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ABSTRAK 

 

Tika Septiani (2019): Peranan Account Officer dalam meningkatkan 

Loyalitas nasabah pembiayaan iB Aneka Guna PT. 

Bank Riau Kepri Cabang Pembantu Syariah Panam 

 

Makin meluasnya jangkauan perbankan syariah menunjukkan peran 

perbankan syariah semakin besar untuk pembangunan ekonomi rakyat dinegeri 

ini. Para pelaku bisnis mulai menyadari adanya perubahan orientasi, yaitu 

mempertahankan pelanggan lama yang sudah ada jauh lebih penting dibandingkan 

mencari pelanggan baru. Dalam hal ini Account Officer (AO) PT. Bank Riau 

Kepri Cabang Pembantu Syariah Panam sebagai salah satu sumber daya manusia 

yang ada pada lembaga jasa keuangan harus mempunyai skill, sikap, komitmen, 

dan kemampuan dalam membina hubungan baik dengan konsumen. Adapun 

tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui peranan Account Officer dalam 

meningkatkan loyalitas nasabah pembiayaan iB aneka guna dan untuk mengetahui 

loyalitas nasabah terhadap pembiayaan iB aneka guna pada PT. Bank Riau Kepri 

Cabang Pembantu Syariah Panam. 

Penelitian ini dilaksanakan di PT. Bank Riau Kepri Cabang Pembantu 

Syariah Panam yang beralamat di Jl. H.R. Soebrantas Komp. Metropolitan III 

Blok A No. 5 Panam, Pekanbaru, menggunakan metode penelitian lapangan (field 

reaseach). Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh Account Officer, Analis 

Pembiayaan dan seluruh nasabah pembiayaan iB Aneka Guna tahun 2018 pada 

PT. Bank Riau Kepri Cabang Pembantu Syariah Panam. Dalam pengambilan 

sampel pada penelitian ini penulis menggunakan metode Random Sampling. 

Analisis data dalam penelitian ini yaitu kualitatif dan deskriptif dan sumber data 

terdiri dari data primer dan data sekunder serta metode pengumpulan data 

menggunakan observasi, angket, wawancara, dokumentasi, dan studi pustaka. 

Hasil penelitian dari laporan akhir ini adalah peranan Account Officer 

sangatlah penting bagi suatu perbankan karena sangat berpengaruh pada loyalitas 

nasabah. Loyalitas nasabah bisa dilihat dari seberapa sering nasabah melakukan 

pembiayaan pada bank dan apakah nasabah tersebut mau merekomendasikan 

kepada orang lain. Setelah dilakukan pengisian kuisioner terhadap nasabah 

pembiayaan iB Aneka Guna, dapat simpulkan bahwa nasabah sudah bisa 

dikatakan memiliki loyalitas kepada bank karena sudah memenuhi karakteristik 

loyalitas pelanggan. Namun masih dalam kategori clients dan advocaters dan 

belum sampai ketahap partners.  

 

Kata kunci: Account Officer, pembiayaan iB Aneka Guna, dan loyalitas 

nasabah 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Indonesia merupakan Negara dengan populasi umat muslim terbesar di 

dunia. Dalam catatan The Pew Forum on Religion & Public Life pada tahun 2019, 

dari 239,89 juta penduduk Indonesia, dilaporkan sedikitnya 88,1 persen beragama 

Islam. Hal ini dapat diartikan Indonesia merupakan target market yang potensial 

untuk berkembangnya lembaga keuangan berbasis syariah. 

Kesadaran masyarakat di Indonesia akan sistem perbankan syariah pun 

semakin tumbuh, diikuti pula dengan pertumbuhan lembaga keuangan perbankan 

syariah dari tahun ke tahun yang mengalami peningkatan secara signifikan. 

Banyak masyarakat yang menggunakan jasa bank konvensional akhirnya beralih 

menggunakan jasa perbankan syariah, hal tersebut mengakibatkan banyak bank 

konvensional akhirnya bertransformasi atau membuka cabang berbasis syariah 

Islam.
1
 

Ekonomi Islam adalah sebuah sistem yang menjelaskan segala fenomena 

tentang perilaku pilihan dan pengambilan keputusan dalam setiap unit kegiatan 

atau aktivitas dengan mendasarkan pada tata aturan dari syariah Islam itu sendiri 

(maqashid asy syariah), yaitu mencapai kebahagiaan di dunia dan akhirat (falah) 

melalui tata kehidupan yang baik dan terhormat. Mewujudkan kesejahteraan

                                                             
1
 http://khazanah.republika.co.id/berita/dunia-islam/islam-nusantara/15/05/27/noywh5-

inilah-10-negara-dengan-populasi-muslim-terbesar-di-dunia; diakses tanggal 27 Februari 2019. 

http://khazanah.republika.co.id/berita/dunia-islam/islam-nusantara/15/05/27/noywh5-inilah-10-negara-dengan-populasi-muslim-terbesar-di-dunia
http://khazanah.republika.co.id/berita/dunia-islam/islam-nusantara/15/05/27/noywh5-inilah-10-negara-dengan-populasi-muslim-terbesar-di-dunia
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hakiki bagi manusia merupakan dasar sekaligus tujuan utama dari syariat Islam 

(maslahah al ‘ibad).
2
 

Pengembangan perbankan yang didasarkan kepada konsep dan prinsip 

ekonomi Islam merupakan suatu inovasi dalam sistem perbankan internasional. 

Meskipun telah lama menjadi wacana dikalangan publik dan ilmuwan Muslim 

maupun Non-Muslim, namun pendirian instusi bank Islam secara komersial dan 

formal belum lama terwujud. Bank terbesar di Negara-negara Arab, misalnya 

Bank Islam Faisal di Sudan dan Mesir, pertama berdiri pada tahun 1977. 

Sementara di kawasan Asia Tenggara, Bank Islam Malaysia Berhad telah 

didirikan pada tahun 1983. Di Indonesia, bank Islam pertama adalah Bank 

Muamalat Indonesia (BMI) yang berdiri pada tahun 1992, dalam kaitan ini, 

terdapat dua hal yang mendorong eksistensi dan perkembangan perbankan Islam 

yang selanjutnya disebut dengan bank syariah. 

Prinsip perbankan syariah merupakan bagian dari ajaran Islam yang 

berkaitan dengan ekonomi. Salah satu prinsip dalam ekonomi Islam adalah 

larangan riba dalam berbagai bentuknya, dan menggunakan sistem antara lain 

prinsip bagi hasil. Dengan prinsip bagi hasil, bank syariah dapat menciptakan 

iklim investasi yang sehat dan adil karena semua pihak dapat saling berbagi baik 

keuntungan maupun potensi resiko yang timbul sehingga akan menciptakan posisi 

yang berimbang antara bank dan nasabahnya.
3
 

 

                                                             
2
 Akhmad Mujahidin, Ekonomi Islam (Sejarah, Konsep, Instrumen, Negara dan Pasar), 

Jakarta: Rajawali Pers, 2014, hlm 94. 
3
 UU No 21 Tahun 2008. 
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Menurut ketentuan yang tercantum di dalam Peraturan Bank Indonesia 

Nomor 2/8/2000, Pasal I, Bank Syariah adalah “bank umum sebagaimana yang 

dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan dan 

telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 yang melakukan 

kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, termasuk unit usaha syariah dan 

kantor cabang bank asing yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip 

syariah”. 

Perbankan Syariah atau perbankan Islam adalah suatu sistem perbankan 

yang dikembangkan berdasarkan syariat (hukum) Islam. Usaha pembentukan 

sistem ini didasari oleh larangan dalam agama Islam untuk memungut maupun 

meminjam dengan bunga atau disebut dengan riba serta larangan investasi untuk 

usaha-usaha yang dikategorikan haram (misal: usaha yang berkaitan dengan 

produksi makanan/minuman haram, usaha media yang tidak islami dan lain-lain), 

di mana hal ini tidak dapat dijamin oleh sistem perbankan konvensional.
4
 

Pertumbuhan perbankan syariah semakin besar, maka akan semakin banyak 

masyarakat yang terlayani. Demikian, bertambah pula persaingan kompetisi jasa 

keuangan syariah yang semakin ketat. Saat ini juga mulai berlakunya masyarakat 

ekonomi ASEAN (MEA) dimana untuk industri perbankan hal ini tertuang dalam 

ASEAN Banking intergration framework (ABIF). Semakin sengitnya persaingan 

di industri jasa keuangan akan berpengaruh negatif terhadap kinerja perbankan 

syariah karena masih terkendala beberapa masalah seperti keterbatasan modal, 

sumber dana, SDM dan TI yang belum memumpuni. 

                                                             
4
 Akhmad Mujahidin, Hukum Perbankan Syariah, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada 

2016), hlm 15-16. 
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Sementara dalam rangka mengembangkan industri perbankan syariah untuk 

menjadi pemain yang unggul dan berperan signifikan di Indonesia terdapat 

beberapa tantangan dan strategis yang harus menjadi prioritas bagi stakeholders 

perbankan syariah. Pertama, yakni inovasi produk keuangan dan perbankan 

syariah yang merupaka pilar utama dalam pengembangan perbankan syariah. 

Tantangan kedua, sekuritisasi asset Bank Syariah. Tantangan perbankan syariah 

ketiga adalah memperhatikan kualitas asset. Tantangan keempat, yakni 

memperkuat permodalan dan skala usaha bank syariah. Kelima, tantangan yang 

dihadapi oleh perbankan syariah adalah persaingan dalam mengumpulkan dana 

nasabah. Tantangan yang keenam, yakni penguatan SDM. Sedangkan tantangan 

yang terakhir, adalah meningkatkan teknologi sistem keuangan syariah.
5
 

Sebagai agent of development, bank tidak semata-mata mengejar profit, 

tetapi juga memerhatikan prioritas-prioritas pembiayaan pembangunan nasional 

sesuai dengan tahap-tahap yang ditetapkan. Dengan demikian, bank sebagai 

lembaga keuangan yang berfungsi sebagai financial intermediary atau perantara 

keuangan dari dua pihak, yakni pihak yang kelebihan dana dan pihak yang 

kekurangan dana hendaklah memerhatikan tantangan-tantangan tersebut di atas 

dalam rangka terciptanya kinerja bank syariah yang lebih baik.
6
 

Ketatnya persaingan pada industri perbankan menuntut industri perbankan 

harus selalu menyesuaikan diri dengan keadaan. Maka strategi dan manajemen 

yang baik menjadi sebuah keharusan agar industri perbankan mampu bersaing dan 

memenangkan persaingan. 

                                                             
5
 http://infobanknews.com/tantangan-perbankan-syariah-di-2016/ diakses tanggal 28 

februari 2019 
6
 Akhmad Mujahidin, Op.cit.,  hlm 26. 

http://infobanknews.com/tantangan-perbankan-syariah-di-2016/
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Para pelaku bisnis saat ini mulai menyadari adanya perubahan orientasi, 

yaitu mempertahankan pelanggan lama yang sudah ada jauh lebih penting 

dibandingkan dengan mencari pelanggan baru. Alasan-alasan yang muncul ialah 

jika perusahaan mencari pelanggan baru, maka budget yang digunakan jauh lebih 

besar dibandingkan dengan budget untuk mempertahankan pelanggan lama. 

Dalam hal ini, untuk mempertahankan pelanggan lama salah satu caranya ialah 

melayani sebaik mungkin agar terus menggunakan produk/jasa kita.
7
 

Pelayanan sumber daya manusia (SDM) memainkan peranan penting dalam 

penyajian produk/jasa sehingga dapat mempengaruhi persepsi pembeli. Semua 

sikap dan tindakannya, bahkan cara berpakaian dan penampilannya mempunyai 

pengaruh terhadap persepsi konsumen. Dalam hal ini AO (Account Officer) 

sebagai salah satu sumber daya manusia yang ada pada lembaga jasa keuangan 

harus mempunyai skill, sikap, komitmen, dan kemampuan dalam membina 

hubungan baik dengan konsumen. 

Seorang Account Officer harus mampu menginformasikan kepada 

konsumen tentang berbagai produk atau jasa yang dipasarkan secara maksimal. 

Informasi yang diberikan haruslah akurat, jelas, dan dapat dipahami oleh 

konsumen sebagai pemakai produk atau jasa bank. Hal ini dapat membangun 

hubungan emosional yang baik antar pihak bank dengan nasabah. Peranan 

Account Officer sebagai ujung tombak sebuah bank tidak terbatas hanya pada 

mencari nasabah tetapi juga harus meningkatkan loyalitas nasabah lama agar tetap 

setia menggunakan produk atau jasa bank. 

                                                             
7
 Jonathan Sarwono, Marketing Intelligence, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011), hlm. 147. 
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Loyalitas nasabah dapat meningkat apabila nasabah yang bersangkutan 

merasa terpuaskan dengan produk atau jasa yang ditawarkan. Semakin 

produk/jasa dibutuhkan oleh nasabah sesuai dengan kebutuhannya dan pelayanan 

yang diberikan baik, bahkan bank mampu memberikan pelayanan yang lebih baik 

dari pada yang diharapkan, maka bisa dipastikan tingkat kepuasan nasabah pun 

akan semakin tinggi. Nasabah yang terpuaskan berpeluang besar untuk tetap loyal 

kepada bank. 

Account Officer di PT. Bank Riau Kepri Capem Syariah Panam, Pekanbaru 

memiliki peranan yang sangat vital dalam operasional perusahaannya, karena 

hampir sebagian besar kegiatan transaksi yang dilakukan oleh nasabah akan 

melalui Account Officer. Mulai dari penyaluran pembiayaan kepada nasabah, 

menganalisa 5C nasabah, kemudian menyetujui atau menolak pengajuan 

pembiayaan nasabah. Apabila pengajuan telah disetujui Account Officer juga 

bertugas melakukan penagihan kewajiban kepada nasabah. Account Officer juga 

bertugas melakukan funding meliputi mencari nasabah yang ingin menabung atau 

nasabah yang ingin melakukan deposito. 

Account Officer sebagai jembatan penghubung antara nasabah dengan Bank, 

dalam hal ini penulis ingin mengetahui sejauh mana peranan Account Officer 

dalam meningkatkan loyalitas nasabah pembiayaan aneka guna di PT. Bank Riau 

Kepri Cabang Pembantu Syariah Panam.  

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penulis tertarik untuk melakukan 

penelitian dengan judul : “PERANAN ACCOUNT OFFICER DALAM 

MENINGKATKAN LOYALITAS NASABAH PEMBIAYAAN iB ANEKA 

GUNA PADA PT. BANK RIAU KEPRI CABANG PEMBANTU SYARIAH 

PANAM” . 
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B. Batasan Masalah 

Agar penelitian ini dapat mencapai pada sasaran yang diinginkan dengan 

benar dan tepat, maka penulis membatasi masalah pokok yang akan diketahui 

dalam penelitian yaitu hanya pada Peranan Account Officer dalam meningkatkan 

loyalitas nasabah pembiayaan iB Aneka Guna pada PT. Bank Riau Kepri Cabang 

Pembantu Syariah Panam (PT. BRKS Capem Panam)  

 

C. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, maka dapat dirumuskan 

permasalahannya sebagai berikut: 

1. Bagaimana peranan Account Officer (AO) dalam meningkatkan loyalitas 

nasabah pembiayaan iB Aneka Guna pada PT. BRKS Capem Panam? 

2. Bagaimana loyalitas nasabah terhadap pembiayaan iB Aneka Guna pada PT. 

BRKS Capem Panam? 

 

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1. Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini sebagai berikut : 

a. Mengetahui peranan Account Officer dalam meningkatkan loyalitas nasabah 

pembiayaan iB Aneka Guna pada PT. BRKS Capem Panam. 

b. Mengetahui loyalitas nasabah terhadap pembiayaan iB Aneka Guna pada 

PT. BRKS Capem Panam. 

2. Manfaat Penelitian 

Beberapa manfaat yang dapat diambil dari pemaparan dari penulisan tugas 

akhir ini adalah: 
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a. Bagi Penulis  

1) Sebagai salah satu syarat untuk melengkapi dan mencapai gelar Ahli 

Madya (A.Md) pada prodi D-III Perbankan Syariah di Fakultas Syariah 

dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. 

2) Dapat menambah wawasan dan pengetahuan terkait peran Account 

Officer dalam meningkatkan loyalitas nasabah pada lembaga keuangan. 

b. Bagi Lembaga Keuangan  

Sebagai bahan masukan atau pertimbangan oleh perusahaan perbankan 

khususnya Account Officer untuk meningkatkan loyalitas nasabah. 

c. Bagi fakultas  

Penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan bagi peneliti 

lain dan bahan kajian dalam bidang Perbankan Syariah. 

 

E. Metode Penelitian 

Metode penelitian digunakan untuk dapat memahami objek yang menjadi 

sasaran atau tujuan penelitian. Dalam bukunya Neong Muhadjir mendefinisikan 

Metode penelitian merupakan ilmu yang mempelajari tentang metode-metode 

penelitian, ilmu tentang alat dalam penelitian.
8
 

Sesuai dengan pokok permasalahan, maka metode penelitian yang 

digunakan adalah penelitian lapangan (field research), metode tersebut diterapkan 

dengan langkah – langkah sebagai berikut: 

  

                                                             
8
 Neong Muhadjir, Metode Penelitian Kualitatif, (Yogyakarta : Raka Barasir, 2011), hlm. 

6. 
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1. Tempat Penelitian 

Penelitian dilaksanakan di PT. Bank Riau Kepri Capem Syariah Panam 

yang beralamat di Jl. H.R. Soebrantas Komp. Metropolitan III Blok. A 

No. 5 Panam, Pekanbaru. 

2. Subjek dan Objek Penelitian 

Subjek dari penelitian ini yaitu Account Officer, Nasabah dan Analis 

Pembiayaan PT. BRKS Capem Panam. Sedangkan yang menjadi objek 

dalam penelitian ini adalah peranan Account Officer dalam meningkatkan 

loyalitas nasabah di PT. BRKS Capem Panam. 

3. Populasi dan Sampel 

Populasi yaitu kumpulan dari keseluruhan pengukuran, objek, atau 

individu yang sedang dikaji, 
9
 yang dalam penelitian ini adalah semua 

Account Officer dan nasabah yang melakukan pembiayaan aneka guna 

pada PT. BRKS Capem Panam.  

Tabel 1.1 

Data nasabah yang melakukan pembiayaan aneka guna  

PT Bank Riau Kepri Cabang Syariah Panam 

No Tahun Jumlah 

1. 2018 312 Nasabah 

 Total 312 Nasabah 

(Sumber: Hasil Wawancara dengan Account Officer PT. BRKS Capem 

Panam) 

 

Karena jumlah populasi nasabah banyak maka penulis dalam 

pengambilan sampelnya menggunakan metode random sampling yaitu 

teknik pengambilan sampel dari populasi dengan cara mencari secara 

                                                             
9
 http://timur.ieleaning.me/2015/12/29/apa;yang-dimaksud-dengan-populasi-dan-sampel 

diakses tanggal 28 Februari 2019. 

http://timur.ieleaning.me/2015/12/29/apa;yang-dimaksud-dengan-populasi-dan-sampel
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acak sederhana tanpa memperhatikan tingkatan yang ada dalam 

populasi.
10

 Dalam hal pengambilan sampel, agar lebih sederhana 

penulis menggunakan rumus slovin. Rumus Slovin adalah sebuah 

rumus atau formula untuk menghitung jumlah sampel minimal apabila 

perilaku dari sebuah populasi tidak diketahui secara pasti. 

Rumus Slovin :  

  
 

     
 

Keterangan: 

 n = ukuran sampel 

N = ukuran populasi 

α = toleransi ketidaktelitian (dalam persen) 

Jumlah nasabah pembiayaan aneka guna pada tahun 2018 

terdapat 312 nasabah. Sehingga berdasarkan rumus Slovin tersebut, 

maka jumlah sampel yaitu : 

  
 

     
 

  
   

      (   ) 
 

  
   

      (    ) 
 

  
   

      (    )
 

  
   

      
 

                                                             
10

 Juliansyah Noor, Metode Penelitian : Skripsi, Tesis, Disertasi dan Karya Ilmiah, 

(Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), hlm. 151. 
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Berdasarkan rumus Slovin di atas, maka jumlah sampel dalam 

penelitian ini adalah 76 orang dari 312 nasabah pembiayaan aneka 

guna PT BRKS Capem Panam.  

4. Jenis dan Sumber Data 

Jenis dan sumber data dakam penilitian adalah  

a. Data Primer, yaitu data yang dikumpulkan secara langsung dari 

lapangan penelitian. Data ini penulis dapatkan melalui wawancara 

langsung dengan pihak bank khususnya Account Officer pada PT. 

BRKS Capem Panam. 

b. Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh melalui penelitian terdahulu 

yang dilakukan oleh pihak lain.
11

 Data sekunder biasanya berwujud 

data dokumentasi, buku-buku dan sumber-sumber lain yang 

mendukung tema penelitian. 

5. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data adalah suatu proses pengumpulan data primer 

atau sekunder, dalam suatu penelitian data merupakan langkah yang amat 

penting, karena data yang dikumpulkan akan digunakan untuk 

                                                             
11

 Erwan Agus Purwanto, Metode Penelitian Kuantitatif Untuk Administrasi Publik Dan 

Masalah-masalah Sosial, (Yogyakarta: Gava Media, 2011), hlm. 20. 
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pemecahan masalah yang sedang diteliti atau untuk menguji hipotesis 

yang telah dirumuskan.
12

 

Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan metode sebagai 

berikut : 

a. Angket (Questionary), yaitu berupa pertanyaan tertulis yang 

disebarkan kepada nasabah untuk memperoleh data yang diharapkan. 

b. Wawancara, yaitu peneliti melakukan tanya jawab dengan Account 

Officer di PT. BRKS Capem Panam. 

c. Dokumentasi, yaitu peneliti mengumpulkan dokumen-dokumen 

perusahaan, yaitu dari PT. BRKS Capem Panam. 

d. Studi Pustaka, yaitu dari buku-buku yang penulis baca.
13

 

6. Metode Analisis Data 

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan 

metode kualitatif dan deskriptif, yaitu setelah semua data telah berhasil 

dikumpulkan maka penulis menjelaskan secara rinci dan sistematis 

sehingga dapat tergambar secara utuh dan dapat dipahami secara jelas 

kesimpulan terakhirnya. 

 

F. Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan ini disajikan agar dapat mengetahui secara global apa 

yang akan diuraikan selanjutnya untuk keperluan itu dirancangkan penyusunan 

penelitian akan dibuat kedalam lima bab, antara lain : 

                                                             
12

 Syofian Siregar, Metode Penelitian Kuantitatif, (Jakarta: Kencana Prenada Media 

Group, 2013), hlm. 17. 
13

 Juliansyah Noor, Op.cit., hlm. 141. 
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BAB I   PENDAHULUAN 

Pada bab ini berisikan latar belakang masalah, batasan masalah, 

rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, metode 

penelitian, dan sistematika penulisan. 

BAB II   GAMBARAN UMUM PT. BANK RIAU KEPRI CAPEM 

SYARIAH PANAM 

Bab ini menjelaskan sejarah dan perkembangan PT. Bank Riau 

Kepri, visi dan misi PT. Bank Riau Kepri, nilai-nilai budaya PT. 

Bank Riau Kepri, perilaku utama insan PT. Bank Riau Kepri, 

produk-produk PT. Bank Riau Kepri, struktur organisasi PT. Bank 

Riau Kepri, dan job description PT. Bank Riau Kepri. 

BAB III LANDASAN TEORI 

Pada bab ini menjelaskan hal-hal yang berkaitan dengan teori yang 

ada hubungannya dengan permasalahan yang diteliti oleh penulis 

yaitu tentang peranan Account Officer dan loyalitas nasabah. 

BAB IV HASIL PENELITIAN 

Pada bab ini hasil penelitian tentang bagaimana peranan dan tugas 

seorang Account Officer di PT. BRKS Capem Panam dalam 

meningkatkan loyalitas nasabah dan bagaimana tingkat loyalitas 

nasabah di PT. BRKS Capem Panam. 

BAB V PENUTUP 

Pada bab ini berisikan kesimpulan dari hasil penelitian dan saran. 
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BAB II 

GAMBARAN UMUM PT BANK RIAU KEPRI SYARIAH 

 

A. Sejarah dan Perkembangan PT. Bank Riau Kepri Syariah 

Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri didirikan sesuai dengan Undang- 

Undang No. 13 tahun 1962 tentang Bank Pembangunan Daerah. Terhitung 

tanggal 01 April 1966 secara resmi kegiatan Bank Pembangunan Daerah Riau 

dimulai dengan status sebagai Bank Milik Pemerintah Daerah Riau. 

Dengan  berbagai  perubahan  dan  perkembangan kegiatan bank, sejak 

tahun  1975 status  pendirian Bank Pembangunan Daerah Riau disesuaikan 

dengan Peraturan Daerah Provinsi Daerah Tingkat  I Riau Nomor 10 Tahun 1975, 

yang kemudian diatur kembali dengan Peraturan Daerah Tingkat I Riau Nomor 18 

tahun 1986 berdasarkan Undang-Undang  Nomor  13  Tahun  1962. 

Status  pendirian  Bank  Pembangunan  Daerah  Riau diatur dan disesuaikan 

dengan Peraturan Daerah No. 14 tahun 1992 tentang Bank Pembangunan Daerah 

Riau berdasarkan Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan. 

Terakhir dengan  Peraturan  Daerah Provinsi Daerah I Riau Nomor 5 Tahun 1998 

tentang Perubahan pertama Peraturan Daerah  Provinsi Daerah  Tingkat  I Riau 

Nomor 14  Tahun 1992  Tentang Bank Pembangunan Daerah Riau. 

Selanjutnya Bank Pembangunan daerah Riau disetujui berubah status dari 

Perusahaan Daerah  (PD)  menjadi Perseroan Terbatas (PT) sesuai hasil 

keputusan  RUPS tanggal 26 Juni 2002 yang dibuat oleh notaris Ferry Bakti, SH 
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dengan Akta Nomor 33,  yang  kemudian ditetapkan dengan 

Peraturan  Daerah  Nomor  10  tahun  2002 tanggal 26 Agustus 2002 dan telah 

diundangkan dalam Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2002 Nomor 50. 

Perubahan Bentuk Hukum  tersebut  telah dibuat dengan Akta Notaris 

Muhammad Dahad  Umar,  SH  Notaris  di Pekanbaru nomor 36 tanggal 18 

Januari 2003 yang telah disahkan oleh Menteri Kehakiman dan  HAM  dengan 

Surat Keputusan  Nomor:C-09851.HT.01.01.TH.2003 tanggal 5 Mei 2003. 

Perubahan badan hukum  tersebut telah disahkan dalam RUPS tanggal 13 Juni 

2003 yang dituangkan  di  dalam  Akta Notaris No. 209  tanggal  13 Juni 2003 

Notaris Yondri Darto, SH, Notaris di Batam, dan telah pula mendapat persetujuan 

Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia nomor 5/30/KEP.DGS/2003 tanggal 22 

Juli 2003. 

Sesuai keputusan RUPSLB tanggal 26 April 2010, telah dilakukan  

perubahan nama PT. Bank  Pembangunan Daerah Riau menjadi PT. Bank 

Pembangunan Daerah Riau Kepri yang mendapat persetujuan dari  Menteri 

Hukum dan HAM RI melalui keputusan No.AHU-36484.AH.01.02 Tahun 

2010  tanggal 22 Juli 2010 dan Surat Direktur Jenderal Administrasi Hukum 

Umum Direktur Perdata No.AHU.2-AH.01.01-6849  tanggal 25 Agustus 2010, 

serta persetujuan dari Bank Indonesia melalui surat keputusan Gubernur Bank 

Indonesia No.12/59/KEP.GBI/2010  tanggal 23 September 2010. Perubahan nama 

ini diresmikan secara bersama oleh Gubernur Riau dan Gubernur Kepulauan Riau 

pada tanggal 13 Oktober 2010 di Batam.
14

 

                                                             
14

 https://www.bankriaukepri.co.id/riau_konf/visimisi 
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Sejarah beroperasinya Bank Riau Kepri Syariah tidak hanya dilandasi 

dengan adanya fakta bunga bank haram dari Majelis Ulama Indonesia pada akhir 

tahun 2003, namun juga disokong oleh beberapa faktor. Salah satu faktor yang 

memungkinkan diimplmentasikannya perbankan syariah adalah dari sisi regulasi 

dengan dikeluarkannya Undang-undang No. 10 tahun 1998 tentang Perubahan 

Undang-undang No. 7 tahun 1992 tentang Perbankan telah memberikan peluang 

bagi Bank umum Konvensional untuk ikut serta menangani Transaksi Perbankan 

Syariah juga mempunyai potensi pasar yang cukup besar di Riau dan Kepri, 

mengingat mayoritas penduduknya beragama Islam. 

Pada tahun 2001 dalam Rapat Umum Pemegang Saham Riau telah 

disetujui prinsip pembentukan Bank Riau Kepri Syariah, yang kemudian 

ditetapkan melalui Unit Usaha Syariah. Pendirian Bank Riau Kepri Syariah 

diawali dengan melakukan Restrukturisasi Organisasi di Bank Riau Kepri dengan 

membentuk Unit Usaha Syariah sesuai dengan Surat Keputusan Direksi No. 

44/KEPDIR/2002 pada Tanggal 01 Oktober 2002. Akselerasi pendirian Bank 

Riau Kepri Syariah dipercepat dengan pembentukan Tim Pengembangan Unit 

Usaha Syariah Bank Riau dengan SK Direksi PT. Bank Riau No. 

39/KEPDIR/2003. 

Pengajuan izin prinsip pendirian Bank Riau Syariah ke Bank Indonesia 

diajukan pada tanggal 29 Januari 2004. Persetujuan prinsip dari Bank Indonesia 

didapatkan tanggal 27 Februari 2004 melalui surat BI Pekanbaru No. 

6/7/DPbS/Pbr. Pada tanggal 1Juli 2004 dilaksanakan Soft dan Grand Opening 

Bank Riau Syariah, dan tanggal 22 Juli 2004 Bank Riau Kepri Syariah diresmikan 
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oleh Gubernur Riau HM Rusli Zainal yang kala itu juga dihadiri Deputi Gubernur 

Bank Indonesia Maulana Ibrahim dan serta Ketua DPRD Provinsi Riau Dr. 

Chaidir MM.
15

 

 

B. Visi dan Misi PT. Bank Riau Kepri Capem Syariah Panam 

1. Visi Bank Riau Kepri 

“Menjadi mitra syariah jasa layanan perbankan yang terkemuka didaerah, 

sehat dan kompetitif sesuai dengan ketentuan syariah.” 

2. Misi Bank Riau Kepri 

“Secara teguh, utuh dan tumbuh memenuhi prinsip kehati-hatian, mampu 

mendukung sektor riil dan konsisten menjalankan prinsip syariah secara 

optimal.”
16

 

3. Nilai-Nilai Budaya Bank Riau Kepri Syariah 

a. Integrity (Integritas) 

b. Synergy (Sinergi) 

c. Customer Fokus (Fokus pada Pelanggan) 

d. Professionalism (Profesional) 

e. Excellent (Unggul) 

 

C. Perilaku Utama Insan Bank Riau Kepri  

1. Jujur dan Berkomitmen  

2. Bekerjasama Saling Menghargai dan Mendukung 

                                                             
15

 https://www.bankriaukepri.co.id/riau_syariah/overview 
16

 https://www.bankriaukepri.co.id/riau_syariah/visimisi 
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3. Berfikir Positif 

4. Peduli Proaktif dan Cepat Tanggap 

5. Tulus Ikhlas  

6. Berorientasi Pada Solusi Terbaik  

7. Kompeten dan Bertanggung Jawab  

8. Bekerja cerdas, efektif dan efisien 

9. Kreatif, Inovatif dan Bernilai Tambah 

10. Memberikan Hasil Terbaik 

 

D. Produk dan Layanan PT. Bank Riau Kepri Capem Syariah Panam 

Dalam pengembangan atau operasionalnya Bank Riau Kepri Syari’ah 

menawarkan beberapa produk yang dikelola sesuai dengan labelnya yakni Bank 

Riau Kepri Syari’ah, produk yang ditawarkan merupakan produk yang sesuai 

dengan tuntutan dan ajaran Islam. Adapun produk-produk yang dimaksud adalah 

sebagai berikut: 

1. Penghimpunan Dana 

a. Tabungan iB Simpanan Amanah Riau (SINAR) 

Tabungan iB SINAR merupakan investasi berdasarkan prinsip mudharabah 

muthlaqoh. Dengan prinsip ini, dana tabungan anda dimanfaatkan secara 

produktif dalam bentuk pembiayaan kepada masyarakat, perusahaan dan 

perorangan secara operasional dan keuntungan dari pembiayaan ini dibagi 

antara nasabah dan bank sesuai porsi (nisbah) yang disepakati dimuka. 
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b. Tabungan iB Sinar Wadi’ah 

Tabungan iB Sinar denganprinsip Wadiah Yad Dhamanah atau disingkat 

dengan Tabungan iB Sinar Wadiah adalah Tabungan Sinar iB yang dapat 

ditarik sewaktu-waktu dan tidak ada imbalan yang diisyaratkan, kecuali 

dalam bentuk bonus yang besarannya berdasarkan kebijakan Bank serta 

tidak diperjanjikan di dalam akad.
17

 

c. Deposito iB 

Deposito iB Bank Riau Kepri adalah simpanan dana berjangka dengan 

menggunakan akad mudharabah muthlaqah, yang penarikannya hanya 

dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian nasabah penyimpan 

dengan Bank.
18

 

d. Tabungan iB Dhuha 

Tabungan iB Dhuha merupakan produk tabungan haji yang dirancang 

khusus untuk membantu Nasabah merencanakan Ibadah Haji Reguler 

(melalui SISKOHAT), Haji Plus dan Umrah. Kini tabungan iB Dhuha hadir 

dalam 2 (dua) skim syariah, yaitu: 

1) Tabungan Haji yang menggunakan akad wadi’ah (titipan) 

diperuntukkan bagi nasabah yang bermaksud melaksanakan Ibadah Haji 

reguler tanpa menentukan waktu keberangkatan dan jumlah setoran 

sesuai kemampuan nasabah. 

2) Tabungan Haji yang menggunakan akad Mudharabah sehingga nasabah 

mendapatkan bagi hasil. Produk ini diperuntukkan bagi nasabah yang 

                                                             
17

 Brosur Tabungan iB Sinar Wadiah 
18

 Brosur deposito iB 
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bermaksud melaksanakan Ibadah Haji Plus dan Umrah dengan 

menentukan sendiri waktu keberangkatan dan jumlah angsuran 

(tetap).
19

 

e. Giro iB 

Giro iB adalah sarana penyimpanan dana dengan prinsip wadiah (titipan) 

yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, 

bilyet giro, sarana perintah bayar lainnya, atau dengan pemindahbukuan. 

Dengan Giro iB maka nasabah dapat melakukan penarikannya, 

penyetorannya, transfer dana dan pembayaran tunai sewaktu-waktu. 

Dengan rekening Giro ini membantu anda melakukan pembayaran 

maupun penyetoran atas transaksi keuangan secara praktis.
20

 

f. Tabungan SimPel iB 

Tabungan SimPel iB adalah tabungan untuk siswa dengan persyaratan 

mudah dan sederhana serta fitur yang menarik dalam rangka edukasi dan 

inklusi dengan menggunakan prinsip syariah.
21

 

2. Penyaluran Dana 

1. Pembiayaan iB Pemilikan Rumah 

Pembiayaan yang diberikan kepada perorangan yang berpenghasilan 

tetap atau berpenghasilan tidak tetap, untuk membeli tanah dan atau bangunan 

rumah tapak/rumah tinggal, rumah susun, rumah toko dan rumah kantor 

selanjutnya disebut PPR iB. Jangka waktu pembiayaan iB PPR yang 

bervariatif hingga maksimal selama 15 tahun. 

                                                             
19

 Brosur Dhuha iB Tabungan Haji dan Umrah 
20

 Brosur Giro iB 
21

 Brosur SimPel iB 
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2. Pembiayaan Komersial iB Atas Dasar Kontrak 

Pembiayaan yang diberikan kepada rekanan dalam rangka memenuhi 

kebutuhan pembiayaan atas dasar proyek yang didapat. Tujuan pembiayaan 

komersial iB atas dasar kontrak adalah mendapatkan pembiayaan tambahan 

modal kerja dan investasi dalam rangka pelaksanaan proyek yang didapatnya 

dari instansi pemerintah ataupun instansi lainnya. 

3. Pembiayaan Kepemilikan Kendaraan Bermotor 

Pembiayaan kendaraan bermotor murabahah adalah pembiayaan yang 

diberikan kepada pegawai yang berpenghasilan tetap, pensiunan, pekerja, dan 

pengusaha dalam rangka kepemilikan kendaraan bermotor roda 2 (dua) dan 

atau 4 (empat). Tujuan dari pembiayaan ini adalah untuk pembelian 

kendaraan bermotor (baru atau bekas) yang meliputi: 

a. Kendaraan roda 2 (dua) 

b. Kendaraan roda 3 (tiga) atau lebih 

4. Gadai Emas iB (Rahn) 

Gadai Emas iB (Rahn Emas) adalah fasilitas pinjaman yang diberikan 

Bank Riau Syariah kepada nasabah dengan jaminan berupa emas perhiasan 

atau emas batangan dengan mengikut prinsip syariah.
22

 

5. Pembiayaan iB umrah Dan Wisata Religi  

Pembiayaan iB Umrah dan Wisata Religi adalah fasilitas pembiayaan 

yang diberikan kepada nasabah untuk tujuan membiayai paket ibadah umrah 

dan wisata religi ke pusat-pusat sejarah peradaban islam yang menggunakan 

                                                             
22

 Brosur Rahn Emas iB 
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akad Ijarah Multijasa dengan memperhitungkan uang muka pembiayaan. 

Jangka Waktu Pembiayaan iB Multijasa Umrah minimal 1 (satu) tahun dan 

Maksimal 3 (tiga) tahun.
23

 

6. Pembiayaan Kepemilikan Emas (PKE) iB 

Pembiayaan Kepemilikan Emas (PKE) iB BankRiau Kepri Unit Usaha 

Syariah (atau disingkat Pembiayaan) adalah pembiayaan untuk kepemilikan 

emas dengan menggunakan akad murabahahdalam bentuk emas 

padu/lantakan/batangan (gold bar) dengan memperhitungkan uang muka 

pembiayaan.
2425

 

7. Pembiayaan iB Aneka Guna 

Pembiayaan iB Aneka Guna adalah pembiayaan yang diberikan 

kepada pegawai dan pensiunan yang berpenghasilan tetap, pekerja profesi dan 

pengusaha dalam rangka pembiayaan tanah untuk perumahan, 

pembangunan/rehabilitasi/renovasi rumah sendiri, pembelian perabot dan 

peralatan rumah tangga serta kebutuhan lainnya, sesuai dengan prinsip 

syariah.  

8. Pembiayaan Usaha Mikro dan Kecil iB 

Pembiayaan usaha mikro kecil disebut juga dengan pembiayaan UMK 

iB yaitu pembiayaan yang diberikan kepada pengusaha mikro dan kecil yang 

bergerak pada sektor ekonomi yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah 

dalam rangka memenuhi kebutuhan pembiayaan investasi dan atau modal 

kerja baik atas dasar kontrak maupun non kontrak. Tujuan dari pembiayaan 

                                                             
23

 Brosur Pembiayaan iB Multijasa Umrah dan Wisata Religi 
24

 https://www.bankriaukepri.co.id/riau_syariah/pembiayaan 
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ini adalah membantu para pengusaha mikro dan pengusaha kecil untuk 

mendapatkan pembiayaan modal kerja dan pembiayaan investasi untuk usaha 

perorangan, kelompok, perusahaan dan koperasi, berdasarkan kontrak atau 

non kontrak yang bergerak pada sektor ekonomi yang tidak bertentangan 

dengan prinsip syariah. 

3. Produk Jasa / Layanan 

a) Transfer 

Transfer adalah suatu kegiatan jasa bank untuk memindahkan sejumlah 

dana tertentu sesuai dengan perintah sipemberi amanat yang ditujukan 

sebagai penerima transfer. 

b) Kliring 

Kliring adalah sarana yang digunakan oleh bank untuk menjalankan 

fungsinya, yaitu untuk memudahkan transaksi antarbank.  

c) Inkaso 

Inkaso adalah sebuah layanan bank untuk penagihan pembayaran atas 

surat/dokumen berharga kepada pihak ketiga di tempat atau kota lain di 

dalam negeri. Surat atau dokumen yang dapat diproses adalah wesel, cek, 

bilyet giro, kwitansi, surat promes/askep dan hadiah undian. 

d) Bank Garansi 

Bank garansi adalah jaminan pembayaran dari bank yang diberikan kepada 

pihak penerima jaminan (bisa perorangan maupun perusahaan) apabila 

pihak yang dijamin tidak dapat memenuhi kewajiban atau cidera janji. 
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e) Real Time Gross Settlement (RTGS) 

RTGS adalah proses penyelesaian akhir transaksi pembayaran yang 

dilakukan pertransaksi dan bersifat Real-time, dimana rekening peserta 

dapat didebit atau dikredit berkali-kali dalam sehari sesuai dengan 

pembayaran dan penerimaan pembayaran. 

f) Sms Banking 

Sms banking adalah salah satu fitur teknologi yang berupa layanan bagi 

nasabah bank, yang mengizinkan para nasabah untuk mengakses akun 

bank mereka melalui fitur sms. 

g) Mobile Banking 

Mobil banking merupakan layanan yang memungkinkan nasabah bank 

melakukan transaksi perbankan melalui ponsel atau smartphone. 
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E. Struktur Organisasi PT. Bank Riau Kepri Capem Syariah Panam 

Gambar 2.1 

Struktur Organisasi PT. Bank Riau Kepri Cabang Pembantu Syariah Panam 
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F. Job Description (Uraian – Uraian Tugas) 

Adapun uraian jabatan (Job Description) dari struktur organisasi PT. Bank 

Riau Kepri Cabang Syari’ah Pekanbaru yaitu sebagai berikut: 

1. Pimpinan Cabang Pembantu Syariah Panam 

a. Menyusun Rencana Kerja Anggaran Tahunan (RKAT) dalam bentuk soal 

getting dan anggaran kantor cabang Syariah 

b. Memberikan tanggapan atas temuan hasil pemeriksaan internal 

(SKAI/DPS) dan eksternal serta melakukan tindak lanjut perbaikan yang 

diperlukan. 

c. Melatih/membimbing bawahannya untuk meningkatkan keterampilan, 

prestasi dan mutu pegawai, termasuk diantaranya mengusulkan 

pelatihan/workshop. 

2. Pemimpin Seksi Operasional & Pelayanan Nasabah 

a. Melakukan supervise terhadap tugas dan fungsi yang dilakukan oleh 

Funding Officer, Teller, Customer Service, Petugas Admin/legal, Umum 

dan Akuntansi dan bawahan lainnya. 

b. Memastikan bawahannya untuk selalu memelihara dan menjaga 

kerahasiaan password dan sandi masing-masing, termasuk kerahasiaan 

password yang menjadi tanggung jawab. 

c. Memberikan tanggapan atas temuan hasil pemeriksaan internal 

(SKAI/DPS) dana eksternal serta melakukan tindak lanjut perbaikan yang 

diperlukan. 
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d. Melatih/membimbing bawahannya untuk meningkatkan keterampilan, 

prestasi dan mutu pegawai, termasuk diantaranya mengusulkan 

pelatihan/workshop. 

3. Teller  

a. Melayani dan membantu nasabah yang melakukan penyetoran dan 

penarikan tunai/transfer/cetak buku. 

b. Mengecek dan menghitung keaslian uang. 

c. Melakukan posting validasi penyetoran dan penarikan dengan benar. 

d. Membuat daftar kas fisik dibawah tanggung jawabnya setiap akhir hari 

kerja. 

4. Customer Service  

a. Memasarkan produk bank kepada nasabah. 

b. Mendengarkan keluhan nasabah dan memberi solusi. 

c. Melaksanakan pelayanan menyangkut pembukaan rekening dan penutupan 

rekening nasabah maupun keluhan nasabah. 

d. Membuat Laporan bulanan yang terdiri dari Laporan SMS Banking, 

Laporan Keluhan Nasabah, Laporan ATM (pembukaan dan penutupan), 

Laporan Pelimpahan Dana Setoran Porsi Haji, Laporan Hasil EOD, 

Laporan Deposito, Giro dan Tabungan. 

5. Akuntansi, Umum dan Pelaporan. 

a. Mencetak, membuat dan mengadministrasikan laporan keuangan harian 

dan bulanan PT. Bank Riau Cabang Pembantu Syariah Panam. 
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b. Memastikan bahwa laporan keuangan tersebut telah sesuai/telah benar 

pencatatannya. 

c. Melakukan pencatatan keuangan atas aktivitas biaya maupun tagihan yang 

ada pada Bank Riau Kepri Capem Syariah Panam harian dan bulanan. 

d. Memonitoring system pencatatan keuangan baik internal maupun antar 

kantor yang harus diselesaikan pada hari yang sama. 

e. Membuat administrasi registrasi dokumen masuk dan keluar. 

f. Menginventarisir, mencatat dan membukukan inventaris kantor, alat tulis 

kantor dan kebutuhan kantor lainnya. 

g. Melakukan pengisian uang kas fisik ATM dan memastikan ketersediaan 

uang kas fisik ATM setiap hari agar aman dan lancer. 

6. Administrasi Pembiayaan 

a. Membantu memasarkan produk bank kepada nasabah potensial. 

b. Memeriksa kelengkapan persyaratan pencairan pembiayaan. 

c. Menyiapkan dokumen menyangkut realisasi pembiayaan dan 

menyampaikan ke nasabah. 

d. Menghubungi notaris dan asuransi dalam rangka pembiayaan nasabah. 

e. Membuat daftar realisasi penyaluran pembiayaan setiap bulannya. 

f. Mengelola dan mengendalikan dokumen pembiayaan yang sudah 

direalisasikan. 

g. Menyimpan dan merawat jaminan asli pembiayaan. 

7. Funding Officer 

a. Melaksanakan aktivitas pemasaran dana dan jasa. 
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b. Menyusun rencana kerja / kegiatan pemasaran dana dan jasa. 

c. Melaksanakan target penjualan (new sales and portofolio) dan standar 

service. 

d. Melaksanakan kegiatan-kegiatan marketing sesuai petunjuk dan 

kebijaksanaan. 

e. Memberikan solusi perbankan kepada calon nasabah serta menawarkan 

produk dana dan jasa yang sesuai kebutuhan nasabah / calon nasabah. 

8. Pemimpin Seksi Pembiayaan 

a. Melakukan supervise terhadap tugas dan fungsi yang dilakukan oleh 

Relationship Officer / RO. 

b. Melakukan prinsip kehati-hatian dan Good Coorporate Governance (GCG) 

dalam setiap proses pembiayaan. 

c. Memonitor dan menjaga kualitas pembiayaan agar tidak mengalami 

penurunan. 

d. Memberikan tanggapan atas temuan hasil pemeriksaan internal 

(SKAI/DPS) dan eskternal serta melakukan tindak lanjut perbaikan yang 

diperlukan. 

e. Melatih/membimbing bawahannya untuk meningkatkan keterampilan, 

prestasi dan mutu pegawai, termasuk diantaranya mengusulkan pelatihan / 

workshop. 

9. Analis Pembiayaan 

a. Menganalisa setiap pembiayaan yang akan dicairkan apakah sudah sesuai 

dengan persyaratan atau tidak. 
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b. Melakukan prinsip kehati-hatian dan Good Corporate Governance (CGC) 

dalam setiap proses pembiayaan. 

c. Memberikan tanggapan atas temuan hasil pemeriksaan internal 

(SKAI/DPS) dan eksternal serta melakukan tindak lanjut perbaikan yang 

diperlukan. 

10. Relationship Officer 

a. Melaksanakan aktivitas pemasaran bisnis/pembiayaan. 

b. Mengelola proses permohonan pembiayaan langsung dan tidak langsung 

(direct financing & undirect financing). 

c. Mengelola hubungan dengan nasabah. 

d. Melakukan pemantauan nasabah yang menjadi kelolaannya. 

e. Melakukan prinsip kehati-hatian dan Good Coorporate Governance (GCG) 

dalam setiap proses pembiayaan. 

11. Relationship Officer (Rahn) 

a. Melayani nasabah yang akan melakukan Gadai Emas, Perpanjangan dan 

Pelunasan Rahn. 

b. Membuat laporan Realisasi Gadai Emas, Laporan Perpanjangan Rahn dan 

Laporan Pelunasan Rahn Emas setiap harinya, di Cross Check dengan 

Neraca. 

c. Mencetak laporan pinjaman Rahn Emas yang akan jatuh tempo setiap 

bulannya. 

d. Menghubungi nasabah Rahn yang telah jatuh tempo. 
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e. Membuat Laporan Bulanan Realisasi Gadai Emas, Laporan Biaya 

Realisasi & Perpanjangan Gadai Emas ke Kantor Cabang Syariah 

Pekanbaru (UP. Pelaksana Pelaporan & SID). 

12. Supir 

a. Memastikan kendaraan operasional dalam kondisi baik & bersih setiap 

harinya. 

b. Melakukan dan memastikan servis kendaraan operasional secara berkala 

sesuai jadwal dan keperluan. 

c. Melakukan pengisian BBM secara berkala sesuai kebutuhan operasional 

kantor. 

d. Menjemput pimpinan sebelum jam operasional kantor dan mengantarkan 

pimpinan pulang setelah jam operasional tutup. 

e. Membantu bagian pelayanan untuk melakukan tambahan dan setoran kas. 

f. Membantu bagian pembiayaan melakukan peninjauan lokasi usaha dan 

jaminan nasabah / calon nasabah serta dan keperluan lainnya yang 

menyangkut dengan seksi pembiayaan. 

13. Security  

a. Melakukan penjagaan terhadap keamanan dan ketertiban lingkungan 

kantor. 

b. Melakukan keamanan terhadap aktivitas kas kantor. 

c. Melakukan keamanan terhadap inventaris kantor. 

d. Melakukan keamanan terhadap kenyamanan nasabah pada Bank Riau 

Kepri Capem Syariah Panam. 
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e. Membuka pintu saat nasabah masuk ke kantor. 

f. Menyambut nasabah dengan salam, senyum dan sapa serta menanyai 

kebutuhan nasabah dengan kata “Assalamualaikum Bapak/Ibu” Apa yang 

bisa kami bantu? Dan memastikan bahwa kebutuhan / transaksi nasabah 

terlayani dengan baik.  

14. Cleaning Service 

a. Menjaga kebersihan terhadap Gedung kantor. 

b. Menjaga kebersihan terhadap halaman Gedung kantor. 

c. Menjaga kebersihan terhadap inventaris kantor. 

d. Menjaga kebersihan terhadap toilet kantor. 

e. Menjaga kerapian dan keindahan lingkungan kerja Bank Riau Kepri 

Capem Syariah Panam. 

f. Menginventarisir terhadap kebutuhan peralatan kebersihan kantor. 

g. Melakukan check secara berkala terhadap kebersihan dan lingkungan kerja 

(Hall, Counter, Toilet, Ruangan Pimpinan dan lainnya). 
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BAB III 

LANDASAN TEORI 

 

A. Teori Account Officer 

1. Pengertian Account Officer 

Marketing adalah aktifitas, serangkaian intuisi, dan proses 

menciptakan, mengkomunikasikan, menyampaikan, dan mempertukarkan 

tawaran yang bernilai bagi pelanggan, klien, mitra, dan masyarakat umum.
25

 

Marketing dalam bidang jasa perbankan merupakan proses atau kegiatan 

untuk mempromosikan barang dan jasa atau produk dalam segi perbankan. 

Didalam dunia perbankan fungsi jabatan marketing juga sering disebut 

dengan Funding Officer. Funding adalah kegiatan menghimpun dana atau 

bisa didefinisikan sebagai sesuatu kegiatan menarik dana dari masyarakat 

atau pihak ketiga. 

Penjualan dalam perbankan secara umum dilakukan oleh seluruh 

pegawai bank, mulai dari cleaning service, satpam, customer service atau 

service assistens. Para petugas mempunyai kesempatan untuk berkomunikasi 

langsung dengan konsumen sehingga lebih leluasa dalam menjelaskan 

manfaat produk bank yang sedang mereka promosikan. Kegiatan promosi ini 

penting peranannya untuk mempopulerkan produk bank yang lebih komplek 

sifatnya.
26

 Banyak istilah dari marketing funding yang digunakan dalam dunia 

perbankan, seperti Personal Banking Officer (PBO), Customer Relationship 

                                                             
25

 https://id.wikipedia.org/wiki/Pemasaran, diakses pada tanggal 8 Mei 2019. 
26

 Tri Wahyuni, “Strategi Promosi Personal Selling pada Produk Tabungan Mudharabah 

di BMT Syariah Tambang Kabupaten Kampar Riau” (Skripsi-Universitas Islam Negeri Sultan 

Syarif Kasim Riau,2012). 

https://id.wikipedia.org/wiki/Pemasaran
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Officer (CRO), Account Officer (AO), semua istilah tersebut merujuk pada 

satu bidang yang sama yaitu marketing. Dalam penelitian ini istilah yang 

digunakan untuk seseorang yang bertugas melakukan pemasaran produk 

perbankan disebut Account Officer (AO). 

Account Officer adalah petugas bank yang dalam melaksanakan 

pekerjaannya berusaha menciptakan paket produk dan jasa yang sesuai 

dengan kebutuhan nasabah.
27

 Di Indonesia sendiri istilah dan sistem Account 

Officer mulai digunakan di dunia perbankan, yaitu sejak deregulasi 1 Juni 

1983, sebagai upaya untuk meraih pasar yang lebih luas dan untuk 

meningkatkan efesiensi guna meraih profitabilitas yang lebih baik di tengah 

persaingan yang tajam. Disamping itu, Account Officer merupakan point of 

contact antara bank dengan pihak customer, dimana seorang account officer 

harus memelihara hubungan dengan nasabah dan wajib memonitor seluruh 

kegiatan nasabah secara terus menerus.
28

 

2. Dasar Hukum Account Officer 

Account Officer adalah aparat manajemen/petugas bank yang 

ditugaskan untuk membantu direksi dalam menangani tugas-tugas khususnya 

menyangkut bidang marketing dan pembiayaan. Account Officer dituntut 

memiliki keahlian dan keterampilan, baik teknis maupun operasional, serta 

memiliki penguasaan pengetahuan yang bersifat teoritis. Account Officer 

yang baik telah terbiasa dengan berbagai barang yang lazim digunakan untuk 

menganalisis, mengetahui cara-cara menganalisis, memiliki pengetahuan 

                                                             
27

 Jusuf Jopie, Panduan Dasar Untuk Account Officer, (Akademi Manajemen Perusahaan 

YKPN, Yogyakarta, 2014), hlm, 20. 
28

 Ibid, 6. 
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yang memadai tentang aspek ekonomi keuangan, manajemen, hokum, dan 

teknis, serta memiliki wawasan yang luas mengenai prinsip-prinsip 

pembiayaan. Hal ini sesuai dengan firman Allah Swt. dalam Al-Qur’an, Surat 

An-Nisa’ Ayat 135; 

              

                         

                            

Artinya: ’’Hai orang-orang yang beriman! Jadilah kamu penegak keadilan, 

menjadi saksi kerena Allah, walauoun terhadap dirimu sendiri atau 

terhadap ibu bapak dan kaum kerabatmu. Jika dia (yang terdakwa) 

kaya atau miskin, maka Allah lebih mengetahui kemashlahatan 

(kebaikannya). Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu 

karena ingin menyimpang dari kebenaran. Dan jika kamu 

memutarbalikkan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi, maka 
(ketahuilah) sesungguhnya Allah Maha teliti terhadap segala apa 

yang kamu kerjakan (QS An-Nisa’ : 135)
29

 

 

3. Peranan dan Fungsi Account Officer 

Sebagai bagian dari personil bank Account Officer memiliki peranan 

yang sangat penting. Dilain sisi Account Officer dihadapkan pada target 

pencapaian bank, disisi lain Account Officer harus menjaga nasabah agar 

senyaman mungkin dalam menggunakan produk yang digunakan. Pada 

dasarnya peran seorang Account Officer adalah sebagai berikut: 

a. Mengelola account 

Seorang Account Officer berperan untuk membina nasabah agar 

mendapatkan efisiensi dan optimalisasi dari setiap transaksi keuangan 

                                                             
29

 Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahannya, (Jakarta: Raja Publshing, 

2010), hal : 144 
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yang dilakukan tanpa meninggalkan tanggung jawabnya sebagai personil 

bank. 

b. Mengelola Produk 

Seorang Account Officer harus mampu menjembatani kemungkinan 

pemakaian berbagai produk yang paling sesuai untuk kebutuhan 

nasabahnya. 

c. Mengelola kredit 

Account Officer berperan untuk melakukan pemantauan atas pinjaman 

yang diberikan kepada nasabah agar nasabah selalu memenuhi komitmen 

atas pinjamannya serta untuk melaksanakan ini, seorang Account Officer 

harus memiliki pengetahuan yang cukup tentang bisnis nasabahnya. 

d. Mengelola penjualan 

Seorang Account Officer pada dasarnya merupakan ujung tombak bank 

dalam memasarkan produknya, maka seorang Account Officer juga harus 

memiliki salesmanship yang memadai untuk dapat memasarkan produk 

yang ditawarkan. 

e. Mengelola profitability 

Seorang Account Officer juga berperan dalam menentukan keuntungan 

yang diperoleh bank. Dengan demikian, ia harus yakin bahwa segala hal 

yang dilakukannya berada dalam suatu kondisi memberikan keuntungan 

kepada bank.
30

 

  

                                                             
30

 Ibid, hlm. 8-9 
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B. Teori Loyalitas  

1. Pengertian Loyalitas 

Dalam perusahaan yang bergerak dibidang jasa, kesetiaan pelanggan 

tidak terbentuk dalam waktu singkat tetapi melalui proses belajar dan 

berdasarkan hasil pengalaman pelanggan itu sendiri dari pembeli konsisten 

sepanjang waktu. Loyalitas nasabah atau pelanggan adalah komitmen 

pelanggan bertahan secara mendalam untuk berlangganan kembali atau 

melakukan pembelian ulang produk/jasa terpilih secara konsisten dimasa 

yang akan datang, meskipun pengaruh situasi dan usaha-usaha pemasaran 

mempunyai potensi untuk menyebabkan perubahan perilaku.  

Loyalitas pelanggan dipandang sebagai kekuatan hubungan antara 

sikap relatif seseorang dan bisnis berulang. Hubungan ini dipandang karena 

dijembatani oleh norma-norma sosial dan faktor-faktor situsional. Loyalitas 

juga dapat diartikan sebagai keputusan pelanggan untuk secara sukarela terus 

menerus berlangganan dengan perusahaan tertentu dalam jangka waktu yang 

lama.
31

 

2. Faktor-faktor yang Mepengaruhi Loyalitas Pelanggan 

a. Kepuasan Pelanggan 

Definisi kepuasan yang terdapat dalam berbagai literatur cukup beragam. 

Kotler (2000, 36) mendefinisikan kepuasan pelanggan sebagai perasaan 

suka/tidak seseorang terhadap suatu produk setelah ia membandingkan 

prestasi produk tersebut dengan harapannya. Dari definisi diatas dapat 

                                                             
31

 http://jurnalfebi.uinsby.ac.id/index.php/oje/article/download/29/27/. 
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ditarik kesimpulan bahwa pada dasarnya pengertian kepuasan pelanggan 

mencakup perbedaan antara harapan dan prestasi atau hasil yang 

dirasakan.
32

 Bagi seorang muslim menjalankan usaha (bisnis) merupakan 

ibadah, sehingga usaha itu harus dimulai dengan niat yang suci (lillahi 

ta’ala), kemudian diikuti dengan cara yang benar, tujuan yang benar, serta 

pemanfaatan hasil usaha secara benar pula. Sebagaimana firman Allah 

SWT dalam surah al-Imran ayat 159 telah memberikan pedoman kepada 

mukmin (pelaku usaha) agar berlemah lembut kepada objek dakwah, yang 

berbunyi : 

               

                         

              

Artinya :  

“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.” (Q.S. al-Imran: 

159)
33

 

 

b. Kualitas Jasa 

Salah satu faktor penting yang dapat membuat pelanggan puas adalah 

                                                             
32

 http://journals.ums.ac.id/index.php/benefit/article/download/1217/781 
33

 Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan terjemahan, (Jakarta: Raja Publshing, 2010), 

hlm. QS. Al-Imran ayat 159 
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kualitas jasa. Kualitas jasa ini mempunyai pengaruh terhadap kepuasan 

pelanggan. Pemasar dapat meningkatkan kualitas jasa untuk 

mengembangkan loyalitas pelanggannya. Produk yang berkualitas rendah 

akan menanggung resiko pelanggan tidak setia. Jika kualitas diperkuat 

dengan periklanan yang intensif, loyalitas pelanggan akan lebih mudah 

diperoleh.
34

 Dalam konteks ini, Allah juga menghendaki setiap umatNya 

untuk menepati janji yang telah dibuat dan dinyatakan dalam Al-Qur’an 

surat An-Nahl ayat 91. 

             

                   

Artinya :  

“Dan tepatilah perjanjian dengan Allah apabila kamu berjanji dan 

janganlah kamu membatalkan sumpah-sumpah (mu) itu sesudah 

meneguhkannya, sedang kamu telah menjadikan Allah sebagai 

saksimu (terhadap sumpah-sumpah itu), sesungguhnya Allah 

mengetahui apa yang kamu perbuat.”
35

 

 

c. Citra 

Para pakar pemasaran memberikan berbagai definisi serta pendapat 

tentang citra dan dengan penekanan yang beragam pula. Walaupun 

demikian mereka sepakat akan semakin pentingnya citra yang baik 

(positif) bagi sebuah produk. 

Kotler (2000, 553) mendefinisikan citra sebagai “seperangkat 

keyakinan, ide dan kesan yang dimiki seseorang terhadap suatu objek”. 
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d. Rintangan untuk berpindah 

Faktor lain yang mempengaruhi loyalitas yaitu besar kecilnya 

rintangan berpindah. Semakin besar rintangan untuk berpindah akan 

membuat pelanggan menjadi loyal. 

3. Tahapan Loyalitas Pelanggan  

Selama ini loyalitas pelanggan kerap kali dikaitkan dengan perilaku 

pembelian ulang. Keduanya berhubungan, namun sesungguhnya berbeda. 

Dalam konteks merek, misalnya, loyalitas mencerminkan komitmen 

psikologis terhadap merek tertentu, sedangkan perilaku pembelian ulang 

semata-mata menyangkut pembelian merek tertentu yang sama secara 

berulang kali.
36

 

Menurut Hill (1996:60), loyalitas pelanggan dibagi menjadi enam 

tahapan yaitu: 

a. Suspect 

Meliputi semua orang yang diyakini akan membeli (membutuhkan) 

barang/jasa, tetapi belum memiliki informasi tentang barang/jasa 

perusahaan. 

b. Prospect 

Meliputi semua orang yang memiliki kebutuhan akan jasa tertentu, dan 

mempunyai kemampuan untuk membelinya. Pada tahap ini meskipun 

mereka belum melakukan pembelian tetapi telah mengetahui keberadaan 

perusahaan dan jasa yang ditawarkan melalui rekomendasi pihak lain 
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(word of mouth). 

c. Customer 

Pada tahap ini pelanggan telah melakukan transaksi dengan perusahaan, 

tetapi tidak mempunyai perasaan positif terhadap perusahaan, loyalitas 

pada tahap ini belum terlihat. 

d. Clients 

Meliputi semua pelanggan yang telah membeli barang/jasa yang 

dibutuhkan dan ditawarkan perusahaan secara teratur, hubungan ini 

berlangsung lama, dan mereka telah memiliki sifat retention. 

e. Advocaters  

Pada tahap ini, clients secara aktif mendukung perusahaan dengan 

memberikan rekomendasi kepada orang lain agar mau membeli 

barang/jasa di perusahaan tersebut. 

f. Partners 

Pada tahap ini telah terjadi hubungan kuat dan saling menguntungkan 

antara perusahaan dengan pelanggan, pada tahap ini pula pelanggan berani 

menolak produk atau jasa dari  perusahaan lain. 

4. Karakteristik Loyalitas Pelanggan 

Menurut Griffin (2005;31), pelanggan yang loyal memiliki karakteristik 

sebagai berikut : 

a. Makes Reguler Repeat Purchases 

Pelanggan setia yang akan melakukan pembelian ulang terhadap produk 

melainkan satu periode tertentu. 
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b. Purchases Across Product And Service Lines 

Pelanggan yang loyal tidak hanya membeli satu macam produk saja 

melainkan membeli lini produk dan jasa lain pada badan hukum usaha 

yang sama. 

c. Refers Other 

Pelanggan setia akan merekomendasikan hal-hal yang positif mengenai 

produk-produk badan usaha kepada rekan atau pelanggan lain dan 

meyakinkan bahwa produk-produk badan usaha kepada rekan atau 

pelanggan lain dan meyakinkan bahwa produk tersebut baik sehingga 

orang lain ikut membeli produk badan usaha tersebut. 

d. Demonstrates An Immunity To The Pull Of The Competition 

Pelanggan setia akan menolak untuk mempertimbangkan tawaran terhadap 

produk badan usaha lain karena bahwa produk badan usaha yang telah 

dipilih adalah yang paling baik.
37

 

 

C. Teori Nasabah 

1. Pengertian Nasabah 

Pihak-pihak yang menggunakan jasa bank disini tidak hanya nasabah 

penyimpan dana dan nasabah peminjam dana, melainkan pula nasabah 

pengguna jasa bank lainnya yang tidak terkait dengan fungsi pokoknya 

sebagai wadah penghimpun dan penyaluran dana masyarakat. Sesuai dengan 

ketentuan dalam Pasal 1 Angka 16 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 
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sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, 

secara Yuridis “nasabah” diartikan sebagai “pihak yang menggunakan jasa 

bank”. Dalam pengertian nasabah disini, termasuk pula pihak yang tidak 

memiliki rekening, tetapi memanfaatkan jasa bank untuk melakukan transaksi 

keuangan (walkin costumer). Secara sederhana, setiap orang yang menyimpan 

uangnya dibank disebut sebagai nasabah penyimpan.
38

 

Adapun pihak-pihak yang termasuk sebagai nasabah adalah: 

a. Orang 

Nasabah bank terdiri dari orang yang telah dewasa dan orang yang belum 

dewasa.  

b. Badan Hukum 

Untuk nasabah berupa badan hukum, perlu diperhatikan aspek legalitas 

dari badan hukum tersebut serta kewenangan bertindak dari pihak yang 

berhubungan dengan bank. 

2. Sifat-sifat Nasabah 

Dalam melayani nasabah sebaiknya seorang karyawan bank, khususnya 

Account Officer mampu memahami dan mengerti akan sifat-sifat masing-

masing nasabahnya. Hal ini disebabkan masing-masing nasabah memiliki 

sifat-sifat yang berbeda, misalnya daerah asal, agama, pendidikan, 

pengalaman, dan budaya. Secara umum setiap nasabah memiliki keinginan 

yang sama, yaitu ingin dipenuhi keinginan dan kebutuhannya serta selalu 

ingin memperoleh perhatian. 
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Berikut ini sifat-sifat nasabah yang harus dikenal: 

a. Nasabah dianggap sebagai raja 

Petugas CS harus menganggap nasabah adalah raja, artinya seorang raja 

harus dipenuhi semua keinginan dan kebutuhannya. Pelayanan yang 

diberikan haruslah seperti melayani seorang raja dalam arti masih dalam 

batas-batas etika dan moral dengan tidak merendahkan derajat bank atau 

derajat CS itu sendiri. 

b. Mau dipenuhi keinginan dan kebutuhannya 

Kedatangan nasabah ke bank adalah agar hasrat atau keinginannya 

terpenuhi, baik berupa informasi, pengisian aplikasi, atau keluhan-keluhan. 

Jadi, tugas petugas CS adalah berusaha memenuhi keinginan dan 

kebutuhan nasabah. 

c. Tidak mau didebat dan tidak mau disinggung 

Sudah merupakan hukum alam bahwa nasabah paling tidak suka didebat 

atau dibantah. Usaha setiap pelayanan dilakukan melalui diskusi yang 

santai dan rileks. Pandai-pandailah mengemukakan pendapat sehingga 

nasabah tidak mudah tersinggung. 

d. Nasabah mau diperhatikan  

Nasabah yang datang ke bank pada hakikatnya ingin memperoleh 

perhatian. Jangan sekali-kali menyepelekan atau membiarkan nasabah, 

berikan perhatian secara penuh sehingga nasabah benar-benar merasa 

diperhatikan. 
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e. Nasabah merupakan sumber pendapatan bank 

Pendapatan utama bank adalah dari transaksi yang dilakukan oleh 

nasabahnya. Oleh karena itu, jika membiarkan nasabah berarti 

menghilangkan pendapatan. Nasabah merupakan sumber pendapatan yang 

harus dijaga.
39

 

3. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kepuasan Nasabah 

Dalam pasar yang pesaingannya cukup tinggi, perusahaan mulai 

bersaing untuk memberikan kepuasan kepada nasabahnyanya agar nasabah 

mempunyai kesetiaan yang tinggi terhadap jasa layanan yang ditawarkan oleh 

perusahaan. Menurut Jones dan Sasser menyatakan bahwa loyalitas nasabah 

merupakan suatu variable endogen yang disebabkan oleh kombinasi dari 

kepuasan sehingga loyalitas nasabah merupakan fungsi dari kepuasan. Jika 

hubungan antara kepuasan dengan loyalitas nasabah adalah positif, maka 

kepuasan yang tinggi akan meningkatkan loyalitas nasabah.
40

 

Menurut Zheithml and Bitner ada beberapa faktor yang mempengaruhi 

kepuasan nasabah, antara lain : 

a. Fitur produk dan jasa. Kepuasan nasabah terhadap produk atau jasa secara 

signifikan dipengaruhi oleh evaluasi pelanggan terhadap fitur produk atau 

jasa. Untuk jasa perbankan, fitur yang penting meliputi karyawan yang 

sangat membantu dan sopan, ruang transaksi yang nyaman, sarana 

pelayanan yang menyenangkan, dan sebagainya. Dalam melakukan studi 

kepuasan, banyak perusahaan yang menggunakan kelompok fokus untuk 
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menentukan fitur dan atribut penting dari jasa dan kemudian mengukur 

persepsi nasabah terhadap fitur tersebut. Penelitian juga menunjukkan 

bahwa pelanggan jasa akan membuat tradeoff antara fitur jasa yang 

berbeda (misalnya, tingkat harga dengan kualitas, atau dengan keramahan 

karyawan), tergantung pada tipe jasa yang dievaluasi dan tingkat kekritisan 

jasa. 

b. Emosi Nasabah 

Emosi juga dapat mempengaruhi persepsi pelanggan terhadap produk atau 

jasa. Emosi ini dapat stabil, seperti keadaan pikiran atau perasaan atau 

kepuasaan hidup pikiran atau perasaan pelanggan (good mood atau bad 

mood) dapat mempengaruhi respon pelanggan terhadap jasa. Emosi 

spesifik juga dapat disebabkan oleh pengalaman konsumsi, yang 

mempengaruhi kepuasan pelanggan terhadap jasa. Emosi positif seperti 

perasaan bahagia, senang, gembira akan meningkatkan kepuasan 

pelanggan. Sebaliknya, emosi negtif seperti kesedihan, duka, penyesalan 

dan kemarahan dapat menurunkan tingkat kepuasan. 

c. Atribusi untuk keberhasilan atau kegagalan jasa. 

Atribusi – penyebab yang dirasakan dari suatu peristiwa – mempengaruhi 

persepsi dari kepuasan. Ketika pelanggan dikejutkan dengan hasil (jasa 

lebih baik atau lebih buruk dari yang diharapkan), pelanggan cenderung 

untuk melihat alasan, dan penilaian mereka terhadap alasan dapat 

mempengaruhi kepuasan.  

 



47 
 
 

 
 

d. Persepsi terhadap kewajaran dan keadilan (equity and fainess).  

Kepuasan pelanggan juga dipengaruhi oleh persepsi pelanggan terhadap 

kewajaran dan keadian. Pelanggan bertanya pada diri mereka: Apakah 

saya diperlakukan secara baik dibandingkan dengan pelanggan lain? 

Apakah pelanggan lain mendapat pelayanan yang lebih baik, harga yang 

lebih baik, atau kualitas jasa yang lebih baik? Apakah saya membayar 

dengan harga yang wajar untuk jasa yang saya beli? Dugaan mengenai 

equity dan fairness adalah penting bagi persepsi kepuasan pelanggan 

terhadap produk atau jasa. 

e. Pelanggan lain, keluarga, dan rekan kerja.  

Kepuasan pelanggan juga dipengaruhi oleh orang lain. Misalnya, kepuasan 

terhadap perjalanan liburan keluarga adalah fenomena yang dinamis, 

dipengaruhi oleh reaksi dan ekspresi oleh anggota keluarga selama liburan. 

Kemudian, apakah ekspresi kepuasan atau ketidakpuasan anggota keluarga 

terhadap perjalanan dipengaruhi oleh cerita yang diceritakan kembali di 

antara keluarga dan memori mengenai suatu peristiwa.
41

 

4. Sebab-sebab Nasabah Meninggalkan Bank 

Sekalipun pelayanan yang diberikan sudah maksimal, terkadang masih 

saja nasabah merasa tidak puas, sehingga pada akhirnya malah kabur ke bank 

lain. Banyak hal yang menyebabkan nasabah meninggalkan bank. Oleh 

karena itu, setiap karyawan bank lebih khusus lagi Account Officer harus 

dapat mengerti dan memahami sebab-sebab nasabah kabur meninggalkan 
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bank. 

Berikut ini beberapa sebab nasabah meninggalkan bank, yaitu: 

a. Pelayanan yang tidak memuaskan 

Banyak hal yang menyebabkan nasabah tidak puas terhadap pelayanan 

yang diberikan. Nasabah merasa tidak dilayani dengan baik (dicuekin), 

merasa disepelekan atau tidak diperhatikan atau nasabah merasa 

tersinggung. 

b. Produk yang tidak baik 

Kelengkapan produk yang ditawarkan kurang sehingga pilihan yang sesuai 

dengan keinginan nasabah tidak tersedia. Produk yang ditawarkan tidak 

memiliki kelebihan atau keunggulan tertentu jika dibandingkan dengan 

produk yang ditawarkan pesaing. 

c. Ingkar janji dan tidak tepat waktu 

Petugas tidak menepati janji seperti waktu pelayanan. Begitu juga dengan 

penyelesaian pekerjaan yang tidak sesuai dengan keinginan nasabah. 

d. Biaya yang relatif mahal 

Biaya yang diberikan kepada nasabah relatif mahal jika dibandingkan dari 

bank pesaing, seperti biaya administrasi, bunga biaya iuran, atau biaya 

lainnya. Hal ini juga menyebabkan nasabah lari dari bank.
42
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D. Teori Murabahah 

1. Pengertian Murabahah 

Murabahah adalah jual beli barang pada harga asal dengan tambahan 

keuntungan yang disepakati. Dalam murabahah penjual harus memberitahu 

harga pokok produk yang ia beli dan menentukan suatu tingkat keuntungan 

sebagai tambahan. 

Sebenarnya Al-Qur’an dan Hadits Nabi tidak pernah secara langsung 

membicarakan tentang murabahah, tapi yang dibicarakan secara langsung 

adalah jual-beli, laba, rugi, dan perdagangan. Oleh karena itu, landasan 

syariah yang digunakan dalam murabahah adalah landasan prinsip jual beli 

dengan sistem pembayaran yang ditangguhkan. Landasan syariahnya, yaitu: 

a. Al-Qur’an 

                      

                      

       

 

Artinya : 

 ''Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling 

memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali 

dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka 

di antara kamu.’’ (QS An-Nisa’ ayat 29)
43

  

 

b. Al-Hadist : 

1. Hadits riwayat Ahmad Bin Hanbl: 

“Pendapatan yang paling afdhal adalah hasil karya tangan seseorang 

dan jual beli yang mambrur.” (H.R. Ahmad) 
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2. Hadits riwayat Ibnu Majah: 

“Dari Suhaib ar-Rumi r.a., bahwa Rasulullah Saw. Bersabda: “Tiga 

hal yang di dalamnya terdapat keberkahan: jual beli secara tangguh, 

muqradhah (mudharabah), dan mencampur gandum dengan tepung 

untuk keperluan rumah, bukan untuk dijual.” (H.R. Ibnu Majah) 

2. Rukun dan Syarat Murabahah 

Rukun murabahah adalah sebagai berikut: 

a. Pihak yang berakad (ba’i dan musytari’) ; 

1) Cakap menurut hukum 

2) Tidak terpaksa 

b. Barang/Objek (mabi’) 

1) Barang idak dilarang oleh syara’ 

2) Penyerahan barang dapat dilakukan 

3) Hak milik penuh yang berakad 

c. Harga (tsaman) 

1) Memberitahukan harga pokok 

2) Keuntungan yang telah disepakati 

d. Ijab Kabul (sighat) 

1) Harus jelas 

2) Harga dan barang yang disebutkan harus seimbang 

3) Tidak dibatasi oleh waktu 

Sedangkan syarat-syaratnya adalah sebagai berikut: 

a. Penjual memberitahu harga pokok kepada pembeli 

b. Kontrak harus sah sesuai dengan rukun yang ditetapkan 



51 
 
 

 
 

c. Kontrak harus bebas dari riba 

d. Penjual harus menjelaskan kepada pembeli bila terjadi cacat atas barang 

sesudah pembelian 

e. Penjual harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan 

pembelian, misalnya jika pembelian dilakukakan secara hutang. 

3. Penerapan Murabahah pada Bank Syariah 

Bank-bank syariah telah berkembang dan mengadopsi berbagai kontrak 

penjualan Islam untuk membantu pendanaan konsumennya. Kontrak-kontrak 

tersebut secara mendalam telah dinyatakan dalam syariat Islam dan 

dikembangkan melalui sejarah yang panjang oleh para pemikir ekonomi 

Islam. Salah satunya adalah jual beli murabahah, seperti dipraktikkan oleh 

bank Islam.
44

 

Teknis perbankan dalam penerapan transaksi murabahah, yaitu: 

1. Bank bertindak sebagai penjual sementara nasabah sebagai pembeli. Harga 

jual adalah harga beli bank dari produsen (pabrik/toko) ditambah 

keuntungan. Kedua belah pihak harus menyepakati harga jual dan jangka 

waktu pembayaran. 

2. Harga jual dicantumkan dalam akad jual-beli dan jika telah disepakati 

tidak dapat berubah selama berlaku akad. Dalam perbankan, murabahah 

lazimnya dilakukan dengan cara pembayaran cicilan. 

3. Dalam transaksi ini, bila sudah ada barang diserahkan segera kepada 

nasabah, sedangkan pembayarannya dilakukan secara tangguh. 
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E. Teori Pembiayaan iB Aneka Guna 

1. Pengertian Pembiayaan iB Aneka Guna 

Pembiayaan iB Aneka Guna adalah pembiayaan yang diberikan kepada 

pegawai dan pensiunan yang berpenghasilan tetap, pekerja profesi dan 

pengusaha dalam rangka pembiayaan tanah untuk perumahan, 

pembangunan/rehabilitasi/renovasi rumah sendiri, pembelian perabot dan 

peralatan rumah tangga serta kebutuhan lainnya sesuai dengan prinsip 

syariah. 

2. Tujuan Pemberian Pembiayaan iB Aneka Guna pada PT Bank Riau 

Kepri Cabang Syariah Panam 

Tujuan dan pemberian pembiayaan iB Aneka Guna antara lain : 

a. Rehabilitasi/renovasi rumah 

b. Keperluan rumah tangga 

c. Biaya pendidikan  

d. Biaya pengobatan 

e. Biaya pernikahan 

f. Kebutuhan biaya Haji/Umrah 

g. Keperluan lain yang bersifat konsumtif 

3. Syarat-syarat Mengajukan Permohonan Pembiayaan iB Aneka Guna 

pada PT Bank Riau Kepri Cabang Syariah Panam 

Sebelum nasabah mengajukan permohonan pembiayaan, ada beberapa 

syarat yang perlu di ketahui oleh nasabah. 

Persyaratan : 
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a. Calon nasabah tidak tercatat sebagai nasabah bermasalah 

b. Memiliki rekening tabungan di Bank Riau Kepri Syariah 

c. Mengisi formulir permohonan yang disediakan bank dan disetujui 

suami/istri 

d. Menyerahkan dokumen-dokumen yang harus disertakan dalam map 

aplikasi.
45
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan uraian dan paparan hasil penelitian yang dilakukan, dengan 

judul “Peranan Account Officer Dalam Meningkatkan Loyalitas Nasabah 

Pembiayaan iB Aneka Guna Pada PT. BRKS Capem Panam”, maka dapat ditarik 

beberapa kesimpulan yaitu: 

1. Peranan Account Officer dalam meningkatkan loyalitas nasabah berupa 

memberikan pelayanan terbaik, selalu berinisiatif untuk 

bersilahturahmi terhadap nasabah, berorientasi pada kehalalan dan 

keberkahan produk, berperilaku sopan, ramah, serta transparan. 

2. Loyalitas nasabah di PT. BRKS Capem Panam masih dalam kategorii 

Clients dan Advocaters belum sampai kepada Partners. Pada tahap 

Client, pelanggan telah membeli barang/jasa yang dibutuhkan dan 

ditawarkan perusahaan secara teratur, hubungan ini berlangsung lama, 

dan mereka telah loyal terhadap perusahaan tetapi masih belum mau 

merekomendasikan kepada yang lain. Pada tahap Advocaters, client 

secara aktif mendukung perusahaan dengan memberikan rekomendasi 

kepada orang lain agar mau membeli barang/jasa di perusahaan 

tersebut. 
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B. Saran  

1. Bagi Pihak Lembaga 

Nasabah akan terus menggunakan produk/jasa dikarenakan mereka 

telah percaya kepada PT. BRKS Capem Panam. Lembaga keuangan harus 

memiliki Account Officer yang cakap dan handal. Account Officer juga harus 

mempertahankan kualitas pelayanan yang ramah dan santun agar hubungan 

antara bank dan nasabah tetap terjaga dan juga dapat meningkatkan loyalitas 

nasabah.  

2. Bagi Peneliti Selanjutnya 

Agar jawaban dari responden lebih akurat maka peneliti menyarankan 

dalam penyebaran kuesioner selain disebarkan secara langsung, sebaiknya 

juga diadakan suatu wawancara agar kita mengetahui sejauh mana 

konsistenan dari jawaban responden, dan jika responden yang mengisi 

kuesioner kurang paham dengan pertanyaan-pertanyaan maka peneliti dapat 

menjelaskannya sehingga jawaban dari responden dapat dinilai sejauh mana 

pemahamannya. 
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PEDOMAN WAWANCARA  

 

1. Bagaimana pelayanan yang diberikan Account Officer terhadap calon nasabah 

agar merasa tertarik dengan produk atau jasa yang diberikan? 

2. Apa saja jenis pembiayaan yang ditawarkan Account Officer kepada nasabah? 

3. Apa saja tugas dan wewenang Account Officer di PT. Bank Riau Kepri 

Cabang Pembantu Syariah Panam? 

4. Bagaimana cara Account Officer mempromosikan produk yang ditawarkan 

kepada nasabah? 

5. Apakah strategi promosi yang digunakan sudah dapat menunjang jumlah 

nasabah?  

6. Bagaimana peranan Account Officer dalam meningkatkan loyalitas nasabah? 

7. Apa masalah yang dihadapi seorang Account Officer ketika berhadapan 

dengan nasabah? Bagaimana cara mengatasi masalah tersebut? 

8. Bagaimana cara Account Officer mempertahankan nasabah lama agar tetap 

loyal kepada bank? 



A. Identitas Responden 

Nama  : 

Jenis Kelamin : 

Pekerjaan  : 

B. Petunjuk Pengisian 

1. Kuesioner ini semata-mata bertujuan untuk penilaian ilmiah, serta pengisian 

terhadap pertanyaan ini tidak akan memberikan pengaruh apapun kepada 

bapak/ibu/saudara/i. 

2. Jawablah pertanyaan dibawah ini dengan jujur. 

3. Berilah tanda silang (X) pada jawaban yang anda anggap paling sesuai. 

4. Terimakasih saya ucapkan kepada responden atas kesediaan berpartisipasi 

dalam pengisian angket. 

 

KUISIONER LOYALITAS NASABAH 

1. Apakah Account Officer selalu memperhatikan apa yang menjadi kebutuhan 

anda? 

a. Selalu memperhatikan 

b. Kadang-kadang 

c. Tidak pernah memperhatikan 

2. Apakah anda merasa puas terhadap layanan yang diberikan oleh Account 

Officer PT. Bank Riau Kepri Cabang Pembantu Syariah Panam? 

a. Puas 

b. Kadang-kadang 

c. Tidak puas 



3. Apakah Account Officer PT. Bank Riau Kepri Capem Syariah Panam 

menyelesaikan masalah secara tepat waktu? 

a. Selalu tepat waktu 

b. Kadang-kadang 

c. Tidak tepat waktu 

4. Apakah anda akan terus menerus menggunakan produk yang ada di PT. Bank 

Riau Kepri Cabang Pembantu Syariah Panam secara berkesinambungan? 

a. Iya, saya akan terus menerus menggunakannya secara berkesinambungan. 

b. Tidak, saya tidak akan terus menerus menggunakannya secara 

berkesinambungan. 

5. Apakah anda akan menyarankan kepada teman, kerabat maupun saudara anda 

untuk menjadi nasabah PT. Bank Riau Kepri Cabang Pembantu Syariah 

Panam? 

a. Iya, saya akan menyarankan kepada teman, kerabat, maupun saudara untuk 

menjadi nasabah PT. Bank Riau Kepri Capem Syariah Panam. 

b. Kadang-kadang 

c. Tidak mau menyarankan 

6. Apakah anda merasa nyaman atas pelayanan dan produk yang diberikan PT. 

Bank Riau Kepri Cabang Pembantu Syariah Panam sehingga anda tidak akan 

terpengaruh dengan tawaran produk sejenis dari bank lain? 

a. Sangat nyaman dan tidak akan terpengaruh dengan tawaran produk sejenis 

dari bank lain 

b. Kadang-kadang 

c. Merasa tidak nyaman 



7. Apakah anda merasa puas terhadap layanan yang diberikan oleh Account 

Officer PT. Bank Riau Kepri Capem Syariah Panam? 

a. Sangat Puas 

b. Kadang-kadang 

c. Tidak puas 
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