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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Di Indonesia dikenal dua sistem perbankan yaitu Bank Konvensional dan

Bank Syariah seperti Bank Muamalat. Bank Muamalat memiliki peran sebagai

lembaga perantara antara unit-unit ekonomi yang mengalami kelebihan dana dengan

unit-unit yang lain yang mengalami kekurangan dana. Melalui bank, kelebihan

tersebut dapat disalurkan kepada pihak-pihak yang memerlukan sehingga

memberikan manfaat kepada kedua belah pihak. Kualitas bank syariah sebagai

lembaga perantara ditentukan oleh kemampuan manajemen untuk melaksanakan

perannya1.

Perkembangan Bank Muamalat di Indonesia telah memasuki babak baru.

Pertumbuhan industri perbankan muamalat telah bertranformasi dari hanya sekedar

memperkenalkan suatu alternatif praktek perbankan muamalat menjadi bagaimana

bank muamalat menempatkan posisinya sebagai pemain utama dalam percaturan

ekonomi di tanah air. Bank Muamalat memiliki potensi besar untuk menjadi pilihan

utama dan pertama bagi nasabah dalam pilihan transaksi mereka. Hal itu ditunjukkan

dengan akseleras pertumbuhan dan perkembangan perbankan muamalat di Indonesia.

Melihat perkembangan Bank Muamalat yang cukup menggembirakan

tersebut, salah satu hal perlu di perhatikan oleh bank muamalat adalah loyalitas

1 Sudarsono, Bank dan Lembaga Keuangan Syariah. ( Yogyakarta: Ekonosia, 2004), h. 56.
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nasabah. Ditengah persaingan yang kompetitif di dunia perbankan saat ini loyalitas

nasabah menjadi keharusan bank muamalat untuk menjaga dan meningkatkannya.

Semakin loyal seorang nasabah terhadap bank, maka semakin besar kontribusi profit

yang di sumbangkan kepada bank tersebut. Program peningkatan loyalitas nasabah

menjadi sangat penting bagi bank syariah untuk mendapatkan kontribusi yang besar

dari seorang nasabah. Selain itu membangun loyalitas nasabah pada saat ini

merupakan tuntutan yang harus segera dilaksanakan, karena dengan terpeliharanya

loyalitas nasabah pihak bank akan mendapatkan kekuatan atas sumber dana yang ada,

yang pada akhirnya akan memberikan keuntungan maksimal. Nasabah yang loyal

akan cenderung memanfaatkan pembelian ulang jasa perbankan dan juga melakukan

kegiatan word of mouth melalui pemberian rekomendasi kepada orang-orang terdekat

mereka untuk menjadi nasabah di bank tersebut.

Masalah pelayanan merupakan hal yang sangat penting karena pelayanan

dianggap mampu mempengaruhi minat masyarakat terhadap bank. Pelayanan

merupakan suatu hal yang sangat menentukan loyalitas nasabah, karena pengukuran

terhadap kualitas kepuasan maupun ketidak-puasan nasabah merupakan tolak ukur

yang penting dari loyalitas nasabah itu sendiri, dan hal inilah yang harus menjadikan

nilai tambah untuk bank muamalat. Kepuasan nasabah merupakan harapan setiap

perbankan, kepuasan nasabah sangat menunjang kelangsungan perusahaan untuk

perkembangan dalam jangka panjang. Kepuasan nasabah tergantung dari apa yang

telah dilihat dan dirasakan oleh nasabah, sehingga nasabah dapat memberikan

tanggapan yang positif dan negatif terhadap Bank Muamalat Cabang Kendari.
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Dalam kenyataan yang terjadi timbul permasalahan tentang loyalitas nasabah

di Bank Muamalat Cabang Kendari, seperti halnya kualitas pelayanan teller yang ada

di Bank Muamalat Cabang Kendari masih dipandang belum memuaskan. Hal tersebut

dilihat dari kesiapan dalam memberikan pelayanan, ketepatan dalam pelayanan serta

pelayanan yang cepat masih sangat kurang.

Penelitian tentang loyalitas nasabah penting karena loyalitas nasabah

merupakan salah satu faktor atau ukuran keberhasilan bagi setiap pengembangan dan

implementasi sistem informasi pada suatu perusahaan. Menurut Hoq dan Amin dalam

Mahyuni bahwa Untuk memuaskan dan mempertahankan pelanggan, kualitas produk

dan layanan merupakan prasyarat penting, elemen kunci dari kepuasan pelanggan

adalah sifat dari hubungan antar pelanggan dan penyedia produk dan jasa2.

Citra kualitas layanan yang baik bukanlah berdasarkan sudut pandang atau

persepsi pihak penyedia layanan, melainkan berdasarkan sudut pandang atau persepsi

nasabah. Nasabah yang menikmati layanan bank yang menentukan kualitas layanan.

Persepsi nasabah terhadap kualitas layanan merupakan penilaian menyeluruh atas

keunggulan suatu layanan. Kualitas pelayanan menjadi faktor pertimbangan bagi

nasabah, untuk menentukan apakah nasabah akan puas ataukah tidak puas terhadap

sistem pelayanan yang diberikan oleh Bank Muamalat Cabang Kendari. Peningkatan

pelayanan kepada para nasabah adalah hal yang sangat penting dalam usaha

2 Mahyuni, Pengaruh Dimensi-Dimensi Kualitas Pelayanan Terhadap Kepuasan Nasabah
Tabungan Bank Muamalat Indonesia Cabang Banjarmasin. (Jurnal INTEKNA (edisi Khusus), No. 3
Desember 2013: 249-258, (diakses tanggal 19 Desember 2018)
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meningkatkan loyalitas para nasabah, karena para nasabah sangat besar peranannya

dalam pendapatan sebuah bank, hal ini secara langsung maupun tidak langsung

berpengaruh terhadap eksistensi perbankan itu sendiri. Setiap bank memiliki masing-

masing strategi dalam hal pelayanan nasabah, dengan memberikan pelayanan yang

terbaik tentunya nasabah akan merasa puas atas pelayanan yang diberikan sehingga

akan tetap setia menjadi nasabah bank tersebut. Salah satu bagian yang bertugas

melayani para nasabah ialah teller. Teller merupakan salah satu jabatan yang

berfungsi sebagai pelaksana kegiatan transaksi keuangan tunai dengan nasabah di

counter money3.

Dengan kata lain, teller berhubungan langsung dengan para nasabah.

pelayanan yang diberikan oleh bagian ini tentunya akan berpengaruh terhadap

loyalitas nasabah. Pada dasarnya karyawan Bank Muamalat Cabang Kendari telah

bekerja sesuai dengan aturan yang berlaku sesuai prosedur kinerja atau sistem

pelayanan yang berlaku.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis mengambil judul penelitian ini

tentang “Pengaruh Kualitas Pelayanan Teller Terhadap Loyalitas Nasabah Studi

Pada Bank Muamalat Cabang Kendari”.

B. Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang maslah di atas maka peneliti membatasi masalah

dalam penelitian ini sebagai berikut:

3 Harayah, Kegiatan Kas dan Teller, (Jakarta: Intermedia, 1988), h. 40.
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1. Kualitas pelayanan teller bank Muamalat Cabang Kendari

2. Loyalitas nasabah bank Muamalat Cabang Kendari

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan pembatasan masalah di atas maka peneliti merumuskan masalah

dalam penelitian ini adalah:

Apakah ada pengaruh signifikan kualitas pelayanan teller terhadap loyalitas

nasabah di Bank Muamalat Cabang Kendari?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka tujuan dalam penelitian ini

sebagai berikut:

Untuk mengetahui pengaruh kualitas pelayan terhadap loyalitas nasabah teller

di Bank Muamalat Cabang Kendari

E. Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan keilmuan tentang

pengaruh kualitas pelayanan teller terhadap loyalitas nasabah pada bank

Muamalat Cabang Kendari. Kemudian agar hasil penelitian ini dapat menjadi

bahan kajian bagi usaha penelitian lanjutan, perbandingan maupun tujuan lain

yang relevan. Serta penelitian ini diharapkan dapat menambah kepustakaan dalam
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dunia pendidikan khususnya Prodi Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi dan

Bisnis Islam, IAIN Kendari.

2. Secara Praktis

a. Sebagai acuan bagi bank Muamalat Cabang Kendari untuk lebih

meningkatkan kualitas pelayanan teller.

b. Memberikan informasi kepada seluruh masyarakat terkususnya yang ada

di Kendari tentang pelayanan teller pada bank Muamalat CabangKendari.

c. Memberikan sumbangan pemikiran dan literatur kepustakaan bagi fakultas

FEBI mengenai kualitas pelayanan Bank Muamalat.

d. Dengan penelitian ini penulis dapat memperkaya khasanah keilmuan

tentang perbankan syariah yang hanya selama ini didapat dari perkuliahan

yang sebatas teoritis dan mampu memahami pelayanan nasabah di bank

Muamalat.


