meminimalisir kerugihan dan dapat mengurangi antrian yang panjang. 
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Vera Vebrianti Sucipto (2006) dengan judul Analisis Kualitas Pelayanan 

Terhadap Kepuasan Nasabah Tabungan Mudharabah penelitian pada Bank 

Muamalat Indonesia Cabang Cirebon. Hasil penelitiannya yang mengungkap 

seputar kualitas pelayanan yang diterapkan pada Bank Muamalat Indonesia dan 

pengaruhnya terhadap kepuasan nasabah, terbukti bahwa kualitas pelayanan yang 

diterapkan memberikan pengaruh positif terhadap kepuasan nasabah. 

Penelitian saat ini dengan penelitian terdahulu perbedaanya yaitu objek, 

tempat, dan tahun yang diteliti yaitu teller. Penelitian ini fokus kepada kualitas 

pelayanan terhadap teller yang ada di BPRS Bumi Rinjani. Karena pengaruh teller 

yang begitu besar dalam kelangsungan suatu bank, maka peran karyawan bank 

harus bertanggungjawab terhadap lalu lintas uang tunai BPRS Bumi Rinjani 

tersebut.  

 

B. Teori dan Kajian Pustaka   

1. Bank Syariah 

a. Pengertian Bank Syariah 

Bank yang beroperasi dengan tidak mengandalkan bunga 

merupakan pengertian dari Bank Syariah. Bank ini juga biasa disebut 

dengan Bank Tanpa Bunga  merupakan lembaga keuangan atau 

perbankan yang produk dan operasionalnya dikembangkan berlandasan 

panutan Al-Qur an dan hadist Nabi SAW. Lembaga Bank Syariah 

mempunyai system pengoperasian yang disesuaikan dengan prinsip 

syariat Islam, dimana lembaga keuangan yang usaha pokoknya 
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memberikan pembiayaan dan jasa dalam lalulintas pembayaran serta 

peredaran uang. 

b. Peranan Bank Syariah 

1) Memurnikan Operasional perbankan syariah sehingga dapat lebih 

meningkatkan kepercayaan masyarakat. 

2) Meningkatkan kesadaran umat Islam sehingga dapat memperluas 

segmen dan pangsa pasar perbankan syariah. 

3) Menjalin suatu kerja sama dengan para ulama karena peran ulama 

khususnya di Indonesia sangat dominan bagi kehidupan umat Islam. 

(Muhamad, 2002: hlm. 15) 

2. Pelayanan 

a. Pengertian Pelayanan 

Kegiatan ekonomi yang menciptakan dan memberikan manfaat 

kepada nasabah di waktu dan tempat tertentu, sebagai hasil dan tindakan 

untuk mewujudkan perubahan yang diinginkan dalam diri atas nama 

penerima jasa tersebut merupakan pengertian dari pelayanan, Lovelock 

(2005). Sedangkan menurut Aritonang (2005:26) mengatakan bahwa 

untuk memberikan pelayanan secara handal dan dapat dipercaya, 

bertanggung jawab atas apa yang dijanjikan, tidak pernah memberikan 

janji yang berlebihan dan selalu menepati janji merupakan kemampuan 

perusahaan untuk memberikan  pelayanan. 
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b. Kualitas Pelayanan (Service Quality)  

Kualitas pelayanan yaitu seluruh ciri serta sifat suatu produk yang 

berpengaruh kepada kemampuan untuk memuaskan kebutuhan yang 

dinyatakan atau yang tersirat merupakan definisi menurut, Kotler (2009:49). 

Dan menurut Luphioadi (2006:181)  mengatakan kualitas pelayanan 

merupakan suatu hal keberhasilan dalam memberikan pelayanan yang 

berkualitas dengan cara pendekatan service quality yang telah dikembangkan. 

Dapat disimpulkan, untuk mencapai keberhasilan suatu lembaga bank, bank 

perlu memiliki ciri tersendiri serta sifat produk yang berkualitas. 

c. Faktor Kualitas Pelayanan  

Menurut Parasuraman, et al dalam Tjiptono & Chandra (1985) 

terdapat 10 faktor yang menetukan kualitas pelayanan,antara lain: 

1) Reliabilitas 

Reliabilitas merupakan keandalan, mencakup kenerja (performance) 

dan kemampuan untuk dipercaya (dependability). Serta dapat 

memenuhi janji yang ditawarkan dalam memberikan pelayanan. 

2) Responssivitas 

Responssivitas atau daya tanggap merupakan kesigapan dalam merespon 

dan memberikan pelayanan jasa yang ditawarkan pada nasabah. 

3) Kompetensi 

Kompetensi merupakan penguasaan ketrampilan dan pengetahuan 

yang dibutuhkan agar dapat menyampaikan jasa sesuai dengan 

kebutuhan nasabah. 
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4) Akses  

Akses merupakan kemudahan dalam menghubungi dan dijumpai, 

seperti lokasi, fasilitas dan informasi produk pelayanan jasa mudah 

diakses nasabah. 

5) Kesopanan 

Kesopanan merupakan sikap kerja sopan santun, respek, perhatian, 

keramahan, dari pihak pemberi jasa pelayanan dalam kontak 

personal, melalui operator telepon, resepsionis, customer service. 

6) Komunikasi 

Komunikasi merupakan pencapaian informasi kepada para nasabah 

dalam bahasa yang mudah mereka pahami, serta selalu 

mendengarkan saran dan keluhan nasabah. 

7) Kredibilitas 

Kredibil itas merupakan sifat jujur dan dapat dipercaya. Kredibilitas 

mencakup nama perusahaan, reputasi perusahaan, karakter pribadi 

karyawan kontak dan interaksi dengan nasabah. 

8) Keamanan 

Keamanan merupakan  tindakan yang dilakukan untuk bebas dari 

bahaya, risiko keragu-raguan. Termasuk di dalamnya adalah 

keamanan secara fisik, keamanan financial, dan kerahasiaan. 

9) Kemampuan Memahami Nasabah 

Kemampuan memahami nasabah merupakan upaya untuk 

memahami nasabah dan kebutuhan spesifik mereka, memberikan 

perhatian individual, dan mengenal nasabah regular. 
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10) Bukti Fisik 

Bukti fisik merupakan penampilan fasilitas fisik, peralatan, personil, 

dan bahan-bahan komunikasi bank (seperti kartu bisnis, kop surat, 

dan lain-lain). 

d. Standar Pelayanan 

Standar pelayanan merupakan alat ukur yang biasa digunakan 

sebagai acuan penyelenggaraan pelayanan dan acuan penilaian kualitas 

pelayanan sebagai kewajiban dan janji penyelenggaraan kepada 

masyarakat. 

 Berikut standar pelayanan menurut Kasmir (2005:18-21) yaitu 

dasar tentang pelayanan yang perlu diperhatikan sebagai berikut : 

1) Berpakaian muslim dan berpenampilan rapi dan  bersih. 

2) Rasa percaya diri. 

3) Menyapa dengan lembut, berusaha menyebutkan nama jika sudah 

mengenal satu sama lain. 

4) Tenang, sopan, hormat seta tekun mendengarkan sikap pembicaraan. 

5) Berbicara dengan bahasa yang baik dan benar. 

6) Bergairah dalam melayani nasabah dan menunjukkan kemampuannya. 

7) Jangan menyela atau memotong pembicaraan. 

8) Mampu meyakinkan nasabah serta memberikan kepuasan. 

Semua dasar pelayanan harus dikuasai dan dilakukan oleh seluruh 

karyawan, pegawai, atau petugas, terutama bagi yang berhubungan 

langsung dengan nasabah. 
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3. Teller 

a. Pengertian Teller 

Karyawan yang ditugaskan untuk melayani pekerjaan yang 

berhubungan dengan transaksi keuangan perbankan kepada semua 

nasabahnya merupakan pengertian dari Teller. Tugas seorang teller 

secara keseluruhan yaitu menangani, membantu, dan memberikan solusi 

bagi semua nasabah yang ingin melakukan transaksi perbankan termasuk 

di dalamnya nanti memberikan jasa layanan uang tunai maupun non 

tunai. (Kasmir, 2017: hlm. 59) 

b. Fungsi Teller 

Sesuai pengertian teller diatas fungsi teller yang pertama adalah 

sebagai orang yang menerima semua setoran uang (tunai dan non tunai) dari 

berbagai pihak, intinya semua uang masuk biasanya melalui teller. Kemudian 

fungsi teller yang kedua adalah sebagai orang yang melakukan pembayaran 

uang (tunai dan non tunai) kepada berbagai pihak. Artinya uang yang keluar 

dari bank/ perusahaan harus melewati teller. Fungsi teller menjadi sangat 

krusial karena setiap hari merekalah yang langsung berhadapan dengan 

nasabah, hal ini tentunya harus di tunjang penampilan yang sempurna setiap 

saat bagi semua teller Bank. (Kasmir, 2017: hlm. 59). 

c. Tugas dan Tanggung Jawab Teller 

1) Menjaga penampilan berbusana sesuai standar bank yang 

muslim (kemeja kerja, baju rapi,menggunakan kerudung bagi 

wanita, rambut rapi, mengenakan ID card, dsb.) 



13 
 

2) Jika ada nasabah yang datang maka harus bersikap ramah, 

memberi greeting (selamat pagi/ siang/ sore, mengucapkan 

terima kasih jika sudah selesai) memberi senyum di awal dan 

akhir pertemuan secara halus. 

3) Mengatur dan bertanggung jawab atas dana kas yang ada. 

4) Memberikan pelayanan transaksi secara tunai baik penyetoran 

maupun penarikan. 

5) Memberikan pelayanan setoran cek/ BG dari nasabah. 

6) Memeriksa cek/ BG yang jatuh tempo untuk dilakukan proses 

kliring. 

7) Bertanggungjawab atas kecocokan pencatatan transaksi dangan 

dana kas yang terjadi secara harian. 

8) Menyimpan dan bertanggungjawab atas penyimpanan dana kas 

setiap akhir hari. 

9) Melayani nasabah yang melakukan penyetoran dan penarikan 

secara tunai. 

10) Menghitung, memeriksa keaslian uang yang disetorkan oleh 

nasabah dan mencocokan dengan slip setoran.    

4. Kepuasan 

a. Pengertian Kepuasan 

Harapan kepuasan dari pihak perbankan adalah kepuasan atas 

nasabah tersebut, kepuasan nasabah adalah faktor yang sangat penting 

untuk menunjang perkembangan perusahaan dalam waktu jangka 
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panjang. Kepuasan nasabah adalah rasa senang atau kecewa nasabah 

yang berasal dari perbandingan antara kesannya terhadap kinerja atau 

hasil suatu produk atau jasa, Kotler (2002:42).  

Jika kinerja yang dilakukan tersebut berada dibawah harapan 

nasabah, maka nasabah tersebut merasa dikecewakan: jika memenuhi 

harapan nasabah, maka nasabah tersebut akan merasa puas: jika melebihi 

harapan, nasabah, maka nasabah akan merasa sangat puas. Harapan 

nasabah dapat dibentuk melalui pengalaman yang telah terjadi 

sebelumnya, kritik dari nasabah dan informasi dari pemasar pihak bank. 

Nasabah yang puas akan bertahan lebih lama, tidak sensitive terhadap 

harga dan memberi komentar yang positif terhadap bank tersebut. 

b. Faktor-Faktor Pendorong Kepuasan Nasabah 

Kepuasan nasabah digambarkan akibat terbentuknya dari faktor–

faktor yang mempengaruhinnya.  

Irawan (2003:8) menyatakan bahwa terdapat lima komponen 

yang dapat mendorong kepuasan nasabah, yaitu : 

1) Kualitas Produk 

Terdapat lima elemen yang menyangkut tentang kualitas 

produk, yaitu performance, reliability, conformance, durability dan 

consistence. Nasabah akan merasa puas jika hasil evaluasi 

menunjukkan bahwa produk yang mereka gunakan berkualitas. 
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2) Kualitas Pelayanan  

Kepuasan pelanggan terhadap pelayanan yang baik yang 

sesuai dengan apa yang diharapkan. Dimensi kualitas pelayanan 

meliputi reability, responsifeness, assurance, empathy dan tangible. 

Dalam banyak hal, kualitas pelayanan mempunyai daya diferensiasi 

yang lebih kuat dibandingkan dengan kualitas produk. 

3) Faktor Emosional 

Kepuasan pelanggan yang diperoleh saat menggunakan suatu 

produk yang berhubungan dengan gaya hidup. Kepuasan pelanggan 

didasari dari berbagai macam aspek meliputi, rasa bangga, rasa 

percaya diri, symbol sukses, dan sebagainnya. 

4) Harga 

Komponen harga sangat penting karena dinilai mampu 

memberikan kepuasan yang relatif besar. Harga yang murah akan 

memberikan kepuasan bagi nasabah yang sensitif terhadap harga. 

5) Kemudahan 

Komponen ini berhubungan dengan biaya untuk memperoleh 

produk atau jasa. Pelanggan akan semakin puas apabila relaf mudah, 

nyaman dan efien dalam mendapatkan produk atau pelayanan. 

c. Pengukuran kepuasan nasabah 

Untuk mengukur dan memantau kepuasan nasabah ada beberapa 

yang dapat digunakan dalam setiap metode perusahaan. Kotler dalam 

Tjiptono (2008:34)  terdapat empat metode untuk mengukur kepuasan 

nasabah yaitu: 
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1. Sistem keluhan dan saran 

2. Suatu kegiatan yang berorientasi pada setiap nasabah bertujuan 

memberikan kesempatan untuk mengakses dengan cara mudah dan 

nyaman guna menyampaikan saran,,kritik, keluhan dan pendapat. 

Media yang   digunakan bisa berupa kotak saran yang ditempatkan 

dilokasi-lokasi strategis (yang mudah dijangkau atau sring dilewati 

nasabah), kartu komentar (yang diisi langsung maupun yang dikirim 

via pos kepada bank), saluran televon khusus bebas pulsa, website 

dan lain-lain. 

3. Ghost shopping (mystery shopping) 

Cara untuk memperoleh gambaran mengenai kepuasan customer 

dengan cara merekrut beberapa orang sebagai ghost shopper untuk 

berperan atau berpura-pura sebagai nasabah potensial produk bank 

pesaing. Mereka diminta berinterasi dengan staf penyedia jasa dan 

menggunakan produk atau jasa bank. 

4. Lost customer analysis 

Sedapat mungkin bank menghubungi para nasabah yang telah 

berhenti membeli atau yang telah pindah pemasok agar dapat 

memahami mengapa hal itu terjadi dan supaya dapat mengambil 

kebijakan perbaikan atau penyempurnaan. 

5. Surve kepuasan nasabah 

Sebagian besar riset kepuasan nasabah dilakukan dengan 

menggunakan metode surve, baik surve melalui pos, televon, email, 
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website, maupun wawancara langsung. Melalui surve, perusahaan 

akan memperoleh tanggapan dan balikan secara langsung dari 

nasabah dan juga memberikesan positif bahwa bank menaruh 

perhatian terhadap para pelanggannya (Tjiptono Chandra, 2005:210). 

 


