
BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang 

Situasi  persaingan bisnis perbankan dalam era saat  ini  semakin ketat, 

sehingga perusahaan yang dapat bertahan adalah perusahaan yang memiliki 

kemampuan  untuk  meningkatkan  kepuasan  pelanggan  secara 

berkesinambungan menjadi kunci keunggulan bersaing perusahaan. Memasuki 

era  baru perbankan,  dimensi-dimensi  kepuasan pelanggan,  efisiensi,  pangsa 

pasar, riset pasar, loyalitas konsumen harus menjadi fokus perhatian bank dan 

lembaga keuangan.

Salah  satu  tujuan  dari  perusahaan  adalah  tercapainya  kepuasan 

pelanggan sesuai dengan target yang telah ditentukan. Dimana besar kecilnya 

tingkat  kepuasan  pelanggan tergantung  pada  peran  manajemen  perbankan. 

Untuk  meningkatkan  kepuasan  pelanggan diperlukan  peningkatan  kualitas 

pelayanan bank dan lembaga keuangan. 

Kualitas  dan  kepuasan  pelanggan  berkaitan  sangat  erat.  Kualitas 

memberikan suatu dorongan kepada pelanggan untuk menjalin ikatan yang 

kuat  dengan  perusahaan.  Dalam  jangka  panjang  ikatan  seperti  ini 

memungkinkan  perusahaan  untuk  memahami  dengan  seksama  harapan 

pelanggan  serta  kebutuhan mereka.  Kepuasan adalah  perasaan senang atau 

kecewa  seseorang  yang  muncul  setelah  membandingkan  antara  persepsi 

dengan kinerja suatu produk dan harapan-harapannya (Kotler dan Amstrong 

2001).
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Peningkatan kualitas layanan merupakan salah satu strategi bisnis yang 

ditekankan  pada  pemenuhan  keinginan  konsumen.  Disisi  lain,  kinerja 

perusahaan dan kepuasan konsumen merupakan satu kesatuan yang sulit utuk 

dipisahkan. Kinerja berpengaruh langsung terhadap kepuasan konsumen. Oleh 

karena  itu,  suatu  unit  bisnis  diharapkan  dapat  meningkatkan  kinerjanya, 

dimulai  dengan  mengetahui  sejauh  mana  tingkat  kepuasan  yang  diperoleh 

konsumen.

Sehingga  dalam  peta  pelayanan  perbankan  yang  baru,  posisi  service 

performance diyakini semakin kuat menciptakan loyalitas nasabah, sedangkan 

kepuasan nasabah menjadi faktor yang dapat mempengaruhi serta memperkuat 

pengaruh  service performance terhadap loyalitas nasabah (Bloemer, Ruyter, 

dan Peeters, dalam Umar, 2003).

Penelitian  ini  memilih  4  bank  syariah  (Bank  Syariah  Mandiri,  Bank 

Muamalat,  BNI  Syariah,  dan  BRI  Syariah)  sebagai  obyek  penelitian  yang 

dianggap  representative  sebagai  lembaga  keuangan  syariah  yang  sedang 

berkembang  pesat  baik   dari  segi  jumlah  nasabah  ataupun  asset,  terbukti 

dengan pertumbuhan kinerja bank syariah yang beberapa tahun terakhir cukup 

menakjubkan, dibarengi konsistensi dalam penyaluran dana ke sektor usaha 

kecil  menengah  (UKM)  melalui  sistem  bagi  hasil,  akhirnya  menuai  hasil 

maksimal. 

Berdasarkan  penelitian  Fabrianto  (2007),  bahwa  diketahui  bahwa 

masing-masing  dimensi  kualitas  pelayanan  berpengaruh  terhadap  kepuasan 

mahasiswa Lembaga Pendidikan ALFABANK Surakarta. Sedangkan menurut 
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penelitian  Wibowo  (2008),  semua  variabel  kualitas  pelayanan  yang  terdiri 

dari;  tangibles,  reliability,  responsiveness,  emphaty, dan  assurance 

berpengaruh  signifikan  terhadapkepuasan  pelanggan  jasa  percetakan  UD. 

Mataram Solo.

Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas maka penulis tertarik 

untuk melakukan penelitian tentang “Analisis Kinerja Kualitas Pelayanan 

Terhadap Kepuasan Nasabah Bank Syariah Di Surakarta”.   

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas maka yang menjadi perumusan masalah dalam 

penelitian ini adalah:

1. Apakah  variabel  reliability,  tangible,  responsivennes,  assurance,  dan 

empathy mempunyai pengaruh terhadap kepuasan nasabah ?

2. Variabel  kualitas  pelayanan  manakah  yang  paling  dominan  dalam 

mempengaruhi kepuasan nasabah bank syariah di Surakarta  ? 

C. Pembatasan Masalah

Dalam  pembatasan  masalah  dibuat  batasan-batasan  sebagai  masalah 

yang  berhasil  diidentifikasikan  dan  dapat  dicari  pemecahannya.  Adapun 

batasan masalah dari penelitian ini adalah: 

1. Dalam  penelitian  ini  kepuasan  konsumen  apakah  dipengaruhi  oleh 

variabel realibility, tangible, responsivennes, assurance, dan empathy.
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2. Di dalam penelitian ini dilakukan terbatas pada nasabah BRI syariah, BNI 

syariah, Mandiri syariah dan bank Muamalat di Surakarta.  

D. Tujuan Penelitian

Sesuai  dengan  permasalahan  yang  telah  dikemukakan  diatas,  maka 

tujuan penulisan ini antara lain :

1. Memberikan bukti  empiris  mengenai pengaruh  kualitas  pelayanan  bank 

syariah  di  Surakarta  yang  terdiri  dari  variabel  reliability,  tangible,  

responsivennes, assurance, dan empathy terhadap kepuasan nasabah. 

2. Untuk mengidentifikasi variabel kualitas pelayanan manakah yang paling 

dominan dalam mempengaruhi kepuasan nasabah.    

E. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai 

berikut:

1 Bagi Penulis

Diharapkan dapat menambah wacana keilmuan yang nantinya dapat 

dikembangkan  bagi  penelitian  selanjutnya  yang  relevan  dan  dapat 

menambah referensi teori yang sudah ada.

2 Bagi Perusahaan

Penelitian  ini  diharapkan  sebagai  bahan  informasi  bagi  perusahaan 

dalam meningkatkan kualitas pelayanan secara efektif dan efisien sehingga 

4



tujuan  perusahaan  dalam  memperoleh  profit dalam  meningkatkan 

perkembangan perusahaan dapat tercapai.

3 Bagi Akademisi

Dapat dijadikan bahan penunjang penelitian selanjutnya serta menjadi 

referensi bagi kaum akademisi dan kaum intelektual.

F. Sistematika Penelitian

Sistematika penulisan dalam penelitian ini dilakukan dengan sistematika 

sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Pendahuluan  merupakan  bab  yang  menguraikan  tentang  latar 

belakang  masalah,  perumusan  masalah,   pembatasan  masalah, 

tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penelitian.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Dalam  bab  akan  diuraikan  mengenai  definisi  kepuasan 

konsumen,  dimensi  kualitas  jasa,  karakteristik  jasa,  konsep 

mengenai objek pengukuran  kepuasan pelanggan, atribut-atribut 

pembentuk  kepuasan,  strategi  kepuasan  pelanggan,  dan 

penelitian terdahulu. 

BAB III : METODA PENELITIAN

Dalam bab ini diuraikan kerangka pemikiran, definisi operasional 

variabel, hipotesis, populasi dan sampel, jenis dan sumber data, 
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metoda pengumpulan data, instrumen penelitian, metoda analisis 

data.

BAB IV : PELAKSANAAN DAN HASIL PENELITIAN

Bab ini berisi tentang karakteristik responden, pengujian kualitas 

data dan analisis data. 

BAB V : PENUTUP

Dalam bab terakhir ini berisi tentang simpulan hasil penelitian, 

keterbatasan penelitian, dan saran-saran. 

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN
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	Adapun manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

