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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Industri perbankan merupakan suatu industri jasa keuangan yang pada saat 

ini cukup dominan dalam memajukan pembangunan ekonomi. Kegiatan bank 

dalam memobilisasi yaitu menghimpun dan menyalurkan dana ke dalam usaha-

usaha yang produktif untuk berbagai sektor ekonomi seperti pertanian, 

pertambangan, perindustrian, perdagangan, memberikan jasa-jasa dalam lalu lintas 

pembayaran dan peredaran uang dalam negeri seperti trasfer, Inkaso, dan 

pembayaran luar negeri seperti pembukaan L/C (Letter Of Credit) yaitu surat 

jaminan Bank untuk transaksi ekspor-impor, dan jasa-jasa lainnya. 

Di Kalimantan Barat, industri jasa perbankan terus menunjukkan 

perkembangan yang berarti dengan kinerja yang cukup baik, hal ini diindikasikan 

oleh aset perbankan di Kalimantan Barat sendiri. Pertumbuhan dari tahun-ketahun 

meningkat cukup signifikan, yaitu pada 2013 aset bank umum tumbuh sebesar 

Rp.39,10 Triliun atau mencapai 14,06 persen dari total aset perbankan Kalimantan 

Barat, sedangkan untuk bank umum syariah dan BPR, total asetnya masing-masing 

Rp.2,88 Triliun dan Rp.957,23 Miliar, memiliki porsi sebesar 6,72 persen dan 2,23 

persen, dibandingkan 2012 aset bank umum tumbuh sebesar Rp.36,74 Triliun atau 

mencapai 8,11 persen, sedangkan untuk bank umum syariah dan BPR, total asetnya 

masing-masing Rp.2,22 Triliun dan Rp.723,52 Miliar, dengan porsi sebesar 6,04 
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persen dan 2,04 persen dari total aset perbankan Kalimantan Barat (Bank 

Indonesia:16 November 2013). 

Perkembangan bank syariah di kancah Internasional, memberi pengaruh 

bagi pengembangan bank syariah di Indonesia. Mengingat Indonesia yang 

sebagian besar penduduknya 88,2 persen Muslim, membuat Indonesia menjadi 

pasar terbesar di dunia bagi perbankan syariah. Besarnya populasi muslim itu 

memberikan ruang yang cukup lebar bagi perkembangan bank syariah di 

Indonesia. 

Awal tahun 1980-an, diskusi mengenai ekonomi Islam mulai dilakukan. 

Bahkan uji coba dalam relatif terbatas telah dilakukan. Diantaranya adalah 

Baituttamwil Salman Bandung dan Koperasi Ridho Gusti di Jakarta. Prakarsa lebih 

khusus bagi pendirian bank Islam baru dimulai tahun 1990. MUNAS IV MUI 

(Majelis Ulama Indonesia) pada agustus 1990 membentuk kelompok kerja untuk 

mendirikan Bank Islam di Indonesia (Antonio, 2001: 24).  

Pada 1 Mei 1992 berdirilah bank syariah pertama di Indonesia; Bank 

Muamalat Indonesia, dengan total komitmen modal disetor Rp 106.126.382.000,- 

Namun, perangkat hukum operasinya dalam UU No.7 tahun 1992  belum memuat 

sistem syariah yang memadai. Untuk mempercepat implementasi UU No.10/1998, 

Bank Indonesia mengeluarkan PBI No.4/1/PBI/2002 tanggal 27 Maret 2002 

tentang perubahan memuat secara rinci landasan operasi bank syariah dan memberi 
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arahan bagi bank-bank konvensional untuk membuka cabang syariah atau bahkan 

mengkonversi diri secara total menjadi bank syariah (Antonio, 2001: 25). 

Di Kalimantan Barat, perbankan syariah memiliki prospektif ditandai 

dengan tingginya pembiayaan dari nasabah, sehingga diperlukan pembukaan 

kantor-kantor baru. Berdasarkan data Bank Indonesia Pontianak, Jumlah bank 

Umum syariah, Bank Perkreditan Rakyat Syariah, dan Unit Usaha Syariah yang 

ada di Pontianak sebanyak 11 Bank. 

Sekarang ini bank-bank yang ada selalu memberikan konsep pelayanan jasa 

yang terbaik dan berusaha mengembangkan produk baru untuk memenuhi 

kebutuhan masyarakat. Hal ini tampak dengan bermunculannya bentuk-bentuk 

tabungan dan layanan yang diciptakan oleh bank-bank konvensional yang ada di 

Pontianak dengan layanan bank berbasis syariah, seperti Bank Kalbar Syariah, 

Mandiri Syariah, BRI Syariah, dan bank-bank unit usaha syariah lain yang tidak 

kalah menariknya. 

Produk tabungan dan layanan perbankan unggulan yang dapat dilayani oleh 

Bank Kalbar Syariah, Mandiri Syariah, dan BRI Syariah Cabang Pontianak  

sebagai berikut : 
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TABEL 1.1 

Bentuk Produk Tabungan Dan Layanan Perbankan Bank Kalbar Syariah, 

Mandiri Syariah, BRI Syariah Cabang Pontianak 

2015 

 

S 

 

 

P 

P

PRODUK 

LAYANAN 

SIMPANAN 

K

KALBAR SYARIAH 

B

BRI SYARIAH 

 

MANDIRI SYARIAH 

- iB Tadharus - BRISyariah iB - Tabungan BSM 

- iB Taharoh - Haji BRISyariah iB - BSM Tabungan 

Berencana 

- iB Tawakal - Impian Syariah iB - BSM Tabungan 

Simpatik 

- Tabunganku iB - Giro BRI Syariah iB - BSM Tabungan Investa 

Cendekia 

- Deposito iB - Deposito BRI Syariah 

iB 

- BSM Tabungan Kurban 

- Giro iB  - BSM Tabungan Pensiun 

   - BSM Tabunganku 

 - Kredit PNS - Gadai BRI Syariah iB - BSM Implan 

PRODUK 

LAYANAN 

PINJAMAN 

- Umum / Usaha - KKB BRI Syariah iB - Pembiayaan Peralatan 

Kedokteran 

 - KPR BRI Syariah iB - Pembiayaan Edukasi 

- BSM 

 - KLM BRI Syariah iB - Pembiayaan Kepada 

Pensiunan 

 - KMG BRI Syariah iB - Pembiayaan Kepada 

Koperasi 

 - Pembiayaan Umrah BRI 

Syariah iB 

- Pembiayaan Griya 

BSM 

   - Pembiayaan Griya 

BSM Bersubsidi 

   - Pembiayaan Griya 

BSM Bermotor 

 - iB Card - E-Banking - BSM Card 

LAYANAN 

LAINNYA 

- ATM Kalbar Syariah - Kartu ATM dan kartu 

Debit BRIS 

- BSM Sentra Bayar 

- Pembayaran - Kartu Co-Branding 

BRIS 

- BSM SMS Banking 

- Cek Saldo - Cash Management 

System 

- BSM Mobile Banking 
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 - University / School 

Payment System (SPP) 

- BSM Net Banking 

  - SMS Banking - BSM Electronic Payroll 

  - Electronic Data Capture 

(EDC) Mini ATM 

- Transfer Uang Tunai 

   - BSM Kliring / Inkaso 

   - BSM ATM 

Sumber : Bank Kalbar Syariah Pontianak 2015,Bank BRI Syariah Pontianak 2015, 

Bank Mandiri Syariah Pontianak 2015. 

Berdasarkan tabel 1.1 terlihat bahwa Bank Kalbar Syariah Cabang 

Pontianak mampu mempunyai 6 produk layanan simpanan yaitu, iB Tadharus, iB 

Taharoh, iB Tawakal, Tabunganku iB, Deposito iB, Giro iB dengan masing-

masing peruntuannya. Sedangkan produk layanan pinjaman hanya mempunyai 2 

yaitu pembiayan kredit PNS dan pinjaman umum/usaha. Dan untuk Layanan 

lainnya mempunyai 4 jenis yaitu iB Card, ATM Kalbar Syariah, Pembayaran, dan 

Cek saldo. Dibandingkan dengan BRI Syariah dan Mandiri Syariah yang lebih 

beragam. 

Sedangkan untuk kinerja Bank Kalbar Unit Usaha Syariah dapat dilihat 

pada Tabel dibawah ini : 
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TABEL 1.2 

Kinerja Bank Kalbar Unit Usaha Syariah 

Tahun 2011-2013 (Jutaan Rupiah) 

 

  URAIAN       2011       2012       2013 
PERTUMBUHAN 

        2012-2013 

TOTAL ASET    538.240    767.997    929.856           21,08% 

SIMPANAN 

NASABAH    198.349    270.814    309.633            14,33% 

PEMBIAYAAN    217.237 

 

   391.561 

 

   527.529 

 
           34,72% 

LABA TAHUN 

BERJALAN 
     26.689      38.740      54.798            41,45% 

JARINGAN 

KANTOR 
        4         7         9           28,57% 

LAYANAN 

SYARIAH 
       36       42        48           14,29% 

 

Pada tahun 2013, Bank Kalbar Unit Usaha Syariah mampu meningkatkan 

penghimpunan simpanan nasabah sebesar Rp309,63 miliar mengalami peningkatan 

14,33% atau Rp38,79 miliar dibandingkan dengan 2012 sebesar Rp270,82 miliar. 

Peningkatan tersebut terutama ditopang oleh pertumbuhan dana tabungan iB yang 

mencapai 31,84% atau sebesar Rp36,65 miliar. Ditinjau dari komposisi simpanan 

nasabah, deposito iB dan tabungan iB mendominasi sebesar 49,02%, diikuti giro iB 

sebesar 1,96%. 
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Untuk memuaskan nasabah, PT. Bank Kalbar Syariah mengambil arah 

kebijakan dan strategi sebagai salah satu bagian dari program Bank Pembangunan 

Daerah Regional Champion (BRC). Kebijakan dan strategi tersebut adalah : 

1. Mengembangkan Unit Usaha Syariah (UUS) secara berkelanjutan dengan 

memperluas jaringan kantor atau counter-counter yang beroperasi berdasarkan 

prinsip syariah. 

2. Memperbanyak pembentukan Layanan Syariah di kantor cabang konvensional, 

sehingga pengoperasian 1 (satu) kantor memakai 2 (dua) sistem yaitu sistem 

konvensional dan sistem syariah.  

3. Melakukan spin-off dari Unit Usaha Syariah sehingga menjadi entitas bisnis 

tersendiri. 

Berdasarkan arah kebijakan tersebut, Bank Kalbar Unit Usaha Syariah 

menetapkan langkah-langkah strategis yang akan ditempuh sebagai berikut :  

1. Meningkatkan modal kerja minimal sebesar Rp500 miliar untuk menjadi Bank 

Umum Syariah.  

2. Pengembangan portofolio pembiayaan di sektor produktif, khususnya 

pembiayaan kepada UMKM dan koperasi.  

3. Pengembangan pendanaan.  

4. Peningkatan fee based income.  

5. Pengembangan jaringan kantor dan layanan syariah. 

6. Kesempatan mengikuti program undian Hadiah Umroh Tabungan iB. 
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7. Penarikan dan penyetoran dapat dilakukan di seluruh jaringan kantor Bank 

Kalbar Syariah maupun Layanan Syariah di seluruh jaringan kantor Bank 

Kalbar Konvensional yang berlogo Layanan Syariah. 

8. Didukung oleh jaringan ATM Bank Kalbar yang telah terintegrasi dengan 

jaringan ATM Bersama, ATM MEPS (Malaysian Electronic Payment System) 

dan ATM Club sehingga dapat ditarik di ATM Bank di seluruh Indonesia 

(berlogo ATM Bersama) dan juga di ATM Bank di Malaysia (berlogo 

BankCard). 

9. Biaya administrasi tidak mengurangi saldo simpanan (terkecuali bagi yang 

menggunakan fasilitas ATM). 

Penulis tertarik untuk memilih Bank Kalbar Syariah sebagai pokok 

penelitian adalah berawal dari komitmen bank untuk membangun Kalimantan 

Barat, Bank Kalbar hadir dengan penuh dedikasi. Sebagai Bank Pembangunan 

Daerah Kalimantan Barat, yang telah menetapkan visinya sebagai perusahaan jasa 

perbankan yang berkinerja tinggi dan berkembang secara wajar serta memiliki nilai 

tambah bagi masyarakat itu sendiri. Visi tersebut diwujudkan Bank Kalbar melalui 

misinya, yaitu mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, mengelola dana 

pemerintah daerah, dan mendorong pengembangan usaha terutama usaha mikro, 

kecil dan menengah. 
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Pada tahun 2005 Bank Kalbar melakukan kegiatan operasional berdasarkan 

prinsip syariah dengan membuka Kantor Cabang Unit Usaha Syariah, dalam 

rangka memberikan pilihan bagi masyarakat yang ingin bertransaksi berdasarkan 

prinsip syariah. Melalui dengan adanya bentuk produk-produk tabungan bank 

Kalbar Syariah yang lebih kompetitif dan tepat sasaran bagi setiap keperluan 

nasabah. Dan salah satu produk tabungan syariah pertama kali diluncurkan Bank 

Kalbar adalah iB Tadharus. 

Tabungan iB Tadharus adalah simpanan dana berdasarkan prinsip 

mudharabah dari pihak ketiga kepada Bank Kalbar Syariah yang penarikannya 

dapat dilakukan setiap saat sesuai dengan syarat-syarat tertentu, tidak dapat ditarik 

dengan menggunakan cek atau alat yang dapat dipersamakan dengan itu. Akad 

yang digunakan adalah mudharabah mutlaqah Dimana shahibul maal memberikan 

keleluasaan penuh kepada pengelola (mudharib) untuk mempergunakan dana 

tersebut dalam usaha yang dianggapnya baik dan menguntungkan. Namun 

pengelola tetap bertanggung jawab untuk melakukan pengelolaan sesuai dengan 

praktik kebiasaan usaha normal yang sehat (uruf). Didalam peruntukannya yaitu 

dengan perorangan, badan hukum (perusahaan, koperasi dan atau lembaga 

pemerintah). Produk tabungan iB Tadharus sistim bagi hasil atau nisbah 

nasabahnya adalah sebesar 25,00% dan nisbah Bank sebesar 75,00%  atau 

ekuivalen rate sebesar 2,78%. 
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iB Tadharus adalah produk tabungan yang disediakan oleh Bank Kalbar 

Syariah dengan fasilitas yang menunjang yaitu dimana dan kapan saja nasabah 

dapat melakukan transaksi seperti transfer, cek saldo, serta penarikan saldo/uang 

tunai, hanya dengan melalui mesin ATM (Anjungan Tunai Mandiri) yang tersebar 

di daerah keramaian seperti di area kampus, pasar, outlet, dan dijalan yang sering 

dilalui banyak orang. Berdasarkan prisip syariah dengan akad mudharabah 

muthlaqah akan aman dan terjamin bagi nasabah. 

Bagi nasabah produk tabungan iB Tadharus memiliki kesempatan 

mengikuti program undian hadiah umroh Tabungan iB. Selain itu dari penarikan 

dan penyetoran dapat dilakukan di seluruh jaringan kantor Bank Kalbar Syariah 

maupun layanan syariah di seluruh jaringan kantor Bank Kalbar konvensional yang 

berlogo layanan syariah. Serta di dukung oleh jaringan ATM Bank Kalbar yang 

telah terintegrasi dengan jaringan ATM Bersama, ATM MEPS (Malaysian 

Electronic Payment System) dan ATM Club sehingga dapat ditarik di ATM Bank 

di seluruh Indonesia (berlogo ATM Bersama) dan juga di ATM Bank di Malaysia 

(berlogo Bank Card). 

Dari produk tabungan iB Tadharus ini, pihak PT. Bank Kalbar Unit Usaha 

Syariah Pontianak mampu meraih nasabah yang cukup banyak. Seperti tercantum 

pada tabel berikut ini : 
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TABEL 1.3 

PT. BANK KALBAR SYARIAH CABANG PONTIANAK 

Jumlah Nasabah Tabungan iB Tadharus 

2011 – 2013 

Tahun Jumlah Nasabah 

2011 11.740 

2012   9.968 

2013 10.540 

Sumber: Bank Kalbar Syariah Pontianak 2015 

Berdasarkan dari tabel 1.3 dapat diketahui bahwa banyaknya nasabah 

tabungan iB Tadharus di Kantor Bank Kalbar Syariah Cabang Pontianak periode 

2011- 2013 cendrung mengalami fluktuasi, Pada 2012 mengalami penurunan 

sebesar 9,5 % nasabah jika dibanding dengan tahun sebelumnya, namun pada 2013 

mengalami kenaikan sebesar 5,7 % nasabah. 

TABEL 1.4 

PT. BANK KALBAR SYARIAH CABANG PONTIANAK 

Jumlah Nasabah Tabungan iB Taharoh 

2011 – 2013 

Tahun Jumlah Nasabah 

2011 1.317 

2012   806 

2013 1.092 

Sumber: Bank Kalbar Syariah Pontianak 2015 

Berdasarkan dari tabel 1.4 dapat diketahui bahwa banyaknya nasabah 

tabungan iB Taharoh di Kantor Bank Kalbar Syariah Cabang Pontianak periode 

2011- 2013 cendrung mengalami fluktuasi, pada 2012 mengalami penurunan 

sebesar 25% nasabah jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, namun pada 

2013 mengalami kenaikan sebesar 35% nasabah. 
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TABEL 1.5 

PT. BANK KALBAR SYARIAH CABANG PONTIANAK 

Jumlah Nasabah Tabungan iB Tawakal 

2011 – 2013 

Tahun Jumlah Nasabah 

2011 133 

2012 150 

2013 162 

Sumber: Bank Kalbar Syariah Pontianak 2015 

Berdasarkan dari tabel 1.5 dapat diketahui bahwa banyaknya nasabah 

tabungan iB Taharoh di Kantor Bank Kalbar Syariah Cabang Pontianak periode 

2011- 2013 mengalami kenaikan nasabah. 

 

TABEL 1.6 

PT. BANK KALBAR SYARIAH CABANG PONTIANAK 

Jumlah Nasabah Tabungan iB TabunganKu 

2011 – 2013 

Tahun Jumlah Nasabah 

2011   782 

2012 1.645 

2013 2.402 

Sumber: Bank Kalbar Syariah Pontianak 2015 

Berdasarkan dari tabel 1.6 dapat diketahui bahwa banyaknya nasabah 

tabungan iB TabunganKu di Kantor Bank Kalbar Syariah Cabang Pontianak 

periode 2011- 2013 mengalami peningkatan nasabah. 

 

Jumlah dana nasabah yang dihimpun oleh PT. Bank Kalbar Syariah Cabang 

Pontianak melalui produk iB Tadharus dari 2011 hingga 2013 adalah sebagai 

berikut : 
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TABEL 1.7 

PT. BANK KALBAR SYARIAH CABANG PONTIANAK 

Jumlah Dana Nasabah Tabungan iB Tadharus 

2011 – 2013 

Tahun Jumlah Dana Nasabah 

2011 Rp. 60.851.093.106.02 

2012 Rp. 58.928.641.838.50 

2013 Rp. 77.965.700.103.65 

Sumber: Bank Kalbar Syariah Pontianak 2015 

Berdasarkan tabel 1.7 dapat diketahui bahwa jumlah dana nasabah yang 

berhasil dikumpulkan oleh PT. Bank Kalbar Syariah Cabang Pontianak melalui 

produk tabungan iB Tadharus pada 2012 mengalami penurunan sebesar 10% 

dibandingkan 2011, sedangkan pada 2013 mengalami peningkatan sebesar 20% 

dibandingkan pada 2012. 

Sedangkan untuk keluhan nasabah Bank Kalbar Syariah Cabang Utama 

Pontianak dapat dilihat pada Tabel di bawah ini:  

Tabel 1.8 

Jumlah Keluhan Nasabah Bank Kalbar Syariah 

Tahun 2011-2013 

Tahun Jumlah Keluhan  

2011 1.143 

2012    928 

2013 1.031 

 Sumber: Bank Kalbar Syariah, 2015  

Dari tabel di atas menjelaskan bahwa jumlah keluhan dari tahun-ketahun 

mengalami fluktuasi, dimana pada Tahun 2012 mengalami penurunan sebesar 18% 

dari Tahun 2011 dan untuk Tahun 2013 mengalami peningkatan sebesar 11% dari 

Tahun 2012.   
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Sebagai langkah awal dari upaya mendefinisikan tuntutan nasabah, maka 

hal yang harus diperhatikan dan tidak dapat dipisahkan adalah ketersediaan 

informasi yang menyangkut persepsi dan harapan nasabah terhadap layanan yang 

ditawarkan oleh pihak bank. Untuk itulah maka perlu dianalisis sejauh mana 

nasabah merasa puas dengan pelayanan yang telah diterimanya, sehingga pihak 

pengelola bank akan dapat memahami apa sesungguhnya yang menjadi kebutuhan 

dan keinginan nasabah serta pelayanan bagaimana yang akan dapat memuaskan 

nasabah. Selain itu pihak pengelola bank juga akan dapat mengetahui alasan-alasan 

nasabah untuk menyimpan dana di Bank Kalbar Syariah. 

B. Permasalahan 

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis uraikan diatas, maka yang 

menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah ; “Bagaimana kepuasan nasabah 

terhadap pelayanan produk tabungan iB Tadharus pada PT. Bank Kalbar Syariah”. 

C. Pembatasan Masalah 

Agar pembahasan masalah lebih jelas dan terarah, maka ruang lingkup 

yang dibahas dalam penelitian ini dibatasi hanya pada variabel-variabel penentu 

kualitas, yaitu : 

1. Berwujud (Tangibles) 

2. Keandalan (Reliability) 

3. Daya tanggap (Responsiveness) 
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4. Jaminan (Assurance) 

5. Empati (Empathy) 

D. Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana kepuasan 

nasabah terhadap kualitas pelayanan pada produk tabungan iB Tadharus pada PT. 

Bank Kalbar Syariah. 

E. Manfaat Penelitian 

1. Bagi Penulis 

Penelitian ini merupakan suatu tambahan pengetahuan bagi penulis, di mana 

penulis dapat menerapkan disiplin ilmu yang didapat pada bangku kuliah 

dengan membandingkan pada praktek yang dijalankan perusahaan. 

2. Bagi Perusahaan / Instansi 

Dari hasil penelitian ini, diharapkan bermanfaat sebagai informasi dan bahan 

masukan bagi pihak bank, terutama untuk mengetahui tingkat kepuasan 

nasabah terhadap kualitas pelayanan produk tabungan iB Tadharus pada PT. 

Bank Kalbar Syariah. Pihak bank dapat menentukan kebijaksanaan yang tepat 

dalam menarik dan mempertahankan jumlah penabung di masa yang akan 

datang. 
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3. Bagi Almamater 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu bahan masukan untuk 

referensi bagi mahasiswa yang ingin mengkaji lebih dalam mengenai kepuasan 

nasabah Bank terhadap kualitas pelayanan. 

F. Kerangka Pemikiran 

Menurut Parasuraman, Zeithaml, dan Berry (dikutip oleh Tjiptono dan 

Chandra, 2005) mengemukakan bahwa ada 5 (lima) dimensi dalam menentukan 

kualitas jasa : 

1. Keandalan (reliability) 

2. Daya tanggap (responsiveness) 

3. Jaminan (assurance) 

4. Empati (emphaty) 

5. Bukti fisik (tangible) 

Sedangkan menurut teori Parasuraman (2001:26) mengemukakan konsep 

kualitas layanan akan memperbaiki kepuasan ditentukan oleh lima unsur yang 

biasa dikenal dengan istilah kualitas layanan “RATER” (responsiveness, 

assurance, tangible, empathy dan reliability). Konsep kualitas layanan RATER 

intinya adalah membentuk sikap dan perilaku dari pengembang pelayanan untuk 

memberikan bentuk pelayanan yang kuat dan mendasar, agar mendapat penilaian 

sesuai dengan kualitas layanan yang diterima. Parasuraman (2001:165) 

menyatakan bahwa konsep kualitas layanan adalah suatu pengertian yang 
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kompleks tentang mutu, tentang memuaskan atau tidak memuaskan. Konsep 

kualitas layanan dikatakan bermutu apabila pelayanan yang diharapkan lebih kecil 

daripada pelayanan yang dirasakan (bermutu). Dikatakan konsep kualitas layanan  

memenuhi harapan, apabila pelayanan yang diharapkan sama dengan yang 

dirasakan (memuaskan). Demikian pula dikatakan persepsi tidak memenuhi 

harapan apabila pelayanan yang diharapkan lebih besar daripada pelayanan yang 

dirasakan (tidak bermutu).  

Kerangka pemikiran dalam penelitian ini dapat dilihat pada Gambar 1.1 

berikut : 

Gambar 1.1 

Kerangka Pemikiran 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kualitas Jasa : 

a. Kendalan (Reliability) 

b. Daya Tanggap 

(Responsiveness) 

c. Jaminan (Assurance) 

d. Empati (Empathy) 

e. Berwujud (Tangibles) 

 

 

 

a. a 

Tingkat Kepuasan 

Konsumen 
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G. Metode Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Metode Penelitian yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah 

metode deskriptif. Menurut Kinnor (2002: 42); “Metode penelitian deskriptif yaitu 

suatu penelitian di mana prosedur pemecahan masalah yang diteliti dilakukan 

dengan cara menggambarkan karakteristik dan fenomena serta kaitan antara 

variabel”. 

2. Teknik Pengumpulan Data 

a. Data Primer 

1) Wawancara 

Wawancara adalah metode pengumpulan data yang dilakukan dengan 

cara mengadakan komunikasi langsung dengan pihak-pihak yang 

dianggap terkait dengan penelitian yang akan dilakukan, seperti 

pimpinan di PT. Bank Kalbar Syariah Kantor Kas Utama Pontianak 

beserta karyawannya. 

2) Observasi 

Merupakan metode yang dilakukan untuk memperoleh data yang 

dilakukan dengan cara mengadakan peninjauan secara langsung 

terhadap objek penelitian sehingga penelitian dapat memperoleh data 

yang dibutuhkan sesuai dengan fakta yang terjadi. 
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3) Kuisioner 

Yaitu daftar pertanyaan yang disusun sedemikian rupa dan disebarkan 

kepada responden guna mendapatkan jawaban yang sesuai dengan 

pertanyaan dan berkaitan dengan masalah yang akan diteliti. 

b. Data Sekunder 

Data sekunder adalah data yang bukan diusahakan sendiri pengumpulannya 

oleh peneliti. Data sekunder diperoleh dari manajemen Bank Kalbar 

Syariah Kantor Kas Utama Pontianak. Data tersebut berbentuk catatan-

catatan, dokumen dan arsip sesuai dengan kebutuhan dalam penelitian ini. 

3. Populasi dan Sampel 

a. Populasi 

Menurut Sugiyono (2013: 72): “Populasi adalah wilayah generalisasi yang 

terdiri atas obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan kerekteristik 

tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk mempelajari dan kemudian 

ditarik kesimpulannya”. Populasi dalam penelitian ini adalah para nasabah 

produk tabungan iB Tadharus pada Bank Kalbar Syariah Kantor Kas Utama 

Pontianak yang berjumlah 10.540 orang. 

b. Sampel 

Menurut Sugiono (2003: 56) yang dimaksud dengan sampel adalah 

sebagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi. 

Pengambilan sampel dalam penelitian ini dilakukan secara purposive 
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sampling. Menurut Sugiono (2003: 60) yang dimaksud dengan Purposive 

Sampling adalah pengambilan elemen-elemen yang dimaksud dalam 

sampel dilakukan dengan sengaja, dengan catatan bahwa sampel tersebut 

representative atau mewakili populasi. 

Syarat sampel dalam penelitian ini adalah nasabah yang berusia 25 tahun 

sampai 55 tahun dengan jenis kelamin laki-laki dan perempuan, dengan 

pendidikan responden SMA, Diploma, dan Sarjana. Dengan rata-rata 

penghasilan responden dari Rp.1.000.000 sampai Rp.7.000.000 dan 

pekerjaan responden yaitu, wiraswasta, pegawai swasta, dan PNS. 

Jumlah Sampel ditetapkan berdasarkan rumus Slovin (Umar, 2005) 

yaitu : 

  𝑛 =
𝑁

(1+𝑁 𝑒2)
 

Dimana : 

n = Ukuran sampel 

N =  Jumlah populasi 

e = Batas toleransi kesalahan (0,1 atau 10%) 

n =
10.540

1+10.540 (0.1) 2      n =
10.540

106.4
     = 99.0601503759398  

Berdasarkan perhitungan, maka diperoleh sampel sebanyak 

99.0601503759398 dibulatkan menjadi 100 responden. 
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4. Teknik Analisis Data 

Data yang telah dikumpulkan dalam penelitian ini akan dianalisis secara 

kuantitatif, yaitu jawaban-jawaban dari responden akan dikelompokkan 

menurut kriteria yang ada dalam masing-masing jawaban dari responden, 

kemudian dilakukan tabulasi data yang dinyatakan dalam bentuk persentase. 

Tahapan-tahapan analisis yang dilakukan adalah sebagai berikut : 

a. Analisis Tingkat Kepentingan dan Kepuasan 

Menurut Umar (2005:251) “Kepuasan dapat dianalisis dari dua dimensi 

yaitu dari harapan-harapan (kepentingan) atas suatu dan kenyataan-

kenyataan (kepuasan) yang diterima konsumen” untuk mengukur dimensi 

harapan (kepentingan) dan kenyataan (kepuasan) digunakan skala likert 

yang berhubungan dengan pernyataan tentang sikap seseorang terhadap 

sesuatu. Diberikan 5 (lima) penilaian yang berlaku sebagai berikut : 

Kepuasan  Nilai   Kepentingan  Nilai 

Sangat Puas    5           Sangat Penting     5 

Puas     4           Penting      4 

Cukup Puas    3           Cukup Penting     3 

Kurang Puas    2           Kurang Penting     2 

Tidak Puas     1           Tidak Penting     1 
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b. Analisis Diagram Kartesius 

Selanjutnya data yang telah dianalisis dari dua dimensi kemudian diplot 

nilainya dalam diagram kartesius. Diagram Kartesius adalah suatu 

bangunan yang terdiri dari 4 yang disebut dengan kuadran dan dibatasi oleh 

2 buah garis yang saling berpotongan tegak lurus, yaitu sumbu mendatar X 

sebagai rata-rata tingkatan kepuasan atau pelaksanaan dan sumbu tegak Y 

sebagai rata-rata tingkatan harapan atau kepentingan. 

Bentuk diagram kartesius dapat dilihat pada Gambar 1.2 sebagai berikut : 

 

 Gambar 1.2 

Diagram Kertesius 

 

Y = Kepentingan 

       Sangat penting dan tidak puas   Sangat penting dan sangat puas 

Prioritas Utama    Pertahankan Prestasi 

  A      B 

 

       Kurang penting dan kurang puas   Kurang penting dan sangat puas 

 Prioritas Rendah          Berlebihan 

  C      D 

 

X = Kepuasan 

Sumber : Umar (2005 : 452) 
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Keterangan : 

Kuadran A   : Menunjukkan faktor atau atribut yang dianggap mempengaruhi 

kepuasan nasabah, termasuk unsur-unsur jasa yang dianggap 

sangat penting, namun manajemen belum melaksanakannya 

sesuai keinginan nasabah sehingga mengecewakan / tidak puas. 

Kuadrat B    : Menunjukkan unsur jasa pokok yang telah berhasil dilaksanakan 

perusahaan, untuk itu wajib dipertahankan. Unsur ini dianggap 

sangat penting dan sangat memuaskan. 

Kuadran C   :  Menunjukkan beberapa faktor yang kurang penting pengaruhnya 

bagi nasabah. pelaksanaannya oleh perusahaan biasa-biasa saja 

karena dianggap kurang penting dan kurang memuaskan. 

Kuadran D   : Menunjukkan faktor  yang mempengaruhi nasabah kurang 

penting, tetapi pelaksanaannya berlebihan. Faktor ini dianggap 

kurang penting, tapi sangat memuaskan. 

Rumus yang dipakai untuk menentukan nilai garis adalah : 

�̅� =
∑ 𝑥𝑖

𝑛
         𝑦 ̅ =

∑ 𝑦𝑖

𝑛
 

 Di mana : 

 �̅�   =  Skor rata-rata nilai atribut tingkat kinerja / kepuasan 
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 𝑦 ̅  =  Skor rata-rata nilai atribut tingkat harapan / kepentingan 

 ∑ 𝑥𝑖 =  Jumlah nilai atribut tingkat kinerja / kepuasan 

∑ 𝑦𝑖 =  Jumlah nilai atribut tingkat harapan / kepentingan 

𝑛  =  Jumlah responden 

Sumber : Nasution (2001: 58). 


