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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.
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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana kualitas pelayanan

frontliner, bagaimana loyalitas nasabahnya, dan bagaimana pengaruh kualitas

pelayanan frontliner terhadap loyalitas nasabah di PT. Bank BTN Syari’ah cabang

Bandung. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode

deskriptif analisis. Analisis data dilakukan dengan metode kuantitatif dan untuk

mencari pengaruh variable independen dan dependen menggunakan metode

analisis regresi sederhana. Hasil penelitian menunjukan bahwa kualitas pelayanan

frontliner secara keseluruhan sebesar 3,82 yang artinya kualitas pelayanan dapat

dinilai baik. Loyalitas nasabah secara keseluruhan 3,40 artinya loyalitas nasabah

dapat dinilai cukup tinggi. Adapun pengaruh kualitas pelayanan frontliner

terhadap loyalitas nasabah tinggi terlihat dari nilai R square sebesar 0,788. t

hitung > t table = 18,994 > 1, 985. Sedangkan besarnya sig hitung adalah 0,00

karena 0,00 > 0,05 maka Ho ditolak. Artinya kualitas pelayanan frontliner

berpengaruh tinggi terhadap loyalitas nasabah sebesar 78,8%.2

2. Penelitian Rizki Ramadhan tahun 2013 jurusan manajemen. Fakultas

Ekonomi dan Bisnis, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Meneliti tentang

Analisis Hubungan Kualitas Pelayanan Terhadap Kepuasan Nasabah

(Studi Kasus Pada Bank Muamalat Cabang BSD).

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan variabel-variabel

kualitas pelayanan yang terdiri dari reliability, responsiveness, assurance,

empathy dan tangibles terhadap kepuasan nasabah Bank Muamalat Cabang BSD.

Teknik analisis data dilakukan secara deskriptif dan kuantitatif dengan metode

korelasi Pearson. Hasil penelitian berdasarkan analisis kuantitatif menunjukan

bahwa kelima variabel kualitas pelayanan memiliki hubungan terhadap kepuasan

nasabah. Hal ini dapat ditunjukkan dari hasil analisis korelasi dimana nilai sig dari

2Ariyanti Sunarno, Skripsi Pengaruh Kualitas Pelayanan Frontliner Terhadap Loyalitas
Nasabah Pada Bank BTN Syariah Cabang Bandung (Skripsi: Universitas Islam Bandung, 2011).
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setiap variabel kurang dari 0.05. jika berdasarkan kriteria Suliyanto, kelima

variabel independent memiliki hubungan yang cukup dimana responsiveness

memiliki koefisien korelasi 0.636, reliability 0.608, assurance 0.606, empathy

0.524, dan tangibles 0.657. Semua nilai korelasi berada pada interval 0.50 < r <

0.69.3

3. Penelitian Septiana Dwi Exmawati tahun 2014 Jurusan Perbankan Syariah.

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, IAIN Tulungagung, dalam Skripsi

Pengaruh Pelayanan dan Keunggulan Produk Terhadap Kepuasan

Nasabah Di Bank Muamalat Tulungagung.

Penelitian dalam skripsi ini dilatarbelakangi oleh selain menerapkan

pelayanan yang terbaik, Bank Muamalat Tulungagung selalu berupaya untuk

memberikan produk yang berkualitas dan unggul dibandingkan produk yang

dimiliki bank-bank lain sebagai pesaingnya. Pada penelitian ini menggunakan uji

normalitas data, uji regresi berganda dan uji hipotesis. Dari hasil analisis regresi

berganda dapat disimpulkan bahwa, variable pelayanan mempengaruhi kepuasan

nasabah Bank Muamalat Tulungagung dengan tingkat signifikansi sebesar 0,000,

selanjutnya variable keunggulan produk mempengaruhi kepuasan nasabah Bank

Muamalat Tulungagung dengan tingkat signifikansi sebesar 0,02. Sedangkan dari

hasil uji F ternyata faktor pelayanan merupakan faktor yang lebih berpengaruh

terhadap kepuasan nasabah Bank Muamalat Tulungagung dibandingkan

keunggulan produk.4

Berdasarkan hasil dari empat penelitian diatas, peneliti menyimpulkan

bahwa mutu layanan sangat berpengaruh terhadap kepuasan atau loyalitas

3Rizki Ramadhan, Skripsi Analisis Hubungan Kualitas Pelayanan Terhadap Kepuasan
Nasabah Bank Muamalat Cabang BSD (Skripsi: UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2013).

4Septiana Dwi Exmawati, Skripsi Pengaruh Pelayanan dan Keunggulan Produk Terhadap
Kepuasan Nasabah di Bank Muamalat Tulungagung (Skripsi: IAIN Tulungagung, 2014).
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nasabah, baik dari Bukti Fisik, Kehandalan, Daya Tanggap, Jaminan,dan

Perhatian Individu sehingga kualitas layanan perlu diperhatikan dan ditingkatkan

lagi agar kepuasan nasabah terhadap layanan yang diberikan oleh pihak perbankan

dapat terpenuhi secara keseluruhan.

B. Landasan Teori

1. Mutu Layanan (Service)

Layanan menurut bahasa adalah perbuatan, yaitu perbuatan untuk

menyediakan segala yang diperlukan orang lain atau nasabah.5 Layanan

merupakan jiwa dalam bisnis syariah.

Layanan pada bank BRI Syariah yaitu semua kegiatan untuk

mempermudah konsumen menghubungi pihak-pihak yang tepat pada perbankan

dan mendapatkan layanan, memberikan jawaban dan penyelesaian masalah yang

cepat dan memuaskan setiap nasabahnya pada saat pemberian layanan.6 Layanan

merupakan perilaku produsen dalam rangka memenuhi kebutuhan dan keinginan

nasabah demi tercapainya kepuasan pada nasabah itu sendiri. Pada umumnya

layanan yang tinggi akan menghasilkan kepuasan yang tinggi, serta pembelian

ulang yang lebih sering.

Al-Quran memerintahkan dengan sangat ekspesif agar kaum muslim

bersifat lembut dan sopan santun manakala berbicara dan melayani pelanggan.

Hal ini ditegaskan dalam Al-Quran Surat Ali-Imran ayat 159 :

ۡعُف َعۡهنُ  ۖ فَ َ ِ وْا ِمۡن َحۡو نَفض َ لَۡقلِۡب  َِلیظَ  ا  ِ ِلنَت لَهُۡمۖ َولَۡو ُكنَت فَظ َن  ٖة ّمِ َما َرۡمحَ ِ ۡم فَ
َتۡغِفۡر لَهُۡم َوشَ  ۡس َني َو ِ لُۡمَتَوّلكِ ب َ ُحيِ ِۚ ان ََىل   ۡ ََولك َذا َعَزۡمَت فَ ۡمِرۖ فَا ۡ اِوۡرُمهۡ ِيف 

)١٥٩(
Terjemahnya:

5Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa DEPDIKBUD, Kamus Umum Bahasa
Indonesia (Jakarta : Balai Pustaka, 1999),  h. 115.

6Philip Kotler, Manajemen Pemasaran : Analisis, Implementasi, dan Kontrol, edisi ke-9
Jilid 1 (Jakarta : PT. Prenhalindo, 1997), h. 8.
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Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu berlaku lemah lembut
terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar,
tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu maafkanlah
mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawaratlah dengan
mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila kamu telah membulatkan
tekad, maka bertawakkallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai
orang-orang yang bertawakkal kepada-Nya.7

Pada ayat diatas, dijelaskan bahwa Rasul memiliki sikap lemah lembut,

tidak lekas marah kepada umatnya. Pemimpin yang kasar dan berkeras hati atau

kaku sikapnya, maka orang lain akan segan menghampirinya. Sehingga orang

akan menjauh satu persatu, apabila orang yang telah menjauh, maka janganlah

orang itu yang disalahkan melainkan selidikilah kesalahan pada diri sendiri.

Sebagai pekerja frontliner atau pemberi layanan paling depan yang

menjadi tolak ukur kepuasan nasabah, sudah sapatutnya pekerja frontliner

berperilaku baik dan mengutamakan nasabah agar nasabah merasa puas dengan

layanan yang diberikan dan loyal terhadap pihak perbankan.

a. Profesional

Nilai-nilai islami yang harus diterapkan dalam memberikan layanan yang

maksimal adalah nilai profesionalisme. Menurut Didin Hafiduddin “Profesional

adalah bekerja dengan maksimal dan penuh komitmen kesungguhan”.8 Sifat

profesionalisme ini digambarkan didalam Al-Quran surat Al-Isra ayat 84 :

ٗال  ِ ۡهَدٰى َس َۡملُ ِبَمۡن ُهَو  ََىلٰ َشاِلكَتِِهۦ فََرُمكۡ  ) ٨٤(قُۡل ُلكّٞ یَۡعَمُل 
Terjemahnya:

Katakanlah: "Tiap-tiap orang berbuat menurut keadaannya masing-
masing". Maka Tuhanmu lebih mengetahui siapa yang lebih benar
jalannya.9

7Kementrian Agama, Al-qur’an dan Terjemahannya (Jakarta: CV Darus Sunnah, 2015),
h. 72.

8Didin Hafiduddin dan Hendri Tanjung, Manajemen Syariah dalam Praktik (Jakarta:
Gema Insani Press), h. 63.

9Kementrian Agama, Al-qur’an dan Terjemahannya (Jakarta: CV Darus Sunnah, 2015),
h. 291.
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Pada ayat diatas, dikemukakan bahwa setiap orang berbuat sesuai dengan

kemampuan dan berada pada jalan yang sesuai dengan profesinya maka akan

menghasilkan sesuatu yang baik bagi orang lain.

b. Jujur

Jujur yaitu tidak berdusta dalam melakukan berbagai macam transaksi.

Jujur menurut Hermawan adalah “kesesuaian antara berita yang disampaikan dan

fakta, antara fenomena dan yang diberikan, serta bentuk dan substansi”.10

Dalam dunia kerja dan usaha, kejujuran ditampilkan dalam bentuk

kesungguhan dan ketepatan waktu, janji, layanan, pelaporan, mengakui

kelemahan dan kekurangan untuk kemudian diperbaiki secara terus menerus serta

menjauhkan diri dari berbuat bohong dan menipu.

c. Amanah

Amanah berarti memiliki tanggung jawab dalam melaksanakan setiap

tugas dan kewajiban. Allah berfirman dalam surat An-Nisa ayat 58:

ُمكُوْا بِ  ن َحتۡ لناِس  َذا َحَمكُۡمت بَۡنيَ  ۡهِلهَا َوا  ٓ َىلٰ ِت ا َ َمـ ۡ ن تَُؤدوْا  ُۡٔمُرُمكۡ  َ َ ی لَۡعۡدِلۚ انان
ا بَِصٗريا َ ِنِعما یَِعُظُمك  یَعۢ َ َاكَن َمسِ ۦٓۗ ان ) ٥٨(ِبِه

Terjemahnya;
Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang
berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di
antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya
Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya
Allah adalah Maha mendengar lagi Maha Melihat.11

Ayat diatas dengan tegas memerintahkan kepada setiap manusia untuk

menyampaikan amanat kepada orang yang berhak menerimanya. Amanah dapat

ditampilkan dalam keterbukaan, kejujuran layanan yang optimal dan ihsan

(berbuat baik) dalam segala hal. Sifat amanah harus dimiliki oleh setiap mukmin,

10Hermawan Kartajaya dan Muhammad Syakir Sula, Syariah Marketing (Bandung:
Mizan), h. 98.

11Kementrian Agama, Al-qur’an dan Terjemahannya (Jakarta: CV Darus Sunnah, 2015),
h. 88.
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apalagi yang memiliki pekerjaan yang berhubungan dengan layanan bagi

masyarakat.

d. Bersikap melayani dan rendah hati (Khidmah)

Islam mengajarkan untuk menebarkan kebaikan dan kebermanfaatan

dalam hidup semua insannya, oleh karena itu adalah satu syarat untuk kemampuan

individu untuk mampu melayani orang banyak.

Mutu layanan adalah proses pembentukan dan keterkaitan didalam

mengelola pelanggan, membangun mata rantai untuk meningkatkan nilai

pelanggan dan loyalitas pelanggan dengan harapan memperoleh profitabilitas

jangka panjang bagi perusahaan, pelanggan yang loyal adalah aset perusahaan

yang harus dipertahankan.

Dari definisi di atas dapat diketahui bahwa didalam layanan selalu ada

aspek interaksi antara pihak penyedia jasa dan pengguna jasa, yang kemudian dari

interaksi ini diharapkan penyedia jasa dapat memenuhi standar layanan yang ada

sehingga pengguna jasa yaitu nasabah dapat merasakan manfaat dari mutu

layanan yang diberikan.

2. Dimensi Mutu Layanan

Untuk mengukur sejauh mana mutu layanan mampu mempengaruhi

kepuasan nasabah pada bank BRI Syariah Cabang Kendari diperlukan suatu

dimensi yang dapat mewakili mutu layanan. Ada lima dimensi pokok yang dapat

digunakan sebagai kerangka perencanaan strategis dan analisis. Dimensi-dimensi

tersebut yaitu :12

a. Tangible (Bukti fisik)

Adalah kemampuan pihak perbankan dalam menunjukkan eksistensinya

kepada pihak eksternal. Aspek ini meliputi fasilitas fisik, perlengkapan, pegawai,

12Bambang  Prasetyo dan Lina Miftahul Jannah, op.cit,. h. 73-74.
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dan sarana komunikasi. Bukti fisik ini akan terlihat secara langsung oleh nasabah.

Bukti fisik meliputi penampilan fasilitas fisik, peralatan, personil, dan bahan-

bahan komunikasi. Oleh karena itu, bukti fisik ini harus menarik dan modern.

b. Reliability (Kehandalan)

Adalah kemampuan perbankan yang dapat diandalkan untuk memberikan

layanan sesuai dengan yang dijanjikan secara akurat dan terpercaya. Aspek ini

yakni kemampuan memberikan layanan yang dijanjikan dengan segera dan

memuaskan. Guna mendukung hal ini maka setiap karyawan bank BRI Syariah

Cabang Kendari sebaiknya diberikan pelatihan dan pendidikan guna

meningkatkan kemampuannya. Kemampuan untuk melakukan layanan sesuai

yang dijanjikan dengan segera, akurat, dan memuaskan.

c. Responsiveness (Daya tanggap)

Yaitu keinginan para staf bank BRI Syariah Cabang Kendari untuk

membantu para nasabah dan memberikan layanan dengan tanggap. Untuk itu

pihak manajemen bank perlu memberikan motivasi yang besar agar seluruh

karyawan bank mendukung kegiatan layanan kepada nasabah tanpa pandang bulu.

Akan lebih baik jika motivasi yang diberikan kepada karyawan akan memperoleh

imbalan yang sesuai dengan kemampuannya.

d. Assurance (Jaminan)

Adalah bahwa nasabah akan dilayani dengan baik oleh karyawan Bank

BRI Syariah Cabang Kendari yang memiliki tingkat kompetensi yang memadai

dan mampu memberi rasa aman dan nyaman. Adanya jaminan bahwa karyawan

memiliki pengetahuan, kompetensi, kemampuan, dan sifat atau perilaku yang

dapat dipercaya maka hal ini penting agar nasabah yakin akan transaksi yang

mereka lakukan benar dan tepat sasaran. Jaminan dalam perbankan antara lain
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pengetahuan, kesopanan petugas serta sifat yang dapat dipercaya sehingga

pelanggan atau nasabah terbebas dari adanya resiko.

e. Empathy (Perhatian individu)

Adalah kepedulian dan perhatian individu atau pribadi yang diberikan

pihak bank BRI Syariah Cabang Kendari kepada nasabahnya yaitu sikap penuh

perhatian terhadap nasabah, melayani dengan ramah dan memuaskan,

berkomunikasi dengan baik dan benar, bersikap penuh simpati.

3. Ciri-ciri Layanan yang Baik dan Bermutu

Jika pihak bank BRI Syariah Cabang Kendari selalu ingin dianggap yang

terbaik dimata nasabahnya, pihak bank harus memberikan layanan yang terbaik.

Dalam memberikan layanan yang terbaik perlu didukung oleh berbagai hal,

berikut ini ciri-ciri layanan yang baik yang harus dilaksanakan dan dipenuhi oleh

pihak perbankan yaitu :13

a. Tersedia karyawan yang baik : karyawan yang melayani nasabah, dalam hal ini

frontliner, merupakan faktor penentu utama kesuksesan perbankan selama

melayani nasabah.

b. Tersedia sarana dan prasarana : dalam melayani nasabah hal lain yang juga

penting diperhatikan adalah sarana dan prasarana yang dimiliki pihak

perbankan. Meja dan kursi serta peralatan pendukung lainnya harus nyaman

untuk ditempati dan dipandangi. Sarana dalam ruangan juga harus tenang, tidak

berisik, dan sejuk. Kelengkapan dan kenyamanan sarana dan prasarana ini akan

membuat nasabah betah berurusan dengan pihak perbankan.

c. Bertanggung jawab : karyawan bank yang baik harus bertanggung jawab

kepada setiap nasabahnya sejak awal hingga selesai. Artinya, dalam

13Kasmir, Kewirausahaan (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006), h. 285-287
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menjalankan kegiatan layanan, karyawan bank harus mampu melayani dari

awal sampai akhir.

d. Mampu melayani secara cepat dan tepat : dalam melayani nasabah karyawan

bank diharapkan melakukannya sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan

oleh bank. Layanan yang diberikan sesuai jadwal untuk pekerjaan tertentu dan

tidak membuat kesalahan, dalam arti layanan yang diberikan sesuai dengan

keinginan nasabah.

e. Mampu berkomunikasi dengan baik kepada nasabah yang diberikan layanan.

f. Memberikan jaminan kerahasiaan : kemampuan menjaga rahasia perbankan

dan nasabah merupakan ukuran kepercayaan nasabah kepada pihak perbankan.

g. Memiliki kemampuan dan pengetahuan dalam melayani nasabahnya.

h. Berusaha memahami kebutuhan nasabah.

i. Mampu memberikan kepercayaan : kepercayaan calon nasabah kepada pihak

perbankan mutlak diperlukan sehingga calon nasabah mau menjadi nasabah

perbankan yang bersangkutan. Demikian juga, nasabah yang lama perlu dijaga

kepercayaanya agar lebih loyal kepada perbankan.

4. Karakteristik Layanan

Layanan atau jasa yang di berikan kepada pelanggan memiliki 4

karakteristik, seperti yang di kemukakan oleh kotler sebagai berikut.14

a. Intangibility (tidak berwujud)

Tidak berwujud yang dimaksud yaitu jasa sifatnya tidak dapat

digambarkan berdasarkan pengamatan semata, tanpa menggunakan jasa tersebut

secara langsung. Maksudnya yaitu hanya orang yang mengkonsumsi atau

menggunakan jasa tersebut yang dapat menjelaskan mengenai jasa tersebut.

14Philip kotler dan Gary Amstrong, Dasar-dasar Pemasaran (Jilid II; Jakarta:
Prenhallindo, 1996), h. 368-369.
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b. Inseparability (tidak dapat dipisahkan)

Tidak dapat dipisahkan yaitu bagaimana proses transaksi jasa itu dilakukan

baik dari segi siapa pemberi jasa, kapan, serta dimana dan bagaimana jasa tersebut

diberikan. Maksudnya jasa tersebut dapat bernilai apabila terjadi interaksi antara

penyedia jasa dengan pengguna jasa.

c. Variability (mudah berubah)

Mudah berubah yaitu tergantung dari siapa yang memberi dan bagaimana

cara memberikan jasa tersebut. Maksudnya yaitu jasa yang dirasakan oleh nasabah

setiap saat dapat berubah sesuai dengan perubahan keinginan dari nasabah sendiri

maupun adanya pembaharuan jasa dari pihak pemberi jasa.

d. Perishability (tidak tahan lama)

Tidak tahan lama yaitu jasa tidak dapat ditunda penggunaannya atau

disimpan untuk digunakan lain waktu karena jasa sifatnya dapat berubah

disesuaikan dengan kebutuhan dan keinginan nasabah.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa layanan adalah keadaan dari

suatu produk atau jasa yang menunjukkan bentuk dari proses pemberian jasa itu

sendiri, yang dari jasa yang diberikan tersebut dapat memberi nilai tambah

terhadap pihak perbankan pemberi jasa apabila dapat memberikan jasa yang

sesuai dengan apa yang diharapkan oleh nasabahnya.

5. Frontliner (Customer Service, Teller, Security)

Frontliner adalah sebuah kategori pekerjaan dalam suatu perusahaan

perbankan dan jasa lainnya. Secara umum frontliner bertugas untuk melayani

konsumen atau nasabah secara langsung. Frontliner pada bank BRI Syariah

Cabang Kendari yaitu terdiri dari Customer Service, Teller, dan Security.

Bank BRI Syariah Cabang Kendari memiliki standar layanan Syariah

sebagai pedoman baku bagi staf kantor cabang dalam menjalankan tugas kepada



20

nasabah sehingga dengan layanan yang baik akan menciptakan kepuasan nasabah

dan menjadikan nasabah loyal terhadap pihak perbankan. Standar prosedur

layanan yang ada di Bank BRI Syariah Cabang Kendari yaitu  :

a. Customer Service

Customer service merupakan penghubung antara nasabah dengan bank,

sehingga keperluan dan permasalahan yang dihadapi nasabah dapat diatasi, maka

dirumuskan pengertian dari customer service dalam memberikan layanan terhadap

setiap nasabah, yakni “layanan terhadap pelanggan atau nasabah, dapat

berlangsung dengan baik, apabila ada sistem pedoman operasional yang benar

agar kedua belah pihak merasa puas”.15

Pada pengertian Customer service secara umum adalah setiap kegiatan

yang diperuntukkan atau ditujukan untuk memberikan kepuasan nasabah, melalui

layanan yang dapat memenuhi keinginan dan kebutuhan nasabah.16

1) Sikap Customer Service

Customer Service dalam hal sikap harus memenuhi standar operasional

prosedur yang sudah ada dari pusat yaitu waktu tunggunya itu 1 menit,

sebelum nasabah datang Customer Service harus berdiri disamping meja

dan memanggil nomor antrian, tidak lupa juga Customer Service harus

tersenyum saat melayani nasabah, mengucapkan salam, mempersilahkan

duduk kepada nasabah, memperkenalkan diri, menawarkan bantuan

kepada nasabah, meminta nomor antrian yang sudah diberikan oleh

satpam, lalu cs menanyakan nama nasabah, setelah semua dilakukan

selama melayani nasabah dan diakhiri dengan mengucapkan terima kasih,

15Binti Nur Asiyah, Modul Praktik Mini Bank Syariah 1 (Tulungagung: Diktat tidak
diterbitkan, 2013), h. 2.

16Kasmir, Pemasaran Bank (Jakarta:Prenada Media, 2004), h. 202.
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mengucapkan salam, dan cs pun berdiri disamping meja setelah nasabah

berdiri.

2) Penampilan Customer Service

Penampilan tempat kerja meja rapih dan bersih, harus memakai ID Card

sesuai dengan papan nama, menggunakan PIN ketentuan unit layanan,

menggunakan pakaian sesuai ketentuan.

3) Syarat seorang Customer Service yang baik

Memberikan layanan yang terbaik kepada nasabah yang terpenting

pertama adalah mutu layanan. Petugas customer service dan karyawan

lainnya memiliki peranan yang sangat penting. Agar layanan yang bermutu

dapat diberikan, perlu ada beberapa persyaratan bagi seseorang untuk

menjadi customer service. Berikut ini persyaratan untuk menjadi customer

service : a) Persyaratan fisik : Seorang customer service harus memiliki

ciri-ciri fisik yang menarik seperti tinggi dan berat yang ideal. Memiliki

wajah yang menarik dan menawan. Petugas customer service juga harus

memiliki jiwa yang sehat. Artinya, seorang customer service harus sehat

jasmani dan rohaninya. Disamping itu, petugas harus memiliki penampilan

yang menarik, badan yang proporsional, dan berpakaian rapih dan bersih,

serta tidak bau badan. Begitu pula dengan nafas harus dijaga agar tidak

bau. b) Persyaratan Mental : customer service harus memiliki perilaku

yang baik seperti sabar, ramah, murah senyum. Hindarkan petugas

customer service yang mudah marah atau emosi dan cepat putus asa.

Customer service juga harus punya rasa percaya diri (self confidence) yang

tinggi, tidak minder, punya inisiatif, teliti, cermat, rajin, jujur, serius, hati-

hati dan punya rasa tanggungjawab. c) Persyarat Kepribadian : Syarat lain

Customer service harus memiliki kepribadian yang baik seperti murah
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senyum, sopan, lemah lembut, simpatik, lincah, energik, menyenangkan,

berjiwa bisnis, memiliki rasa humor, dan ingin maju. Dalam melayani

nasabah, kesan pertama yang mengesankan (first impression) perlu

ditonjolkan. Customer service juga harus mampu mengendalikan diri (self

control), tidak mudah marah, tidak terpancing untuk berbuat dan berkata

kasar, ketidaksabaran, dan rasa tidak puas, serta mampu mengendalikan

gerakan-gerakan tubuh yang mengesankan serta tidak terpancing untuk

berbicara hal-hal yang bersifat negatif. d) Persyaratan Sosial : Customer

service harus memiliki jiwa sosial yang tinggi, bijaksana, berbudi pekerti

yang halus, pandai bergaul, pandai berbicara, dan fleksibel. Customer

service juga harus cepat menyesuaikan diri, mudah bekerja sama, tenang

dan tabah.17

b. Teller

Teller adalah petugas bank yang pekerjaan sehari-harinya berhadapan

dengan nasabah dan masyarakat umum, berikut ini standar operasional teller pada

bank BRI Syariah.18

1) Fungsi dan Job Description Teller

a) Seorang Teller yang baik harus datang tepat waktu sesuai jam masuk,

memastikan semua perlengkapan berfungsi baik (alat penghitung uang, alat

pengecek uang, dan lain sebagainya).

b) Jika ada nasabah maka harus bersikap ramah, memberi greeting (memberi

salam, ucapan selamat pagi / siang / sore, mengucapkan terimah kasih jika

sudah selesai), memberi senyum di awal dan akhir pertemuan.

17Kasmir, Manajemen Perbankan (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010), h. 234-235
18https://pelatihanbank.wordpress.com/sejarah/. Diakses tgl 1 April 2017.
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c) Menjaga penampilan berbusana sesuai standar bank (meja kerja rapih , baju

rapih, rambut rapih, mengenakan jilbab yang senada dengan pakaian kerja,

tidak menggunakan aksesoris berlebihan, mengenakan ID card, dsb).

d) Jika ada nasabah ingin setor atau tarik tunai maka teller wajib menghitung

uang, menginformasikan jumlah uang kepada nasabah, menghitung uang

didepan nasabah.

e) Melakukan pembayaran non tunai atau tunai  kepada nasabah yang bertransaksi

non tunai / tunai di counter bank, dan melakukan update data transaksi di

sistem komputer bank.

f) Setelah selesai proses setor / tarik tunai teller wajib memberikan slip kuitansi

kepada nasabah dan menandatanganinya sebagai tanda tangan pengesahan.

g) Bertanggungjawab terhadap kesesuaian antara jumlah kas di sistem dengan kas

di terminalnya.19

c. Security (Satpam)

Satpam adalah suatu kelompok petugas yang dibentuk oleh instansi atau

badan usaha untuk melaksanakan pengamanan fisik dalam rangka

menyelenggarakan keamanan dilingkungan atau kawasan kerjanya. Pengamanan

fisik yaitu segala usaha dan kegiatan mencegah atau mengatasi timbulnya

ancaman dan gangguan keamanan dan ketertiban dilingkungan instansi terkait

secara fisik melalui kegiatan pengaturan, penjagaan dan perondaan serta kegiatan

lain yang disesuaikan dengan kebutuhan perbankan.

Berikut ini adalah tugas dan tanggung jawab satpam pada bank BRI

Syariah :

1) Mengawasi seluruh wilayah bank mulai dari radius lokasi bank sampai

dengan pintu masuk dan ruangan bank;

19Ibid,.
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2) Membuka pintu, menyambut dan memberi salam dengan ramah setiap

nasabah yang akan masuk ke dalam bank;

3) Memeriksa bawaan nasabah jika mencurigakan atau bersikap tidak

semestinya;

4) Mengarahkan nasabah untuk mendapatkan informasi tentang produk,

brosur, slip transaksi, nomor antrian, dsb.

Dalam hal layanan dilingkungan bank, satpam biasanya membantu

nasabah dalam menunjukkan contoh penulisan formulir yang benar, memberikan

informasi tentang produk dan layanan bank. Tugas satpam sesuai dengan

pembagian wilayah tanggung jawab kerja masing-masing satpam yang bertugas :

1) Tugas satpam di luar bank

a) Membantu informasi transaksi di atm

b) Mendatangi nasabah dan membantu bertransaksi

c) Mengarahkan kenderaan yang akan parkir kelokasi parkir yang kosong

d) Mengantarkan payung untuk nasabah jika cuaca sedang hujan

2) Tugas satpam di dalam bank

a) Membukakan pintu ketika ada tamu atau nasabah datang

b) Memberikan pertanyaan tentang keperluan nasabah

c) Menjelaskan tentang cara melakukan transaksi sesuai kebutuhan nasabah

d) Mengarahkan nasabah ke tempat transaksi

3) Tugas satpam ketika nasabah mengeluh

a) Menanyakan apa yang menjadi masalah nasabah

b) Mengarahkan kemana nasabah bisa menyelesaikan masalahnya

c) Memberikan nomor antrian kepada nasabah
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d) Membantu mengingatkan nasabah ketika mendapat penggilan antrian

sebanyak tiga kali.20

Dari pembahasan diatas mengenai security atau satpam dapat kita ketahui

bahwa, satpam saat ini tidak hanya bertugas untuk menjaga keamanan saja. Tetapi

juga bertugas sebagai Front Office yang bisa memberikan informasi yang

dibutuhkan nasabah.

C. Kepuasan Nasabah (Customer Satisfaction)

1. Defenisi Kepuasan Nasabah

Kepuasan merupakan tingkat perasaan konsumen yang diperoleh setelah

konsumen melakukan atau menikmati sesuatu. Dengan demikian dapat diartikan

bahwa kepuasan konsumen merupakan perbedaan antara yang diharapkan

konsumen (nilai harapan) dengan situasi yang diberikan perusahaan di dalam

usaha memenuhi harapan konsumen. Adapun konsumen merupakan stakeholder

atau kelompok yang dapat mempengaruhi dan terpengaruh oleh aktivitas, produk,

atau layanan dalam bisnis modern. Bisnis tidak akan berjalan tanpa adanya

konsumen yang menggunakan produk atau jasa yang ditawarkan oleh produsen.21

Dalam dunia perbankan atau lembaga keuangan non bank yang dimaksud dengan

konsumen adalah para nasabah yang menggunakan jasa perbankan atau lembaga

keuangan non bank.

Kepuasan nasabah yaitu penilaian nasabah terhadap penampilan dan

kinerja barang atau jasa itu sendiri, apakah dapat memenuhi tingkat keinginan

hasrat dan tujuan nasabah. Pada dasarnya kepuasan pelanggan atau nasabah dapat

didefinisikan secara sederhana, yaitu suatu keadaan dimana kebutuhan, keinginan,

20Wulan Mufitasari, Standar Operasional Prosedur (SOP) Satpam Sebagai Front Office
Bank.

http://wulanmufitasari87.blogspot.co.id/2015/03/standart-operasional-prosedur-
sop.html?m=1. Diakses tgl 16 februari 2017.

21Muhammad, Etika Bisnis Islam (Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2004), h. 159.
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dan harapan pelanggan dapat terpenuhi melalui produk atau jasa yang dikonsumsi

dan digunakan. 22

Jadi kepuasan merupakan fungsi dari perbedaan antara kinerja yang

dirasakan dan harapan, jika kinerja dibawah harapan nasabah, maka nasabah akan

merasa puas, dan apabila kinerja melampaui harapan maka nasabah akan merasa

sangat puas, senang dan bahagia.

2. Pengukuran Tingkat Kepuasan Nasabah

Menurut kotler, ada 4 metode pengukuran kepuasan pelanggan yaitu :23

a. Sistem keluhan dan saran

Metode ini untuk memantau kepuasan pelanggan dengan cara memberikan

kesempatan seluas-luasnya kepada pelanggan untuk menyampaikan saran,

pendapat dan keluhan. Media yang digunakan dapat berupa kotak saran, kartu

komentar dan saluran telepon bebas pulsa.

b. Survey kepuasan nasabah

Umumnya penelitian mengenai tingkat kepuasan pelanggan banyak

dilakukan melalui metode survey dengan mengajukan pertanyaan (kuisioner)

kepada para pelanggan. Melalui survey, perusahaan akan mendapatkan tanggapan

dan umpan balik secara langsung dari pelanggan dan sekaligus juga memberikan

tanda positif bahwa perusahaan menanti perhatian terhadap para nasabah.

c. Ghost Shopping

Metode ini dilakukan dengan cara memperkerjakan orang untuk berpura-

pura menjadi pelanggan, kemudian pelanggan bayaran tersebut menyampaikan

temuan-temuannya mengenai kelemahan dan kekuatan dalam melayani

pelanggan. Selain itu juga, ia dapat mengamati atau menilai cara perusahaan

dalam menanggapi setiap keluhan.

22M. N. Nasution, op.cit., h. 36.
23 Philip Kotler, op. cit,. h. 68.
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d. Last Customer Analisis

Merupakan metode memantau kepuasan dengan cara menghubungi

pelanggan yang telah berhenti menjadi pelanggan atau beralih ke perusahaan

pesaing. Mereka dihubungi untuk memperoleh informasi tentang penyebab

berhenti menjadi pelanggan.

3. Hal-hal yang perlu dilakukan untuk kepuasan nasabah

Hal-hal yang perlu dilakukan bank agar kepuasan nasabah terus meningkat

yaitu sebagai berikut :24

a. Memperhatikan kualitas layanan dari staf bank yang melayani nasabah dengan

keramahan, sopan santun, serta layanan cepat dan efisien. Staf bank disini

mulai staf paling bawah sampai pimpinan tertinggi bank tersebut.

b. Faktor pendekatan dan kedekatan untuk berinteraksi dengan staf bank tersebut.

Nasabah diberlakukan sebagai teman lama sehingga timbul keakraban dan

kenyamanan selama berhubungan dengan bank.

c. Harga yang ditawarkan. Pengertian harga disini untuk bank, yaitu baik bunga

simpanan, maupun bunga pinjaman, atau bagi hasil dan biaya administrasi

yang ditawarkan kompetitif dengan bank lain.

d. Kenyamanan dan keamanan lokasi bank, sebagai tempat bertransaksi, dalam

hal ini nasabah selalu merasakan adanya kenyamanan baik di luar bank

maupun di dalam bank. Nasabah juga tidak merasa was-was bila berhubungan

dengan bank.

e. Kemudahan memperoleh produk bank. Artinya jenis produk yang ditawarkan

lengkap dan tidak memerlukan prosedur yang berbelit-belit atau persyaratan

yang memberatkan seperti misalnya dalam hal permohonan kredit.

24Kasmir, op.cit., h. 239.
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f. Penanganan komplain atau keluhaan. Artinya setiap ada keluhan atau komplain

yang dilakukan nasabah harus ditanggapi dan ditangani secara cepat dan tepat.

g. Kelengkapan dan kegunaan produk termasuk kelengkapan fasilitas dan produk

yang ditawarkan, misalnya tersedia fasilitas atm, diberbagai lokasi strategis.

4. Faktor utama kepuasan nasabah

Kualitas perlu dipahami dan dikelola dalam seluruh bagian organisasi

kualitas jasa sendiri meliputi empat aspek :25

a. Service encounter (pertemuan jasa). Pertemuan jasa merupakan segala

interaksi langsung antara pelanggan dengan karyawan dan fasilitas fisik

penyedia jasa.

b. Service design (desain jasa). Desain jasa adalah proses yang dilalui pelanggan

dalam rangka memperoleh suatu jasa.

c. Service productivity (produktivitas jasa). Produktivitas jasa adalah hubungan

antara kualitas dan kuantitas barang atau jasa yang diproduksi dengan kualitas

sumberdaya yang dipergunakan untuk menghasilkan barang atau jasa tersebut.

d. Budaya dan organisasi jasa. Kualitas jasa dapat pula dipengaruhi oleh budaya

organisasi dan cara pengorganisasiannya.

Adapun strategi dalam meningkatkan kualitas jasa terdiri dari : 1)

Mengidentifikasi determinan utama kualitas jasa. 2) mengelola harapan

pelanggan. 3) Mengelola bukti 4) mendidik konsumen tentang jasa. 5)

Mengembangkan budaya kualitas. 6) Menciptakan automating quality. 7)

Menindaklanjuti jasa. 8) Mengembangkan sistem informasi kualitas jasa.

25Agus Eko Sujianto, Rohmat Subagiyo, Membangun Loyalitas Nasabah (Tulungagung:
IAIN Tulungagung Press, 2014), h. 40-41.
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D. Kerangka Berfikir

2.1

Kerangka Berfikir
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BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini jenis penelitian yang digunakan adalah jenis

kuantitatif, dimana jenis kuantitatif merupakan penelitian yang berbentuk angka

untuk menguji suatu hipotesis. Menurut Margono penelitian kuantitatif adalah

penelitian yang lebih banyak menggunakan logika hipotesis verifikasi yang

dimulai dengan berfikir deduktif untuk menurunkan hipotesis kemudian

melakukan pengujian lapangan dan kesimpulan atau hipotesis tersebut ditarik

berdasarkan data empiris.1

Sedangkan jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah

jenis penelitian survei, yaitu penulis yang mengambil sampel dari suatu populasi

dan menggunakan kuesioner sebagai alat pengukuran data yang pokok.2

Adapun model yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode

deskripstif analisis yaitu metode yang berusaha mencari gambaran menyeluruh

tentang data, fakta dan peristiwa yang sebenarnya mengenai obyek penelitian.3

B. Sumber Data

Untuk memperoleh data yang dibutuhkan dalam pembuatan tugas akhir ini

penulis menggunakan sumber data primer dan data sekunder. Data primer adalah

data yang dikumpulkan secara langsung oleh peneliti dan biasa dikumpulkan

menggunakan metode survei, observasi, eksperimen ataupun dokumentasi.

1Ahmad Tanzeh, Metodologi Penelitian Praktis (Yogyakarta: Teras, 2011), h. 64.
2 Masri Singarimbun dan Sofian Efendi, Metode  Penelitian Survei (Cet ke-; Jakarta:

LP3ES, 1995), h. 3.
3J. Vrendenbregt, Metode dan Teknik Penelitian Masyarakat (Jakarta: PT.Gramedia,

1980), h. 34.


