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BAB III

LANDASAN TEORITIS

A. Pengertian Bank Syariah

Menurut Muhammad, Bank Syari’ah adalah bank yang aktivitas nya meninggalkan

masalah riba. Bank Islam atau bank Syari’ah adalah bank yang beroperasi dengan tidak

mengandalkan pada bunga.10

Bank Islam atau biasa disebut bank tanpa bunga adalah lembaga keuangan atau

perbankan yang usaha pokoknya memberikan kredit dan jasa-jasa dalam lalu lintas

pembayaran serta peredaran uang yang pengoperasiannya disesuaikan dengan prinsip-prinsip

syari’ah Islam. 11

Berdasarkan pengertian tersebut, bank Islam berarti bank yang tata cara bermu’amalat

secara Islam yakni mengacu kepada ketentuan Al-qur’an dan Hadits. Atau dengan kata lain,

Bank Islam adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan pembiayaan dan

jasa-jasa lainnya dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang pengoperasiannya

disesuaikan dengan prinsip syari’at Islam.

Bank syari’ah memiliki keistimewaan yang membuatnya berbeda dengan bank

konvensional. Perbedaan antara bank syariah dan bank konvensional disajikan dalam tabel

3.1 berikut ini 12 :

Tabel 3.1
Perbedaan Bank Syariah Dan Bank Konvensional

Bank syariah Bank konvensional
1. Melakukan investasi yang halal
2. Berdasarkan prinsip bagi hasil, jual

beli atau sewa

1. Investasi yang halal dan haram
2. Memakai perangkat bunga
3. Profit oriented

10 Muhamad, Manajemen Bank Syari’ah, (Yogyakarta: AMPYKPN, 2002), hal 7.
11 Ibid, Hal. 13
12Sholahuddin, Lembaga Ekonomi dan Keuangan Islam, (Surakarta:Muhammadiyah University Press,

2006), hal 16.
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3. Profit dan falah oriented
4. Hubungan dengan nasabah dalam

bentuk hubungan kemitraan
5. Penghimpunan dan penyaluran dana

harus sesuai dengan fatwa Dewan
Pengawas Syariah

4. Hubungan dengan nasabah dalam
bentuk hubungan debitur-kreditur

5. Tidak terdapat dewan sejenis

B. Fungsi dan Peran Bank Syari’ah

Fungsi dan peran bank syari’ah adalah :

1. Manajer Investasi, bank Islam dapat mengelola investasi dana nasabah.

2. Investor, bank Islam dapat menginvestasikan dana yang dimilikinya maupun dana

nasabah yang dipercayakan kepadanya.

3. Penyediaan Jasa Keuangan dan Lalu Lintas Pembayaran, bank Islam dapat melakukan

kegiatan jasa-jasa layanan perbankan sebagai mana lazimnya institusi perbankan

sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip Syari’ah.

4. Pelaksanaan Kegiatan Sosial, sebagai suatu ciri yang melekat pada entitas keuangan

Islam.14

14 Ghufron A. Mas’adi, Fiqh Muamalah Kontekstual, (Jakarta: Raja
Grafindo Persada, 2012), hal. 166.



24

C. Unit Layanan Syariah

Bank yang berdasarkan prinsip syariah tidak dikenal istilah bunga dalam memberikan jasa

kepada penyimpan maupun peminjam. Di bank syariah jasa bank yang diberikan disesuaikan dengan

prinsip syariah sesuai dengan hukum Islam. Prinsip syariah yang diterapkan oleh Bank Syariah adalah

pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (mudharabah), pembiayaan berdasarkan prinsip

penyertaan modal (musharakah), prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan

(murabahah) atau pembiayaan barang modal berdasarkan prinsip sewa murni tanpa pilihan (ijarah),

atau dengan adanya pilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak bank oleh

pihak lain (ijarah wa iqtina).

Sementara itu, penentuan biaya-biaya jasa bank lainnya bagi bank yang berdasarkan prinsip

syariah juga sesuai Syariah Islam. Kemudian sumber penetuan harga atau pelakasanaan kegiatan bank

prinsip syariah dasar hukumnya adalah Al-Quran dan Sunah Rasul. Bank berdasarkan prinsip syariah

mengharamkan penggunaan harga produknya dengan bunga tertentu.

Sama seperti halnya dengan bank konvensional, Bank Syariah juga menawarkan nasabah

dengan beragam produk perbankan. Hanya saja bedanya dengan bank konvesional adalah dalam hal

penentuah harga. Jenis-jenis produk Bank Syariah yang ditawarkan adalah sebagai berikut :15

1) Al-Wadiah (Simpanan)

Al-Wadiah merupakan titipan murni dari satu pihak ke pihak lain, baik perorangan maupun badan

hukum yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja bila si penitip (nasabah) menghendaki.

Ada 2 (dua) prinsip al-wadiah yang digunakan pada aktivitas Bank Syariah yaitu yad al-amanah

(tangan amanah) dan yad adh-dhamanah (tangan penanggung). Prinsip Yad al-amanah bank

sebagai penerima dana tidak dapat memanfaatkan dana titipan, si penyimpan tidak bertanggung

jawab atas segala kehilangan dan kerusakan yang terjadi pada titipan selama hal itu bukan akibat

dari kelalaian atau kecerobohan yang bersangkutan dalan memelihara barang titipan. Sedangkan

prinsip yad adh-dhamanah bank sebagai penerima dana dapat memanfaatkan dana titipan tersebut

15 Iman Hilman, Perbankan Syariah Masa Depan, (Jakarta: Senayan Abadi Publishing, 2008, hal. 155
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dalam bentuk giro, tabungan dan deposito. Yang terpenting dalam hal ini si penyimpan

bertanggung jawab atas segala kehilangan dan kerusakan yang menimpa uang tersebut.

2) Pembiayaan dengan Bagi Hasil

Penyaluran dana dalam Bank Syariah dikenal dengan nama pembiayaan dengan prinsip bagi hasil.

Prinsip bagi hasil dalam Bank Syariah yang diterapkan dalam pembiayaan dapat dilakukan dalam

4 (empat) akad utama, yaitu : Al-Musyarakah, Al-Mudharabah, Al-Muza’arah dan Al-Musaqah

3) Ba’i Al-Murabahah

Ba’i Al-Murabahah merupakan kegiatan jual beli pada harga pokok dengan tambahan keuntungan

yang disepakati. Dalam hal ini penjual harus terlebih dahulu memberitahukan harga pokok yang

ia beli ditambah keuntungan yang diinginkannya.

4) Ba’i as-Salam

Ba’i as-Salam adalah pembelian barang yang diserahkan kemudian hari, sedangkan pembayaran

dilakukan di muka. Prinsip yang harus dianut adalah harus diketahui terlebih dahulu jenis,

kualitas, dan jumlah barang dan hukum awal pembayaran harus dalam bentuk uang.

5) Ba’i Al-Istihna

Ba’i Al-Istihna adalah kontrak penjualan antara pembeli dengan produsen (pembuat barang).

Kedua belah pihak harus saling menyetujui atau sepakat lebih dulu tentang harga dan sistem

pembayaran. Kesepakatan harga dapat dilakukan tawar-menawar dan sistem pembayaran dapat

dilakukan di muka atau secara angsuran per bulan atau di belakang.

6) Al-ijarah (Leasing)

Al-ijarah merupakan akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa, melalui pembayaran upah

sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang itu sendiri.

7) Al-Wakalah (Amanat)

Al-Wakalah adalah penyerahan atau pendelegasian atau pemberian mandat dari satu pihak kepada

pihak lain. Mandat ini harus dilakukan sesuai dengan yang telah disepakati oleh si pemberi

mandat.

8) Al-Kafalah (Garansi)
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Al-Kafalah adalah jaminan yang diberikan penanggung kepada pihak ketiga untuk memenuhi

kewajiban pihak kedua atau yang ditanggung. Dalam dunia perbankan dapat dilakukan dalam hal

pembiayaan dengan jaminan seseorang.

9) Al-Hawalah

Al-Hawalah merupakan pengalihan utang dari orang yang berutang kepada orang lain yang wajib

menanggungnya. Atau dengan kata lain pemindahan beban utang dari satu pihak kepada pihak

lain.

10) Ar-Rahn (Gadai)

Ar-Rahn adalah kegiatan menahan salah satu harta milik si peminjam sebagai jaminan atas

pinjaman yang diterimanya.

Salah satu tonggak utama berdirinya perbankan syariah ini adalah dengan beroperasinya bank

Mit Ghamr Local Saving pada tahun 1963 di Kairo, Mesir. Pada tahun 1975 di Uni Emirat Arab

berdiri Dubai Islamic Bank. Kemudian di Kuwait pada tahun 1977 berdiri Kuwait Finance House.

Selanjutnya pada tahun 1978 di Mesir juga berdiri Bank Syariah diberi nama Faisal Islamic Bank.

Langkah ini kemudian diikuti oleh Islamic International Bank For Investment and Development

Bank.16

Perkembangan Bank Syariah di Indonesia, masih relatif baru yaitu pada awal tahun 19900-an.

Prakarsa untuk mendirikan Bank Syariah di Indonesia dilakukan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI)

pada tanggal 18 – 20 Agustus 1990. Lahirnya lembaga syariah diawali dengan berdirinya Bank

Muamalat Indonesia (BMI) di tahun 1992. Dan pada 2005, dalam kurun waktu 13 (tiga belas) tahun,

lembaga syariah di Indonesia tumbuh dengan pesat. Lembaga-lembaga itu adalah Perbankan Syariah,

Asuransi Syariah, Reksadana Syariah, Pegadaian Syariah, dan Hotel Syariah.

Daya Tarik dan Keunggulan Bank syari’ah :17

1. Berpihak pada nasabah.

16 Didin Hafidudin dan Hendri Tanjung, Manajemen Syari’ah Dalam Praktik, (Jakarta: Gema Insani,
2011), hal.56

17Muhammad, Manajemen Pembiayaan Muharabah Di Bank Syari’ah, (Jakarta : Raja Grafindo
Persada, 2009), hal.17
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Daya tarik bank syariah terletak pada keberpihakannya kepada nasabah. Pada sisi

simpanan, porsi bagi hasil yang diberikan kepada nasabah penyimpan, selalu lebih

besar dari pada porsi bagi hasil bagi bank, misalnya, 65 % untuk nasabah dan 35%

untuk bank. Sedangkan pada sisi pembiayaan, porsi bagi hasil yang diberikan kepada

nasabah pembiayaan, selalu lebih besar dari pada bagi hasil untuk bank. Misalnya 70

% untuk nasabah, 30 % untuk bank. Masih pada sisi pembiayaan, harga jual bank

pada nasabah pembiayaan murabahah diusahakan selalu lebih ringan dibandingkan

dengan tingkat bunga pinjaman.

2. Kebersamaan.

Daya tarik bank syariah terlihat juga pada dibinanya  kebersamaan antara tiga pihak,

yaitu : 1. Nasabah penyimpan dana (deposan atau penabung), 2. Bank, 3. Penerima

Pembiayaan. Ketiga pihak diatas sama – sama membagi keuntungan  sesuai dengan

porsi yang disepakati. Apabila bank memperoleh keuntungan besar, maka semua

pihak mendapatkan keuntungan yang besar pula. Sebaliknya, bila keuntungan usaha

bank itu sedikit, karena cuaca perekonomian yang lesu, maka ketiga pihak itu sama –

sama mendapatkan keuntungan yang kecil pula. Di sini jelas, di antara ketiganya tidak

ada perbedaan kepentingan, karena ketiganya mempunyai kepentingan yang sama,

yaitu memperoleh keuntungan optimal dalam keadaan apapun, maka tidak

mengherankan apabila perbankan syariah adalah sistem perbankan yang tangguh

untuk segala cuaca perekonomian. Dengan kebersamaan ini, bank syariah dapat

menciptakan keharmonisan kepentingan antara nasabah penyimpan, bank dan nasabah

pembiayaan.

3. Tahan Menghadapi Gejolak Moneter.
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Penerapan bagi hasil dan ditinggalkannya sistem bunga, membuat bank Islam lebih

tangguh dan tahan banting dari pengaruh gejolak moneter, baik dari dalam maupun

dari luar negeri. Fakta telah membuktikan secara nyata tentang ketangguhan sistem

syariah.  Ketika krisis berlangsung, dari 260 bank yang ada di Indonesia, hanya

sedikit yang bisa bertahan. Lebih dari sepertiga bank – bank yang ada, mengalami

likuidasi (ditutup), selebihnya goncang dan hanya bisa bertahan karena BLBI ratusan

trilyunan dari pemerintah. Kalau tidak ada BLBI dan rekapitalisasi berupa suntikan

dana segar dari pemerintah kita, niscaya semua bank tewas oleh likuidasi. Hal itu

disebabkan dengan sistem bunga (riba) yang berlaku saat itu.  Hampir semua bank

mengalami negative spread. Dimana bank harus membayar bunga simpanan lebih

tinggi, sementara bunga yang dipinjamkan jauh lebih rendah. Hal ini diperparah

dengan kredit macet para pengusaha.Akibatnya dari hari ke hari modal bank terkuras

dan akhirnya terkubur dibawah likuidasi.Tetapi, kondisi itu berbeda dengan bank –

bank syariah yang ketika itu telah berjumlah 80 buah (sebuah bank Muamalat dan 79

BPRS Syariah).Hal ini disebabkan karena bank syariah tidak dibebani membayai

bunga simpanan nasabah.Bank syariah hanya membayar bagi hasil yang jumlahnya

sesuai dengan tingkat keuntungan perbankan syari’ah. Dengan sistem bagi hasil

tersebut, maka jelas bank–bank syariah selamat dari negative spread.

4. Ikatan Emosional Yang Kuat.

Selanjutnya, daya tarik bank syariah terletak pada kuatnya ikatan emosional

keagamaan antara pemegang saham, pengelola bank dan nasabahnya.Dari ikatan

emosional inilah dapat dikembangkan kebersamaan dalam menghadapi resiko usaha

dan membagi keuntungan secara adil dan jujur.Adanya keterikatan secara religi

(keislaman dan keimanan), maka semua pihak yang terlibat dalam bank syariah akan
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berusaha sebaik- baiknya sebagai pengamalan ajaran agamanya, sehingga berapapun

hasil yang diperoleh diyakini membawa berkah.

5. Menekan Inflasi.

Ekonomi Islam sangat membeci inflasi, karena itu Islam  mengajarkan sistem

ekonomi yang berupaya pencegahan inflasi adalah melalui penerapan sistem bagi

hasil. Dengan diterapkannya sistem bagi hasil, maka cost fush inflasion yang

ditimbulkan oleh perbankan sistem bunga, dihapuskan sama sekali. Dengan demikian,

bank Islam akan dapat menjadi pendukung kebijakan moneter yang handal. Jadi

penghapusan sistem bunga yang diganti dengan bagi hasil, menimbulkan dampak

positif bagi penekanan inflasi, artinya sistem bagi hasil akan mengurangi terjadinya

inflasi, karena bagi hasil tidak menetapkan bunga yang harus dibayarkan ke bank,

tetapi didasarkan pada keuntungan si peminjam. Sedangkan sistem bunga secara

signifikan mendorong inflasi, karena sipeminjam akan menggeser biaya bunga

kepada harga jual barang atau jasa.

6. Pemihakan pada Ekonomi Rakyat.

Selama ini banyak bank konvensional yang berpihak pada pengusaha besar

(konglemerat).Pengusaha kecil dan menengah, apalagi pengusaha kecil paling bawah,

tidak mempunyai akses kapada lembaga perbankan.Ratusan triliyun dihabiskan untuk

BLBI yang bermasalah. Semuanya disebabkan oleh ulah para konglemerat. Dana

masyarakat, mereka kuras untuk kepentingan usaha mereka sendiri. Dana rakyat tidak

dikembalikan kepada rakyat itu sendiri.Tragisnya lagi, ketika usaha yang mereka

kelola goncang, karena krisis moneter, dan mereka tidak bisa mengembalikan uang

nasabah (rakyat), maka pemerintah terpaksa mengeluarkan BLBI yang jumlahnya

sangat besar itu. Berbeda dengan bank konvensional, bank syariah sangat berpihak

pada ekonomi rakyat.Simpanan dan tabungan rakyat dikembalikan kepada rakyat
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untuk digunakan dalam usaha-usaha yang produktif dan dijamin halal. Apabila bank-

bank syariah berkembang dalam jumlah besar dan mendapat dukungan luas dari

segenap umat Islam, maka insya Allah akan meningkatkan penghasilan masyarakat

dan perekonomian rakyat semakin tumbuh.

7. Kelonggaran Psikologis.

Adanya fasilitas pembiayaan mudharabah dan musyarakah yang tidak membebani

nasabah secara tetap berupa bunga, akan memberi kelonggaran pchicologis kepada

nasabah untuk dapat berusaha secara tenang dan sungguh-sungguh.

8. Tidak diskrimatif. Dengan diterapkannya sistam bagi hasil sebagai pengganti bunga,

maka tidak ada diskriminasi terhadap nasabah yang didasarkan atas kemampuan

ekonominya, sehingga aksebilitas bank Islam menjadi sangat luas.

9. Memberikan Kesempatan yang Luas.

Adanya fasilitas pembiayaan pengadaan barang modal dan peralatan produksi melalui

murabahah, yang lebih mengutamakan kelayakan usaha daripada jaminan (colateral),

sehingga siapapun, baik pengusaha ataupun bukan, mempunyai kesempatan yang luas

untuk berusaha, terutama bagi pengusaha kecil dan menengah yang jumlahnya

mencapai 98,8% di Indonesia.

10. Meningkatkan Produksi dan Memperlancar Arus Barang.

Selain itu, penggunaan pembiayaan mudharabah dan musyarakah secara signifikan

meningkatkan produksi, karena bank syariah memberikan pembiayaan kepada

masyarakat yang memiliki usaha yang layak untuk produktif.Sedangkan produk jual

beli murabahah juga secara signifikan memperlancar dan mencepat arus

barang.Dengan demikian hal ini memicu pertumbuhan ekonomi masyarakat.

Penggantian sistem bunga dengan sistem mudharabah/musyarakah akan memperluas

kesempatan kepada masyarakat untuk berusaha, sehingga menimbulkan usaha-usaha
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baru. Perkembangan usaha-usaha baru tentu berpengaruh terhadap peningkatan

perkapita penduduk yang ada gilirannya akan meningkatkan produksi dan

pertumbuhan ekonomi.

11. Pinjaman Lunak. Bank syariah mempunyai keunikan yang tidak dimiliki bank

konvensional, yakni melalui produk kredit kebajikan atau pinjaman lunak tanpa bagi

hasil yang disebut produk (al-qardhul hasan). Dana fasilitas ini diperoleh dari hasil

pengumpulan zakat, infaq dan sedeqah baik dari para amil zakat yang masih

mengendap di bank maupun dari Lembaga Amil Zakat, seperti Baitul Mal Muamalat

dan BAZIS.

12. Transparan.

Dengan adanya sistem bagi hasil, maka untuk menyimpan dana, telah tersedia

peringatan dini tentang kondisi dan keadaan banknya, yang bisa diketahui sewaktu-

waktu dari naik dan turunnya jumlah bagi hasil yang diterima setiap bulan. Hal ini

harus diketehuinya secara transparan.Transparan ini terlihat pula dalam

UU.No.10/199818, dimana kerahasiaan bank tidak termasuk dari aspek pembiayaan.

Artinya, nasabah penabung berhak mengetahui ke mana dana simpanan digunakan

dan siapa yang menerima pembiayaan itu, dan berapa keuntungan yang diperoleh

bank setiap bulan.

Investasi adalah suatu istilah dengan beberapa pengertian yang berhubungan dengan

keuangan dan ekonomi. Istilah tersebut berkaitan dengan akumulasi suatu bentuk

aktiva dengan suatu harapan mendapatkan keuntungan dimasa depan. Terkadang,

investasi disebut juga sebagai penanaman modal.

D. Pelayanan dalam Pemasaran Jasa

18 UU.No.10/1998 : tentang perbankan
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Konsep pemasaran memiliki orientasi kepada konsumen, sehingga semua strategi

pemasaran harus disusun berdasarkan kebutuhan dan keinginan konsumen. Tanpa

pemahaman mengenai perilaku konsumen, strategi pemasaran dengan menggunakan konsep

pemasaran tidak akan dapat disusun, sehingga tidak akan mampu memenuhi kebutuhan dan

keinginan konsumen dan mencapai tujuan ekonomi perusahaan. Prakteknya, konsep

pemasaran mengalami perkembangan yang demikian pesat, seiring dengan semakin majunya

teknologi, tingkat kehidupan masyarakat, dan lingkungan yang semakin dinamis. Pemasaran

dapat dibagi menjadi dua bidang utama dari pemasaran barang (yang mencakup pemasaran

barang-barang konsumen yang bergerak cepat dan barang-barang) dan pemasaran

jasa.Perusahaan dalam bidang jasa atau pelayanan juga menerapkan konsep pemasaran yang

disebut pemasaran jasa.

Pemasaran jasa biasanya mengacu pada kedua bisnis ke konsumen (B2C) dan bisnis

ke bisnis (B2B) jasa, dan termasuk pemasaran layanan seperti layanan telekomunikasi, jasa

keuangan, semua jenis layanan perhotelan, jasa penyewaan mobil, perjalanan udara,

pelayanan kesehatan dan layanan profesional. Layanan adalah kegiatan ekonomi yang

ditawarkan oleh satu pihak kepada pihak lain. Menurut Zeithaml, Bitner dan Gremler dalam

Kartasaputra bahwa pemasaran jasa adalah mengenai janji-janji, janji yang dibuat kepada

pelanggan dan harus dijaga. 24

Layanan adalah sebuah kegiatan atau serangkaian kegiatan lebih atau kurang

berwujud alam yang biasanya, tetapi tidak harus mengambil tempat di interaksi antara

24Kartasaputra, AG. anajemen Pemasaran, (Jakarta: Balai Aksara, 2011), hal.85.
25Moenir, H.A.S, Manajemen Pelayanan Umum di Indonesia, (Jakarta: Bumi Aksara, 2008), hal. 63.
26 Porter, Michael E, Strategi Bersaing, Teknik Menganalisa Industri dan Pesaing, (Jakarta:

Binarupa Aksara, 2008), hal 135.
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pelanggan dan karyawan jasa dan sumber daya fisik atau barang dan atau sistem penyedia

layanan, yang disediakan sebagai solusi untuk masalah pelanggan".25

Porter mendefinisikan jasa sebagai berikut :

Merupakan suatu kegiatan ekonomi yang outputnya bukan produk dikonsumsi

bersama dengan waktu produksi dan memberikan nilai tambah (seperti kenikmatan, hiburan,

santai dan sehat) bersifat tidak berwujud.26

Menurut Kotler klasifikasi jasa dibedakan menjadi lima kategori, yaitu:

1. Hanya benda berwujud (a pure tangible goods), terdiri dari benda berwujud

seperti sabun, pasta gigi dan lain-lain.

2. Benda berwujud dengan layanan pendamping (a tangible goods with

accompanying service), terdiri dari benda berwujud di damping oleh satu layanan

lebih. Misalnya mobil dan computer, penjualan akan lebih tergantung pada

kualitas dan tersedianya layanan pelanggan yang mendampingi.

3. Hibrid (a hybrid), terdiri dari bagian yang sama antara produk dan jasa. Contoh

orang-orang menjadi pelanggan restoran karena makanan dan layanannya.

4. Layanan utama dengan sedikit produk dan layanan pendamping (a mayor service

with accompanying minor goods and service), terdiri dari layanan utama dengan

tambahan atau produk pendukung. Contoh: penumpang maskapai penerbangan

membeli jasa transportasi. Perjalanan tersebut termasuk beberapa benda berwujud,

misalnya makanan, minuman, tiket, dan majalah maskapai penerbangan. Layanan

tersebut membutuhkan modal insentif untuk realisasinya, yakni pesawat terbang

tetapi hal yang utama adalah layanan.
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5. Layanan murni (a pure service), hanya terdiri dari layanan. Contoh: jasa

pengasuhan anak, terapi fisik pijat, dan lain-lain. Jasa ini banyak macamnya,

mulai dari jasa tempat parkir sampai kepada armada angkutan udara, dari tukang

becak sampai bis angkutan antar kota antar propinsi, dari mess sampai hotel

bintang lima dan sebagainya. 27

Sebelum membahas pelayanan secara mendalam, terlebih dahulu perlu diketahui

tentang pengertian pelayanan. Pelayanan adalah setiap kegiatan atas unjuk kerja yang

ditawarkan oleh salah satu pihak kepada pihak lain yang secara prinsip intangileble dan tidak

menyebabkan pemindahan kepemilikanapapun, produksinya bisa juga tidak terikat pada suatu

produk fisik.

Ketanggapan pelayanan meliputi kegiatan dalam melayani nasabah dengan cepat dan

tanggap, termasuk juga menangani persoalan, pertanyaan, dan keluhan yang dihadapi

nasabah. Selain ketanggapan pelayanan, kecepatan transaksi juga memegang peranan penting

pemberian pelayanan di front liners . Kecepatan melakukan transaksi maksudnya trampil

dalam melayani nasabah yang dating dan tidak sering melakukan kesalahan teknis, seperti

kesalahan pendebetan, kelalaian dalam proses transfer dan lain-lain. Pelayanan pelanggan dan

kepuasan pelanggan harus melampaui seluruh aspek yang ada dalam pemasaran. Baik itu

dalam  pasar industri, pasar konsumen maupun industri lainnya. Walau bagaimanapun,

wilayah pemasaran iklan (service marketing) yang kebanyakan kemajuan dan perhatiannya

diberikan kepada pelayanan pelanggan dan kepuasan pelanggan.

27Kotler, Philip dan A.B Susanto, Manajemen Pemasaran di Indonesia, (Jakarta: Salemba Empat,
2007), hal. 117.
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E. Kualitas Pelayanan Pelanggan

Pelayanan yang baik merupakan salah satu syaratkesuksesan perusahaan jasa.

Kualitas pelayanan dipandang sebagai salah satukomponen yang perlu diwujudkan oleh

perusahaan karena memiliki pengaruh untuk mendatangkan konsumen baru dan dapat

mengurangi kemungkinan pelanggan lama untuk berpindah ke perusahaan lain.

Meningkatnya jumlah pesaing akan menyebabkan alternatif pilihan bagi konsumen untuk

menjatuhkan pilihan. Hal ini akan semakin membuat semakin sulit untuk

mempertahankankonsumen lama, karenanya kualitas layanan harus ditingkatkan

semaksimalmungkin.

Pengertian kualitas pelayanan menurut Wyckop yang dikutip oleh Fandy Tjiptono

mengemukakan bahwa kualitas pelayanan sebagai ukuran seberapa bagus tingkat layanan

yang diberikan mampu sesuai dengan ekspetasi pelanggan.Kualitas pelayanan bisa

diwujudkan melalui pemenuhan dan keinginan pelanggan serta ketepatan penyampaianya

untuk mengimbangi harapan pelanggan”.32

Winardi mengemukakan bahwa kualitas pelayanan merupakan ukuran penilaian

menyeluruh atas tingkat suatu pelayanan yang baik, kualitas pelayanan (service quality)

sebagai hasil persepsi dari perbandingan antara harapan pelanggan dengan kinerja aktual

pelayanan”.33

Berdasarkan pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa kualitas pelayanan adalah

suatu tingkat keunggulan yang dirasakan seseorang terhadap suatu jasa yang diharapkan dari

perbandingan antara keinginan dan kinerja yang dirasakan konsumen setelah membeli jasa

tersebut. Atribut-atribut yangberkaitan dengan kualitas pelayanan, yaitu:34

32 Fandy Tjiptono, Strategi Pemasaran, (Yogyakarta: Andi, 2012), hal. 36.
33 Winardi, Manajemen Pemasaran, (Bandung: Sinar Baru, 2011 ), hal. 105.
34 Enddy Harjanto, Manajemen Oprasional edisi ketiga, ( Jakarta : Grasindo, 2009), hal.137.
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1. Pelayanan tidak dapat ditempatkan dalam suatu kinerja waktu tertentu, sehingga

penilaiannya dilakukan sepanjang waktu.

2. Pelayanan merupakan sesuatu yang heterogen, artinya dalampengukuran kinerja

suatu jasa sering bervariasi, tergantung dari sisipenyedia jasa dan pelanggan.

3. Pelayanan merupakan sesuatu yang tak terlihat (intangible).

4. Hasil pelayanan atau dalam hal ini produknya, tidak dapat dipisahkandari konsumsi

yang diperlukan.

Berdasarkan atribut mengenai kualitas pelayanan di atas, dapat disimpulkan

bahwakualitas pelayanan yang dirasakan oleh konsumen akan beberbeda-beda tegantung dari

perasaan psikis konsumen yang bersangkutan dalam merasakan pelayananyang diberikan.

Kualitas memiliki banyak definisi untuk hal yang berbeda dan bagi orang yang

berbeda. Quality is fitness for use (kualitas adalah kesesuaian penggunaan). Beberapa alat

yang dapat digunakan untuk pemecahan masalah adalah statistical process control (SPC). Ia

berorientasi untuk memenuhi kebutuhan nasabah. Sutojo memperkenalkan quality trilogy

yang terdiri 35:

1. Perencanaan kualitas (quality planning). Perencanaan kualitas merupakan proses

untuk merencanakan kualitas sesuai dengan tujuan. Dalam proses ini nasabah

diidentifikasikan dan produk yang sesuai dengan kebutuhan nasabah dikembangkan.

2. Kontrol kualitas (quality control). Quality control is the process of achieving goals

during operation (Kontrol kualitas merupakan proses mencapai tujuan selama

operasi). Kontrol kualitas meliputi lima tahap:

a. Menentukan apa yang seharusnya dikontrol

b. Menentukan unit-unit pengukuran

c. Menetapkan standar kinerja

35 Siswanto Sutojo, Kerangka Dasar Manajemen Pemasaran, (Jakarta, Binaan, 2008), hal. 36.
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d. Mengukur kinerja

e. Evaluasi perbandingan antara kinerja sebenarnya dengan standar kinerja

3. Perbaikan kualitas (quality improvement). To achieve higher performance levels

(Untuk mencapai tingkat kinerja yang lebih tinggi).

Kualitas adalah kesesuaian dengan persyaratan/ tuntutan, kecocokan untuk pemakai,

perbaikan/penyempurnaan berkelanjutan, bebas dari kerusakan/cacat, pemenuhan kebutuhan

pelanggan dari awal dan setiap saat, melakukan segala sesuatu secara benar semenjak awal,

dan sesuatu yang bisa membahagiakan nasabah. 36

Masyarakat sebagai pengguna jasa semakin selektif dalam memilih bank untuk

menitipkan dana yang dimilikinya untuk menghindari resiko kehilangan dana akibat

buruknya kinerja suatu bank. Untuk itu, bank harus meningkatkan keamanan, rasa

kepercayaan, dan pelayanan terhadap nasabah untuk meningkatkan kualitas pelayanan.

Tidak satupun definisi dari para ahli kualitas tersebut yang sempurna. Namun dari

definisi-definisi yang ada terdapat beberapa persamaan, yakni adanya unsur-unsur sebagai

berikut:

1. Kualitas dimaksudkan untuk memenuhi atau melebihi harapan pelanggan.

2. Kualitas meliputi produk, jasa, manusia proses dan lingkungan.37

Kualitas adalah suatu kondisi dinamis, yang selalu berubah (moving target). Dimana

dalam hal ini kualitas harus diperbaiki setiap waktu karena produk yang dianggap berkualitas

pada saat ini mungkin akan dianggap kurang berkualitas pada masa mendatang.

Kualitas pelayanan didefinisikan sebagai derajat ketidak cocokan antara harapan

nasabah pada jasa dan persepsi nasabah pada kinerja pelayanan yang diterima.38 Untuk

menghindari agar tidak terjadi perbedaan persepsi tentang apa yang diberikan oleh bank

36Hendry Simamora, Manajemen Pemasaran Internasional, Jilid II (Jakarta: Salemba Empat, ), hal. 81.
37 Ratih Hurriyati, Bauran Pemasaran dan Loyalitas Konsumen, ( Bandung : Alfaberta, 2012), hal. 127.
38 Djaslim Saladin, Strategi dan Kebijakan Perusahaan, (Bandung: Ganca Exact, 2009), hal. 216.
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dengan apa yang dibutuhkan oleh nasabah itu sendiri, maka diperlukan manajemen yang baik

untuk mengidentifikasikan apa yang dibutuhkan oleh nasabah secara tepat.

Kunci keberhasilan untuk memberikan pelayanan dalam rangka meningkatkan

kualitas pelayanan terletak pada beberapa variabel pendukung seperti :39

1. Personil, yang terdiri dari kemampuan, kesopanan, kredibilitas, dapat

diandalkan, cepat tanggap serta komunikasi yang baik dengan nasabah.

2. Pelayanan fisik, yang terdiri dari fasilitas fisik, seperti ruangan yang   nyaman, tempat

duduk antrian, kerapian karyawan, dan kebersihan sarana pelayanan.

3. Proses, yang terdiri dari kecepatan pelayanan, memberi penjelasan kepada  nasabah,

melakukan usaha dalam memenuhi keinginan dan harapan nasabah. Oleh karena itu,

kualitas pelayanan akan semakin meningkat apabila ketiga variabel tersebut dapat

ditingkatkan.

F. Dimensi dan Indikator Pelayanan Pelanggan

Pelayanan pelanggan yang berkualitas dapat dilihat dari:

1. Reliabilitas, berkaitan dengan kemampuan perusahaan untuk memberikan layanan

yang akurat sejak pertama kali tanpa membuat kesalahan apapun dan menyampaikan

jasanya sesuai dengan waktu yang disepakati.

2. Daya tanggap berkenaan dengan kesediaan dan kemampuan para karyawan untuk

membantu para pelanggan dan merespons permintaan mereka, serta

menginformasikan kapan jasa akan diberikan dan kemudian memberikan jasa secara

cepat.

3. Jaminan, yakni perilaku para karyawan mampu menumbuhkan kepercayaan

pelanggan terhadap perusahaan dan perusahaan bisa menciptakan rasa aman bagi para

pelanggannya. Jaminan juga berarti bahwa para karyawan selalu bersikap sopan dan

39 Nitisemito, Alex S, Marketing, (Jakarta: Ghalia, 2012), hal. 71.
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menguasai pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan untuk menangani setiap

pertanyaan atau masalah pelanggan.

4. Empati, berarti perusahaan memahami masalah para pelanggannya dan bertindak

demi kepentingan pelanggan, serta memberikan perhatian personal kepada para

pelanggan dan memiliki jam operasi yang nyaman.

5. Bukti fisik, berkenaan dengan daya tarik fasilitas fisik, perlengkapan, dan material

yang digunakan perusahaan, serta penampilan karyawan.45

Berdasarkan kelima dimensi kualitas layanan tersebut, maka kepuasan pelanggan

dapat diukur, dipahami dan dijadikan sebagai suatu hasil yang baik untuk kepentingan

peningkatan kualitas pelayanan jasa yang diberikan kepada pelanggan, baik pelanggan yang

baru pertama kali maupun pelanggan yang sudah berulang-ulang menggunakan jasa tersebut.

Strategi-strategi di atas merupakan usaha perusahaan secara bertahap dalam

meningkatkan kinerja pelayanan dan keuangan yang akan dicapai dengan berbagai strategi

pertumbuhan antara lain peningkatan produktivitas dan efektivitas serta efisiensi dan

investasi yang efektif.

G.   Dampak Kualitas Pelayanan terhadap Customer

Semakin banyaknya masyarakat yang menggunakan jasa perbankan, maka kualitas

pelayanan menjadi sangat penting untuk memenangkan persaingan. Citra dan kinerja yang

baik dapat meningkatkan kualitas pelayanan sehingga nasabah merasa puas. Melihat

perlunya lintas fungsional dalam sebuah perusahaan, yaitu pemasaran, operasi dan sumber

daya manusia sebagai prasyarat dalam mengelola kualitas pelayanan. Persepsi nasabah

tentang nilai yang menggambarkan sebuah perbandingan antara kebutuhan atau keuntungan

yang mereka rasakan dalam produk bank dengan pengorbanan yang mereka rasakan ketika

membayar harga produk bank.

45 Vincent Gasperz, Total Quality Management, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008), hal. 87
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Tinggi rendahnya kualitas pelayanan ditentukan oleh nilai yang diberikan oleh

nasabah. Nilai nasabah merupakan keseluruhan penilaian nasabah tentang kegunaan suatu

produk yang berdasar pada persepsi tentang apa yang diterima dan apa yang diberikan. 46

Konsep nilai nasabah mengindikasikan suatu hubungan yang kuat terhadap kepuasan

konsumen atau nasabah. Dimana konsep tersebut menggambarkan pertimbangan yang

evaluatif pelanggan tentang produk yang mereka konsumsi. 47

Perusahaan yang ingin memenangkan persaingan dalam dunia industri akan

memberikan perhatian penuh pada kualitas. Perhatian penuh pada kualitas akan memberikan

dampak positif terhadap bisnis melalui dua cara, yaitu dampak terhadap biaya dan dampak

terhadap pendapatan.48

Elemen mengelola hubungan dengan pelanggan dan mengelola persepsi nilai adalah

tugas dari fungsi pemasaran, elemen meningkatkan kemampuan para karyawan sebagai value

creator adalah tugas dari manajemen sumber daya manusia, sedangkan elemen meningkatkan

kinerja kualitas adalah tugas dari fungsi operasi. Kualitas pelayanan terbentuk ketika mereka

membentuk persepsi bagaimana baik buruknya suatu produk dimainkan dalam situasi

penggunaan. Mereka mengevaluasi pengalaman penggunaan pada atribut yang sama, seperti

telah dijelaskan di atas bahwa atribut yang dimaksud disini adalah merek dan kualitas

pelayanan atas produk.

Nilai yang diterima bisa mengarahkan secara langsung pada formasi perasaan-

perasaan kepuasan secara keseluruhan. Kepuasan secara menyeluruh merupakan perasaan-

perasaan nasabah dalam respon untuk evaluasi dari satu atau lebih pengalaman konsumen

46 Ibid, hal. 89.
47 Sofjan Assauri, Manajemen Pemasaran, Edisi Pertama, Cetakan Ketujuh, (Jakarta: Raja Grafindo

Persada, 2007), hal. 101.
48 Panji Anaroga, Manajemen Bisnis, (Jakarta: Rineka Cipta, 2009), hal. 11.
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dalam penggunaan suatu produk. Dengan tercapainya tingkat kualitas pelayanan yang

optimal maka mendorong terciptanya loyalitas di benak nasabah yang merasa puas tadi.49

Kualitas terdiri dari sejumlah keistimewaan atau keunggulan produk, baik

keistimewaan langsung maupun keistimewaan atraktif. Keistimewaan langsung berkaitan

dengan kualitas pelayanan yang diperoleh langsung dengan menggunakan produk tersebut.

Keistimewaan atraktif berkaitan dengan kualitas pelayanan yang diperoleh secara tidak

langsung menggunakan produk, seperti layanan 24 jam tanpa penambahan biaya, layanan cek

saldo melalui telpon dan pengiriman rekening koran ke rumah.

Kualitas adalah perceived quality, yaitu perspektif nasabah. Kualitas jasa lebih sukar

dipahami dibandingkan dengan kualitas barang. Hal ini disebabkan karena keduanya

memiliki kinerja yang berbeda. Kualitas jasa tidak dibentuk melalui proses produksi di pabrik

sebagaimana kualitas barang. Kebanyakan jasa sukar untuk dihitung, diukur, disimpan dan

diuji. Kinerja jasa, khususnya yang banyak melibatkan tenaga manusia seringkali berbeda

diantara pekerja, nasabah dan dari waktu ke waktu, sehingga lebih sukar untuk dilakukan

standarisasi sebagaimana produk barang. 50

Konsistensi kualitas jasa yang mempengaruhi nilai nasabah sangat sulit untuk dijaga.

Dalam kebanyakan jasa, kualitas terjadi selama proses penyerahan kepada nasabah,

umumnya dalam interaksi dengan nasabah dan kontak personal dengan perusahaan jasa.

Dengan demikian, kualitas jasa memiliki ketergantungan yang tinggi pada kinerja pekerja,

sumber organisasional, dimana mereka tidak dapat dikontrol semudah komponen barang

diproduksi.

49Muhtosim Arief, Pemasaran Jasa & Kualitas Pelayanan, Bagaimana Mengelola Kualitas Pelayanan
Agar Memuaskan Pelanggan, (Malang: Bayumedia, 2008), hal. 63.

50 Astrid Susanto S, Pemasaran, (Yogyakarta: Liberty, 2010), hal. 82.


