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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Pada saat ini dunia perbankan di Indonesia memasuki masa persaingan 

yang sangat kompetitif. Hal ini disebabkan banyaknya bank yang beroperasi 

di Indonesia baik yang beroperasi secara lokal maupun yang beroperasi 

berskala Internasional. Bank yang mampu bertahan melewati masa krisis 

moneter maupun bank-bank yang baru beroperasi mulai berlomba-lomba 

untuk memberikan layanan yang terbaik kepada nasabahnya melalui berbagai 

macam produk perbankan seperti produk dana, produk pinjaman atau produk 

jasa lainnya (Antonio, 2001). Pada pasar kredit perbankan, bank memiliki 

beberapa jenis kredit yang ditawarkan kepada nasabah antara lain kredit: 

korporasi, kredit modal kerja, investasi, kredit konsumtif, dan kredit mikro 

(Fitriyani, 2016). 

Kegiatan utama bank adalah menghimpun dana dari masyarakat 

melalui simpanan dan menyalurkan kembali dana tersebut kepada masyarakat 

umum dalam bentuk kredit. Penyaluran dana biasanya berbentuk kredit yang 

diberikan kepada masyarakat dimana debitur dalam pengembalian pinjaman 

diharuskan membayar sejumlah bunga. Sistem perbankan ini dikenal sebagai 

sistem perbankan konvensional (Judisseno, 2005). Saat  ini, telah muncul 

sistem perbankan yang tidak berorientasi pada bunga namun menggunakan 

sistem bagi hasil. Perbankan ini dikenal sebagai perbankan syariah. 
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Dalam Undang - Undang No. 21 tahun 2008 mengenai Perbankan 

Syariah Pasal 1 disebutkan bahwa “Perbankan Syariah adalah segala sesuatu 

yang menyangkut bank syariah dan unit usaha syariah, mencakup 

kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan 

kegiatan usahanya. Produk bank syariah memberikan daya tarik 

tersendirikarena prinsip produk dalam operasional bank syariah dimana 

mekanismenya disesuaikan 

 dengan prinsip syariah (Antonio, 2001). Respon nasabah terhadap 

produk syariah sangat bergantung dari kualitas pelayanan yang baik, dengan 

tersedianya kualitas pelayanan yang baik maka nasabah cepat mengerti dan 

memahami produk yang disediakan oleh bank syariah dibandingkan produk 

bank lain.  

Perbankan syariah merupakan suatu lembaga intermediasi yang 

menyediakan jasa keuangan berdasarkan prinsip Syariah Islam. Gagasan dasar 

sistem keuangan dalam pandangan Islam sebenarnya dapat dijelaskan secara 

sederhana. Sistem ini terutama didasarkan pada skema PLS (profit and lost 

sharing) yaitu sistem bagi hasil (Lewis, 2007). Prinsip perbankan tersebut 

bebas dari unsur  riba, bebas dari kegiatan spekulatif non-produktif, bebas dari 

kegiatan yang meragukan  (gharar),  bebas dari perkara yang tidak sah  

(bathil), dan hanya membiayai usaha-usaha yang halal. Dalam operasinya, 

bank syariah memberikan dan mengenakan imbalan atas dasar prinsip syariah 

jual-beli dan bagi hasil sehingga bank ini sering juga dipersamakan dengan 

bank tanpa bunga. 
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Dalam pandangan Islam, yang menjadi tolok ukur dalam menilai 

kepuasan pelanggan adalah standar syariah. Kepuasan pelanggan dalam 

pandangan syariah adalah tingkat perbandingan antara harapan terhadap 

produk atau jasa yang seharusnya sesuai syariah dengan kenyataan yang 

diterima. Sebagai pedoman untuk mengetahui tingkat kepuasan yang 

dirasakan oleh konsumen, maka jasa bank harus melihat kinerja bank yang 

berkaitan dengan sifat jujur, amanah, dan benar  (Fitriyani, 2016). 

Menurut Kotler (2013), bahwa kepuasan pelanggan merupakan suatu 

perasaan senang atau kecewa seseorang yang muncul setelah membandingkan 

antara persepsi atau kesannya terhadap kinerja (hasil) suatu produk yang 

dihasilkan oleh perusahaan. Pendapat tersebut didukung oleh Fitriyani (2016) 

yang mendefinisikan kepuasan konsumen sebagai persepsi konsumen bahwa 

harapannya telah terpenuhi. Dengan kata lain, kepuasan merupakan sikap 

keseluruhan konsumen setelah memperoleh dan menggunakan suatu produk 

atau jasa. Pengertian tersebut menggambarkan bahwa kepuasan adalah dasar 

dari sebuah hubungan antara konsumen dan bank. Kepuasan sebagai sikap 

terhadap hasil transaksi dan dari kepuasan diperkirakan akan mempengaruhi 

perilaku lanjutan atau kesetiaan pelanggan. Upaya bank untuk memberikan 

yang terbaik bagi pelanggannya agar apa yang diharapkan oleh mereka sesuai 

dengan kenyataan sehingga mereka puas dan akan membentuk pengalaman 

yang positif. 

Salah satu faktor yang akan mempengaruhi konsumen merasa puas 

atau tidak terkait masalah produk. Konsumen memutuskan untuk 
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menggunakan suatu jasa karena produk jasa tersebut memang 

dibutuhkan.Dalam perbankan syariah, produk yang ditawarkan kepada 

nasabah adalah produk-produk layanan perbankan pada umumnya. Menurut 

Sumantri (2014) sejalan dengan arah peningkatan diversifikasi segmen 

nasabah, Bank Indonesia akan memprioritaskan dukungan bagi 

pengembangan produk-produk yang terkait sektor produksi. Dukungan 

tersebut antara lain dapat diberikan dalam bentuk kajian produk dan 

penyempurnaan regulasi dan proses perizinan produk. Produk dan jasa yang 

tidak memenuhi kualitas dengan sangat mudah ditinggalkan dan akhirnya 

pelanggan beralih ke bank lain (Nurhuda, 2015). 

Bank Indonesia tetap melanjutkan forum kerjasama tripartite dengan 

Dewan Syariah Nasional dan Ikatan Akuntan Indonesia dalam mempercepat 

pengembangan produk-produk baru atau non standard, antara lain produk 

lindung nilai (Arifin, 2009). Selain itu juga, dikeluarkannya aturan yang 

memberikan insentif bagi produk yang lebih bervariasi, diantaranya 

Musyarakah Mutanaqishah (MMQ) yaitu semcam kredit kepemilikan rumah 

dan Ijarahh Muntahiyah Bittamlik (IMBT) yaitu akad kredit sewa. Produk 

yang sudah umum (murabahah) yaitu berupa aturan penerapan kebijakan 

Financing to Value (FTV) dan Down Payment (DP) bagi Produk Pembiayaan 

Kepemilikan Rumah dan Pembiayaan Kendaraan Bermotor (Antonio, 2001). 

Lebih jauh, dalam konteks arah pengembangan bisnis dan produk perbankan 

syariah, pada tahun 2012 Bank Indonesia telah menyusun model bisnis 

perbankan syariah, serta product development strategic plan yang diluncurkan 
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pada akhir tahun 2012, yang diharapkan dapat menjadi pijakan dan guidance 

bagi otoritas maupun industri (Ikit, 2015). Dengan banyaknya variasi produk 

bank syariah diharapkan akan memberikan kepuasan lebih bagi nasabahnya. 

Selain produk perbankan syariah, masalah pelayanan dapat 

menentukan kepuasan nasabah.Pelayanan yang baikakan menghasilkan 

kepuasan yang tinggi serta pembelian ulang yang lebih sering (Kotler, 2013). 

Kualitas pelayanan merupakan suatu bentuk penilaian konsumen terhadap 

tingkat layanan yang diterima (perceived service) dengan tingkat layanan yang 

diharapkan (expected service). Agar dapat bersaing dan berkembang maka 

bank dituntut untuk mampu memberikan pelayanan berkualitas yang dapat 

memenuhi kebutuhan dan keinginan nasabah.  

Hampir identik dengan salah satu indikator pelayanan yaitu tangible, 

beberapa riset terdahulu membuktikan bahwa lokasi perlu menjadi 

pertimbangan tersendiri karena dapat mempengaruhi kepuasan 

nasabah.Spigarelli (2014) misalnya menemukan fakta menarik bahwa lokasi 

merupakan pelayanan pasif dari sebuah perbankan.Dikatakan pasif karena 

bank yang bersangkutan tidak perlu mengeluarkan biaya berlebih untuk 

memberikan pelayanan paripurna kepada nasabah. Tempat yang strategis 

misalnya merupakan anugerah alam tanpa perlu cost capital untuk 

memperolehnya, akan tetapi dengan lokasi yang strategis tersebut akan 

memberikan kepuasan tersendiri bagi nasabah.  

Menurut data yang dirilis BI tentang Fitch Assigns 'A(idn)' Rating To 

PT Bank Syariah Mandiri (diakses tanggal 10 Mei 2017) dilaporkan bahwa 
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rating Bank Syariah Mandiri secara umum memperoleh rating BB minus. Hal 

ini mengindikasikan belum optimalnya kinerja Bank Syariah Mandiri 

sehingga berakibat pada kepuasan nasabah yang belum maksimal. 

Fakta temuan BI tersebut diperkuat dengan hasil survei pendahuluan 

dengan bagian SDI (sumber daya insani) diperoleh informasi dari evaluasi 

kinerja sebagaimana tercantum dalam Lakip (laporan kinerja pegawai) masih 

terdapat nasabah yang kurang puas terhadap layanan yang diberikan bank 

Syariah Mandiri. Fenomena tersebut menunjukkan masih terdapat persoalan 

terkait kepuasan nasabah. 

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis tertarik 

mengadakan penelitian yang berjudul “Pengaruh Produk, Pelayanan dan 

Lokasi Terhadap Kepuasan Nasabah Bank Syariah Mandiri 

Purwokerto” 

 

B. Perumusan Masalah 

1. Apakah produk, pelayanan, dan lokasi berpengaruh secara simultan  

terhadap kepuasan nasabah  Bank Syariah Mandiri Purwokerto ? 

2. Apakah produk berpengaruh secara parsial  terhadap kepuasan nasabah  

Bank Syariah Mandiri Purwokerto? 

3. Apakah  pelayanan berpengaruh secara parsial terhadap kepuasan nasabah 

Bank Syariah Mandiri Purwokerto? 

4. Apakah lokasi berpengaruh secara parsial terhadap kepuasan nasabah  

Bank Syariah Mandiri Purwokerto? 
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C. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini  : 

1. Untuk mengetahui apakah produk, pelayanan dan lokasi berpengaruh 

secara simultan  terhadap kepuasan nasabah di Bank Syariah Mandiri 

Purwokerto 

2. Untuk mengetahui apakah produk berpengaruh secara parsial  terhadap 

kepuasan nasabah di Bank Syariah Mandiri Purwokerto 

3. Untuk mengetahui apakah pelayanan berpengaruh secara parsial terhadap 

kepuasan nasabah di Bank Syariah Mandiri Purwokerto 

4. Untuk mengetahui apakah lokasi berpengaruh secara parsial terhadap 

kepuasan nasabah di Bank Syariah Mandiri Purwokerto 

 

D. Manfaat Penelitian 

1. Bagi Bank Syariah Mandiri Purwokerto 

a. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai acuan 

bank agar masyarakat dapat mengetahui faktor – faktor apa saja yang 

berpengaruh terhadap kepuasan nasabah. 

b. Diharapkan hasil penelitian ini dapat menjadi  bahan masukan untuk 

meningkatkan kinerja perusahaan dalam menerapkan strategi 

khususnya dalam meningkatkan pelayanan, produk, dan lokasi 

sehingga kepuasan nasabah bisa tetap terjaga. 
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2. Bagi penulis.  

Sebagai media untuk menerapkan dan mengaplikasikan ilmu 

manajemen perbankan   yang   diperoleh   selama   kuliah   serta   dapat   

menambah pengalaman dibidang penelitian. 

 

3. Bagi Akademik 

Sebagai pengembangan keilmuan serta menambah wawasan ilmu 

pengetahuan dan pengalaman dalam bidang perbankan syariah khususnya 

di Fakultas Ekonomi dan Bisnis. 
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