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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Kualitas pelayanan memiliki peran penting dalam proses bisnis di 

berbagai perusahaan, termasuk perusahaan perbankan syariah. Bank syariah 

merupakan salah satu lembaga yang memiliki tugas untuk memberikan 

pelayanan jasa dalam lintas pembayaran, serta peredaran uang yang di 

operasikan sesuai dengan prinsip-prinsip islam. Setiap perusahaan memiliki 

strategi pelayanan yang berbeda-beda.  Pelayanan perusahaan terkadang tidak 

sesuai dengan keinginan pelanggan. oleh karena itu, perlu ada perubahan 

pelayanan  berupa kualitas pelayanan dan  produk  perbankan sehingga dapat 

meningkatkan jumlah nasabah.1 Kemudian untuk meningkatkan jumlah 

nasabah perlu dilakukan peningkatan kualitas. Kualitas merupakan jaminan 

terbaik bagi kesetiaan nasabah dalam menghadapi persaingan.  

Secara umum pelayanan merupakan setiap kegiatan yang 

diperuntukkan dan ditujukan untuk memberikan kepuasan terhadap pelanggan, 

melalui pelayanan ini keinginan dan kebutuhan pelanggan dapat terpenuhi. 

Sedangkan pelayanan yang baik bisa diartikan kemampuan perusahaan dalam 

memberikan pelayanan yang dapat memberikan kepuasan kepada pelanggan 

dengan standar yang telah ditetapkan.2  

  

 
1Wirdayani Wahab, Pengaruh Kualitas Pelayanan Terhadap Kepuasan Nasabah Industry 

Perbankan Syariah Di Kota Pekanbaru, Jurnal Kajian Ekonomi Islam -Volume 2, Nomor 1, Januari-

Juni 2017 
2 Kasmir, Manajemen perbankan, (Jakarta : Rajawali Pers ,2012). Cet- 11, hal, 257 
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Seperti sarana dan prasarana yang baik, karyawan yang baik, 

bertanggung jawab kepada pelanggan, mampu melayani secara cepat dan tepat,  

mampu berkomunikasi,  memberiakan jaminan kerahasiaan setiap transasin, 

memiliki pengetahuan dan kemampuan yang baik, berusaha menuhi kebutuhan 

pelanggan dan mampu memberikan kepercayaan kepada nasabah 

Pelayanan konsumen merupakan suatu strategi produk yang sangat 

penting walaupun terkadang sering tidak dihiraukan oleh pelanggan. Oleh 

karena itu, atribut pelayanan  konsumen harus ada peningkatan produk. Dalam 

sebuah perusahaan yang sesuai dengan  permintaan konsumen dan pasar maka 

harus diperhatikan oleh perusahaan. Sehingga untuk mencapai keberhasilan 

merupakan bagian dari kualitas pelayanan.  

Pelayanan di Indonesia dinilai kurang baik, sehingga masalah tersebut 

harus diperbaiki oleh perusahaan dan lembaga lain agar dapat merubah citra 

yang buruk menjadi lebih baik. Pelayanan yang dibuat oleh sebuah perusahaan 

dan lemabaga lainnya terkadang tidak sesuai dengan permintaan pasar. Begitu 

juga halnya pelayanan dalam dunia perbankan. Teknologi yang semakin pesat 

membuat keunggulan suatu produk sulit untuk dipertahankan, karena pada 

dasarnya produk lebih mudah dirubah-rubah.3 Untuk itu pelayanan yang baik 

dan berkualitas yang sesuai dengan apa yang diinginkan serta diharapkan 

umtuk mencapai kepuasan para nasabah.

 
3 Fitri Madona, “ Pengaru Kualiatas Pelayanan Terhadap Kepusan Nasabah Pada Pt.  Bank 

Syriah Mandiri Kantor  Cabang,16 Ilir Palembang”, jurnal Amistarasi dan Organisasi, (2017), 16 
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Oleh karena itu, pelayanan harus sesuai dengan kode etika bangkir di 

Indonesia untuk semua lembaga, baik lembaga swasta maupun lembaga 

pemerintahan. Setiap lembaga pasti memiliki kode etik yang sudah disepakati 

semua lembaga baik yang telah dibuat pemerintah, yang tercantum dalam 

undang-undang, dan yang wajib untuk melaksakannya.  

Profesi khususnya di bidang perbankan berisi norma-norma dan nilai-

nilai dalam bertingkahlaku terdiri dari 9 prinsip, diantaranya: setiap bankir 

patuh dan taat terhadap ketentuan perundangngan dan peraturan yang berlaku, 

seorang bankir harus melakukan pencatatan dengan benar segala transaksi yang 

terkait dengan kegiatan perbankan, seorang bankir harus menghindari 

persaingan yang tidak sehat, seorang bankir  tidak menyalahkan wewenang 

untuk kepentingan pribadi, seorang bankir menghindari pengambilan 

keputusan, seorang bankir wajib menjaga rahasia nasabah dan bank, harus 

memperhitungkan dampak kerugian, seorang bankir dilarang menerima hadia 

atau imbalan, seorang bankir tidak melakukan perbuatan tercela. Oleh karena 

itu, seorang bankir harus menjalankan 9 prinsip yang ada di atas tadi untuk 

menciptakan suatu perubahan.4  

Kemudian kualitas pelayanan dan manajemen sumber daya manusia 

(SDM) dapat ditingkatkan dengan memastikan perusahaan memiliki tenaga 

kerja yang bermotivasi dan berkinerja bagus, serta dilengkapi dengan sarana 

untuk menunjang perubahan tersebut, yang dapat memenuhi kebutuhan 

karyawan. 

 
4 Fitri Madona, Pengaru Kualiatas Pelayanan Terhadap Kepusan Nasabah Pada Pt.  Bank 

Syriah Mandiri Kantor Cabang 16 Ilir Palembang, jurnal Amirasi dan Organisasi, (2017) ,18 
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Sehingga untuk mendukung agar tercapainya tenaga kerja yang memiliki 

motivasi dan kinerja yang baik, yaitu dengan cara memberika penghargaa bagi 

setiap karyawan yang bekerja dengan baik. Motivasi kerja merupakan 

dorongan bagi seseorang karyawan untuk memberikan  kontribusi yang sangat 

sebesar, demi keberhasilan sebuah perusahaan.5 Kemudian untuk mencapai 

hasil yang maksimal, dengan pengertian bahwa tercapainya tujuan suatu 

perusahaan berarti tercapai pula tujuan pribadi para karyawan di suatu 

perusahaan.  

Seorang pemimpin di suatu perusahaan memiliki peran yang penting 

dalam memunculkan dan menumbuhkan motivasi kerja di kalangan  karyawan.  

Motivasi kerja dan kinerja adalah suatu bagian yang saling terkait satu sama 

lainnya. Peningkatan motivasi kerja akan mempengaruhi peningkatan kinerja 

dan begitu pula sebaliknya. Untuk memunculkan motivasi kerja tersebut yaitu 

dengan memberikan penghargaan kepada karyawan yang berperestasi untuk 

memunculkan motivasi kerja dikalangan karyawan dan untuk kemajuan suatu 

perusahaan. Persaingan yang semakin pesat juga seakan-akan mengharuskan 

seorang pebisnis untuk bersungguh-sungguh menjadi propesional di dalam 

bidangnya masing-masing di suatu perusahaan. 

 Persaingan dalam dunia bisnis mendorong pebisnis untuk 

meningkatkan efisiensi persaingan, agar pelanggan merasa puas dengan kinerja 

karyawa tersebut. Keterampilan bisa digunakan untuk mengendalikan perilaku 

dan menciptakan hasil yang sangat menguntungkan bagi perusahaan.  

 
5 Nur Dinah fauziah, M.E dkk Etika Bisnis Syariah, literasi nusantara, perum paradise kav 

A1 junrejo-batu (hal-166) 
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Karyawan dengan keterampilan kerja yang baik, akan mempercepat 

pencapaian pertumbuhan suatu perusahaan, sebaliknya karyawan yang kurang 

terampilan, akan memperlambat pertumbuhan suatu perusahaan. Jadi 

dibutuhkan karyawan yang terampil untuk memperbaiki kredibilitas 

perusahaan. Keterampilan juga bisa dilakukan oleh karywan baru dengan cara 

berkerja sama dengan karyawan yang sudah ahli dalam bidang tersebut, dan 

salah satu tujuannya adalah untuk menstabilkan suatu prusahaan. Jadi suatu 

perusahaan mempertahankan perusahaan agar tidak bisa disaingi oleh 

perusahaan  lain dengan memunculkan staragi yang baru dan berkualitas. 

Selain kompetensi sumber daya manusia, profesionalitas di bidang teller juga 

menjadi aspek yang menentukan keberhasilan organisasi atau perusahaan 

dalam perbankan syariah.  

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI),6 profesionalisme 

berasal dari kata dasar profesi yang berarti dalam pekerjaan yang dilandasi 

pendidikan dan keahlian seorang karyawan. Profesionalisme adalah seseorang 

yang memiliki pengetahuan, keahlian dan fasilitas yang mendukung dalam 

sebuah perusahaan dan melakukan pengembangan sesuai dengan 

perkembangan teknologi, serta kebutuhan dari masyarakat untuk menghindari 

perbuatan dan tindakan yang menjurus pada persaingan tidak sehat antar 

sesama Bank yang pada akhirnya akan merugikan masyarakat, tatanan sistem 

perbankan serta Bank itu sendiri7. 

 
6 Krisnawati Wiji Rahayu, “Pengaruh Motivasi Kerja Terhadap Kinerja Pegawai Pada 

Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai Timur”, Jurnal manajemen personal  dan suberdaya manusi 

(2002),7 
7Amir Mu’allim, Profesionalitas Sumber Daya Manusia Baitul Mal wa Tamwil 

(Yogyakarta: Graha Ilmu, (2006), 140. 
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Profesi adalah bidang pekerjaan yang dilandasi pendidikan keahlian 

(keterampilan, kejuruan dan sebagainya) tertentu. Profesional ialah suatu nilai 

praktis berwujud keandalan dalam mengelola sebuah organisasi dan kecekatan 

dalam menjalankan kegiatan ataupun tugas. Profesional lebih tertuju pada 

karyawan yang propesional dalam bekerja untuk mencapai tujuan suatu 

perusahaan. 

Perusahaan yang memiliki karyawan dengan pengetahuan cukup, akan 

sangat menguntungkan karena meningkatkan kualitas sumberdaya manusia.8 

Sebaliknya jika seorang karyawan belum memiliki pengetahuan cukup, maka 

dalam melakukan pekerjaan akan tersendat-sendat sehingga berdampak pada 

pemborosan sumber daya manusia baik berupa waktu, tenaga produksi dan 

bahan.  Oleh karena itu, seorang karyawan harus mendapatkan pelatihan yang 

ekstra dan maksimal untuk mempercepat pertumbuhan dalam suatu 

perusahaan. Berikut ini jumlah Lembaga Keuangan Syariah pada tahun 2014 

di Jawa Timur adalah terdiri dari 8 bank umum syariah yaitu.Bank Muamalat, 

Bri Syariah, Bank Mandiri Syariah, BNI Syriah, BCA Syariah, Bank jatim 

Syariah, Bank Mega Syariah, Bank Syariah Bukopin dan unit usaha syariah 

terdiri dari 84 unit usaha dan juga 28 BPRS.  

BPRS Lantabur Tebuireng adalah satu perusahaan jasa keuangan bank 

syariah sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang. Pada awalnya, bank 

syari’ah yang pendiriannya diprakarsai oleh Pondok Pesantren Madrasatul 

Qur’an Tebuireng (PP MQ TBI) ini bernama Lantabur yang arti tidak akan 

merugi.  

 
8 Tim penyusum pembinaan dan pengembagan Bahas, kamus Besar Bahasa Indonesia, II 

(Jakarta: balai pustaka 1997),939 
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Makna ini sekaligus menjadi doa penyemangat dalam pengelolaan perusahaan. 

Dalam perkembangan selanjutnya yang didorong semangat kebersamaan, 

Pondok Pesantren Tebuireng (PP TBI) turut serta memperkuat keberadaanya 

untuk bersama saling menjaga kesinambungan dan keberlangsungan kedua 

pondok pesantren tersebut. Dengan keikutsertaan PP TBI, nama Lantabur 

berubah menjadi Lantabur Tebuireng. Keterikatan BPRS Lantabur Tebuireng 

dengan kedua pondok pesantren tersebut menjadikan Lantabur selain 

berlatarbelakang motif usaha/ekonomi, juga ditujukan untuk kemandirian 

kedua pondok pesantren ternama tersebut.  

Pelayanan BPRS Lantabur Tebuireng cabang Mojokerto sudah diakui 

sangat bagus. BPRS Lantabur Tebuireng menerapkan sistem antar jemput (on 

the spot). Jadi nasabah yang mau menabung, langsung ditarik sama karyawan.9 

BPRS Lantabur juga menerapkan pelayanan kode etik perbankan seperti 

mengucapkan salam saat pertemuan dengan nasabah, mepersilakan nasabah 

untuk masuk atau duduk dengan sopan atau mempersilakan untuk menunggu 

sebentar. Adapun dalam mengucapkan salam maupun mempersilakan nasabah 

masuk atau duduk harus dengan ramah dan murah senyum, serta bertanya 

tentang keperluan nasabah secara ramah, sopan dan lemah lembut. Biasakan 

mengucapkan ‘tolong’ atau ‘maaf’ saat meminta nasabah untuk menyerahkan 

formulir atau menunggu sesaat, mengucapkan terima kasih apabila nasabah 

memberikan saran atau hendak pamit setelah menyelesaikan masalahnya. 

 
9 Pengaruh Kepatuhan Syari’ah (Shariah Compliance) Dan Pelayanan terhadap Loyalitas 

Nasabah (Studi di PT. BPRS Lantabur Tebuireng Cab.Mojokerto) penelian 2018 hal 20 



8 
 

 

 

Adapun untuk mengetahui tentang kode etik dalam sebuah perbankan, 

pelayanan BPRS Lantabur Tabuireng menunjukkan kinerja yang bagus 

dibuktikan dengan 3 tahun berturut-turut meraih peringkat ‘sangat bagus’ versi 

Majalah Infobank10 dalam Analisis Strategi Perbankan dan Keuangan The Best 

Sharia Finance 2012, 2013, 2014 oleh Biro Riset Infobank (BirI). Pelayanan 

karaywan BPRS Lantabur tebuireng misalnya Pelayanan prima dan personal 

sesuai kebutuhan konsumen (layanan antarjemput dan  setor-tarik) serta santun 

dan profesional.   

Motivasi kerja karyawan BPRS Lantabur Tebuireng adalah dengan 

memberikan pelatihan kepada karyawan, supaya karywan tersebut mengetahui 

seperti apa perbankan syariah itu  dan mengetahui  kode etik perbankan, karena 

bayak karyawan perbankan syariah kebanykan tidak sesuai dengan 

latarbelakabgnya. Pelayanan professional itu seperti seoranga karywan yang 

sudah melaksanalkan tugasnya sebelum jam kantor dimulai karyawan tersebut 

sudah turun kepasar untuk layanan antar jemput dan setor tarik. 

Tapi ada juga karyawan yang tidak bisa melaksanakan sistem antar 

jemput tersebut karena banyaknya tuntutan dari prusahaan. Tetapi nasabah 

sudah memaklumi halangan tersebut karena karywan sudah mendapat 

pemberitahuan jika ada kesibukan di kantor sehingga untuk sementara waktu 

diliburkan.  

 
10 Pengaruh Kepatuhan Shari’ah ... hal 22 
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Jadi berdasarkan penjelasan tersebut peneliti menemukan suatu 

masalah yang diberi judul, “Pengaruh Pengatahuan Keterampilan Dan 

Motivasi Kerja Terhadap Kepuasan Kualitas Pelayanan Nasabah Bank 

Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Lantabur Tebuireng Cabang 

Mojokerto”. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah maka rumusan masalah penelitian 

ini adalah: 

1. Apakah pengetahun keterampilan dan Motivasi kerja secara persial 

mempunyai pengaruh segnifikan terhadap kepuasan kualitas pelayanan 

Nasabah Bank  pembiayaan rakyat syariah (BPRS) Lantabur Tebuireng 

Cabang Mojokerto? 

2. Apakah pengetahun keterampilan dan Motivasi kerja secara simultan  

mempunyai pengaruh segnifikan terhadap kepuasan kualitas pelayanan  

Nasabah  Bank  pembiayaan rakyat syariah (BPRS) Lantabur Tebuireng 

Cabang Mojokerto? 

C. Tujuan penelitian  

Berdasar rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini 

adalah untuk:  

1. Untuk mengetahui  Pengetahuan kerampilan dan Motivasi kerja secara 

persial mempunyai pengaruh segnifikan terhadap kepuasan kulitas 

pelayanan Nasabah Bank pembiayaan rakyat syariah (BPRS)  Lantabur 

Tebuireng Cabang Mojokerto. 
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2. Untuk mengetahui  Pengetahuan kerampilan dan Motivasi kerja secara 

simultan mempunyai pengaruh segnifikan terhadap kepuasan kulitas 

pelayanan Nasabah Bank pembiayaan rakyat syariah (BPRS)  Lantabur 

Tebuireng Cabang Mojokerto. 

D. Manfaat penelitian 

Hasil peneliatian ini diharapkan dapat memberikan mafaat sebagai berikut:  

1. Manfaat Teoritis 

Sebagai sarana untuk mengaplikasikan ilmu pengetahuan, yang 

selama ini sudah didapat di bangku kuliahan. Penelitian mengtahui 

bagaimana faktor-faktor dapat mempengaruhi keputusan masyarakat 

muslim untuk mengunakan produk syariah. 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi Lembaga Keuangan Syariah  

Diharapkan penelitian ini untuk menambah wawasan kepada 

pihak Bank syariah agar dapat mengembangkan produk Bank syariah 

agar masyarakat yang beragama islam lebih memilih menabung di bank 

syariah dari pada bank konpensional. 
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