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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Bank merupakan mitra untuk bekerjasama dalam memenuhi kebutuhan

keuangan masyarakat saat ini. Bank juga dapat dijadikan tempat untuk melakukan

transaksi yang berhubungan dengan keuangan seperti tempat menyimpan uang,

menjalankan bisnis dengan sistem transfer dana, melakukan pembayaran,

memberikan dana pinjaman, membayar zakat, atau melakukan penagihan.1

Bagi perusahaan yang bergerak dibidang jasa perbankan, memberikan

kepuasan pada nasabahnya adalah hal utama yang tidak boleh diabaikan, karena

kepuasan nasabah merupakan kunci utama untuk membuat loyalitas nasabah

semakin bertambah dan mempertahankan citra perusahaan dimasyarakat luas,

sehingga dalam hal ini memperhatikan serta memberikan layanan yang

berkualitas harus lebih diperhatikan oleh pihak perusahaan khususnya pada

bidang jasa perbankan.2

Layanan dikatakan mempunyai kualitas apabila dapat memberi kepuasan

sepenuhnya kepada nasabah, yaitu sesuai dengan harapan nasabah terhadap suatu

produk atau jasa. Selera atau harapan konsumen setiap saat mengalami perubahan

atas suatu produk, sehingga mutu layanan yang diberikan pula harus ada

pembaharuan atau disesuaikan dengan harapan konsumen.3

Banyak cara untuk mengukur mutu layanan yang diberikan pada

konsumen. Salah satunya yaitu mengevaluasi jasa melalui konsumen dalam hal ini

nasabah bank dapat menggunakan atribut/dimensi SERVQUAL (Service Quality)

1Kasmir, Pemasaran Bank, Edisi Revisi (cet. Ke-3; Jakarta: Kencana, 2008), h. 7.
2M. Syafe’i Antonio, Bank Islam: Teori dan Praktik (Jakarta: Gema Insani Press, 2000),

h. 16.
3M. N. Nasution, Manajemen Mutu Terpadu/Total Quality Manajemen (Bojongkerta:

Ghalia Indah, 2005), h. 3.
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maupun BSQ (Banking Service Quality). Teori mengenai kualitas jasa pertama

kali dicetuskan oleh Zeithaml, Parasuraman, dan Berry dengan memperkenalkan

lima dimensi service quality (SERVQUAL) yaitu tangibless, reliability,

responsiveness, assurance, dan empathy.4

Layanan yang diberikan oleh perbankan saling berkaitan dengan kepuasan

nasabah, mutu layanan memberikan dorongan kepada nasabah untuk menjadi

loyal terhadap perusahaan. Dengan mengutamakan kepuasan nasabah, perusahaan

dapat lebih memahami dan mempelajari dengan seksama apa yang menjadi

harapan serta kebutuhan nasabah atas suatu jasa yang diberikan. Sehingga

perusahaan dapat mengurangi pengalaman nasabah yang kurang menyenangkan.

Oleh sebab itu memperhatikan dan memperbaharui mutu layanan dalam

suatu perusahaan adalah hal yang utama karena dari layanan yang berkualitas

dapat memberikan kepuasan tersendiri untuk pelanggan dari perusahaan tersebut.

Sesuai dengan misi Bank BRI Syariah Cabang Kendari yaitu menyediakan

akses serta layanan nyaman dan mengedepankan etika sesuai dengan prinsip

syariah, maka layanan Frontliner sangat penting karena pekerja pada bagian

bidang kerja inilah yang menjadi ujung tombak perbankan dalam memberikan

layanan yang baik kepada nasabah. Sehingga  nasabah yang diberikan layanan

tersebut akan merasa puas dan terdorong menjadi nasabah yang loyal, Frontliner

pada perbankan yaitu terdiri dari Customer Service, Teller dan Security.5

Untuk meningkatkan citra perbankan maka bank perlu menyiapkan

karyawan yang mampu menangani keinginan dan kebutuhan nasabahnya.

Karyawan yang diharapkan mampu melayani keinginan dan kebutuhan nasabah

dalam hal ini yaitu layanan frontliner yang mempunyai peranan sangat penting

4Bambang  Prasetyo dan Lina Miftahul Jannah, Metode Penelitian Kuantitatif (Jakarta:
PT. RajaGrafindo Persada, 2005), h.73-74.

5http://www.brisyariah.co.id/?q=visi-misi. Diakses tgl 1 April 2017.
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dalam dunia perbankan. Frontliner yaitu Customer Service, Teller dan Security

adalah barisan paling depan yang berperan dalam aktifitas utama di sebuah bank

dan merupakan staf yang langsung berhubungan dengan nasabah (quest contact).

penempatan staf frontliner akan menciptakan kesan pertama yang baik atau buruk

terhadap suatu bank. Layanan terhadap nasabah terutama petugas frontliner kini

dituntut untuk bekerja dengan efektif dan efisien, hanya unit layanan yang dapat

melayani dengan cepat dan tepat sesuai kebutuhan nasabah yang mampu

melaksanakan pekerjaan efektif dan efisien, sehingga akan berdampak kepada

kepuasan nasabah.

Bank BRI Syariah Cabang Kendari selalu berusaha untuk menemukan cara

dan sistem layanan yang sesuai dengan kebutuhan nasabah agar kepuasan nasabah

dapat terpenuhi. Namun kemudian muncul pertanyaan, apakah hal tersebut telah

memberikan kepuasan sepenuhnya bagi nasabah Bank BRI Syariah Cabang

Kendari bila dilihat dari lima dimensi layanan yaitu Tangibless (Bukti Fisik),

Reliability (Kehandalan), Responsiveness (Daya Tanggap), Assurance (Jaminan),

dan Empathy (Perhatian Individu). Bank BRI Syariah Cabang Kendari perlu

mengidentifikasi apakah layanan yang selama ini diberikan telah sesuai dengan

harapan nasabah. Hal ini kemudian yang perlu ditinjau kembali dari segi standar

layanan yang diberikan oleh pihak Bank BRI Syariah Cabang Kendari atau

Frontliner kepada nasabahnya khususnya layanan pada Customer Service, Teller

dan Security.

Sehubungan dengan latar belakang masalah tersebut, peneliti tertarik untuk

melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Mutu Layanan Frontliner

Terhadap Kepuasan Nasabah Bank BRI Syariah Cabang Kendari”.
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B. Batasan dan Rumusan Masalah

1. Batasan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang, maka Batasan Masalah

penelitian yaitu :

a. Layanan Frontliner terhadap kepuasan nasabah dibatasi pada 5 (Lima)

Dimensi yaitu Tangible (Bukti Fisik), Reability (Kehandalan),

Responsiveness (Daya Tanggap), Assurance (Jaminan) dan Empathy

(Perhatian Individu).

b. Frontliner dibatasi pada Customer Service, Teller dan Security.

c. Penelitian ini dilakukan pada Bank BRI Syariah Cabang Kendari yang

beralamat di Jl. Drs. H. Abd. Silondae No. 123, Kendari, Sulawasi Tenggara.

2. Rumusan Masalah

Berdasarkan batasan masalah yang ada, maka dirumuskan permasalahan

dengan bentuk pertanyaan sebagai berikut :

a. Apakah Tangible berpengaruh terhadap kepuasan Nasabah pada Bank BRI

Syariah Cabang Kendari ?

b. Apakah Reliability berpengaruh terhadap kepuasan Nasabah pada Bank BRI

Syariah Cabang Kendari ?

c. Apakah Responsiveness berpengaruh terhadap kepuasan Nasabah pada Bank

BRI Syariah Cabang Kendari ?

d. Apakah Assurance berpengaruh terhadap kepuasan Nasabah pada Bank BRI

Syariah Cabang Kendari ?

e. Apakah Empathy berpengaruh terhadap kepuasan Nasabah pada Bank BRI

Syariah Cabang Kendari ?
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f. Apakah Mutu Layanan frontliner baik dari Tangible, Reliability,

Responsiveness, Assurance maupun Empathy berpengaruh terhadap Kepuasan

Nasabah pada Bank BRI Syariah Cabang Kendari ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari pelaksanaan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pengaruh Tangible terhadap kepuasan Nasabah pada

Bank BRI Syariah Cabang Kendari.

2. Untuk mengetahui pengaruh Reliability terhadap kepuasan Nasabah pada

Bank BRI Syariah Cabang Kendari.

3. Untuk mengetahui pengaruh Responsiveness terhadap kepuasan Nasabah

pada Bank BRI Syariah Cabang Kendari.

4. Untuk mengetahui pengaruh Assurance terhadap kepuasan Nasabah pada

Bank BRI Syariah Cabang Kendari.

5. Untuk mengetahui pengaruh Empathy terhadap kepuasan Nasabah pada

Bank BRI Syariah Cabang Kendari.

6. Untuk mengukur Pengaruh Mutu Layanan Frontliner baik dari Tangible,

Reliability, Responsiveness, Assurance maupun Empathy berpengaruh

terhadap Kepuasan Nasabah pada Bank BRI Syariah Cabang Kendari.

D. Hipotesis

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan diatas, maka peneliti

membuat hipotesis sebagai berikut :

1. (H1) “ Terdapat pengaruh yang positif dan signifikan antara Tangible dan

kepuasan Nasabah pada Bank BRI Syariah Cabang Kendari “.

2. (H2) “ Terdapat pengaruh yang positif dan signifikan antara Reliability

dan kepuasan Nasabah pada Bank BRI Syariah Cabang Kendari ”.
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3. (H3) “ Terdapat pengaruh yang positif dan signifikan antara

Responsiveness dan kepuasan Nasabah pada Bank BRI Syariah Cabang

Kendari ”.

4. (H4) “ Terdapat pengaruh yang positif dan signifikan antara Assurance

dan kepuasan Nasabah pada Bank BRI Syariah Cabang Kendari ”.

5. (H5) “ Terdapat pengaruh yang positif dan signifikan antara Empathy dan

kepuasan Nasabah pada Bank BRI Syariah Cabang Kendari ”.

6. (H6) “ Terdapat pengaruh yang positif dan signifikan antara Tangible,

Reliability, Responsiveness, Assurance, Empathy terhadap kepuasan

Nasabah pada Bank BRI Syariah Cabang Kendari “.

E. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu bahan acuan untuk

digunakan sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan berguna sebagai suatu karya

ilmiah yang dapat menunjang perkembangan ilmu pengetahuan dan sebagai bahan

masukan yang dapat mendukung bagi penelitian yang tertarik dalam bidang

penelitian yang sama.

2. Secara Praktis

a. Bagi Penulis; Dapat digunakan untuk menerapkan teori yang telah diperoleh

peneliti dibangku kuliah serta untuk menambah dan memperluas pengetahuan

tentang informasi keseluruhan mutu layanan yang diterapkan pada Bank BRI

Syariah Cabang Kendari.

b. Bagi Jurusan; Penelitian ini dapat memberikan sumbangan ilmu pengetahuan

kepada jurusan Ekonomi dan Perbankan Syariah khususnya dalam ilmu bidang

Perbankan Syariah, terutama dalam ruang lingkup Layanan Perbankan Syariah.
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c. Bagi Bank BRI Syariah Cabang Kendari; Penelitian ini diharapkan dapat

memberikan banyak masukan, ide dan sumber informasi bagi pihak Bank BRI

Syariah Cabang Kendari dalam meningkatkan Mutu Layanan Frontliner agar

dapat memberikan kepuasan bagi nasabahnya serta untuk mempertahankan

layanan yang menguntungkan dimasa kini dan masa yang akan datang .

d. Bagi Pihak Lain; Menjadi sebuah ilmu pengetahuan, wawasan, dan referensi

bagi yang ingin mengembangkan penelitian ini, serta sebagai sumbangan

pemikiran dalam menyebarluaskan ilmu pengetahuan kepada masyarakat

umum.

F. Sistematika Pembahasan

Adapun sistematika pembahasan dalam proposal skripsi ini

dikelompokkan menjadi lima bab, terdiri dari sub-sub bab masing-masing

mempunyai hubungan dengan yang lain dan merupakan rangkaian-rangkaian yang

berkaitan. Adapun sistematikanya sebagai berikut:

Bab I pendahuluan, dalam bab ini disajikan tentang latar belakang masalah

yang membahas alasan mengapa judul itu di ambil dan melihat adanya masalah

yang terjadi di masyarakat. Setelah itu, dibuatkanlah suatu  batasan dan rumusan

masalah. Kemudian dibuatkanlah tujuan dan manfaat penelitian, definisi

operasional dan sistematika pembahasan.

Bab II kajian pustaka, dalam bab ini diuraikan mengenai kajian pustaka

yang berkenaan dengan judul dan masalah yang akan diteliti. Pada bab ini akan

membahas teori-teori yang dapat mempertajam judul yang di angkat oleh penulis.

Sehingga dengan adanya teori tersebut dapat membantu penulis dalam melakukan

penelitian di lapangan.
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Bab III metodologi penelitian. Bab ini akan menjelaskan tentang cara-cara

yang di lakukan oleh peneliti dalam memecahkan masalah yang terjadi di

lapangan, yaitu dengan menggunakan metode penelitian yang  berisi tentang jenis

penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data,  dan teknik analisis data.

Bab IV hasil penelitian, dalam bab akan menjawab tentang apa yang

menjadi pertanyaan pada batasan dan rumusan masalah di atas yang kemudian

akan di jawab pada bab ini sesuai dengan apa yang di temukan penulis dalam

lapangan. Yang menjadi batasan dan rumusan masalah adalah mengenai Pengaruh

Mutu Layanan Frontliner terhadap Kepuasan Nasabah Bank BRI Syariah Cabang

Kendari, apakah mutu layanan dapat memenuhi kepuasan nasabahnya, dan

langkah-langkah apa saja yang masih perlu dilakukan di dalam meningkatkan

layanan baik secara internal maupun eksternal.

Bab V penutup, berisi tentang kesimpulan dari apa yang telah dibahas juga

berisi saran-saran yang ditujukan pada pihak-pihak yang terkait dengan

permasalahan penelitian ini.
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BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu Yang Relevan

Setiap penelitian membutuhkan kajian pustaka dan dianggap sebagai hal

yang sangat esensial dalam penelitian. Hal itu tidak terlepas dari fungsinya

sebagai tolak ukur dalam membedakan hasil-hasil penelitian sebelumnya dengan

penelitian yang akan dilakukan, sehingga tidak terjadi tahsil al-hasil (pengulangan

penelitian, padahal tidak mempunyai perbedaan). Disamping itu, kajian pustaka

juga berfungsi untuk menjelaskan bahwa teori sebelumnya masih perlu untuk diuji

ulang atau dikembangkan atau kemungkinan ditemukan teori baru yang dapat

menjawab tantangan yang dihadapi dalam kajian Pengaruh Mutu Layanan

Frontliner Terhadap Kepuasan Nasabah Bank BRI Syariah Cabang Kendari.1

Untuk kepentingan ini, penulis telah melakukan kajian pustaka, baik kajian

pustaka dalam bentuk hasil penelitian, pustaka digital, maupun kajian pustaka

dalam bentuk buku.

Dari hasil penelusuran terhadap pustaka, penulis menemukan banyak

kajian-kajian yang terkait dengan penelitian yang dilakukan, baik dalam bentuk

buku maupun hasil penelitian, namun dari sekian banyak kajian pustaka yang

terkait, penulis mencantumkan sebagian yang dianggap relevan dan mewakili

pustaka-pustaka yang lain, diantaranya:

1. Penelitian oleh Ariyanti Sunarno tahun 2011 program studi keuangan dan

perbankan syariah. Fakultas Syariah, Universitas Islam Bandung. Meneliti

tentang Pengaruh Kualitas Pelayanan Frontliner Terhadap Loyalitas

Nasabah pada Bank BTN Syariah Cabang Bandung.

1Husain Insawan dan Laode Abdul Wahab, ed., Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah
Makalah, Skripsi, Tesis, Dan Disertasi (Kendari: IAIN Kendari Press, 2014), h. 10-11.


