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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam merealisasikan organisasi bisnis yang penuh dinamika

masyarakat sangat memerlukan adanya strategi untuk mencapai tujuan.

Strategi sangat  diperlukan untuk mengelola berbagai usaha. Sebagaimana

diketahui bahwa fenomena dunia usaha diwarnai oleh adanya perubahan dari

waktu ke  waktu. Pelayanan yang bagus merupakan salah satu strategi untuk

mencapai tujuan organisasi dalam rangka meningkatkan jumlah nasabah. Pada

saat bersamaan dapat pula bersaing secara efektif dalam  konteks lokal

maupun regional bahkan juga dalam konteks global. Dengan kata  lain dunia

usaha kini dituntut untuk mengembangkan strategi yang antisipatif terhadap

kecenderungan-kecenderungan baru guna mencapai tujuan dan

mempertahankan posisi dari pesaingnya.

Keberhasilan yang ingin dicapai oleh suatu perusahaan sangat erat

kaitannya dengan pelayanan. Jika pelayanan baik maka diharapkan hasil yang

akan dicapai maksimal namun sebaliknya jika pelayanan kurang baik maka

hasil yang dicapai tidak akan maksimal.

Seperti halnya Pegadaian Syariah yang merupakan lembaga bisnis

yang memberikan  pelayanan jasa gadai dengan menggunakan sistem gadai
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secara professional.1 Sebagai pegadaian yang menggabungkan idealisme dan

operasional usahanya dengan nilai-nilai rohani, salah satu faktor yang

dipandang perlu untuk meningkatkan daya saing adalah perbaikan kualitas

pelayanan, dalam iklim persaingan yang semakin ketat dan kerap

menimbulkan kesan semakin sempitnya ladang yang dapat digarap, maka

perjuangan untuk menciptakan bisnis berulang dengan nasabah yang sudah

ditangani. Dalam sistem pelayanan operasional Pegadaian yang ada sekarang

telah dirasakan memadai untuk menjawab tantangan pada saat ini, tetapi masih

belum mampu menjamin kecepatan, ketepatan, kemudahan dan keamanan

pelayanan di masa yang akan datang. Hal ini mengingat bahwa kebutuhan dan

keinginan nasabah selalu berubah sesuai dengan situasi lingkungan eksternal

dan internal. Hal yang demikian tidak tertutup kemungkinan akan terjadi pada

nasabah Pegadaian. Sehingga untuk memenuhi tuntutan pasar dan untuk

menjamin kepuasan nasabah perlu adanya standar pelayanan pegadaian.

Standar pelayanan pegadaian harus terus menerus disempurnakan dan

diperbaiki agar dapat disesuaikan sistemnya dengan perubahan sistem sosial

dan ekonomi yang terjadi di dalam masyarakat.

Pegadaian Syari’ah mempunyai beberapa produk jasa antara lain,Ar-

Rahn yaitupinjaman (pembiayaan) untuk memenuhi kebutuhan dana bagi

masyarakat dengan sistem gadai yang sesuai Syari’ah Islam dengan agunan

berupa perhiasan emas, berlian, elektronik dan kendaraan bermotor. Nasabah

1 Andri soemitra, Bank dan Lembaga Keuangan  Syariah.( Jakarta: Kencana, 2010), hal.
192.
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hanya akan dibebani biaya administrasi, biaya jasa simpanan dan

pemeliharaan barang jaminan (ijarah).

Dikota Pekanbaru terdapat Pegadaian Syariah salah satunya yang

beralamat di Jalan Subrantas km 10,5 No 369 yang beroperasi dari tahun

2011. Menurut pengamatan awal penulis di Pegadaian Syariah cabang

Pekanbaru Panam perlu adanya strategi pelayanan yang berkualitas, karena

terindikasi kekurangan-kekurangan pelayanan terhadap nasabah begitu juga

kurangnya peran pihak internal dalam meningkatkan jumlah nasabah.

Berdasarkan latar belakang dan fenomena dilapangan, maka penulis

tertarik melakukan penelitian lebih mendalam terhadap permasalahan diatas

dengan judul: “STRATEGI PELAYANAN TERHADAP  NASABAH DI

PEGADAIAN SYARIAH CABANG SUBRANTAS PEKANBARU

PANAM”.

B. Penegasan Istilah

1. Strategi

Strategi adalah rencana-rencana dan tindakan terpadu yang

digunakan untuk mencapai tujuan-tujuan dasar dari suatu organisasi bisnis

maupun non bisnis2. Strategi merupakan satu kesatuan rencana yang

komprenship dan terpadu yang menghubungkan kondisi internal

perusahaan dengan situasi lingkungan eksternal agar tujuan perusahaan

tercapai.3

2 Christoper Pass Dan B ryan Loes, Kamus Lengkap Bisnis, (Jakarta: AirLangga, 1999),
hal. 569.

3 Napa J Awat, Manajemen Strategis, (Yogyakarta: Liberty, 1989), hal. 20.
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2. Pelayanan

Pelayanan adalah sebuah prestasi yang telah dilakukan

Pegadaianan untuk memuaskan rasa permintaan atau kebutuhan pokok

pihak lain atau pembeli.4 Jika dua kata tersebut dipadukan, maka dapat

disimpulkan bahwa Strategi Pelayanan adalah Suatu strategi untuk

memberikan layanan dengan mutu sebaik mungkin kepada para pelanggan.

Strategi pelayanan yang efektif harus didasari oleh konsep atau misi yang

mudah dimengerti oleh seluruh individu dalam perusahaan dan diikuti oleh

berbagai tindakan nyata yang bermanfaat bagi para pelanggan, serta

mampu membedakan perusahaan yang menerapkan strategi tersebut

dengan para pesaingnya sehingga perusahaan mampu mempertahankan

pelanggan yang ada dan mampu menarik pelanggan baru.

3. Pegadaian Syariah

Dalam fiqh muamalah, perjanjian gadai disebut rahn. Istilah rahn

secara bahasa berarti “Menahan”, maksudnya adalah menahan sesuatu

untuk dijadikan sebagai jaminan utang.5 Syari’ah adalah hukum islam

dalam kegiatan Pegadaian dan keuangan berdasarkan fatwa yang

dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan

fatwa di bidang Syariah.6 Sedangkan Pegadaian Syariah sebagai lembaga

4Swasta Basu Dan Ibnu Sukoco, Pengantar Bisnis Dan ModernEdisi Ketiga,
(Yogyakarta: Liberty, 1993), hal. 94.

5 Burhanuddin S, Aspek Hukum Lembaga Keungan Syariah,  (Yogyakarta: Graha Ilmu,
2010), hal. 169.

6 Andri soemitra, Bank dan Lembaga Keuangan  Syariah.( Jakarta: Kencana,2010), hal.
19.
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keuangan alternatife bagi masyarakat yang diatur oleh norma ilahi guna

menetapkan pilihan dalam pembiayaan dalam sektor riil.7

C. Rumusan Masalahan

Adapun yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

Bagaimana Strategi Pelayanan Terhadap Nasabah di Pegadaian Syariah Cabang

Subrantas Pekanbaru Panam?

D. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini

adalah untuk mengetahui bagaimana strategi pelayanan terhadap nasabah

di pegadaian syariah cabang subrantas Pekanbaru Panam.

2. Manfaat Penelitian

a. Menambah dan mengembangkan pengetahuan dalam membuat suatu

karangan ilmiah.

b. Untuk menyelesaikan tugas akhir peneliti dan mendapat gelar Sarjana

Strata Satu (S1), di Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi pada

jurusan Manajemen Dakwah.

E. Sistematika Penulisan

Sistematika Penulisan digunakan dalam rangka menguraikan

pembahasan masalah di atas, maka penulis berusaha menyusun kerangka

penelitian secara sistematis, agar pembahasan lebih terarah dan mudah

7 Burhanuddin,  Op.Cit., Hal. 170.
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dipahami, dan tidak kalah penting adalah uraian-uraian yang disajikan nantinya

mampu menjawab permasalahan yang telah disebutkan, sehingga tercapai

tujuan-tujuan yang telah di tetapkan dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Bab Ini  Berisi Tentang Latar Belakang Masalah, Penegasan Istilah,

Rumusan Masalah, Identifikasi Masalah, Batasan Masalah, Rumusan

Masalah, Tujuan Dan Manfaat Penelitian, Sistematika Penulisan.

BAB II KAJIAN TEORI DAN KERANGKA PIKIR

Bab Ini Berisi Tentang Kajian Teori, Kajian Terdahulu Dan

Kerangka Pikir.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Bab Ini Berisi Tentang Jenis Dan Pendekatan Penelitian, Lokasi Dan

Waktu Penelitian, Sumber Data, Informan Penelitian, Teknik

Pengumpulan Data, Validitas Data, Teknik Analisis Data.

BAB IV GAMBARAN UMUM (Subjek Penelitian)

Bab Ini Berisi Tentang Sejarah Perkembangan Pegadaian Syariah,

Cabang Pekanbaru, Visi Dan Misi, Tujuan Dan Sasaran, Konsep Dan

Filosofi, Strukturisasi Jabatan, Sarana Dan Prasarana Serta  Produk

Dan Mekanisme Kerja Pegadaian Syariah Cabang Pekanbaru Panam.

BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab Ini Berisikan Tentang Hasil Penelitian Dan Pembahasan

BAB VI PENUTUP

Bab Ini Berisikan Tentang Kesimpulan Dan Saran.
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