
 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Era globalisasi persaingan bisnis menjadi semakin  tajam, baik di  pasar 

domestik (nasional) maupun di pasar internasional. Perusahaan memerlukan 

strategi untuk menghadapi persaingan yang saat ini semakin lama semakin ketat. 

Terdapat berbagai tantangan dalam mencapai keberhasilan perusahaan. Untuk 

mengantisipasinya, perusahaan di tuntut untuk dapat bekerja dengan baik dan 

menggunakan berbagai macam sumber daya yang dimiliki agar dapat di terima di 

pasar. Salah satu yang perlu diperhatikan perusahaan dalam mencapai 

keberhasilan adalah memberikan pelayanan yang terbaik untuk setiap nasabah. 

Adapun indicator dari kualitas pelayanan ini dapat dilihat dari tersedia karyawan 

yang baik, tersedia sarana prasarana, bertanggung jawab, mampu melayani secara 

cepat dan tepat, mampu berkomunikasi, memberikan jaminan kerahasiaan, 

memiliki kemampuan dan pengetahuan, berusaha memahami kebutuhan nasabah 

dan mampu memberikan kepercayaan.  Kasmir: (2006:285-287) 

Kualitas pelayanan adalah faktor yang sangat penting untuk melihat 

tingkat kepuasan kepada nasabah agar dapat lebih mengembangkan Perbankan 

Syariah secara umum. Sedangkan Menurut M.Syafi`i Antonio (2006: 16) bahwa 

Perusahaan yang bergerak di bidang jasa Perbankan memuaskan nasabah adalah 

hal pokok yang tidak boleh di abaikan, dimana kepuasan nasabah merupakan 

faktor yang sangat strategis dalam memenangkan persaingan dan 

mempertahankan citra Perusahaan di Masyarakat luas dan memberikan rasa 

nyaman terhadap nasabah dalam menggunakan jasa dalam suatu perusahaan. 
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Pelayanan yang cepat dan efisien dapat menciptakan hubungan yang 

berkesinambungan antara nasabah dengan pihak bank sedangkan complain dan 

membiarkan nasabah menanggung berlama-lama dalam transaksi bisnis atau 

mencairkan uangnya, mengabaikan teknologi pelayanan, bahkan masih ada kalau 

nasabah ingin kreditnya lancar. Dalamsurat An-Nisa ayat 29, Allah SWT 

menegaskan bahwa: Al-Masharif (2018:101) 
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Terjemahnya: 

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu 

dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka 

sama-suka di antarakamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu [287]; Sesungguhnya 

Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.” 

 

Ayat tersebut menjelaskan mengharuskan menciptakan, menjaga dan 

meningkatkan kepuasan pelanggan. Ini megisyaratkan bahwa seberat apapun 

tingkat kompetisi yang dihadapi bisnis perbankan tetap akan mendatangkan 

keuntungan yang baik, halal dan berkah sepanjang pihak perbankan islam dapat 

meningkatkan kepuasan sehingga menimbulkan kepercayaan dan kenyamanan 

dari nasabah.  

Memenangkan persaingan Perbankan Syariah dalam menghadapi 

lingkungan bisnis yang sangat kompetitif agar tetap bertahan atau eksis salah 
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satunya dengan cara mengembangkan pelayanan pelanggan dengan baik. 

Pelayanan dan kenyamanan yang di berikan kepada nasabah dapat menentukan 

laju pertumbuhan suatu Bank. Kualitas pelayanan dan kepuasan pelanggan saling 

berkaitan erat. Kualitas memberikan suatu dorongan kepada pelanggan untuk 

menjalin ikatan yang kuat dengan perusahaan sehingga perusahaan memahami 

dengan seksama harapan dan kebutuhan pelanggan. Perusahaan dapat 

meningkatkan kepuasan pelanggan dengan memaksimumkan pengalaman 

pelanggan yang menyenangkan dan meminimumkan pengalaman pelanggan yang 

kurang menyenangkan. Tinggi rendahnya penilaian kualitas layanan dari suatu 

badan usaha dipengaruhi oleh persepsi pelanggan pada kualitas layanan tersebut, 

dimana persepsi pelanggan pada kualitas layanan yang diberikan baik pelanggan 

akan merasa puas, demikian juga sebaliknya pelanggan akan tidak puas bila 

persepsinya pada kualitas layanan yang di berikan buruk. 

Persepsi nasabah diperoleh dari hasil yang di dapatkan setelah selesai 

memakai layanan yang telah di berikan, setelah membandingkan dengan harapan 

pelanggan tersebut. Karena semakin baik pelayanan yang di lakukan maka 

pelanggan akan semakin puas, bahkan semakin loyal dan akan terus memakai 

layanan yang diberikan. Semakin mudah dan modern layanan yang di berikan 

maka pelanggan semakin tertarik terhadap produk yang diberikan karena 

memberikan kenyamanan pada nasabahnya. Untuk meningkatkan kemapuan 

kualitas pelayanan jasa dengan cara menarik nasabah untuk menumbuhkan sikap 

kepuasan nasabah dan memberikan pelayanan yang terbaik. Bank BNI Syariah 

Cabang Kota Kendari harus memberikan pelayanan yang berkualita ssesuai 

dengan keinginan nasabah. 
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Kepercayaan dan kenyamanan nasabah sebagai individu memiliki criteria 

dan kondisi yang berbeda satusama lain dan perbedaan ini pula yang 

menyebabkan kompleksnya perilaku nasabah. Nasabah berperilaku yang di 

pengaruhi oleh faktor internal dan factor eksternal. Faktor internal adalah faktor 

yang ada pada diri pelanggan sendiri. Sedangkan factor eksternal merupakan 

faktor yang ada dari luar diri nasabah itu sendiri. Pemahaman perilaku nasabah 

adalah problem mendasar ketika akan menentukan strategi. Dengan mengenal 

konsumen, akan di pahami karateristik bagaimana seseorang membuat 

keputusannya dan berbagai faktor yang mempengaruhi perilaku mereka dalam 

mengambil keputusan atas penggunaan suatu barang atau jasa. Setiap Manusia 

memiliki kebutuhan dan keinginan yang  harus dipenuhi mulai dari kebutuhan 

mendasar sampai menjadi kebutuhan social kebutuhan untuk di hargai, bahkan 

sampai menjadi kebutuhan komersil. Produk-produk yang berprinsip Syariah, 

memainkan peranan yang sangat penting dalam mempengaruhi perilaku nasabah 

karena produk mampu membawa pesan makna budaya yang di komunikasikan 

secara simbolik berupanilai, norma dan kepercayaan. 

Hasil pengamatan awal penulis, dalam meningkatan kualitas pelayanan 

nasabah, Bank BNI Syariah Cab. Kendari menerapkan 3S (Senyum, Sapadan 

Salam), ramah kepada nasabah dengan menanyakan keperluan apa yang di 

butuhkan oleh nasabah, menjelaskan secara detail produk-produk tabungan yang 

ada kepada nasabah agar nasabah dapat mengerti. 

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis tertarik untuk melakukan 

penelitian dengan judul “Pengaruh Kualitas Pelayanan Bank BNI Syariah Cabang 
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Kendari Terhadap Kepercayaan dan Kenyamanan Nasabah (Studi Kasus Nasabah 

Tabungan pada bulan Agustus 2020  di Bank BNI Syariah Kc. Kendari)”. 

1.2 Batasan Masalah 

Pada penelitian ini, penulis membatasi pokok masalahnya yakni 

membahas tentang Pengaruh Pelayanan Bank BNI Syariah Kantor Cabang 

Kendari Terhadap Kepercayaan dan kenyamanan Nasabah (Studi Kasus Nasabah 

Tabungan pada bulan Agustus 2020 di Bank BNI Syariah Kc. Kendari). Adapun 

sub pokok pembahasan masalahnya adalah pengaruh pelayanan Bank BNI Syariah 

Kc. Kendari terhadap kepercayaan dan kenyamanan nasabah. 

1.3 Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, rumusan masalah pada 

penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1) Bagaimana pengaruh pelayanan Bank BNI Syariah Kc. Kendari Terhadap 

Kepercayaan Nasabah ? 

2) Bagaimana pengaruh pelayanan Bank BNI Syariah Kc. Kendari Terhadap 

Kenyamanan Nasabah ? 

1.4 Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1) Untuk mengetahui pengaruh pelayanan Bank BNI Syariah Kc. Kendari 

Terhadap Kepercayaan Nasabah. 

2) Untuk mengetahui pengaruh pelayanan Bank BNI Syariah Kc. Kendari 

Terhadap Kenyamanan Nasabah. 
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1.5 Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat dari penelitian ini adalahs ebagai berikut : 

1) Manfaat Teoritis 

a. Dengan penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan 

ganbaran tentang variabel apa saja yang berpengaruh terhadap Pelayanan 

Bank BNI Syariah Kc. Kendari Terhadap Kepercayaan dan Kenyamanan 

Nasabah. 

b. Menjadi bahan masukan untuk kepentingan pengembangan ilmu bagi 

pihak-pihak tertentu guna menjadikan penelitian ini menjadi acuan untuk 

penelitian lebih lanjut terhadap objek sejenis atau aspeklainnya yang 

belum tercakup dalam penelitian ini. 

2) Manfaat Praktis 

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan informasi yang  bermanfaat 

dan dapat dijadikan masukan dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan perusahaan 

dimasa sekarang maupun dimasa yang akan datang. Serta  informasi yang 

dihasilkan dapat diimplementasikan dalam penyusunan strategi perusahaan untuk 

meningkatkan kepercayaan dan kenyamanan nasabah. Selain itu, untuk 

meningkatkan pemahaman penulis dalam menerapkan ilmu pengetahuan 

berdasarkan kenyataan dilapangan. 


