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1 PENDAHULUAN 

 

 

Latar Belakang 

 

Mayoritas penduduk yang beragama islam memberikan stimulus positif 

bagi perkembangan bisnis dan ekonomi syariah di Indonesia. Badan Pusat 

Statistik (BPS) dalam sensus penduduk tahun 2010 melaporkan bahwa terdapat 

207.176.162 jiwa penduduk Indonesia yang beragama Islam. Atau sekitar 87,18% 

dari total penduduk. Perkembangan praktik muamalah maaliyah ditandai dengan 

menjamurnya bisnis-bisnis berbasiskan syariah termasuk di dalamnya industri 

keuangan seperti  perbankan syariah, asuransi syariah, pasar modal syariah, dan 

segmen lainnya. 

Ditambah lagi dengan dikeluarkannya Fatwa MUI (Majelis Ulama 

Indonesia) No. 1 Tahun 2004 mengenai bunga bank. Dalam fatwa tersebut, bunga 

secara prinsipnya diqiyaskan dengan praktik riba yang hanya mengambil 

keuntungan atas fungsi waktu terhadap uang yang diberikan tanpa adanya akad 

maupun iwadh yang mendasarinya. Fatwa tersebut diharapkan mampu menjawab 

keraguan umat Islam akan transaksi perbankan konvensional yang selama ini 

berjalan sekaligus mendorong umat muslim secara bertahap meninggalkan sistem 

ekonomi konvensional kepada sistem ekonomi syariah. 

Walaupun porsi market share perbankan syariah saat ini masih kecil dan 

relatif stagnan di angka 4,85% (OJK 2016) perkembangan industri perbankan 

syariah secara kelembagaan dapat dikatakan cukup baik. Tabel 1. Menunjukkan 

bahwa saat ini tercatat terdapat 12 lembaga Bank Umum Syariah (BUS), 161 

Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS), serta 22 Unit Usaha Syariah (UUS). 

 

Tabel 1 Jumlah BUS, BPRS, dan UUS 

Indikator 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

BUS 11 11 11 11 12 12 12 

BPRS 150 155 158 163 163 161 161 

UUS 23 24 24 23 22 22 22 

Sumber: Statistik Perbankan Syariah OJK (2016) 
 

Perkembangan industri perbankan syariah yang semakin pesat 

memberikan dampak positif bagi masyarakat. Masyarakat diuntungkan dengan 

banyaknya pilihan produk dan jasa yang ditawarkan oleh perbankan syariah, 

sementara disisi lain perbankan syariah pun dituntut untuk mampu bersaing bukan 

hanya dengan sesama bank syariah tetapi juga harus bersaing dengan bank 

konvensional sehingga berbagai inovasi produk dan jasa diluncurkan oleh bank-

bank syariah untuk menghimpun dana pihak ketiga (DPK) dari masyarakat 

sebagai salah satu core business perbankan. 

Seperti yang ditunjukkan pada Tabel 2. DKI Jakarta menjadi provinsi 

dimana persaingan yang terjadi antara industri perbankan masih sangat ketat. 

Tempat dimana pusat pemerintahan dan pusat perekonomian didirikan ini 

mencatat pertumbuhan ekonomi pada triwulan I tahun 2016 mencapai 5,62% 

(yoy) atau berkontribusi sekitar 17,24% dari total ekonomi nasional (BPS 2016). 

Hal ini menjadikan Jakarta sebagai kota yang masih memiliki daya tarik tinggi 
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bagi industri perbankan sebagai basis pengumpulan DPK. Hal ini ditandai dengan 

pengumpulan dana pihak ketiga (DPK) perbankan syariah yang masih didominasi 

di wilayah Jakarta dan berada jauh dari provinsi lainnya. 

 

Tabel 2 Lima provinsi penyumbang DPK terbesar perbankan syariah 

Provinsi DKI Jakarta 
Jawa 

Barat 
Jawa Timur 

Jawa 

Tengah 
Banten 

Total DPK 90.457 22.014 13.773 8.216 5.340 

Sumber: Statistik Perbankan Syariah (SPS) OJK (2016)  (dalam miliar rupiah) 
 

Industri perbankan adalah salah satu industri yang amat sensitif terhadap 

layanan dan kepuasan pelanggan (Fornel 1992) dengan adanya persaingan yang 

ketat, ekspektasi nasabah terhadap pelayanan prima perbankan, dan 

perkembangan teknologi yang cepat, (Misbach et al. 2013) maka bank syariah 

harus bertindak lebih strategik dalam menyediakan produk dan jasa yang 

berkualitas dalam rangka menjaga kepuasan nasabahnya dan memenangkan 

persaingan. Salah satu budaya kerja yang diusung oleh bank syariah adalah 

kepuasan pelanggan. Oleh karena itu, nilai ini menjadi critical point yang harus 

benar-benar diwujudkan dalam operasional perbankan di tengah persaingan 

kualitas layanan perbankan yang semakin ketat. Hasil survei Marketing Reasearch 

Indonesia (MRI) tahun 2016 mengenai kualitas layanan perbankan dalam tajuk 

Best Bank Service Excellence 2016 menempatkan bank syariah pada posisi ketiga 

dibawah  dua bank syariah lainnya. Penilaian MRI bank syariah pada tahun 2016 

mengalami stagnasi dari tahun sebelumnya bahkan mengalami penurunan. Kinerja 

yang dinilai dalam suvei itu adalah kinerja pelayananan staf seperti satpam, 

customer service, dan teller. Aspek fisik seperti peralatan banking hall, 

kenyamanan, kinerja ATM, dan layanan e-channel (sms, mobile, internet banking) 

pun tak luput dari penilaian. 

Hasil keseluruhan penilaian Market Research Indonesia (MRI) dapat 

dilihat pada Tabel 3. 

 

Tabel 3 Lima bank umum syariah terbaik dalam pelayanan prima di Jakarta 

Tahun 
Nama Bank Syariah 

Muamalat BSM BNIS Syariah BCAS 

2015 82,74 83,71 76,70 78,52 75,32 

2016 79,27 79,42 62,83 72,07 71,39 
Sumber: Infobank (2016) 
 

Secara keseluruhan hasil penilaian internal mystery shopper pada tahun 

2015 juga mengalami penurunan dari tahun sebelumnya, dari 81,83 pada tahun 

2014 menjadi 80,50 pada tahun 2015. Semakin menurun per Juni tahun 2016 

hanya mencapai nilai 75,34. Penurunan yang cukup signifikan masih terjadi pada 

performa customer service dari 68,67 pada tahun 2015 menjadi 65,29 pada 

pertengahan tahun 2016. Performa teller relatif stabil dari nilai 83,54 menjadi 

83,17 dan telepon cabang dari 99,76 menjadi 98,55. Sementara dari aspek fisik 

perbankan, belum mencapai target nilai 100. Untuk poin keadaan luar banking 

hall hanya mencapai 98,53. Peralatan banking hall 99,68. Kenyamanan ruangan 

97,49. Toilet 98,46 dan ATM 98,55. Parasuraman et al. (1991) mengemukakan 
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bahwa dalam kualitas pelayanan yang baik, sedikitnya terdapat 5 dimensi yang 

dinamakan dengan istilah servqual (Service Quality) yang harus diperhatikan agar 

terciptanya kepuasan pelanggan. Kelima dimensi itu ialah tangible (keterwujudan 

aspek fisik), reliability (kehandalan), responsiveness (responsif), assurance 

(kepastian keamanan), dan emphaty (empati). 

Penelitian Rehman (2012) menemukan bahwa 4 dimensi ServQual yaitu 

assurance, reliability, tangible dan emphaty menjadi faktor yang berpengaruh 

signifikan terhadap kepuasan nasabah di Pakistan dan Inggris. Bahkan Hidayat 

(2009), Ismail (2014) dalam penelitianya menemukan bahwa kelima dimensi 

ServQual memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan nasabah. 

Tidak hanya itu, kualitas produk pun memiliki pengaruh yang signifikan pula 

terhadap kepuasan nasabah. Serviceability menjadi faktor yang paling 

berpengaruh membentuk kualitas produk.  

Data keuangan internal perusahaan juga menunjukkan indikasi terjadinya 

ketidak puasan nasabah terhadap kualitas layanan perbankan bank syariah di 

Jakarta. Kinerja pengumpulan dana pihak ketiga (funding) bank syariah di Jakarta 

secara umum mengalami penurunan dari posisi awal tahun 2015 sebesar 2,8 

triliun menjadi 1,6 triliun per bulan Juni 2016. Data keuangan juga mencatat 

bahwa dari 20 cabang dan cabang pembantu hanya 10 cabang yang mengalami 

pertumbuhan DPK sedangkan sisanya mengalami penurunan pengumpulan DPK. 

Artinya bahwa 50% unit kerja di wilayah DKI Jakarta mengalami minus dalam 

pengumpulan dana. Pertumbuhan pengumpulan DPK bank syariah di wilayah 

DKI dapat dilihat pada Gambar 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Sumber: Data internal perusahaan diolah (dalam juta rupiah) 

Gambar 1  Pengumpulan DPK bank syariah di Jakarta 

 

Indikasi ketidak puasan nasabah lainnya terlihat dari total penutupan 

rekening. Terdapat 2.460 penutupan rekening yang ditutup secara otomatis oleh 

sistem karena status rekening pasif (dormant) selama 6 bulan. Artinya, nasabah 

sudah tidak lagi menggunakan rekening tersebut untuk bertransaksi hingga saldo 

habis oleh biaya administrasi dan bisa jadi telah memindahkan dananya ke bank 
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lain dikarenakan faktor ketidak puasannya terhadap layanan bank syariah. Kualitas 

layanan ini berimbas terhadap jumlah nasabah dimana posisi awal tahun 2015 tercatat 

berjumlah sekitar 101.349 nasabah menjadi sekitar 95.877 pada pertengahan tahun 2016. 
Nasabah yang tidak puas tentu akan menimbulkan dampak word of mouth yang 

negatif kepada orang lain (Rangkuti 2013). 

 Disisi lain, Parasuraman et al. (1991) mengemukakan bahwa mendapatkan 

konsumen baru akan memakan biaya yang lebih besar jika dibandingkan dengan 

mempertahankan konsumen yang sudah ada. Berdasarkan alasan tersebut, maka 

sangat penting bagi bank syariah . untuk memahami lebih spesifik dan holistik 

kebutuhan dari seluruh nasabahnya. Selain itu, perusahaan juga dituntut memiliki 

kapasitas untuk menangani dengan baik setiap permasalahan atau keluhan yang 

dari nasabahnya. 

Rangkuti (2013) mengatakan bahwa kemungkinan pelanggan untuk 

pindah ke pesaing lima kali lebih besar disebabkan karena masalah pelayanan 

dibandingkan dengan masalah-masalah lainnya yang berhubungan dengan produk 

atau harga. Hal ini merupakan penguat atas publikasi US Office of Consumer 

Affairs dalam Cook (2004) yang menyatakan bahwa mendapatkan pelanggan baru 

biayanya lima kali lebih besar ketimbang mempertahankan pelanggan yang sudah 

ada. Cook (2004) mengutip penelitian yang dilakukan oleh Tarp Organization di 

Amerika bahwa pelayanan merupakan kunci penentu dalam pemilihan produk. 

40% alasan responden dalam mengganti produk dikarenakan faktor ketidak 

puasan dengan pelayanan yang diterimanya. Sedangkan hanya 8% responden 

yang mengganti produk dikarenakan mutu dan biaya produk. 

Hayat dan Bukhari (2011) menyatakan bahwa kriteria seseorang dalam 

menentukan keikutsertaan menjadi nasabah suatu bank syariah adalah pertama 

dikarenakan keberagaman produk finansial yang ditawarkan, kedua adalah tingkat 

bagi hasil, ketiga adalah biaya yang murah, keempat adalah kemudahan dalam 

mengakses layanan perbankan, dan yang kelima adalah dikarenakan reputasi bank 

yang baik. Respon yang cepat, keramahan pelayanan, dan biaya layanan yang murah 

menjadi aspek yang sering dipertimbangkan oleh nasabah penyimpan dana dalam 

menentukan bank sebagai tempatnya menyimpan dana (Widigdo et al. 2016). 
kepuasan nasabah merupakan salah satu hal terpenting dalam 

memenangkan persaingan bisnis saat ini. Kepuasan nasabah yang ditopang oleh 

kualitas layanan dan kualitas produk akan membawa kepada loyalitas nasabah 

(Ismerelda dan Ruzikna 2015; Wedarini 2008). Nasabah yang loyal dapat 

memberikan profit yang lebih besar bagi perusahaan serta menumbuhkan revenue 

dengan cara menawarkan produk  lainnya (cross selling) yang bertujuan untuk 

meningkatkan frekuensi dan volume transaksi nasabah. Jadi peningkatan tidak 

terjadi hanya karena peningkatan jumlah nasabah baru (market share), akan tetapi 

juga terjadi pada peningkatan jumlah rekening atau jasa perbankan lainnya yang 

digunakan oleh nasabah (customer share). 

 

Perumusan Masalah 

 

Untuk menjaga dan meningkatkan kepuasan nasabah ditengah persaingan 

layanan perbankan yang ketat, serta upaya untuk mempertahankan nasabah 

existing maka perlu dilakukan penelitian mendalam agar bank syariah mampu 

mengidentifikasi secara empiris faktor-faktor yang memengaruhi kepuasan dan 

loyalitas nasabah sehingga kinerja funding dapat membaik. Bank syariah secara 
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umum memiliki karakteristik yang berbeda dengan bank konvensional. Salah satu 

karakteristik perbankan syariah yang membuatnya unik adalah sisi syariah yang 

dijadikan pedoman dalam kegiatan operasional perbankan. Oleh karena itu 

peneliti juga merasa perlu untuk mengembangkan instrumen pengukuran 

kepuasan pelanggan yang memasukkan aspek syariah dalam penelitian ini. Maka 

dalam penelitian ini, dapat dirumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut: 

1. Bagaimana merumuskan instrumen penilaian kualitas layanan perbankan 

(banking service quality) berdasarkan nilai-nilai syariah? 

2. Apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi kepuasan nasabah bank syariah di 

Jakarta? 

3. Rekomendasi atau implikasi manajerial apa yang dapat diberikan kepada 

perusahaan berdasarkan hasil penelitian? 

 

Tujuan Penelitian 

 

1. Menyusun instrumen penilaian kualitas layanan perbankan (banking service 

quality) yang berdasarkan nilai-nilai syariah. 

2. Menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi kepuasan nasabah bank 

syariah di Jakarta. 

3. Memberikan rekomendasi kepada perusahaan berdasarkan temuan hasil 

penelitian. 

  

Manfaat Penelitian 

 

Penelitian yang dilakukan ini diharapkan dapat memberikan manfaat 

antara lain adalah sebagai berikut: 

1. Bagi peneliti, penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu penerapan 

praktis dari teori-teori dan ilmu pengetahuan yang selama ini dipelajari dalam 

perkuliahan. 

2. Bagi SB-IPB, penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih 

penelitian serta menambah khazanah keilmuan. Penelitian ini juga diharapkan 

mampu menjadi inisiasi mengenai konsep banking service quality yang saat 

ini belum ada di lingkungan SB-IPB serta dapat menjadi rujukan bagi 

penelitian-penelitian berikutnya yang relevan dengan penelitian ini. 

3. Kepada perusahaan, penelitian ini diharapkan mampu memberikan 

rekomendasi secara empirik sebagai acuan dalam membuat strategi 

peningkatan layanan perbankan dalam rangka menjaga loyalitas dan 

meningkatkan kepuasan nasabah. 

4. Bagi masyarakat, penelitian ini diharapkan mampu memberikan tambahan 

ilmu pengetahuan yang bermanfaat khususnya dalam bidang layanan 

perbankan. 

 

Ruang Lingkup Penelitian 

 

Penelitian ini dilakukan pada salah satu Bank Umum Syariah (BUS) di 

Jakarta. Jadi yang dimaksud dengan kalimat bank syariah dalam penelitian ini 

bukanlah seluruh bank syariah, tetapi hanya merujuk pada salah satu bank syariah 

saja. Supaya penelitian ini lebih terfokus, serta dengan mempertimbangkan 
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mengenai keterbatasan waktu, keterbatasan biaya, dan tenaga, maka penelitian ini 

dibatasi hanya pada nasabah pendanaan (funding) segmen individu. Nasabah 

funding segmen korporasi dan nasabah pembiayaan tidak termasuk dalam 

penelitian ini. 

 

2 TINJAUAN PUSTAKA 
 

 

Bank Syariah 

 

Menurut Undang-undang No. 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah, 

dijelaskan dalam bab ketentuan umum pada pasal 1 angka 2 bahwa pengertian 

bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk 

simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau 

bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat. Sedangkan pada 

angka 7 yang dimaksud dengan bank syariah adalah bank yang menjalankan 

kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah, dan menurut jenisnya terdiri atas 

Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. 

  

Jasa Perbankan 

 

 Jasa adalah setiap kegiatan atau manfaat yang dapat diberikan oleh suatu 

pihak kepada pihak lainnya yang pada dasarnya tidak berwujud dan tidak pula 

berakibat pemilikan sesuatu. Produksinya dapat atau tidak dapat dipertalikan 

dengan suatu produk fisik (Kotler dan Amstrong 1995). Dalam undang-undang 

No. 8 Tahun 1999 jasa adalah setiap layanan yang berbentuk pekerjaan atau 

prestasi yang disediakan bagi masyarakat untuk dimanfaatkan oleh konsumen. 

Jasa perbankan tergolong kedalam jasa profesional, yaitu jasa yang disediakan 

dari dan untuk orang yang profesional (Marfi 2003). Orang atau lembaga yang 

menyediakan jasa ini harus memiliki keterampilan dan pengetahuan khusus, 

memiliki metodologi standar untuk melakukan pekerjaannya, serta memiliki 

minat untuk menyelesaikan problema yang dihadapi nasabahnya. Menurut Kotler 

dalam Marfi (2003), manajemen bank harus selalu berupaya untuk meningkatkan 

produktivitas jasa-jasa bank dengan cara-cara sebagai berikut: 

1) Mendorong penyedia jasa bank untuk lebih aktif dan terampil dalam bekerja 

dalam rangka mencapai target yang telah ditetapkan. 

2) Meningkatkan jumlah pemberian jasa melalui peningkatan pelayanan dengan 

penyelesaian waktu transaksi yang relatif cepat. 

3) Menambah peralatan modern untuk meningkatkan kemampuan pelayanan jasa 

seperti mesin perhitungan uang otomatis, online system, dan ATM. 

4) Mengurangi jasa bank yang sudaj tidak efektif dan efisien serta 

menggantikannya dengan jasa baru yang telah dirancang supaya lebih efektif 

dan memuaskan nasabahnya. 

 

Banking Service Quality (BSQ) 

 

 Rangkuti (2003) menyebutkan bahwa kualitas memiliki hubungan yang 

erat dengan kepuasan pelanggan. Kualitas layanan yang prima merupakan hal 
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