
BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Bank syariah didirikan pada tahun 1992 untuk mempromosikan dan

mengembangkan penerapan prinsip-prinsip Islam. Prinsip utama yang diikuti oleh

bank Islami itu adalah larangan riba dalam berbagai bentuk transaksi, melakukan

kegiatan usaha dan perdagangan berdasarkan perolehan keuntungan yang sah, dan

memberikan zakat. Perkembangan bank syariah di Indonesia tergolong sangat

cepat. Salah satu alasannya adalah karena adanya keyakinan kuat dikalangan

masyarakat muslim bahwa perbankan konvensional mengandung unsur  riba yang

dilarang Islam. Perkembangan kelembagaan perbankan syariah di Indonesia dapat

dilihat dari banyaknya jaringan kantor dan banyaknya bank-bank syariah yang

berdiri (Arifin, 2006: 7).

Sistem  perbankan syariah diatur dalam Undang-undang dalam No.10

Tahun 1998 dimana “Bank Syariah adalah Bank umum  yang  melaksanakan

kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan

jasa dalam lalu lintas pembayaran”(Kasmir, 2011:39). Salah satu bank  syariah

pertama milik pemerintah adalah Bank Syariah Mandiri. Bank Mandiri Syariah

merupakan bank  yang beroperasi atas dasar prinsip syariah Islam menetapkan

budaya perusahaan yang mengacu kepada sikap akhlaqul karimah (budi pekerti

mulia).
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Dalam melaksanakan kegiatan operasionalnya Bank Syariah Mandiri

menekankan pada faktor agama (syari’ah) yaitu yang berkaitan dengan larangan

riba atau bunga. Citra (image organisasi), menajemen (pengelolaan organisasi)

fasilitas, pelayanan yang cepat dan ramah, serta produknya yang beragam (Fauzi,

2012:154).

Setiap perusahaan pastilah ingin merebut perhatian konsumen sebanyak-

banyaknya agar perusahaan tersebut dapat meraih keuntungan sebesar-besarnya.

Persaingan yang kuat antara suatu perusahaan dengan perusahaan lain menjadi

tantangan tersendiri bagi pemilik perusahaan. Untuk memenangkan persaingan

tersebut sekarang ini perusahaan semakin memahami sekali perlunya memberi

perhatian khusus untuk membangun suatu citra perusahaan yang positif di mata

publiknya. Kebanyakan perusahaan meyakini bahwa citra perusahaan yang positif

adalah essential, sukses yang berkelanjutan dan dalam jangka panjang.

Setiap perusahaan memiliki lambang atau logo perusahaan. Lambang atau

logo perusahaan tersebut sengaja dibuat sebagai identitas perusahaan. Logo

perusahaan merupakan salah satu wujud dari pencitraan. Logo merupakan

penjelmaan citra suatu organisasi atau perusahaan yang dipadatkan dalam bentuk

gambar dan mewakili visi serta misi perusahaan. Citra adalah salah satu aset

terpenting dari suatu perusahaan atau organisasi. Citra yang baik merupakan

perangkat yang kuat bukan hanya untuk menarik konsumen untuk memilih produk

atau jasa perusahaan, melainkan juga memperbaiki kepuasan konsumen terhadap

perusahaan atau organisasi (Senja, 2013:4).
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Sekarang ini hadir Bank Syariah Mandiri cabang Panam Pekanbaru

dengan citra yang cukup positif di mata masyarakat. Sebagaimana syariah itu

bertujuan menciptakan kemaslahatan atau kesejahteraan manusia. Hadir dengan

cita-cita membangun negeri, nilai-nilai perusahaan yang menjunjung tinggi

kemanusiaan dan integritas telah tertanam kuat pada segenap insan Bank Syariah

Mandiri (BSM) sejak awal pendiriannya. PT Bank Syariah Mandiri hadir, tampil

dan tumbuh sebagai  bank yang mampu memadukan idealisme usaha dengan

nilai-nilai rohani, yang melandasi kegiatan operasionalnya. Harmoni  antara

idealisme usaha dan nilai-nilai rohani inilah yang menjadi salah satu keunggulan

Bank Syariah Mandiri dalam kiprahnya di perbankan Indonesia. BSM hadir untuk

bersama membangun Indonesia menuju Indonesia yang lebih baik (Fauzi,

2012:116).

Adapun Visi Bank Syariah Mandiri adalah: Menjadi Bank Syariah

Terpercaya pilihan mitra usaha. Sedangkan Misi Bank Syariah Mandiri adalah:

Mewujudkan pertumbuhan dan keuntungan yang berkesinambungan.

Mengutamakan penghimpunan dana consumer dan menyalurkan pembiayaan

pada sektor UMKM. Merekrut dan mengembangkan pegawai professional dalam

lingkungan kerja yang sehat. Mengembangkan nilai-nilai kemanusiaan yang

universal. Menyelenggarakan operasional bank sesuai standar perbankan yang

sehat.

Bank Syariah Mandiri cabang Panam Pekanbaru berperan untuk

memantapkan citra perusahaan yang baik di mata karyawannya. Dengan

pemahaman yang kuat tentang citra positif di harapkan dapat menumbuhkan rasa
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bangga dan rasa memiliki para karyawan terhadap perusahaannya sebagai tempat

mereka berkarir. Faktor pelayanannya yang dimulai dari security, teller, customer

service, dan seluruh karyawan bank mandiri syariah cabang Panam Pekanbaru.

Selain itu service excellent yang perlu diperhatikan juga seperti fasilitas, skill,

penampilan seluruh karyawan Bank Mandiri Syariah yang harus rapih dan bersih,

peralatan banking hall, reaksi customer service dalam menannggapi keluhan

nasabah, kenyamanan ruangan, sikap security yang harus membukakan pintu

untuk setiap orang dan sebagainya.

Karena customer service dianggap memiliki peranan penting dalam

membangun citra positif maka penulis memilih judul Peran Citra Customer

Service di Bank Mandiri Syariah cabang Panam Pekanbaru dimata nasabah.

B. Alasan Pemilihan judul

1. Untuk mengetahui secara rinci bagaimana Peran citra customer service

dalam membangun citra positif di Bank Mandiri Syariah cabang Panam

Pekanbaru dimata nasabahnya.

2. Judul ini diteliti karena berkaitan dengan Ilmu Komunikasi yang sedang

penulis geluti.

3. Penulis mempunyai kemampuan dan juga didukung oleh faktor, keadaan

lokasi penelitian, waktu, tempat, dana, dan juga referensi yang

mendukung dalam penelitian ini.
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C. Penegasan Istilah

1. Citra adalah Frank Jefkins (Soemirat & Adrianto, 2007:114) memberikan

definisi atau pengertian citra sebagai kesan seseorang atau individu

tentang sesuatu yang muncul sebagai hasil dari pengetahuan dan

pengalamannya.

2. Definisi bank menurut Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 Perubahan

Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan : Bank adalah

badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk

simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit

dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup

rakyat banyak.

3. Customer service adalah Service merupakan aktivitas perusahaan dalam

memberikan layanan pelanggan meliputi penanganan pelanggan dan

keluhan pelanggan. (Laurensius Manurung, www.google.com)

4. Nasabah adalah orang yang biasa berhubungan dengan atau menjadi

pelanggan bank (dalam hal keuangan) menurut Kamus Besar Indonesia.

D. Permasalahan

1. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang dan gejala-gejala yang dikemukakan

diatas, maka permasalahan dalam penelitian ini dapat diidentifikasikan

sebagai berikut:

a. Bagaimana Peran citra customer service di Bank Mandiri Syariah

cabang Panam Pekanbaru dimata nasabahnya?
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b. Apa saja kegiatan yang dilakukan customer service dalam membangun

citra positif di Bank Mandiri Syariah cabang Panam Pekanbaru?

2. Batasan Masalah

Untuk menghindari kesalahan dalam penelitian maka penulis

membatasi masalah tentang Peran citra customer service dalam di Bank

Mandiri Syariah cabang Panam Pekanbaru.

3. Perumusan Masalah

Dari latar belakang di atas maka yang menjadi permasalahan dalam

penelitian ini adalah Bagaimana Peran citra customer service di Bank

Mandiri Syariah cabang Panam Pekanbaru di mata nasabahnya?

E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Adapun tujuan diadakannya penelitian ini antara lain:

1. Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui bagaimana Peran customer service di Bank

Mandiri Syariah cabang Panam Pekanbaru.

2. Kegunaan penelitian

a. Bagi Penulis

Penelitian ini merupakan suatu kesempatan bagi penulis untuk

menerapkan ilmu dan pengetahuan penulis di bidang komunikasi

khususnya memberikan pelayanan yang baik.
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b. Bagi Perusahaan

Sebagai bahan masukan dalam pengambilan dan pembuatan

keputusan yang berhubungan dengan kegiatan operasional Bank

Mandiri Syariah Cabang Panam Pekanbaru.

c. Bagi Peneliti lain

Sebagai tambahan referensi untuk mendukung penelitian yang

akan dilakukan.

F. Kajian Terdahulu

Adapun kajian terdahulu ini penulis buat karena kajian terdahulu

menjadi  acuan referensi untuk penulis bahwasanya penelitian ini sudah

pernah diujikan sebelumnya. Kajian terdahulu ini menjadi sangat berkaitan

dengan judul penelitian penulis yakni dengan memakai teori yang sama

namun berbeda secara konsep operasional dan memakai metode yang

berbeda, kajian terdahulu memakai metode kualitatif, penulis memakai

pendekatan metode kualitatif, dengan menggunakan persentase. Adapun

kajian terdahulu diantaranya:

1. Upaya Humas PT.Unilever Pekanbaru dalam membangun citra positif

produk melalui media massa, tahun 2009 teknik analisis data yang dipakai

deskriptif kualitatif oleh Khoirul Huda.

2. Strategi Humas PDAM PT. Tirta Siak Pekanbaru dalam membangun

Citra Positif Perusahaan, 2009 teknik analisis data yang dipakai deskriptif

kualitatif oleh Beny Rahmat.
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3. Strategi Humas Polda Riau dalam membangun Citra Positif Kepolisian,

2008 teknik analisis data yang dipakai deskriptif kualitatif oleh Helsyeria

Melinda.

G. Kerangka teoritis

Agar permasalahan  dalam penelitian ini mudah dipahami, maka

diperlukan tinjauan menurut para ahli yang berkenaan dengan penelitian yang

diteliti, pembahasan kerangka teoritis ini bertujuan untuk memaparkan atau

menjelaskan konsep-konsep teori yang berhubungan permasalahan dalam

penelitian.

1. Citra

Citra adalah tujuan pokok sebuah perusahaan. Terciptanya suatu citra

perusahaan (coorporate image) yang baik dimata khalayak atau publiknya

akan banyak menguntungkan. Misalnya, akan menularkan citra yang

serupa kepada semua produk barang dan jasa yang dihasilkan di

bawahnya, termasuk para pekerjanya (employee relation) akan menjadi

suatu kebanggaan tersendiri, akan menimbulkan sense of belonging

terhadap company tempat mereka bekerja (Ruslan, 1995:66). Jadi image

disini adalah kesan keseluruhan Bank Mandiri Syariah Cabang Panam

Pekanbaru yang dinilai oleh masyarakat selama menjadi Nasabah di

Perusahaan tersebut. (Rakhmat 2005:193) menyatakan bahwa “Gambaran

tentang realitas dan tidak harus sesuai dengan realitas, citra adalah dunia

menurut persepsi kita dan terbentuk atas informasi yang di terima”.
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Dari definisi di atas, jadi image akan terbentuk oleh masyarakat

berupa opini setelah masyarakat itu sendiri menerima sebuah informasi

yaitu dalam bentuk service atau pelayanan yang di berikan secara terbaik

dan seoptimal mungkin. Citra perusahaan penting bagi setiap perusahaan

karena merupakan keseluruhan kesan yang terbentuk dibenak masyarakat

tentang perusahaan. Citra dapat berhubungan dengan nama bisnis,

arsitektur, variasi dari produk, tradisi, ideologi dan kesan pada kualitas

komunikasi yang dilakukan oleh setiap karyawan yang berinteraksi

dengan klien perusahaan.

Dengan demikian, citra perusahaan dapat dipersepsikan sebagai

gambaran mental secara selektif. Karena keseluruhan kesan tentang

karakteristik suatu perusahaanlah yang nantinya akan membentuk citra

perusahaan dibenak masyarakat. Setiap perusahaan dapat memiliki lebih

dari satu citra tergantung dari kondisi interaksi yang dilakukan

perusahaan dengan kelompok-kelompok yang berbeda, seperti: nasabah,

karyawan, pemegang saham, supplier dimana setiap kelompok tersebut

mempunyai pengalaman dan hubungan yang berbeda dengan perusahaan.

Karena itu, citra yang dimiliki perusahaan dapat berperingkat positif

atau negatif. Untuk itu, perusahaan perlu mengkomunikasikan secara jelas

tentang perusahaan yang diharapkan, sehingga dapat mengarahkan

masyarakat dalam mencitrakan perusahaan secara positif. Lebih lanjut,

citra merupakan hasil dari penilaian atas sejumlah atribut, tetapi citra

bukanlah penilaian itu sendiri, karena citra adalah kesan konsumen yang
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paling menonjol dari perusahaan, yang dievaluasi dan dipertimbangkan

oleh konsumen dalam mengambil keputusan pembelian (Dwi, 2012 :17).

“Jefkins (2003 : 10) menyebutkan beberapa jenis citra (image)”.

Ada lima citra (image) yakni:

a. Citra bayangan (mirror image).

Citra ini melekat pada orang dalam atau anggota-anggota

organisasi biasanya adalah pemimpinnya mengenai anggapan pihak

luar tentang organisasinya.

b. Citra yang berlaku (current image).

Adalah suatu citra atau pandangan yang dianut oleh pihak-pihak

luar mengenai suatu organisasi.

c. Citra yang diharapkan (wish image).

Citra yang diinginkan oleh pihak perusahaan atau menajemen.

d. Citra perusahaan (corporate image).

Adalah citra dari suatu organisasi secara keseluruhan, jadi bukan

sekedar citra atas produk dan pelayanannya.

e. Citra majemuk (multiple image).

Banyaknya jumlah pegawai (individu), cabang, atau perwakilan

dari sebuah perusahaan atau organisasi dapat memunculkan suatu

citra yang belum tentu sama dengan organisasi atau perusahaan

tersebut secara keseluruhan.

Terdapat tiga hal dalam citra yaitu: kesan obyek, terbentuknya citra

dan sumber terpercaya. Obyek meliputi individu maupun perusahaan atau
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terdiri dari sekelompok orang yang ada di dalam perusahaan tersebut.

Besarnya kepercayaan obyek terhadap sumber informasi memberikan

dasar penerimaan atau penolakan informasi. Sumber informasi ini dapat

bersumber dari perusahaan itu sendiri maupun dari pihak-pihak luar

secara tidak langsung.

Pentingnya citra perusahaan dikemukakan oleh Gronross (Jurnal

Imam Mulyana Dwi Suwandi, Seri Menajemen Pemasaran) sebagai

berikut :

1) Menceritakan harapan bersama kampanye pemasaran eksternal. Citra

positif memberikan kemudahan untuk berkomunikasi dan mencapai

tujuan perusahaan yang efektif dan kalau citra negatif justru sebaliknya.

2) Sebagai penyaring persepsi pada kegiatan perusahaan. Citra positif

memberikan perlindungan terhadap kesalahan kecil, kualitas teknis atau

fungsional sedangkan citra negatif justru memperbesar kesalahan

tersebut.

3) Sebagai fungsi pengalaman dan harapan konsumen atas kualitas

pelayanan perusahaan.

4) Mempunyai pengaruh penting terhadap menajemen atau dampak

internal. Citra perusahaan yang kurang jelas dan nyata mempengaruhi

sikap karyawan terhadap perusahaan.

Perasaan puas atau tidaknya setelah terjadinya pengalaman

dengan produk ataupun dengan perusahaan yang diawali dengan

keputusan pembelian. Sehingga dapat disimpulkan keberadaan citra
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perusahaan yang baik penting sebagai sumber daya internal obyek

dalam menentukan hubungannya dengan perusahaan.

Gambar
Proses Terbentuknya Citra Perusahaan

Sumber : Hawkins et all (dalam jurnal Citra Positif Perusahaan oleh
Imam Mulyana Dwi Suwandi, 2000 Seri Menjemen Pemasaran

Berdasarkan gambar proses terbentuk citra perusahaan berlangsung

beberapa tahapan. Pertama obyek mengetahui (melihat dan mendengar)

upaya perusahaan dalam membentuk citra positif. Kedua memperhatikan

upaya perusahaan tersebut. Ketiga setelah adanya perhatian obyek

mencoba memahami semua yang ada pada upaya perusahaan tersebut.

Keempat terciptanya citra pada obyek yang kemudian tahap kelima citra

perusahaan yang terbentuk akan menentukan prilaku obyek dalam

hubungannya dengan perusahaan. Upaya perusahaan sebagai sumber

informasi terbentuknya citra perusahaan memerlukan secara lengkap.

Informasi yang lengkap yang dimaksud adalah informasi yang dapat

menjawab kebutuhan dan keinginan obyek sasaran.

Pelayanan di Bank Syariah Mandiri berusaha untuk memenuhi

semua kebutuhan dan keinginan pelanggan maupun keluhan, keramahan

Exposur
e

Attention

Komprehensiv
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Image

Behavior
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menjadi ciri khas semua karyawan mulai dari security, customer service

maupun officer dan pimpinan cabang di haruskan untuk bersikap ramah

dan sopan terhadap pelanggan. (jurnal universitas Sumatra Utara)

Agar mampu mensosialkan ke masyarakat luas, maka perusahaan

harus mengetahui perilaku konsumen dalam pengambilan keputusan

untuk memilih tabungan yang berhubungan dengan karakteristik

konsumen dan karakteristik produk tabungan. Karakteristik konsumen

terdiri dari profesi, jenis kelamin dan tingkat pendidikan akhir. Profesi

perlu diketahui karena profesi orang berbeda-beda dan mempunyai

tingkat upah atau gaji yang berbeda pula.

Hal tersebut akan berpengaruh terhadap kemampuan nasabah

dalam menabung. Jenis kelamin perlu diketahui karena sekarang lebih

banyak wanita dari pada pria dan wanita cenderung memiliki sifat hemat

selain itu dalam dunia pekerjaan kebanyakan wanita berpenghasilan lebih

kecil dari pada pria hal tersebut juga berpengaruh pada besar kecilnya

uang yang ditabung. Tingkat pendidikan akhir perlu diketahui karena

dengan tingkat pendidikan yang berbeda akan berbeda pula tingkat

tabungan dan jenis tabungan yang dipilih.

Karakteristik produk terdiri dari bagi hasil, pelayanan dan tangibles

(fasilitas). Bagi hasil perlu diketahui karena adanya keyakinan yang kuat

dikalangan masyarakat muslim bahwa bank konvensional itu mengandung

unsur riba yang di larang Islam dan kerinduan umat Islam Indonesia yang

ingin melepaskan diri dari persoalan riba. Dengan mengacu pada Al-
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Qur’an dan hadits maka di harapkan bank syari’ah dapat menghindari

praktek-praktek yang mengandung unsur riba dan melakukan usaha

dengan kegiatan investasi atas dasar bagi hasil dan pembiayaan

perdagangan.

Pelayanan perlu diketahui karena masyarakat dalam menabung di

suatu bank memerlukan pelayanan yang baik sehingga nasabah merasa

puas. Tangibles (fasilitas/bukti langsung) perlu diketahui karena

masyarakat dalam menabung memerlukan bukti langsung atau fasilitas

yang baik sehingga nasabah merasa puas. Menurut Rosady Ruslan (2005:

275) dalam konsep service of excelllent ada empat pokok unsur pelayanan

yaitu: kecepatan, ketepatan, keramahan dan kenyamanan”. Keempat unsur

tersebut merupakan satu kesatuan pelayanan jasa yang terintegrasi.

Artinya pelayanan atau jasa yang diberikan kepada pelanggan menjadi

tidak excellent (unggul), jika salah satu unsur kurang.

Untuk mencapai tingkat suatu pelayanan prima, maka pihak

customer service harus memiliki tingkat ketrampilan tertentu, keandalan,

berpenampilan baik dan rapi (good performance), bersikap ramah serta

mampu berkomunikasi dan menciptakan hubungan pelanggan yang baik

(good relationship). BSM Syari’ah Cabang Panam Pekanbaru sebagai

salah satu lembaga kepercayaan masyarakat harus mampu memberikan

pelayanan yang berkualitas untuk memberikan kepuasan bagi nasabah.

Peningkatan pelayanan BSM Syari’ah dilakukan dengan perluasan

jaringan maupun dalam bentuk kerja sama dengan lembaga lain serta
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memberikan bagi hasil yang kompetitif serta fasilitas ATM, sehingga

memudahkan dalam pengambilan uang. Kemampuan suatu perusahaan

dalam menunjukkan eksistensi kepada pihak eksternal, penampilan dan

kemampuan sarana dan prasarana fisik perusahaan dan keadaan

lingkungan sekitarnya adalah bukti nyata dari pelayanan yang di berikan

oleh pemberi jasa, yang meliputi fasilitas fisik (gedung, gudang dan lain

sebagainya), perlengkapan dan peralatan yang dipergunakan (teknologi),

serta penampilan pegawainya.

2. Customer Service

Customer Service (CS) merupakan petugas atau karyawan yang

sengaja dibentuk untuk melayani karyawan oleh industri keuangan seperti

perbankan, asuransi, atau leasing. Tugas dan fungsi CS adalah sebagai

resepsionis, deskman, salesman, customer relation officer dan

komunikator.

a) Sebagai resepsionis artinya seorang CS berfungsi sebagai penerima

tamu yang datang ke perusahaan. Dalam hal menerima tamu, CS

harus bersikap ramah, sopan, dan menyenangkan.

b) Sebagai deskman, artinya seorang CS berfungsi sebagai orang yang

melayani berbagai macam aplikasi yang diajukan nasabah atau calon

nasabah.

c) Sebagai salesman, CS berfungsi sebagai orang yang menjual produk

sekaligus sebagai pelaksana cross selling.
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d) Sebagai customer relation officer, yaitu berfungsi sebagai orang yang

dapat membina hubungan baik dengan seluruh nasabah, termasuk

membujuk dan meyakinkan agar nasabah tetap bertahan dan tidak lari

dari perusahaan yang bersangkutan, apabila menghadapi masalah.

e) Sebagai komunikator, CS berfungsi sebagai orang yang memberikan

informasi tentang segala sesuatu yang ada hubungannya dengan

perusahaan dengan nasabahnya (Kasmir : 23).

Kualitas layananan untuk mengukur persepsi pelanggan meliputi

menurut salah satu Tesis Analisis Pengaruh Kualitas Pelayanan Terhadap

Kepuasan Nasabah pada PT. Bank BRI Persero Cabang Putri Hijau Medan

(Nurmaidah: 3) adalah:

a. Reliability (kehandalan) yaitu: kemampuan perusahaan untuk

memberikan pelayanan sesuai yang dijanjikan secara akurat dan

terpercaya.

b. Responsivenes (daya tanggap) yaitu: kemauan untuk membantu dan

memberikan pelayanan yang cepat (responsif) dan tepat kepada

pelanggan.

c. Competence (kompetensi) yaitu: karyawan harus memiliki kemampuan

dan keterampilan maupun pengetahuan yang dibutuhkan.

d. Acces (akses media, tempat)

e. Courtensy yaitu: karyawan bank harus bersikap ramah, penuh

perhatian dan penuh hormat.
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f. Communication (komunikasi) yaitu: disampaikan dengan jelas dan

menggunakan bahasa yang dimengerti nasabah.

g. Credibility yaitu: Kejujuran customer service dalam berinteraksi

dengan pelanggan.

h. Security yaitu : kenyamanan dan keamanan yang terjaga

i. Understanding or knowing The Customer yaitu: Berusaha memahami

kebutuhan atau keinginan para pelanggannya.

j. Tangibles (bukti langsung) yaitu: kemampuan suatu perusahaan dalam

menunjukkan eksistensinya kepada pihak eksternal.

3. Pengertian Bank Syari’ah

Bank berasal dari kata Italia banco yang artinya bangku. Bangku

inilah yang dipergunakan oleh bangkir untuk melayani kegiatan

operasionalnya kepada para nasabah. Istilah bangku secara resmi dan

populer menjadi bank. Menurut UU No. 7 Tahun 1992 yang direvisi

dengan UU Perbankan No. 10 Tahun 1998 mendefinisikan bank syari’ah

sebagai berikut: Bank syari’ah adalah lembaga keuangan yang

pengoperasiannya dengan sistem bagi hasil. Dari definisi tersebut, dapat

dikatakan bahwa bank syari’ah adalah suatu lembaga yang bertugas

memenuhi kebutuhan manusia sesuai dengan syari’ah Islam (Yunanto,

2002 :13).
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H. Konsep Operasional

Setelah kita melihat secara jelas tentang kerangka teoritis dalam

penelitian ini sebagaimana diatas, maka sebagai konsep operasional adalah:

1. Indikator dari  Peran Customer Service Bank Mandiri Syariah cabang

Panam Pekanbaru adalah sebagai berikut:

a. Reliability (keandalan)

a) Penampilan customer service

b) Kesesuaian pelayanan customer service dengan janji yang

ditawarkan.

b. Responsivenes

a) Kesigapan customer service menangani pelangganya

b) Kepekaan customer service dalam penaganan keluhan pelanggan

c. Competence

a) Skill customer service

b) Wawasan customer service tentang produk jasa yang mereka

tawarkan.

d. Acces

a) Lokasi yang strategis

b) Akses media yang diakses seperti internet, brosur

e. Courtensy

a) Kesopanan customer service

b) Perhatian

c) Keramahan
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f. Communication

Kemampuan customer service berkomunikasi dengan para

pelanggan.

g. Credibility

Kejujuran customer service dalam berinteraksi dengan pelanggan.

h. Security

a) Penampilan fisik gedung

b) Kebersihan

c) Kenyamanan ruangan

i. Understanding or knowing The Customer

Berusaha memahami kebutuhan atau keinginan para

pelanggannya.

j. Tangibles

a) Keamanan yang terjaga

b) Fasilitas yang memadai

2. Citra Customer Service

Untuk mengetahui citra customer service, baik citra positif maupun

negatif diperlukan alat ukur  untuk mengetahui bagaimana citra customer

service tersebut. Ada empat hal yang digunakan sebagai alat pengukur

citra customer service (Ruslan, 1998: 25), yaitu:

a. Kepercayaan

Merupakan kesan dan pendapat atau penilaian positif khalayak

terhadap suatu perusahaan.
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b. Realitas

Menggambarkan suatu yang realistis, jelas terwujud, dapat diukur

dan hasilnya dapat dirasakan serta dapat dipertanggung jawabkan

dengan perencanaan yang matang dan sistematis bagi responden.

c. Terciptanya kerjasama yang saling menguntungkan

Menggambarkan keadaan yang saling menguntungkan antara

perusahaan dan  publiknya.

d. Kesadaran

Adanya kesadaran khalayak tentang perusahaan dan perhatian

terhadap produk yang dihasilkan.

Apabila customer service tidak tersenyum sama sekali dalam

melayani nasabahnya, bahkan melakukan kesalahan kecil pada nasabah

maka akan berdampak besar.

I. Metode Penelitian

a. Jenis penelitian

Dalam penelitian ini analisis data yang digunakan adalah analisis

deskriptif kualitatif. Penelitian Deskriptif  kualitatif adalah suatu uraian

mendalam tentang ucapan, tulisan dan tingkah laku yang dapat diamati

dari suatu individu, kelompok, masyarakat, organisasi tertentu dalam

suatu konteks setting tertentu yang dikaji dari sudut pandang yang utuh,

komprehensif dan holistic (Ruslan:2003:203). Proses analisis data

dimulai dengan menelaah seluruh data yang diperoleh baik melalui hasil
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kuesioner dan bantuan wawancara, kemudian dideskripsikan dengan

cara menggunakan analisis persentase.

b. Lokasi penelitian dan waktu penelitian

Penelitian ini dilakukan di Bank Mandiri Syariah Cabang Panam

Pekanbaru tepat di depan Pesantren Babussalam. Waktu penelitian

dilakukan  akhir bulan Mei di BSM cabang Panam Pekanbaru.

c. Objek dan subjek penelitian

Subjek dari penelitian ini adalah customer service sedangkan

objeknya Peran Citra customer service di Bank Mandiri Syariah cabang

Panam Pekanbaru dimata nasabah.

d. Populasi dan Sampel

a) Populasi

Populasi adalah keseluruhan obyek penelitian (Arikunto,

1997 : 108). Populasi berdasarkan data 2013 adalah sekitar 10000

nasabah Mandiri Syariah cabang Panam Pekanbaru.

b) Sampel

Dapat disimpulkan bahwa sampel adalah sebagian populasi

yang diambil untuk diselidiki oleh peneliti. Pengambilan sampel

dengan cara teknik Non Probability sampling yaitu: metode

pemilihan sampel berdasarkan pertimbangan subjektif atau alasan

kepraktisan, Ruslan (2003:11). Setiap unsur populasi tidak

mempunyai kesempatan yang sama untuk terpilih menjadai

sampelnya. Sampel diambil dengan rumus:
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= + 1= 10.00010.000(0,05) + 1
n = 385 nasabah

e. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Data Primer yaitu data yang diperoleh secara langsung dari

penelitian kepada nasabah Bank Mandiri Syariah.

b. Data Sekunder yaitu data yang diperoleh dari pihak lain maupun

sumber lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini seperti

dokumen, majalah dan yang lainnya.

f. Teknik Pengumpulan Data

a. Kusioner adalah pengumpulan pertanyaan peneliti dan jawaban

responden dapat dilakukan dengan bentuk kuesioner lembaran

tertulis/tercetak.

b. Dokumentasi yang berasal dari kata document yang artinya barang-

barang tertulis seperti: buku, majalah, news letter, dokument,

peraturan, notulen rapat dan catatan harian.

c. Penelitian Kepustakaan (library research), yaitu penelitian yang

dilakukan berdasarkan karya-karya ilmiah dan buku-buku literatur

yang berkaitan dengan pembahasan ini dan dimaksudkan untuk

mendapatkan landasan teori.
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d. Tabulasi adalah pembuatan tabel-tabel yang berisi data yang telah

diberi kode sesuai dengan analisis yang dibutuhkan. Dalam

melakukan tabulasi diperlukan ketelitian agar tidak terjadi

kesalahan.

Tabel hasil Tabulasi dapat berbentuk:

a) Tabel pemindahan, yaitu tabel tempat memindahkan kode-kode dari

kuesioner atau pencatatan pengamatan. Tabel ini berfungsi sebagai

arsip.

b) Tabel biasa, adalah tabel yang disusun berdasar sifat responden

tertentu dan tujuan tertentu.

c) Tabel analisis, tabel yang memuat suatu jenis informasi yang telah

dianalisis.

g. Analisis data

Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan deskriptif

kuanlitatif persentase, yaitu setelah data terkumpul langkah selanjutnya

adalah memberikan penganalisaan data yang telah ada. Data yang

berupa angka dipersentasekan kemudian ditafsirkan dalam bentuk

kalimat (Arikunto, 1995:209). Penulis menggunakan metode penafsiran

menurut Arikunto sebagai berikut:

1. Sangat bagus : 81 – 100 %

2. bagus : 61 – 80 %

3. cukup bagus : 51 – 41 %

4. kurang bagus : 41 – 20 %
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5. tidak bagus : 0 – 20 %

Untuk memperjelas penelitian ini, maka penulis menggunakan

rumus:

= 	 	100%
Keterangan :

P = Persentase jawaban

F = Frekuensi responden

N = Total jumlah responden (Sudjana, 1994:40).

Penghitungan deskriptif persentase ini mempunyai langkah-

langkah sebagai berikut:

a. Mengkoreksi jawaban kuesioner dari responden

b. Menghitung frekuensi jawaban responden

c. Jumlah responden keseluruhan adalah 385 orang

d. Masukkan ke dalam rumus.

Penelitian ini menggunakan alat ukur Skala Likert sebagai

pedoman penafsiran. Skala Likert merupakan jenis skala yang

mempunyai realibilitas tinggi dalam mengurutkan manusia berdasarkan

intensitas sikap tertentu. Skala Likert dalam menafsikan data relatif

mudah.
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J. Sistematika Penulisan

Bab I : PENDAHULUAN

A. Latar belakang

B. Alasan pemilihan judul

C. Penegasan istilah

D. Permasalahn

E. Tujuan dan kegunaan penelitian

F. Kerangka teori

G. Konsep oprasional

H. Metode penelitian

Bab II : GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Sejarah Bank Mandiri Syariah cabang Panam Pekanbaru

B. Visi dan Misi Bank Mandiri Syariah

C. Struktur Organisasi

Bab III : PENYAJIAN DATA

A. Citra customer service Bank Mandiri Syariah Cabang Panam

Pekanbaru

B. Citra di Bank Mandiri Syariah cabang Panam Pekanbaru

Bab IV : ANALISIS DATA

A. Citra customer service Bank Mandiri Syariah Cabang Panam

Pekanbaru

B. Citra di Bank Mandiri Syariah cabang Panam Pekanbaru

Bab V : PENUTUP

A. Kesimpulan

B. Saran


