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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

‘Bank syariah adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip 

syariah, yaitu aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dan pihak lain untuk 

penyimpanan dana dan atau pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang 

dinyatakan sesuai dengan syariah. Bank syariah atau bisa disebut Islamic Banking di 

negara lain, berbeda dengan bank konvensional pada umumnya. Perbedaan utamanya 

terletak pada landasan operasi yang digunakan. Kalau bank konvensional beroperasi 

berlandaskan bunga, bank syariah beroperasi berlandaskan bagi hasil, ditambah dengan 

jual beli dan sewa. Hal ini didasarkan pada keyakinan bahwa bunga mengandung unsur 

riba yang dilarang oleh agama Islam.’ 

Perbankan syariah menjadi salah satu lembaga keuangan yang berkembang saat 

ini. Dalam persaingannya dengan lembaga keuangan yang lain, perbankan syariah dituntut 

agar pengelolaan manajemennya meningkatkan kinerjanya. Dengan opsi adanya inovasi 

dalam berbagai aspek termasuk juga pada produk bank yang akan dijual kepada 

masyarakat. Meskipun Indonesia adalah negara yang mayoritas muslim, tetapi masih 

banyak yang memakai sistem konvensional ketimbang syariah. Padahal sudah jelas 

konvensional.memakai sistem riba.yang.diharamkan.dikonsumsi oleh muslim. Faktor lain 

juga dikarenakan kurangnya inovasi pada produk perbankan syariah, sehingga banyak 

masyarakat awam yang menganggap sistem syariah merupakan hanya salinan dari sistem 

konvensional. Agar dapat berlomba dengan perbankan konvensional maka perbankan 

syariah tentu saja memerlukan perkembangan inovasi produk dan pelayanan agar 

masyarakat tertarik dengan perbankan syariah. 

‘Sebagai upaya untuk menaikan kinerja pada perbankan syariah, dibutuhkan 



2 
 

inovasi. Tujuan dari inovasi tidak hanya untuk mengurangi biaya semata, akan tetapi 

merupakan alasan untuk peningkatan kualitas produk dan pelayanan, merancang produk 

yang lebih baik, daur hidup produk yang lebih panjang, dan merespons kebutuhan dan 

tuntutan pelanggan. Di samping itu, inovasi dilakukan untuk mengembangkan produk dan 

pelayanan baru, model organisasi yang baru dan teknik pemasaran baru.’ 

Setiap perusahaan harus menciptakan inovasi untuk memperluas pasar baru serta 

mempertahankan pangsa pasar mereka saat ini. Salah satu inovasi yang dapat 

dikembangkan yaitu melalui inovasi produk. Inovasi produk merupakan inovasi yang 

berupa produk, jasa, atau ide yang diterima sebagai sesuatu yang baru. Peningkatan produk 

sangat penting dalam membentuk loyalitas pelanggan. Inovasi produk secara lebih baik 

dapat terlaksana dengan memahami praktik apa yang terbaik yang harus diadopsi untuk 

proses pengembangan produk. Semua perusahaan harus memperbarui produk dan layanan 

mereka untuk bertahan hidup. (Lane, P. K. (2007)’ 

Inovasi juga merupakan kunci untuk meningkatkan produktivitas dan daya saing. 

Bagi dunia bisnis inovasi artinya pertumbuhan perusahaan. Bisa dikatakan perusahaan 

yang inovatif tentu saja merupakan idaman para pemegang saham lantaran ia dapat 

mendongkrak laba. Ketiadaan inovasi dapat menimbulkan stagnasi bisnis, di mana kondisi 

ini membuat rentannya terjadi pengurangan lapangan kerja. Karenanya perbankan syariah 

harus mampu berinovasi agar bersaing dengan perbankan konvensional untuk 

meningkatkan market share. 

‘Semakin inovatif bank syariah meningkatkan manajemen inovasi, terutama 

inovasi produk, maka semakin cepat pula pasar berkembang. Maka, lemahnya inovasi 

produk bank syariah, bagaimanapun berimbas kepada lambatnya pengembangan pasar. 

Lemahnya inovasi produk dan pengembangan pasar bank syariah harus segera diatasi, agar 

pengembangan bank syariah lebih cepat. Inovasi produk diperlukan agar bank syariah bisa 
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lebih optimal dalam memanfaatkan fenomena global. Karena itu harus melakukan inisiatif 

akselerasi luar bisaa dalam pengembangan pasar dan pengembangan produk. Kurangnya 

inovasi produk antara lain, dikarenakan kemampuan SDM yang masih terbatas. 

Kemampuan SDM masih terbatas, jadi bank syariah harus lebih mengembangkan produk 

dengan kreatif dan inovatif. (Lane, P. K. (2007)’ 

Manajemen#inovasi menjadi kunci perbankan syariah untuk lebih bermanfaat, 

kompetitif dan lebih berkembang dengan cepat sesuai dengan kebutuhan masyarakat. 

Inovasi produk harus menjadi#strategi prioritas bagi bank-bank syariah, karena 

inovasi#memiliki peran penting dalam merambah dan menguasai pasar yang selalu 

berubah. Untuk itu, industri perbankan syariah dituntut melakukan pengembangan, 

kreativitas dan inovasi-inovasi baru. Keberhasilan sistem perbankan syariah di masa depan 

akan banyak tergantung kepada kemampuan bank-bank syariah menyajikan produk-

produk yang menarik, kompetitif dan memberikan kemudahan. 

‘Selain melalui inovasi produk, hal yang harus diperhatikan oleh perbankan syariah 

yaitu pelayanan. Pelayanan pada dasarnya adalah kegiatan yang ditawarkan kepada 

konsumen atau nasabah yang dilayani, yang bersifat tidak berwujud dan tidak dapat 

dimiliki. Pengertian pelayanan lebih luas merupakan usaha apa saja yang mempertinggi 

kepuasan pelanggan. (Adriana, F. (2018) 

Pelayanan pada nasabah#itu sendiri dapat diperluas menjadi bagaimana pihak 

pemberi layanan, dalam hal ini pihak bank memberikan layanan secara maksimal kepada 

nasabah, dan kesiapan dalam#mengatasi permasalahan yang muncul#secara profesional. 

Pelayanan ini akan menimbulkan kesan yang baik bagi nasabah sehingga mereka akan 

seterusnya#datang kembali untuk menjadi rekan bisnis bank dengan baik. (Adriana, F. 

(2018)  

Agar mampu bersaing, pihak perbankan dituntut untuk memberikan pelayanan 
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yang berkualitas#dan dapat memenuhi kebutuhan atau#keinginan nasabah. Kualitas 

pelayanan industri perbankan ditentukan oleh penilaian nasabah, sehingga 

kepuasan#nasabah dapat dicapai dengan memberikan kualitas pelayanan yang dapat 

diterima oleh nasabah. Hal tersebut #menjadikan pelayanan sebagai faktor yang harus 

diperhatikan bagi pihak bank.  

PT Bank Syariah Indonesia Kc Mt Haryono Kota Kendari berdiri pada tahun 2021. 

PT Bank Syariah Indonesia Kc Mt Haryono Kota Kendari memiliki nasabah sebanyak 

kurang lebih 25.000. PT Bank Syariah Indonesia Kc Mt Haryono Kota Kendari merupakan 

perusahaan BUMN terbuka dan tercatat sebagai emiten di Bursa Efek Indonesia dengan 

kode BRIS. 

PT Bank Syariah Indonesia Kc Mt Haryono Kota Kendari berusaha menjadi 

perusahaan terdepan dan terbaik dalam memberikan produk dan pelayanan kepada 

nasabah. Untuk menunjang kepuasan nasabah, perusahaan memberikan inovasi produk 

dan kualitas pelayanan kepada nasabah agar kepuasan nasabah meningkat dan target 

perusahaan tercapai. 

Berdasarkan observasi yang dilakukan peneliti, fenomena yang peneliti amati 

terdapat variabel inovasi produk dan kualitas pelayanan yang diterapkan pada perusahaan 

PT Bank Syariah Indonesia Kc Mt Haryono Kota Kendari benar-benar mempengaruhi 

kepuasan nasabah, maka penulis melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Inovasi 

Produk dan Kualitas Pelayanan Terhadap Kepuasan Nasabah Pada PT Bank 

Syariah Indonesia KC Mt Haryono Kota Kendari”. 

1.2 Batasan Masalah 

‘Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan,#maka terdapat beberapa 

masalah. Oleh karena itu, perlu dilakukan batasan terhadap masalah yang menjadi ruang 

lingkup penelitian ini. Penelitian#ini akan di fokuskan pada pengaruh inovasi produk dan 
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kualitas pelayanan terhadap#kepuasan nasabah pada Bank Syariah Indonesia Kantor 

Cabang (KC) Jln. MT. Haryono No.155 Kota Kendari.’ 

1.3 Rumusan Masalah 

Adapun Rumusan masalah penelitian adalah sebagai berikut: 

1. Apakah inovasi produk berpengaruh terhadap kepuasan nasabah di Bank Syariah 

Indonesia KC Mt. Haryono Kota Kendari? 

2. Apakah kualitas pelayanan berpengaruh terhadap kepuasan nasabah di Bank Syariah 

Indonesia KC Mt. Haryono Kota Kendari? 

3. Bagaimana inovasi produk dan kualitas pelayanan secara simultan berpengaruh 

terhadap kepuasan nasabah di Bank Syariah Indonesia KC Mt. Haryono Kota Kendari? 

1.4 Tujuan Penelitian 

#Berdasarkan pokok#permasalahan yang telah dirumuskan diatas, ada beberapa 

tujuan yang dicapai diantaranya : 

1. Untuk mengetahui dan#menganalisis pengaruh inovasi produk terhadap kepuasan 

nasabah. 

2. Untuk mengetahui dan#menganalisis pengaruh kualitas pelayanan terhadap kepuasan 

nasabah. 

3. Untuk mengetahui dan.menganalisis pengaruh inovasi produk dan kualitas pelayanan 

secara simultan terhadap kepuasan nasabah. 

1.5 Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah: 

a. Manfaat Praktis 

1) Penelitian ini.diharapkan dapat memberikan manfaat kepada pihak perusahaan 

sebagai bahan pertimbangan dalam.mengembangkan produk serta melalui 

peningkatan kualitas layanan dan inovasi produk. 
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2) Hasil dari penelitian ini diharapkan bisa dijadikan.sebagai salah satu dasar 

pertimbangan dalam.menentukan langkah dan kebijakan perusahaan khususnya dalam 

penentuan strategi pemasaran yang berorientasi pada kepuasan nasabah. 

b. Manfaat Teoritis 

1) Penelitian ini dapat.dijadikan sebagai penambah pengembangan ilmu menegmen 

pemasaran, khususnya berkenaan dengan inovasi produk dan kualitas pelayanan 

terhadap kepuasan nasabah.’ 

2) Penelitian ini nanti diharapkan agar peneliti dapat mengetahui lebih mendalam 

manfaat dari kepuasan nasabah didalam bisnis untuk diterapkan.’ 

1.6 Definisi Operasional 

“Defenisi operasional variabel merupakan petunjuk bagaimana suatu variabel diukur. 

Adapun defenisi operasional dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:” 

1. Variabel Bebas (Indipendent Variabel) 

“Inovasi Produk (X1) didefenisikan sebagai seluruh operasi perusahaan 

yang#potensial untuk menciptakan pemikiran dan imajinasi yang pada akhirnya 

menciptakan pelanggan. Adapun Indikator#dari Inovasi Produk adalah:” 

a. Fitur Produk 

b. Desain Produk 

c. Kualitas Produk 

“Kualitas Pelayanan (X2) didefenisikan sebagai keunggulan yang diharapkan 

atas suatu penilaian.pelanggan terhadap pelayanan yang diterima untuk memenuhi 

keinginan pelanggan. Adapun indikator.dari Kualitas Pelayanan adalah:” 

a. Berwujud (tangible) 

b. Kendala (reliability) 

c. Ketanggapan (rensponsiveness) 
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d. Jaminan Kepastian (assuarance) 

e. Empati (emphathy) 

2. Variabel Terikat (Dependent Variable) (Y) 

‘”Kepuasan Nasabah (Y) didefenisikan sebagai kemampuan perusahaan untuk 

mengenali respon pelanggan dan.suatu tinggkatan dimana kebutuhan, keinginan, dan 

harapan dari pelanggan akan dapat terpenuhi atau terlampaui melalui suatu 

transaksi.yang akan terjadi pembelian ulang. Adapun indikator dari kepuasan nasabah 

adalah:”’ 

a. Re-purchase 

b. Menciptakan Word-of-Mounth 

c. Menciptakan merek 

d. Menciptakan kepuasan pembelian 

e. Kepuasan keseluruhan dengan barang 
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