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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Dunia perbankan Indonesia saat ini diwarnai dengan persaingan yang 

semakin ketat dan perkembangannya yang sangat pesat. Para pelaku 

perbankan berlomba-lomba mengeluarkan produk-produk jasa perbankan 

yang semakin inovatif. Dari jasa berbayar sampai jasa  gratis yang diberikan 

oleh bank kepada nasabahnya. Salah satunya perbankan syariah yang kian 

mewarnai kegiatan perbankan di Indonesia. Perbankan syariah dan perbankan 

konvensional bersaing secara sehat dalam rangka pembangunan 

perekonomian Indonesia. 

   Bank syariah pertama di Indonesia adalah Bank Muamalat 

Indonesia, yang berdiri pada tanggal 1 November 1991 dan mulai beroperasi 

tanggal 1 Mei 1992. Setelah berdirinya Bank Muamalat Indonesia, maka 

berdirilah lembaga-lembaga keuangan lainnya yang berprinsip syariah, 

termasuk Baitul Maal wa Tamwil (BMT). 

   Pengertian Baitul Maal wa Tamwil (BMT) menurut Amin Azis 

(2006:2) terdiri dari dua kata, yaitu baitul maal dan baitut tamwil.  

- Baitul Maal (Bait = rumah, Maal = Harta) yaitu menerima titipan dana 

zakat, infaq, dan shadaqah, serta mengoptimalkan distribusinya sesuai 

dengan peraturan dan amanahnya. 

- Baitut Tamwil (Bait = rumah, At-Tamwil = pengembangan harta) yaitu 

melakukan kegiatan pengembangan usaha-usaha produktif dan investasi 
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dalam meningkatkan kualitas ekonomi pengusaha mikro dan kecil 

terutama dengan mendorong kegiatan menabung dan menunjang 

pembiayaan kegiatan ekonominya.  

   Secara umum, BMT memiliki fungsi dalam penerapan prinsip-

prinsip syariah dalam kegiatan ekonomi, memberdayakan pengusaha mikro, 

serta membina kepedulian kepada kaum du’afa. BMT juga bertujuan untuk 

memajukan kesejahteraan anggota khususnya, dan masyarakat pada 

umumnya, serta meningkatkan kesadaran dan wawasan umat tentang sistem 

dan pola perekonomian islam. Sama halnya dengan tujuan di BMT itQan. 

   BMT itQan didirikan Tahun 2007. Saat itu beberapa orang yang 

dulunya merupakan kelompok pengajian di Bandung, berinisiatif untuk 

membentuk suatu amal usaha bersama yang bertujuan mengimplementasi 

nilai-nilai kebenaran Agama Islam dalam wujud nyata di bidang ekonomi, 

sosial, pendidikan dan Kesehatan. Baitul Maal wa Tamwil, merupakan bentuk 

amal usaha yang dipilih karena dalam BMT jenis usaha yang dapat 

dikembangkan diharapkan dapat mengangkat perekonomian sekaligus juga 

dapat mendayagunakan dana sosial seperti zakat, infaq, shodaqoh dan wakaf 

untuk kepentingan kaum duafa. Pemberdayaan kaum duafa merupakan misi 

utama BMT itQan. Awalnya BMT itQan hanya mengelola sebagian kecil dana 

zakat dan membuat payment point listrik sebagai sumber utama untuk 

menggaji karyawan yang awalnya hanya satu orang teller. Dengan 

berkembangnya kepercayaan dari masyarakat, maka BMT itQan sejak awal 

2008 mulai menggulirkan pembiayaan untuk usaha mikro dengan jumlah 

pinjaman awal berkisar Rp. 200 ribu sampai Rp. 1 juta. Tahun 2010, setelah 
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melakukan studi literatur tentang keberhasilan metodologi pembiayaan mikro 

pola kelompok oleh Prof. Yunus di Grameen Bank Bangladesh dan studi 

banding dengan lembaga keuangan mikro lainnya yang mempraktekkan pola 

grameen bank di Indonesia, akhirnya pengawas dan pengurus memutuskan 

untuk mengadopsi pola pembiayaan grameen yang dimodifikasi menjadi pola 

syariah. Dengan metodologi yang diterapkan, hasilnya ternyata lebih efektif 

dalam menjangkau nasabah keluarga pra sejahtera. Karena pola yang 

digunakan tidak mengharuskan memiliki agunan serta benar-benar fokus 

untuk menggarap segmen masyarakat miskin yang nota bene selalu 

mendapatkan diskriminasi dalam memperoleh akses pembiayaan formal yang 

murah dan profesional. 

   Kini, pelayanan yang diterima nasabah sudah dijadikan standar 

dalam hal menilai kinerja sebuah bank. Begitupun dengan BMT. Program 

pelayanan nasabah (Customer Service) di suatu bank/BMT bagi para 

nasabahnya menyangkut faktor-faktor yang mempengaruhi penilaian nasabah 

atas pelayanan yang diterima seperti : penampilan dan kerapihan karyawan 

(bukti langsung), kemampuan karyawan dalam menanggapi masalah yang 

dihadapi nasabah (keandalan), kesungguhan karyawan dalam membantu 

nasabah (daya tanggap), profesionalisme karyawan dalam bekerja (jaminan), 

keramahan dan kesopanan karyawan dalam menghadapi nasabah (empati).  

   Pada dasarnya pelayananlah yang menjadi faktor terpenting dalam 

menentukan kepuasan nasabah. Dengan pelayanan yang prima, nasabah akan 

merasa keanggotaanya memang dibutuhkan dan diperhatikan, sedangkan 

kepuasan atas pelayanan yang diberikan itu akan menumbuhkan dan 
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meningkatkan loyalitas nasabah. Loyalitas nasabah memang sangat 

dibutuhkan karena pertumbuhan suatu bank itu sendiri sangat tergantung dari 

pertumbuhan dana yang berasal dari simpanan nasabah, karena kualitas 

pelayanan dirasakan memiliki hubungan dan dapat mempengaruhi kepuasan 

nasabah. 

 

B. Rumusan Masalah 

Dari latar belakang masalah di atas, maka penulis merumuskan masalahnya 

sebagai berikut:  

1. Bagaimana regulasi layanan (service regulation) yang diterapkan di 

BMT itQan? 

2. Bagaimana peranan tim pengarah (advisory team) BMT itQan dalam 

memberikan pelayanan prima? 

3. Bagaimana budaya pemberian pelayanan yang diberikan di BMT itQan 

dalam memenuhi kebutuhan nasabah?  

 

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

a. Untuk mengetahui bagaimana regulasi layanan (service regulation) 

yang diterapkan di BMT itQan. 

b. Untuk mengetahui bagaimana peranan tim pengarah (advisory team) 

BMT itQan dalam memberikan pelayanan prima. 

c. Untuk mengetahui bagaimana budaya pemberian pelayanan yang 

diberikan di BMT itQan dalam memenuhi kebutuhan nasabah. 
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2. Kegunaan Penelitian   

a. Secara teoritis, hasil dari penelitian ini diharapkan untuk menambah 

khazanah ilmu dakwah dengan pengembangan manajemen dakwah 

terutama yang berkaitan dengan ekonomi islam sebagai wujud 

perkembangan dakwah dengan merealisasikan sistem ekonomi islam 

di BMT itQan melalui berbagai strategi pelayanan prima yang 

diterapkan BMT itQan dalam memberikan kepuasan kepada 

nasabah, sehingga menjadi lebih optimal. 

b. Secara akademis, diharapkan dapat bermanfaat dalam memberikan 

kontribusi pemikiran dan pelengkap literatur islamiah, dan menjadi 

sumbangan sebagai dasar pertimbangan dalam pelayanan BMT. 

Selain itu juga penelitian ini bertujuan secara akademis yaitu sebagai 

syarat memperoleh gelar sarjana pada Fakultas Dakwah dan 

Komunikasi. 

c. Secara praktis, diharapkan dapat memberi masukan yang positif bagi 

lembaga yang bergerak dalam bidang ekonomi islam, sehingga 

pengelola BMT itQan dapat termotivasi untuk lebih optimal dalam 

melayani nasabah untuk menciptakan kepuasan bagi para 

nasabahnya.  

 

D. Kerangka Berpikir 

Salah satu lembaga keuangan syariah yang berkembang dan membantu 

melayani kebutuhan masyarakat muslim di Indonesia adalah Baitul Maal wat 

Tamwil (BMT). BMT merupakan lembaga keuangan mikro syariah yang 
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dioperasikan dengan prinsip bagi hasil, mengembangkan bisnis usaha mikro 

dan kecil, dalam rangka mengangkat derajat dan martabat serta membela 

kepentingan kaum fakir miskin. 

Pengertian Baitul Maal wat Tamwil (BMT) menurut Amin Azis 

(2006:2) terdiri dari dua kata, yaitu baitul maal dan baitut tamwil.  

- Baitul Maal (Bait = rumah, Maal = Harta) yaitu menerima titipan dana 

zakat, infaq, dan shadaqah, serta mengoptimalkan distribusinya sesuai 

dengan peraturan dan amanahnya. 

- Baitut Tamwil (Bait = rumah, At-Tamwil = pengembangan harta) yaitu 

melakukan kegiatan pengembangan usaha-usaha produktif dan investasi 

dalam meningkatkan kualitas ekonomi pengusaha mikro dan kecil 

terutama dengan mendorong kegiatan menabung dan menunjang 

pembiayaan kegiatan ekonominya. 

Keberhasilan BMT dalam memberikan pelayanan kepada para 

nasabahnya sangat ditentukan oleh perilaku dan karakter petugas pelayanan. 

Dalam persaingan yang semakin ketat dan era globalisasi dewasa ini, peranan 

pelayanan (customer service) memegang peranan yang sangat penting. 

Menurut Herry Achmad Buchory dan Djaslim Saladin (2008:113), 

pelayanan adalah setiap kegiatan yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan 

dan keinginan pelanggan (nasabah). Pelayanan juga berarti setiap tindakan 

membantu, menolong, memudahkan, dan menyenangkan serta bermanfaat 

bagi orang lain. Pelayanan nasabah adalah serangkaian kegiatan sikap dan 

perilaku petugas dalam menerima kehadiran atau berkomunikasi dengan 
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nasabah secara lengkap ataupun tidak langsung. Dari kedua pengertian 

tersebut, dapat disimpulkan sebagai berikut: 

1. Adanya rangkaian kegiatan sikap dan perilaku petugas pelayanan 

(customer service) 

2. Adanya komunikasi dengan nasabah 

3. Bertujuan untuk membantu menolong dan menyenangkan konsumen 

(nasabah) atau memenuhi kebutuhan dan keinginan nasabah (Herry 

Achmad Buchory & Djaslim Saladin, 2008 : 113). 

Menurut Atep Adya Barata (2003 : 18), service atau pelayanan adalah 

singkatan yang berarti: 

S (self awareness): menanamkan kesadaran diri sehingga dapat memahami 

posisi, agar mampu memberikan pelayanan dengan cepat, 

benar, dan akurat. 

E (euthusiasm) : melaksanakan pelayanan penuh antusias. 

R (reform)  : memperbaiki kinerja pelayanan diri dari waktu ke waktu. 

V (value)  : memberikan pelayanan yang mempunyai nilai tambah. 

I (impressive)  : menampilkan diri secara menarik tetapi tidak berlebihan. 

C (care)  : memberikan perhatian atau kepedulian kepada pelanggan 

 (nasabah) secara optimal. 

E (evaluation)  : mengevaluasi pelaksanaan layanan yang sudah diberikan. 
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Sedangkan pelayanan prima menurut Sutopo dan Adi Suryanto yang 

dikutip oleh M. Nur Rianto Al Arif (2010:211) merupakan terjemahan dari 

istilah excellent service yang secara harfiah berarti pelayanan yang sangat 

baik atau pelayanan yang terbaik. Disebut sangat baik atau terbaik, karena 

sesuai dengan standar pelayanan yang berlaku atau dimiliki oleh instansi yang 

memberikan pelayanan serta memuaskan pelanggan. Instansi pelayanan harus 

memiliki standar pelayanan yang dapat menjadi ukuran dalam memuaskan 

pelanggan. Pelayanan disebut sangat baik atau terbaik, atau akan menjadi 

prima, manakala dapat atau mampu memuaskan pihak yang dilayani 

(pelanggan), jadi pelayanan prima dalam hal ini sesuai dengan harapan 

pelanggan. 

Pelayanan prima memiliki banyak definisi seperti yang dikemukakan 

oleh Nina Rahmayanty (2013:17), yaitu: 

1. Pelayanan prima adalah pelayanan yang sangat baik dan melampaui 

harapan pelanggan. 

2. Pelayanan prima adalah pelayanan yang memiliki ciri khas kualitas 

(quality nice). Ciri khas kualitas yang baik meliputi kemudahan, 

kecepatan, ketepatan, kehandalan dan empathy dari petugas pelayanan 

dalam pemberian dan penyampaian pelayanan kepada pelanggan yang 

berkesan kuat yang dapat langsung dirasakan pelanggan waktu itu dan 

saat itu juga. 

3. Pelayanan prima adalah pelayanan dengan standar kualitas yang tinggi 

dan selalu mengikuti perkembangan kebutuhan pelanggan setiap saat, 

secara konsisten dan akurat (handal). 



9 
 

 

4. Pelayanan prima adalah pelayanan yang memenuhi kebutuhan praktis 

(practical needs) dan kebutuhan emosional (emotional needs).   

Pada awalnya konsep pelayanan prima menurut M. Nur Rianto Al 

Arif (2010:215) timbul dari kreativitas para pelaku bisnis yang kemudian 

diikuti dengan organisasi nirlaba dan instansi pemerintah. Budaya pelayanan 

prima dapat dijadikan acuan dalam berbagai aspek kehidupan.  

Ada enam faktor pelayanan prima, yaitu: 

a. Ability (kemampuan) 

Yaitu suatu pengetahuan dan keterampilan tertentu yang mutlak 

diperlukan untuk menunjang program pelayanan prima, yang 

meliputi kemampuan penguasaan tentang bidang kerja yang 

ditekuni, melakukan komunikasi efektif, mengembangkan 

motivasi, dan menggunakan sarana public relation sebagai 

instrumen dalam membina hubungan kedalam dan keluar 

perusahaan.  

b. Attitude (sikap) 

Yaitu perilaku, sikap, dan tingkah laku yang harus ditonjolkan 

oleh pegawai ketika menghadapi pelanggan. Seorang pegawai 

bank terutama yang berada di petugas pelayanan terdepan seperti 

customer service dan teller harus mampu menghadapi pelanggan 

dengan senyuman.   

 

 

 



10 
 

 

c. Appearance (penampilan) 

Penampilan seorang pegawai bank baik yang bersifat fisik saja 

maupun fisik dan non fisik mampu merefleksikan kepercayaan 

diri dan kredibilitas perusahaan oleh konsumen. 

d. Attention (perhatian) 

Karyawan harus mampu memberikan kepedulian penuh terhadap 

pelanggan, baik yang berkaitan dengan perhatian akan kebutuhan 

dan keinginan pelanggan maupun pemahaman atas saran dan 

kritiknya. 

e. Action (tindakan) 

Karyawan harus mampu memberikan berbagai kegiatan nyata 

yang harus diberikan dalam memberikan pelayanan prima kepada 

konsumen. 

f. Accountability (pertanggungjawaban) 

Suatu sikap keberpihakan kepada pelanggan sebagai wujud 

kepedulian untuk menghindarkan atau meminimalkan kerugian 

atau ketidakpuasan pelanggan. 

Menurut M.Nur Rianto Al Arif (2010 : 216), untuk memberikan 

pelayanan prima dan menjalin hubungan yang baik dengan nasabah maka 

yang menjadi kunci keberhasilannya adalah orang (human), karena pelayanan 

dan menjalin hubungan dengan nasabah merupakan interaksi antara pegawai 

dengan nasabah. Oleh karena itu, perlu ditetapkan konsep diri dalam 

memberikan pelayanan dan menjalin hubungan dengan nasabah yang berupa: 
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1. Sikap mental positif 

Sikap mental positif dari karyawan bank sangat diperlukan dalam 

memberikan pelayanan dan menjalin hubungan dengan nasabah, karena 

sikap mental positif ini merupakan landasan dalam melaksanakan interaksi 

dengan nasabah. Tujuh perwujudan dari sikap mental positif adalah 

sebagai berikut: 

a. Keinginan untuk maju. 

b. Belajar dari orang lain. 

c. Terbuka, menerima ide-ide baru. 

d. Kritis, aktif bertanya, dan diskusi. 

e. Berpartisipasi dalam kegiatan. 

f. Komitmen atau mau mencoba sampai sukses. 

g. Cermat, mencatat hal-hal penting. 

2. Orientasi kepuasan nasabah dan mengenal nasabah 

Pencapaian kepuasan nasabah hanya dapat dicapai dengan adanya sinergi 

dalam perusahaan yang pada akhirnya pegawai dapat memberikan 

kepuasan yang berkesinambungan kepada nasabah yang memberikan 

keuntungan jangka panjang kepada stake holder dan selanjutnya pemilik 

perusahaan dapat meningkatkan kesejahteraan pegawainya. 

Untuk dapat memberikan kesejahteraan kepada nasabah, maka 

terlebih dahulu harus mengenali siapakah nasabahnya, bagaimana ciri-ciri 

nasabah, dan sebagainya. Untuk dapat lebih mengenali nasabah, perlu 

diketahui ciri-ciri dari seorang nasabah, antara lain: 
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a. Mempunyai banyak keinginan. 

b. Mempunyai kebutuhan yang tak terbatas. 

c. Mempunyai harga diri dan gengsi. 

d. Menghargai waktu. 

e. Ingin selalu dilayani. 

Sehingga wajar kalau nasabah menutut pelayanan yang tinggi dari kita 

yang menjadi kebutuhannya, maka tugas kita adalah memenuhi 

kebutuuhan tersebut.  

3. Penghayatan terhadap waktu 

Perlu adanya persepsi yang sama terhadap waktu dalam kaitannya dengan 

pelayanan. Kunci keberhasilan pelayanan adalah bagaimana kita dapat 

membagi waktu-waktu tersebut bersama dengan nasabah dan 

menempatkan waktu tersebut sesuai dengan proporsinya masing-masing 

sehingga dapat memuaskan nasabah.  

Untuk mendapatkan pelayanan yang optimal, maka sebuah lembaga 

harus menerapkan strategi untuk mencapai tujuan perusahaan yang lebih 

efektif. Menurut Stepahie K. Marrus yang dikutip oleh Husein Umar 

(2001:31), strategi di definisikan sebagai suatu proses penentuan rencana para 

pemimpin puncak yang berfokus pada tujuan jangka panjang organisasi, 

disertai penyusunan suatu cara atau upaya bagaimana agar tujuan tersebut 

dapat dicapai. 

Selain itu, strategi pelayanan yang digunakan untuk memberikan 

kepuasan nasabah menurut Herry Achmad Buchory dan Djaslim Saladin 

(2008:122) adalah: 
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1. Relationship marketing strategy (Strategi Pemasaran Berkesinambungan) 

Yaitu menjalin hubungan yang baik secara terus menerus dengan nasabah, 

tidak hanya dalam jangka pendek tetapi berhubungan dalam jangka 

panjang sehingga nasabah bukan hanya puas dan loyal. Oleh karena itu, 

bank harus terus memelihara dan meningkatkan pelayanannya sesuai 

dengan yang dibutuhkan dan diinginkan nasabah. 

2. Strategi Pelayanan Prima 

Yaitu menawarkan pelayanan yang lebih baik dibandingkan dengan 

pesaing. Usaha ini biasanya membentuk biaya yang cukup besar, tetapi 

memberikan dampak besar yang positif kepada nasabah. Secara inci 

strategi pelayanan prima adalah sebagai berikut: 

a. Semua transaksi dilayani/dilaksanakan dengan cepat dan cermat. 

b. Melayani kebutuhan nasabah di luar produk yang dijual oleh bank. 

c. Berlaku ramah, sopan dan selalu membantu nasabah. 

d. Selalu berusaha mengerti keinginan nasabah. 

e. Selalu melayani nasabah dengan tepat waktu. 

3. Strategi Penanganan Keluhan 

Yaitu pelayanan yang dilakukan untuk menangani keluhan nasabah 

sehingga dapat dijadikan barometer untuk melakukan nasabah sehingga 

dapat dijadikan barometer untuk melakukan pembaharuan pelayanan  

Ada lima hal pokok dalam merancang pemberian pelayanan prima 

menurut Nina Rahmayanty (2010 : 146), yaitu: 
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1. Regulasi Layanan (Service Regulation) 

Perusahaan apapun harus menyusun dan mengembangkan jasa 

pelayanan pada pelanggan mencakup sistem, aturan, keputusan, 

prosedur dan tata cara pelayanan, dan keluhan agar memudahkan dalam 

standar pelaksanaan pelayanan, serta berguna menyampaikan produk 

dan jasa perusahaan. Idealnya dalam suatu standar pelayanan dapat 

terlihat dengan jelas dasar hukum, persyaratan pelayanan, prosedur 

pelayanan, waktu pelayanan, biaya serta proses pengaduan, sehingga 

petugas pelayanan memahami apa yang seharusnya mereka lakukan 

dalam memberikan pelayanan. Keraguan pegawai akan keputusan-

keputusan apa yang harus diambil dengan sendirinya akan hilang 

sepanjang masih dalam aturan yang termuat dalam standar pelayanan. 

Standar pelayanan tersebut disebut juga SOP (Standard Operating 

Procedures), dibuat untuk menghindari terjadinya variasi dalam proses 

pelaksanaan kegiatan oleh pegawai yang akan mengganggu kinerja 

organisasi/perusahaan secara keseluruhan. Manfaat lain SOP: 

a. Memberikan jaminan kepada masyarakat akan kualitas pelayanan 

yang dipertanggungjawabkan. 

b. Memberikan fokus pelayanan kepada pelanggan atau masyarakat. 

c. Menjadi alat komunikasi antara pelanggan dengan penyedia 

pelayanan dalam upaya meningkatkan pelayanan. 

d. Menjadi alat untuk mengukur kinerja pelayanan serta menjadi alat 

monitoring dan evaluasi kinerja pelayanan. 

e. Untuk standarisasi sehingga mengurangi kesalahan dan kelalaian. 
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f. Membantu staf menjadi lebih mandiri. 

g. Meningkatkan akuntabilitas. 

h. Menciptakan ukuan standar kinerja (EMS Departemen: 1998) 

i. Memperjelas persyaratan dan target pekerjaan. 

j. Bagi pimpinan menyediakan mekanisme informasi dalam 

perumusan strategi.  

2. Fasilitas-fasilitas Layanan (Service Facilities) 

Menyangkut fasilitas utama dan pendukung, ada perlengkapan 

pelayanan, serta akomodasi, tools, alat bantu, product knowledges, 

mesin, peralatan, teknologi, WC, ruang, gedung, dan sebagainya. 

3. Peranan Tim Pengarah (Advisory Team) 

Tim pengarah adalah penanggungjawab tertinggi manajemen, 

pimpinan, dapat dari seorang public relation, atau manajer operasional 

yang memiliki peranan dalam manajemen pelayanan prima 

diantaranya sebagai berikut: 

a. Membuat perencanaan dan persiapan yang teratur mengenai sistem 

pelayanan, tata cara kerja pelayanan, prosedur pelayanan dalam 

usaha untuk mewujudkan atau mencapai tujuan-tujuan yang telah 

ditentukan. 

b. Monitoring/supervisi atau pengawasan dengan tujuan agar 

manajemen pelayanan prima apa sudah sesuai dengan tujuan dan 

sesuai dengan peta perencanaan yang telah disusun dan ditetapkan. 
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c. Memberikan motivasi dan dorongan, serta mengadakan pendidikan 

dan pelatihan bagi peningkatan kualitas pegawai, memperhatikan 

kesejahteraan pegawai, serta pengawasan dan pengendalian sistem. 

d. Menjadi contoh dan teladan dalam sikap kepercayaan, kejujuran, 

komitmen, dan integritas (trust, commitment, and integrity). 

e. Meningkatkan pengetahuan, wawasan, pergaulan, perbandingan 

dan kompetensi dengan banyak mengikuti berbagai networking dan 

tergabung dalam asosiasi/ikatan. 

f. Melaksanakan konsep PDCA (Plan, Do, Check, Action) sebagai 

siklus manajemen mutu dalam merencanakan, mengorganisir, 

melaksanakan, mengamati, mengobservasi, mengidentifikasi, 

menasehati (advising), menyelidiki (probing), menafsirkan 

(interpreting), menilai (evaluating). 

g. Memecahkan masalah dan memperoleh tatanan yang bersifat 

operasional. 

h. Tim pengarah harus memberikan saran-saran yang bersifat usul, 

pemecahan masalah, pengarahan masalah dan kesimpulan terhadap 

permasalahan yang terjadi, sistem yang sedang berjalan, maupun 

kepada petugas layanan atau pegawai lainnya. 

i. Pimpinan harus memberikan kepercayaan penuh dan keyakinan 

kepada pegawai yang bertugas dapat mengerjakan pekerjaannya 

dengan baik, apabila mereka melakukan kesalahan, pegawai juga 

harus diberi kesempatan untuk menyelesaikan permasalahannya 

sendiri. 
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j. Berperan menjadi ghost shopping (pelanggan bayangan). 

k. Melaksanakan analisa pelanggan yang beralih.   

4. Mudah-Murah-Cepat-Manfaat (Simple-Cheap-Fast-Benefit) 

a. Mudah (Simple): kemudahan memperoleh pelayanan, kejelasan 

informasi, pelanggan akan semakin puas apabila relatif mudah, 

nyaman, dan efisien dalam mendapatkan produk atau layanan. 

b. Murah (Cheap): perusahan memberikan harga yang terendah. 

Adanya potongan harga bila membeli dengan jumlah banyak, 

adanya sistem discount, atau membayar dengan jangka waktu 

pendek. 

c. Cepat (fast): kecekatan petugas dalam memberikan pelayanan. 

5. Budaya Pemberian Pelayanan 

a. Self Awareness: Kesadaran pribadi untuk memberikan pelayanan 

sebaik mungkin kepada pelanggan/nasabah. 

b. Anthusiasm: Memberikan pelayanan dengan penuh antusias atau 

gairah. 

c. Reform: Memperbaiki dan meningkatkan kinerja pelayanan dari 

waktu ke waktu. 

d. Value: Pelayanan harus mampu memberikan nilai tambah. 

e. Impressive: Pelayanan harus menarik, berkesan, namun tidak 

berlebihan. 

f. Care: Memberikan perhatian dan kepedulian kepada pelanggan 

secara optimal. 
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g. Evaluation: Pelayanan yang telah diberikan harus selalu di evaluasi 

secara rutin.   

 Menurut M. Nur Rianto Al Arif (2010:192), salah satu tujuan 

utama perusahaan khususnya perusahaan jasa (dalam hal ini adalah BMT) 

adalah menciptakan kepuasan pelanggan sebagai hasil penilaian pelanggan 

terhadap apa yang diharapkannya dengan membeli dan mengkonsumsi suatu 

produk/jasa dibandingkan dengan kinerja yang diterimanya dengan 

mengkonsumsi produk/jasa tersebut. Apabila keinginan lebih besar daripada 

harapan maka pelanggan puas, sebaliknya apabila kinerja yang diberikan dari 

pemakaian produk tersebut lebih kecil daripada dari yang diharapkan, maka 

pelanggan pun tidak puas. 

Menurut Phillip Kotler yang dikutip oleh M. Nur Rianto Al Arif 

(2010:193) mengatakan bahwa: 

“Kepuasan merupakan tingkat perasaan dimana seseorang 

menyatakan hasil perbandingan antara hasil kerja produk/jasa yang 

diterima dengan apa yang diharapkan”. 

 

Kemudian M. Nur Rianto Al Arif (2010:200) mengatakan bahwa:  

 

“Kepuasan pelanggan atau nasabah berhubungan dengan kualitas 

pelayanan internal dan kepuasan pelayanan internal karyawan yang 

akan menimbulkan kepuasan karyawan sehingga mendorong 

tumbuhnya loyalitas karyawan terhadap perusahaan. Selanjutnya, 

loyalitas karyawan berdampak pada peningkatan produktivitas yang 

akan menciptakan dan menentukan kepuasan pelanggan/nasabah, 

sehingga terciptanya loyalitas pelanggan atau nasabah. Faktor lainnya 

adalah rintangan pengalihan dan keluhan pelanggan”. 

 

Kepuasan nasabah merupakan wujud dari pelayanan yang optimal, 

sehingga nasabah merasa nyaman dengan segala pelayanan yang diberikan. 
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Oleh karena itu, hal ini dapat menciptakan loyalitas nasabah BMT itQan dan 

menjadikan BMT lebih maju dan berkembang. 

Maka dari itu, dari rangkaian kerangka berpikir ini dapat dilihat 

intinya melalui skema berikut ini: 

 

Gambar 1 

Skema “Strategi Pelayanan Prima dalam Memenuhi Kebutuhan Nasabah” 
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E. Langkah-langkah Penelitian 

1. Penentuan Lokasi 

Penelitian dilakukan di Jl. Padasuka No. 160 Kelurahan Pasir Layung 

Kecamatan Cibeunying Kidul, Bandung 40192. Dengan pertimbangan 

bahwa BMT ini mampu bersaing dengan lembaga-lembaga keuangan 

syariah lainnya. 

2. Metode Penelitian 

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode 

deskriptif, hal ini dimaksudkan untuk menggambarkan, memaparkan, dan 

menjelaskan data-data tentang strategi pelayanan dan hasil pelayanan di 

BMT itQan terhadap kepuasan nasabah melalui wawancara, observasi, 

dan studi dokumentasi yang menyeluruh terhadap objek penelitian. 

Kemudian, data yang diperoleh dan terkumpul dianalisis, dengan 

penggunaan metode tersebut dapat mengantar peneliti dalam perolehan 

data secara benar, akurat, dan lengkap berdasarkan pengumpulan data 

dan pengelolaan data secara sistematis. 

3. Jenis Data 

Adapun untuk jenis data yang diperlukan di dalam penelitian ini 

merupakan jawaban atas beberapa pertanyaan penelitian yang diajukan 

terhadap masalah yang dirumuskan dan tujuan yang ditetapkan. Oleh 

karena itu, jenis data tersebut diklasifikasikan sesuai dengan pokok 

permasalahannya, yaitu: 

a. Data tentang bagaimana regulasi layanan (service reulation) yang 

diterapkandi BMT itQan. 
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b. Data tentang bagaimana peranan tim pengarah (advisory team) di 

BMT itQan dalam membrikan pelayanan prima. 

c. Data tentang bagaimana budaya pemberian pelayanan di BMT 

itQan dalam memenuhi kebutuhan nasabah. 

4. Sumber Data 

Dalam penelitian ini, sumber data yang digunakan penulis terdiri dari 

sumber data primer dan sekunder. 

a. Sumber data primer yaitu data yang didapat dari hasil pengamatan 

langsung akan kondisi objek, yaitu strategi pelayanan dan hasil dari 

pelayanan terhadap kepuasan nasabah. Sumbernya adalah pengurus 

atau pengelola BMT itQan. 

b. Sumber data sekunder yaitu data-data yang menunjang pada objek 

kajian penelitian seperti buku-buku yang terkait dengan penelitian.  

5. Teknik Pengumpulan Data 

Ada beberapa teknik yang dilakukan dalam pengumpulan data ini, 

diantaranya: 

a. Observasi  

Dalam penelitian ini, observasi merupakan kegiatan yang paling 

utama dilakukan. Penulis melakukan penelitian langsung ke lokasi 

dengan melihat keadaan disana. Dan diharapkan akan terangkat 

data-data yang sesuai dengan fakta yang ada di lokasi. Maka 

dengan metode ini dapat memperoleh data yang objektif mengenai 

kondisi BMT itQan, serta mengetahui secara langsung tentang 
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strategi pelayanan dan hasil dari pelayanan terhadap kepuasan 

nasabah di BMT itQan. 

b. Wawancara  

Wawancara yang dimaksudkan untuk mengumpulkan data dan 

informasi secara pasti berdasarkan data yang sesuai dengan tujuan 

penelitian. Metode ini dilakukan melalui tatap muka langsung 

dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan secara terstruktur 

kepada sumber data. Tujuannya untuk mendapatkan data dan 

informasi yang lebih rinci, mengenai strategi pelayanan yang 

diterapkan di BMT itQan dan hasil dari strategi tersebut yang dapat 

memberikan kepuasan terhadap nasabah. Wawancara dilakukan ke 

berbagai pihak yang sudah disebutkan diatas.  

c. Studi Dokumentasi 

Studi dokumentasi berawal dan berproses dari menghimpun 

dokumen, memilih dokumen yang sesuai dengan penelitian, 

merenungkan dan mencatat serta mentafsirkan dan 

menghubungkannya dengan fenomena lain. Langkah ini dilakukan 

untuk memperlengkap dalam proses data yang berhuubungan 

dengan masalah penelitian yang sedang diteliti, karena dengan 

teknik ini diharapkan akan terangkat data-data teoritik, terutama 

menyangkut dengan BMT itQan mengenai strategi pelayanan 

prima dan hasil pelayanan terhadap kepuasan nasabah. Maka 

penulis akan memanfaatkan segala sumber semaksimal mungkin 
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melalui buku sebagai sumber utama atau dokumentasi-

dokumentasi lainnya yang menyangkut BMT itQan. 

6. Analisis Data 

Dalam menganalisis data, penulis menggunakan metode kualitatif, 

yaitu untuk menjawab pertanyaan penelitian melalui berpikir normal 

dan argumentatif, serta pada analisis terhadap dinamika hubungan 

antar fenomena yang diamati dengan langkah-langkah sebagai berikut: 

a. Mengumpulkan dan menginventalisir data yang diperoleh dari 

hasil observasi awal, wawancara, dan dokumentasi. Data tersebut 

adalah data yang berdasarkan satuan-satuan perumusan masalah. 

b. Klasifikasi data, yaitu pengelompokkan data-data dan informasi 

yang diperoleh sesuai dengan topik pembahasan dan jenisnya 

masing-masing. 

c. Menganalisis dan mentafsirkan hasil verifikasi. 

d. Menarik kesimpulan, yaitu langkah terakhir yang dilakukan dalam 

penelitian ini dengan melakukan penarikan kesimpulan 

berdasarkan data dan informasi yang diperoleh. 

 

 

 

 

 

 

 


