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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Pembangunan perekonomian suatu bangsa dapat berjalan dengan lancar 

apabila didukung penuh dengan instrumen perbankan. Perbankan syari’ah saat 

ini telah memasuki era globalisasi, danamerupakan suatuatantangan yang 

harus dihadapiadan ditangani olehabank syari’ah untukadapat memberikan 

kontribusiadalam pembangunan bangsa melalui pemberdayaan ekonomi umat. 

Konsumenaakan dihadapkanapada banyak pilihanaakan produk bankasyari’ah 

yangaditawarkan denganabanyaknya bank syari’ahayang berdiri. Pelayanan 

yangabermutu sangatapenting bagianasabah. 

Perkembangan teknologi informasi menjadikan persaingan bisnis dalam 

lingkungan globalasemakin kompetitifadan semakinasulit. Banyaknya 

bermunculanapesaing baru dalamaindustri yang sama, menjadiaancaman bagi 

perusahaan yang sedang menjalankan bisnisnya. Lahirnya perbankan syariah 

di Indonesia, menjadikan perbankan konvensional semakin meningkatkan 

kualitas layanannya agar tidak kehilangan pangsa pasarnya. Kemudahan 

dalam mengakses fasilitas perbankan, menjadikan konsumen dengan mudah 

membedakan kualitas layanan dari sebuah bank dengan bank lain. Untuk itu, 

perbankan syariah harus bersaing ketat dalam meningkatkan kualitas layannya 

agar kepuasan yang berujung pada loyalitas pelanggan dapat tercapai (Zakiy 

dan Azzahroh, 2017). Kualitas pelayananayang bertujuanamemperoleh 

kepuasananasabah bukanlahasuatu halayang mudah untukadilakukan, sering 
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jugaaditemukan masalah-masalahadalam pengeloaan pelayananasebuah 

perusahaanaperbankan danaketidakberhasilan memuaskanasebagian 

besaranasabah. Berdasarkanahal itu, diperlukanapeningkatan kualitas pelayan 

agar dapat memberikan kepuasan kepadaanasabah. Pencapaianabisnis di 

lingkunganasuatu perusahaan perusahaan, hanya mungkin dapat ditunjang 

dengan menyediakan tenaga kerja yang berkualitas, oleh karena itu tujuan 

Manajemen SDM adalah mewujudkan SDM yangaberkualitas, agar 

mampumewujudkan tujuan bisnis berupa produk dan pelayananayang 

berkualitas (Nawawi, 2011). 

Muhammad Zakiy dan Evrita Putri Azzahroh (2017) dalam penelitian 

menunjukkanabahwa kepuasananasabah mampuamemediasi secara penuh (full 

mediation) pengaruhakualitas layananaterhadap loyalitasanasabah Bank 

Syariah. Perbedaanapenelitian terletak padaapenggunaan kepuasananasabah 

sebagai variabelamediasi dari kualitasapelayanan terhadapaloyalitas nasabah. 

Penelitan Sri Laksmi Pardanawati (2014) menunjukkan bahwa kualitas 

layanan model CARTER yang terdiri dariCompliance, Assurance, Reliability 

Tangible, Empathyadan Responsivenessaberpengaruh signifikan atas kepuasan 

nasabahaPT BPR Syariah DanaaMuliaaSurakarta, sedangkan penelitian Zakiy 

dan Evrita Putri Azzahroh (2017) menggunakan perbankan syariah dengan 

service quality model Zeithaml, Parasuraman, dan Berry. Malik dan Oberoi 

(2017) dalam menunjukkan bahwa hanya dimensi empathy yang memiliki 

pengaruh positif kepuasan pelanggan, sementara penelitian ini Sri Laksmi 

Pardanawati (2014) menunjukkan bahwa compliance, assurance, reliability 
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tangible, empathyadan responsivenessaberpengaruh signifikanaatasakepuasan 

nasabah. Berdasarkan beberapa penelitian di atas belum bisa dipastikan 

tentang faktor yang benar-benar memberikan kontribusi signifikan terhadap 

kepuasan nasabah, namun secara umum kepuasan nasabah dipengaruhi oleh 

kualitasapelayanan. Perbedaanautama penelitianaini denganapenelitian-

penelitian sebelumnyaaadalah terletakapada kualitas pelayanan yangaterfokus 

pada pembiayaan berbasis akad murabahah pembiayaan berbasis akad 

murabahah, sehingga tidak secara umum pelayanan pada nasabah, sehingga 

kepuasan nasabah sangat tegantung pada kualitas layanan yang diberikan. 

Kualitas pelayanan pada nasabah dapat ditingkatkan dengan cara 

mempelajari kebutuhan dan keinginan nasabah, sehingga mengembangkan 

rencana dan proses tindakan untuk memberi nasabah apaayangabenar-benar 

merekaainginkan danabutuhkan. Kualitasapelayanan saataini muncul sebagai 

keunggulan kompetitif bagi bank untuk mendapatkan keunggulan kompetitif. 

Kualitas pelayanan juga telah menjadi semakin penting bagi kelangsungan 

hidup perusahaan dan karenanya, sudah jelas bahwa kualitas pelayanan juga 

menjadi perhatian besar. Dengan demikian, kebutuhan untuk mengukur dan 

mengevaluasi kualitas layanan muncul. Kegagalan penyedia layanan 

bergantung pada hubungan berkualitas tinggi dengan nasabah dan juga 

menentukan kepuasan dan loyalitas nasabah. Di lingkungan jasa perbankan 

yang kompetitif saat ini, memberikan layanan berkualitas tinggi kepada 

nasabah adalah suatu keharusan untuk kesuksesan dan kelangsungan hidup 

bank manapun. Bisnis yang berusaha meningkatkan profitabilitas sangat 
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disarankan untuk melakukan perbaikan terhadap kualitas layanan secara terus 

menerus. OnlineBanking atau i-banking (internetbanking) adalah praktik 

membuat transaksi bank baik informasi maupun transaksional via internet. 

Dengan hanya satu klik mouse, perbankan online memungkinkan bagi 

paranasabah untuk melakukan deposit, penarikan dan membayar tagihan. Oleh 

karena itu, dalam i-banking, nasabah memiliki interaksi dengan situs web 

bank, dan dalam situasi seperti itu, penting bagi bank untuk memberikan 

layanan berkualitas tinggi melalui internet. Dibandingkan dengan perbankan 

tradisional, i-banking mencakup interaksi non tunai antara sistem informasi 

bank online dan nasabahnya (Malik dan Oberoi, 2017). 

Pemasaranaproduk jasa bankaharus dilakukan denganapelayanan dan 

etikaayang baik danabenar sehinggaamendapat simpatiadan menarik bagi 

nasabah. Apabilaapelayanan dan etikaabank dilakukan denganabaik dan benar 

makaapemasaran produknyaadiharapkan akan berhasilabaik pula. Kualitas 

karyawanaatau SDM yangabaik itu harusamemiliki pengetahuanaakademik 

yangaluas serta keterampilanayangahandal, karenaapengetahuan dan 

keterampilanamerupakan kunciautama seorangaSDM yangaberkualitas 

pengembangan pengetahuan dan keterampilan harus dilakukan agar pelayanan 

terhadapanasabah dapataditingkatkan, tidakahanya pengetahuanadan dan 

wawasanasaja yang menjadiafaktor pentingadalam kualitasaseorang SDM, 

pelayananayang diberikanaoleh seorangaSDM merupakanakualitas SDM itu 

sendiri, pelayananayang diberikanadari satu pihakakepada pihakalainya. 

Pelayananayang baik adalahapelayanan yangadilakukan secaraatamah, adil, 
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cepatatepat, dan denganaetika yang baik sehinggaamemenuhi kebutuhanadan 

kepuasanabagi nasabah ituasendiri (Hasibuan, 2012). 

Kualitasapelayanan danakepuasan nasabahadalam sebuahaperusahaan 

perbankanayang memberikanapelayanan jasaamempunyai keterkaitanayang 

sangataerat. Kualitasamemberikan suatuadorongan kepadaanasabah untuk 

menjalinaikatan yangakuat denganabank. Ikatanaseperti ini dalamajangka 

panjangamemungkinkan bankauntuk memahamiadengan seksamaaharapan 

pelangganaserta kebutuhannya, denganademikian bankadapat meningkatkan 

kepuasananasabah dimanaabank memaksimumkanapengalaman nasabahayang 

menyenangkanadan meminimumkanaatau meniadakan pengalamananasabah 

yangakurang menyenangkan. Perusahaanayang gagalamemuaskan 

pelayanannyaaakan menghadapiamasalah yangakompleks. Umumnya nasabah 

yangatidak puas akan menyampaikan pengalaman buruknya kepada orang lain 

dan bisaadibayangkan betapaabesarnya kerugianadari kegagalanamemuaskan 

pelanggan. Olehakarena itu, setiapabank wajibamerencanakan, 

mengorganisasikan, mengimplementasikan, danamengendalikan suatuasistem 

kualitasasedemikian rupa, sehinggaapelayanan dapatamemuaskan para 

pelanggannya. Penilaian akan kualitas layanan dikembangkan oleh Leonard L. 

Barry, A. Parasuramanadan Zeithamlayang dikenaladengan serviceaquality 

(SERVQUAL), yangaberdasarkan pada limaadimensi kualitasayaitu tangibles 

(buktialangsung), reliability (kehandalan), responsiveness (dayaatanggap), 

assurance (jaminan) danaempathy (empati) (Kotler, 2009). 
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Penilaian nasabahaterhadap tingkatapelayanan yang diterima (perceived 

service) denganatingkat layananayang diharapkan (expectedaservice) 

merupakanasuatu bentuk kualitasapelayanan. Kepuasan nasabah dalam bidang 

jasaamerupakan elemen pentingadan menentukanadalam 

menumbuhkembangkanabank agar tetapaeksis dalam menghadapiapersaingan. 

Demikianapula dengan bisnisaperbankan, merupakanabisnis yang berdasarkan 

padaaazas kepercayaan, masalahakualitas layanan (serviceaquality) menjadi 

faktorapenting dalamamenentukan keberhasilanabisnis ini. Berdasarkanalatar 

belakangamasalah di atas, makaapenulis tertarikauntuk melakukanapenelitian 

tentang “PengaruhaKualitas Pelayananaterhadap KepuasanaNasabah 

PerbankanaSyariah”. 

 

B. RumusanaMasalah 

Berdasarkanauraian latar belakangamasalah di atas, makaadapat 

dirumuskanapermasalahan dalamapenelitian ini sebagaiaberikut: 

1. Apakah kehandalan (reliability) berpengaruhaterhadap kepuasananasabah 

perbankan syariah? 

2. Apakah daya tanggap (responsiveness) berpengaruhaterhadapakepuasan 

nasabah perbankan syariah? 

3. Apakah jaminan (assurance) berpengaruhaterhadap kepuasananasabah 

perbankan syariah? 

4. Apakah empati (empathy) berpengaruhaterhadap kepuasananasabah 

perbankan syariah? 
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5. Apakah bukti langsung (tangibles) berpengaruhaterhadap kepuasan 

nasabah perbankan syariah? 

 

C. TujuanaPenelitian 

Tujuanayang hendakadicapai dengan adanya penelitianaini adalah 

sebagaiaberikut: 

1. Menganalisisapengaruh kehandalan (reliability) terhadapakepuasan 

nasabah perbankan syariah. 

2. Menganalisisapengaruh daya tanggap (responsiveness) terhadapakepuasan 

nasabah perbankan syariah. 

3. Menganalisisapengaruhajaminan (assurance) terhadapakepuasan nasabah 

perbankan syariah. 

4. Menganalisis pengaruhaempati (empathy) terhadapakepuasan nasabah 

perbankan syariah. 

5. Menganalisis pengaruhabukti langsung (tangibles) terhadapakepuasan 

nasabah perbankan syariah. 

 

D. Manfaat Penelitian 

Hasil penelitianaini diharapkan dapat memberikan manfaat pada berbagai 

aspek, diantaranya adalah: 

1. Manfaat Teoritis 

Bagi akademisi, hasilapenelitian diharapkanadapat digunakan sebagai 

pengembangan wacana keilmuan serta sebagaiabahan referensiauntuk 
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penelitianadibidang kualitasapelayanan jasaadimasa yang akanadatang dan 

sebagaiabahan untuk menambahakhasanah pustakaadibidangapemasaran 

berdasarkanapenerapan yangaada dalamakenyataan. 

2. Manfaat Praktis 

Bagi perbankanasyariah, hasil penelitian ini dapatadijadikanasebagai 

sumberainformasi bagiapihak bankadalam usahaameningkatkan kualitas 

pelayananasupaya lebih memuaskananasabah serta untuk mempertahankan 

tingkatapelayanan yangamenguntungkan dimasaakini dan dimasa 

mendatang. Hasilapenelitian ini jugaamembantu pihak bankaapabila ingin 

meningkatkanakepuasan nasabahadengan menekankanapada dimensi-

dimensiaservice quality yang paling signifikan berpengaruh pada kepuasan 

nasabah. 

E. Sistematika Penulisan Skripsi 

 

Bab I : PENDAHULUAN 

 

Bab ini berisi uraian pembahasan mengenai latar belakang masalah 

yang ingin diteliti, rumusan masalah penelitian, tujuan dan 

penelitian, manfaat penelitianserta sistematika penelitian. 

Bab II : TINJAUAN PUSTAKA 

Bab ini membahas tentang teoritis yang digunakan dalam 

penelitian yaitu berkaitan dengan variabel-variabel penelitian dan 

penelitian terdahulu serta uraian hipotesis dari penelitian dan 

kerangka penelitian. 
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Bab III : METODE PENELITIAN 

Bab ini berisi uraian pembahasan mengenai jenis penelitian sumber 

data yang digunakan, jenis data yang dipakai dalam penelitian, 

definisi operasional variabel, pengukuran variabel penelitian, 

metode penelitian yang digunakan dalam menganalisis data. 

Bab IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Bab ini berisi uraian pembahasan mengenai sejarah singkat atau 

subyek yang dijadikan penelitian, bagaimana menganalisis data 

peneliti, serta hasil dari analisis data. 

Bab V : PENUTUP 

Bab ini berisi kesimpulan dari uraian hasil penelitian serta 

disajikan pula keterbatasan dan saran dalam penelitian yang telah 

dilakukan dimana diharapkan berguna bagi para peneliti 

selanjutnya. 

DAFTAR PUSTAKA 

LAMPIRAN 


