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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

 Perbankan merupakan salah satu bagian penting dari 

sistem keuangan guna kelancaran kegiatan perekonomian suatu 

negara. Bank sebagai lembaga intermediasi, menerima simpanan 

dari nasabah dan meminjamkan kepada nasabah lain yang 

membutuhkan dana. Di dalam memenuhi kebutuhan calon nasabah 

serta untuk mengembangkan dan memberikan pelayanan kepada 

masyarakat, maka beberapa bank di Indonesia telah memperluas 

daerah operasinya dengan cara membuka kantor-kantor cabang di 

perkotaan dan kantor-kantor kas di wilayah kecamatan, sehingga 

bank dapat meningkatkan pelayanannya. Masyarakat pun semakin 

merasakan manfaat perbankan, semakin kuat dukungan dari 

Pemerintah, dunia usaha. (Betty Rahayu, 2017:464-476) 

Perkembangan dan pertumbuhan perbankan syariah di 

Indonesia diawali dengan berdirinya tiga Bank Perkreditan Rakyat 

Syariah (BPRS) di Bandung pada tahun 1991 dan PT BPRS 

Heraukat di Nangroe Aceh Darussalam. Kemudian Majelis Ulama 

Indonesia (MUI) melalui lokakarya “Bunga Bank dan Perbankan” 

di Cisarua Bogor, 18-20 1990 menjadi rapat awal pembentukan 

Bank Syariah di Indonesia sehingga berdirilah PT Bank 

Muammalat Indonesia pada tahun 1991 dan beroperasi tahun 1992. 

Menurut (Alwahidin, 2019) 
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Perbankan harus menyesuaikan diri dengan prinsip-prinsip 

keuangan yang berbasis syariah. Berkembangnya perbankan 

syariah diawali dengan berdirinya Bank Muamalat Indonesia pada 

tahun 1992. Dengan disahkannya UU Perbankan No. 10 tahun 

1998 menambah kuatnya eksistensi perbankan syariah. Pada saat 

krisis moneter pada tahun 1998 telah menjatuhkan bank- bank 

konvensional dan banyak dari bank konvensional yang dilikuidasi 

karena kegagalan sistem bunganya, sementara perbankan syariah 

dapat tetap eksis dan mampu bertahan. 

Kualitas tidak hanya terdapat pada produk yang dihasilkan 

saja, tetapi juga pada pelayanan yang diterima oleh para nasabah. 

Kualitas pelayanan yang baik dapat menghasilkan kepuasan 

nasabah, dimana kepuasan ini merupakan hal penting bagi suatu 

bank untuk bertahan bahkan memenangkan persaingan antar 

perbankan. 

Kualitas produk merupakan salah satu faktor yang 

mempengaruhi kepuasan pelanggan. Kualitas produk adalah 

kemampuan suatu produk yang dapat memberikan atau kinerja 

yang dapat memuaskan keinginan dan kebutuhan konsumen. 

Kualitas produk diperoleh dengan cara menemukan keseluruhan 

harapan pelanggan, meningkatkan nilai produk atau pelayanan 

dalam rangka memenuhi harapan pelanggan tersebut. 

Di Indonesia, dengan kuantitas penduduk muslim sekitar 

85%, menjadi pendorong lahirnya Undang-Undang No. 33 Tahun 

2014 Tentang Jaminan Produk Halal. Pasal 2 undang-undang ini 
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manyatakan bahwa “Penyelenggaraan jaminan produk halal 

berasaskan; pada asas pelindungan, asas keadilan, asas kepastian 

hukum, asas akuntabilitas dan transparansi, asas efektivitas dan 

efisiensi, serta asas profesionalitas”. Begitupula pada pasal 3 yang 

menyatakan “Penyelenggaraan jaminan produk halal bertujuan 

memberikan kenyamanan, keamanan, keselamatan, dan kepastian 

ketersediaan produk halal bagi masyarakat dalam mengonsumsi 

dan menggunakan produk, serta bertujauan untuk meningkatkan 

nilai tambah bagi pelaku usaha untuk memproduksi dan menjual 

produk halal”. Menurut (sodiman, 2018) 

Pelayanan sangat berpengaruh terhadap tingkat kepuasan 

pengguna jasa yang pada dasarnya pengguna jasa akan 

memberikan apa yang menjadi harapan pengguna jasa. Secara 

otomatis akan membuat nasabah merasa loyal dan mampu menarik 

nasabah baru sehingga menjadikan keuntungan bagi suatu lembaga 

keuangan mikro syariah atau perusahaan. Kualitas pelayanan harus 

dimulai dari kebutuhan nasabah dan berakhir pada persepsi 

nasabah. 

Kepuasan nasabah merupakan tujuan dari pemenuhan laba 

untuk masa-masa yang akan datang. Kepuasan nasabah didasarkan 

pada upaya pengurangan kesenjangan. Irawan berpendapat bahwa 

kepuasan nasabah terletak pada ekspektasi nasabah, oleh sebab itu 

strategi kepuasan nasabah harus didasarkan pada pengetahuan yang 

rinci atau mendalam dan akurat terhadap ekspektasi harapan 
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nasabah.3 Nasabah yang puas adalah nasabah yang merasa 

mendapatkan nilai dari penyedia jasa perbankan. (Irawan, 2012:2). 

Kepuasan nasabah sangat penting bagi bank syariah untuk 

membuat kelangsungan usahanya dapat bertahan. Nasabah yang 

merasa puas akan memberikan loyalitas kepada pihak perbankan. 

Rasa puas nasabah pendahulu akan menular kepada nasabah baru, 

yang mana hal ini akan menambah banyaknya nasabah. Menurut 

pendapat Kotler dalam Kasmir, kepuasan nasabah merupakan 

penilaian dari nasabah atas penggunaan barang ataupun jasa 

dibandingkan dengan harapan sebelum penggunaannya. Gagalnya 

sebuah bank untuk menjadikan nasabahnya merasa puas akan 

memunculkan permasalahan yang beragam. Nasabah yang tidak 

puas biasanya akan menceritakan pengalaman buruknya kepada 

orang lain. Dampaknya calon nasabah akan menjatuhkan 

pilihannya kepada pesaing. ( Rambat Lupiyoadi, 2016:70). 

Kepuasan nasabah dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor 

antara lain kualitas produk dan kualitas pelayanan. Produk yang 

diinginkan nasabah adalah produk yang bernilai, artinya produk 

yang ditawarkan oleh bank kepada nasabahnya memiliki kualitas 

yang lebih baik dibandingkan dengan produk bank pesaing. 

Beberapa penelitian mengenai kepuasan nasabah telah 

banyak dilakukan. Seperti penelitian yang dilakukan oleh Sitinjak 

(2016), hasil penelitian menunjukkan bahwa atribut produk islami, 

kualitas pelayanan berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

kepuasan nasabah.  
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PT. Bank Syariah Indonesia didirikan pada tanggan 1 

Februari 2021 yang merupakan akuisisi dari Otoritas Jasa 

Keuangan atau OJK mendorong bank syariah dan unit usaha 

syariah milik pemerintah berkonsolidasi atau merger perbankan. Di 

antaranya PT Bank Syariah Mandiri, PT Bank BNI Syariah, PT 

Bank BRI Syariah, Unit Usaha Syariah, PT Bank Tabungan 

Negara (Persero) Tbk. Tanggal 27 Januari 2021, OJK secara resmi 

mengeluarkan izin merger usaha tiga bank syariah. Surat itu terbit 

dengan Nomor SR-3/PB.1/2021. Bank Syariah Indonesia (BSI)  

merupakan sebuah bank ritel modern yang terkenal dengan layanan 

keuangan sesuai kebutuhan dan keinginan nasabah dengan 

jangkauan paling mudah. Bank Syariah indonesia (BSI) dengan 

sekuat tenaga memberikan pelayanan yang prima dan menawarkan 

bergabagi macam produk sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. 

Agar bisa bersaing dengan bank syariah maupun bank 

konvensional lainnya, Bank Syariah Indonesia (BSI) meluncurkan 

produk Tabungan Faedah (Fasilitas Serba Mudah) pada 

pertengahan tahun 2013. Tabungan Faedah Bank Syariah 

Indonesia (BSI)  iB, 

BSI meluncurkan produk Tabungan Faedah (Fasilitas Serba 

Mudah) pada pertengahan tahun 2013. Tabungan Faedah BSI, 

Merupakan produk simpanan bagi nasabah perorangan yang 

menggunakan prinsip titipan. Fasilitas yang ditawarkan antara lain 

bebas administrasi bulanan, bebas biaya bulanan untuk ATM, 

bebas biaya tarik tunai di ATM BRI, ATM Bersama, dan ATM 
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Prima, bebas cek saldo, bebas transfer online ke 83 bank melalui 

BSI mobile, tidak ada biaya debit PRIMA, serta bebas transfer ke 

rekening bank lain melalui kartu ATM. 

BSI KC. Kendari A Silondae 2 memiliki satu kantor cabang 

dengan alamat di Jalan Drs. H. Abd Silondae No 123, kendari. 

Pentingnya penelitian ini dilakuan karena adanya persaingan yang 

sangat ketat antar bank BSI Cabang Kendari. 

Fenomena ini tentunya harus direspon oleh pihak bank BSI 

Silondae cabang Kendari sendiri. Dengan semakin banyaknya 

perbankan syariah yang membuka unit syariah hal ini berarti 

semakin kuatnya persaingan yang terjadi dalam mencari calon 

nasabah, dan mempertahankan nasabah yang sudah ada dengan 

selalu meningkatkan kualitas produk dan kualitas pelayanan yang 

merupakan faktor yang sangat penting. 

Subjek penelitian ini adalah nasabah pada tabungan Faedah 

dengan tujuan agar responden dalam memberikan penilaian akan 

beraneka ragam. Apabila dibandingkan dengan nasabah bagian 

pembiayaan, besar kemungkinan akan menilai pelayanan bank 

dengan pendapat baik karena nasabah bagian pembiayaan ini telah 

terbantu oleh bank. Hal ini tidak sesuai dengan karakteristik 

nasabah yang pastinya lebih pemilih dalam memberikan penilaian 

terhadap kualitas produk tabungan Faedah dan kualitas pelayanan 

bank. 

Berdasarkan uraian di atas, peneliti tertarik untuk mengkaji 

lebih lanjut mengenai penelitian yang berhubungan dengan 
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kepuasan nasabah. Oleh karena itu, penulis tertarik melakukan 

penelitian dengan judul “Pengaruh Kualitas Produk Tabungan 

Faedah, dan Kualitas Pelayanan Terhadap Kepuasan Nasabah 

BSI KC. Kendari A Silondae 2”. 

1.2. Batasan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, terdapat 

beberapa permasalahan,oleh karena itu perlu dilakukan batasan 

terhadap masalah yang menjadi ruang lingkup dalam penelitian 

ini.penelitian ini akan difokuskan pada pengaruh pengaruh kualitas 

produk tabungan faedah, dan kualitas pelayanan terhadap kepuasan 

nasabah BSI Kc. Kendari A Silondae 2. 

1.3. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, perumusan 

masalah sebagai berikut: 

1. Apakah kualitas produk tabungan Faedah berpengaruh secara 

signifikan terhadap kepuasan nasabah BSI KC. Kendari A 

Silondae 2? 

2. Apakah kualitas pelayanan berpengaruh secara signifikan 

terhadap kepuasan nasabah BSI KC. Kendari A Silondae 2? 

3. Apakah kualitas produk tabungan Faedah dan kualitas pelayanan 

berpengaruh secara simultan terhadap kepuasan nasabah BSI KC. 

Kendari A Silondae 2? 

1.4. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari 

penelitian ini sebagai berikut: 
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1. Untuk menganalisa pengaruh kualitas produk tabungan Faedah 

terhadap kepuasan nasabah BSI KC. Kendari A Silondae 2. 

2. Untuk menganalisa pengaruh kualitas pelayanan terhadap 

kepuasan nasabah BSI KC. Kendari A Silondae 2. 

3. Untuk menganalisa pengaruh kualitas produk tabungan faedah 

dan kualitas pelayanan terhadap kepuasan nasabah BSI Kc. 

Kendari A Silondae 2. 

1.5. Manfaat Penelitian 

Selain tujuan yang hendak dicapai tersebut, kegunaan yang 

dapat diambil dari hasil penelitian ini diantaranya adalah sebagai 

berikut: 

1. Bagi penulis 

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan 

mengenai hal-hal yang dapat mempengaruhi kepuasan nasabah 

terhadap perbankan syariah dan sebagai implementasi pengetahuan 

teoritis yang diperoleh selama perkuliahan. 

2. Bagi praktisi perbankan syariah 

Untuk dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan BSI 

KC. Kendari A Silondae 2 dalam menentukan produk dan 

memberikan pelayanan kepada para nasabah. 

3. Bagi akademisi 

Menambah bahan referensi dalam penelitian tentang 

pengaruh kualitas produk dan kualitas pelayanan terhadap 

kepuasan nasabah pada BSI KC. Kendari A Silondae 2 serta 

sebagai masukan pada penelitian yang akan datang. 


