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`BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

A. Gambaran Tentang Kota Sampit 

Secara geografis, Kota Sampit terletak pada: 11207’29” sampai 

113014’22” Bujur Timur dan 1011’50” s/d 3018’51” Lintang Selatan. 

Wilayah administrasi Kota Sampit terdiri atas 2 (dua) wilayah Kecamatan 

yaitu terdiri dari Kecamatan Baamang dan Mentawa Baru Ketapang 

dengan batas-batas sebagai berikut: 

1. Sebelah Timur : Kecamatan Seranau 

2. Sebelah Barat : Kecamatan Danau Sembuluh 

3. Sebelah Utara : Kecamatan Kotabesi 

4. Sebelah Selatan : Kecamatan Mentaya Hilir Utara 

Kota Sampit mempunyai luas wilayah 1.138,50 Km² dibagi ke 

dalam 2 Kecamatan yaitu Kecamatan Baamang dan Mentawa Baru 

Ketapang dengan luas masing-masing 591,00 Km² dan 547,50 Km².1  

Penduduk Sampit sendiri berjumlah 157.361 jiwa yang terdiri atas 

2 (dua) wilayah kecamatan yaitu Kecamatan Baamang berjumlah 61.890 

jiwa dan Mentawa Baru Ketapang berjumlah 95.471 jiwa.2 

 

                                                
1http://kotimkab.go.id/selayang-pandang/kondisi-geografis.html. (online 10-09-2012) 

2 http://kotimkab.go.id/selayang-pandang/demografi.html. (online 10-09-2012) 

 

 

49 



50 
 

B. Profil Bank Muamalat  

1. Sejarah Bank Muamalat Cabang Palangka Raya tidak lepas dari 

tingginya minat masyarakat terhadap kehadiran perbankan yang 

berbasis syariah dapat kita lihat dari  perkembangan Bank Muamalat di 

Kalimantan Tengah selama tahun 2009 sangat tinggi. Perbankan 

syariah ini telah menghimpun dana masyarakat sejumlah Rp 78 Miliar. 

Cabang termuda di wilayah Kalimantan ini fokus pada sektor ritel 

dengan porsi Dana Pihak Ketiga (DPK) tabungan sebesar Rp. 62 

Miliar (79%).3   

Bank Muamalat hadir pertama kali di Kalimantan Tengah dengan 

membuka Cabang di Palangka Raya terlebih dahulu yang mana ini 

sebagai wujud partisipasi dalam upaya bersama untuk menciptakan 

percepatan ekonomi, baik mikro, kecil, dan menengah di samping 

ekonomi makro. 

2. Visi dari Bank Muamalat yaitu menjadi bank syariah utama di 

indonesia, dominan di pasar spiritual dan dikagumi di pasar rasional 

dalam ukuran antara lain :4 

a. Sehat, diukur dari segi hukum/peraturan Bank Indonesia maupun 

diukur dari segi syariah. 

b. Profitable. (Menguntungkan. pen). 

c. Sahamnya diminati oleh masyarakat. 

                                                
3 http://www.muamalatbank.com/home/news/siaran_pers/739.html. (Online 30-08-2012) 
 
4 http://www.muamalatbank.com/home/about/visi_misi. (Online 08-09-2012) 
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d. Mempunyai jaringan kerja yang luas dengan kapasitas bisnis 

global. 

e. Sebagai tempat yang subur bagi pengembangan karier setiap 

karyawannya. 

3. Misi dari Bank yaitu menjadi Role Model Lembaga Keuangan Syariah 

dunia dengan penekanan pada semangat kewirausahaan, keunggulan 

manajemen dan orientasi investasi yang inovatif untuk 

memaksimumkan nilai bagi stakeholder, dengan cara : 5 

a. Ikut berperan dalam pembangunan ekonomi bangsa Indonesia 

terutaman melakukan upaya peningkatan peran pengusaha muslim 

dan bertindak sebagai katalisator pengembangan lembaga-lembaga 

keuangan syariah. 

b. Memberikan laba yang wajar bagi pemegang saham (profit). 

c. Mengusahakan perusahaan yang optimal. 

d. Memberikan kontribusi yang positif kepada masyarakat Islam.  

e. Memelihara dan meningkatkan mutu kehidupan kerja.  

4. Produk Bank Muamalat Cabang Palangka Raya.  

Adapun produk-produk yang ditawarkan Bank Muamalat Palangka 

Raya adalah sebagai berikut: 

  

                                                
5 Ibid,. 
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a. Giro Wadiah 

1)   Giro Muamalat (Institusi) 

Giro syariah dalam mata uang Rupiah dan US Dollar yang 

memudahkan dan membantu semua jenis kebutuhan transaksi 

bisnis perusahaan Anda. 

2)   Giro Perorangan 

Giro syariah dalam mata uang Rupiah dan US Dollar yang 

memudahkan semua jenis kebutuhan transaksi bisnis maupun 

transaksi keuangan personal Anda.6 

b. Produk Penyimpanan Dana 

1) Tabungan Muamalat 

Tabungan syariah yang sepenuhnya dikelola dengan akad 

mudharabah muthlaqah atau bagi hasil. Bebas riba dan 

menenangkan hati. Tabungan Muamalat kini hadir dengan dua 

pilihan kartu ATM/Debit yaitu Shar-E Regular dan Shar-E 

Gold. 

2) Tabunganku  

Tabungan syariah dalam mata uang rupiah yang sangat 

terjangkau bagi Anda dan semua kalangan masyarakat serta 

bebas biaya administrasi. 

 

                                                
6 http://www.muamalatbank.com/home/produk/giro_institusi&perorangan. (online 08-09-

2012) 
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3) Tabungan Haji Arafah 

Tabungan haji dalam mata uang rupiah yang dikhususkan bagi 

anda masyarakat Muslim Indonesia yang berniat menunaikan 

ibadah haji secara regular maupun plus. 

4) Tabungan Muamalat Umroh 

Tabungan berencana dalam mata uang rupiah yang akan 

membantu anda mewujudkan impian untuk berangkat 

beribadah umroh. 

5) Deposito Mudharabah  

Merupakan pilihan investasi dalam mata uang Rupiah maupun 

US Dollar dengan jangka waktu 1, 3, 6 dan 12 bulan yang 

ditujukan bagi nasabah yang berinvestasi secara halal, murni 

sesuai syariah. Dana nasabah akan diinvestasikan secara 

optimal untuk membiayai berbagai macam usaha produktif 

yang berguna bagi kepentingan umat.   

6) Deposito Fulinves 

Deposito murni syariah dari Bank Muamalat dalam mata uang  

Rupiah maupun US Dollar dengan jangka waktu 6 dan 12 

bulan. Aman, dengan bagi hasil kompetitif yang 

menguntungkan. Anti riba, anti maysir (transaksi bersifat 

spekulatif/judi) dan anti gharar (transaksi yang tidak 

jelas/penipuan) dan dilengkapi dengan fasilitas asuransi jiwa.    
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7) DPLK Muamalat 

DPLK Muamalat menawarkan kemudahan perencanaan 

keuangan masa depan bagi karyawan maupun pekerja mandiri. 

Dikelola sebagai investasi jangka panjang, dalam wujud 

rekening pribadi. DPLK Mumalat memberikan jaminan 

kesinambungan penghasilan selama masa pensiun kelak. 7  

c. Produk Bagi Hasil 

1) Pembiayaan Hunian Syariah 

Produk pembiayaan yang akan membantu Anda untuk 

memiliki rumah (ready stock/bekas), apartemen, ruko, rukan, 

kios maupun pengalihan take-over KPR dari bank lain. 

Berdasarkan prinsip syariah dengan dua pilihan yaitu akad 

murabahah (jual beli) dan musyarakah mutanaqishah 

(kerjasama sewa). 

2) Automuamalat  

Produk pembiayaan yang akan membantu Anda untuk 

memiliki kendaraan bermotor. Produk ini adalah kerjasama 

Bank Muamalat dengan Al-Ijarah Indonesia Finance (ALIF) 

3) Dana Talangan Porsi Haji 

Dana Talangan Porsi Haji adalah pinjaman yang ditujukan 

untuk membantu Anda mendapatkan porsi keberangkatan haji 

                                                
7 http://www.muamalatbank.com/home/produk/tabungan_share. (online 08-09-2012) 
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lebih awal, meskipun saldo tabungan Haji Anda belum 

mencapai syarat pendaftaran porsi. 

4) Pembiayaan Umroh Muamalat 

Pembiayaan Umroh Muamalat adalah produk pembiayaan 

yang akan membantu mewujudkan impian Anda untuk 

beribadah Umroh dalam waktu yang segera. 

5) Pembiayaan kepada anggota koperasi karyawan/guru/PNS 

Pembiayaan konsumtif yang diperuntukkan bagi beragam jenis 

pembelian konsumtif kepada karyawan/guru/PNS (selaku end 

user) melalui koperasi. 

6) Pembiayaan Modal Kerja  

Pembiayaan Modal Kerja adalah produk pembiayaan yang 

akan membantu kebutuhan modal kerja usaha Anda sehingga 

kelancaran operasional dan rencana pengembangan usaha 

Anda akan terjamin. 

7) Pembiayaan Modal Kerja LKM Syariah  

Pembiayaan Modal Kerja Lembaga Keuangan Mikro (LKM) 

Syariah adalah produk pembiayaan yang ditujukan untuk LKM 

Syariah (BPRS/BMT/Koperasi) yang hendak meningkatkan 

pendapatan dengan memperbesar portfolio pembiayaannya 

kepada Nasabah atau anggotanya (end-user).8 

 

                                                
8 http://www.muamalatbank.com/home/produk/pembiayaan. (online 08-09-2012) 
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5. Sejarah Bank Muamalat Cabang Pembantu Sampit. 

Sampit merupakan pusat administrasi kabupaten Kotawaringin 

Timur, propinsi Kalimantan Tengah. Kota ini pernah dilanda 

kerusuhan rasial pada 1999-2001 antara etnis lokal Dayak dan etnis 

pendatang Madura yang menyebabkan eksodus besar-besaran etnis 

Madura dari wilayah tersebut. Genap satu dekade pasca konflik 

horizontal, kota Sampit telah berbenah. Kondisi sosial telah kondusif, 

bahkan masyarakat etnis Madura telah kembali bermukim dan 

berusaha, kondisi ini mendorong perbankan syariah yaitu Bank 

Muamalat untuk mulai berekspansi ke wilayah tersebut. 

Kemudian, pada 8 Maret 2010 didirikan kantor Bank Muamalat 

Cabang Pembantu di kota Sampit dan merupakan cabang pembantu 

pertama yang ada di Kalimantan Tengah.9 Secara fisik lokasi Bank 

Muamalat Cabang Pembantu Sampit ini tidak terlalu besar karena 

hanya menempati ruko tetapi karena secara geografis berada di pusat 

perdagangan di kota Sampit, hal inilah yang membuat Bank Muamalat 

mendirikan cabang pembantu di tempat yang sekarang dan juga akses 

masyarakat untuk datang bertransaksi ke Bank Muamalat Cabang 

Pembantu Sampit ini lebih mudah.     

6. Produk Bank Muamalat Cabang Pembantu Sampit. 

Produk-produk yang ditawarkan Bank Muamalat Cabang 

Pembantu Sampit yakni berdasarkan prinsip-prinsip syariah sama 

                                                
9 http://www.muamalatbank.com/home/news/siaran_pers/739. (online 08-09-2012) 
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halnya seperti produk Bank Muamalat lainnya, adapun produk-produk 

yang ditawarkan oleh Bank Muamalat Cabang Pembantu Sampit 

adalah sebagai berikut : 

a. Produk Bagi Penyimpanan Dana  

1) Tabungan Muamalat 

Tabungan syariah yang sepenuhnya dikelola dengan akad 

mudharabah muthlaqah atau bagi hasil. Bebas riba dan 

menenangkan hati. Tabungan Muamalat kini hadir dengan dua 

pilihan kartu ATM/Debit yaitu Shar-E Regular dan Shar-E 

Gold. 

2) Tabunganku  

Tabungan syariah dalam mata uang rupiah yang sangat 

terjangkau bagi Anda dan semua kalangan masyarakat serta 

bebas biaya administrasi. 

3) Tabungan Haji Arafah 

Tabungan haji dalam mata uang rupiah yang dikhususkan bagi 

anda masyarakat Muslim Indonesia yang berniat menunaikan 

ibadah haji secara regular maupun plus. 

4) Tabungan Muamalat Umroh 

Tabungan berencana dalam mata uang rupiah yang akan 

membantu anda mewujudkan impian untuk berangkat 

beribadah umroh. 
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5) Deposito Mudharabah  

Merupakan pilihan investasi dalam mata uang Rupiah maupun 

US Dollar dengan jangka waktu 1, 3, 6 dan 12 bulan yang 

ditujukan bagi nasabah yang berinvestasi secara halal, murni 

sesuai syariah. Dana nasabah akan diinvestasikan secara 

optimal untuk membiayai berbagai macam usaha produktif 

yang berguna bagi kepentingan umat.   

6) Deposito Fulinves 

Deposito murni syariah dari Bank Muamalat dalam mata uang  

Rupiah maupun US Dollar dengan jangka waktu 6 dan 12 

bulan. Aman, dengan bagi hasil kompetitif yang 

menguntungkan. Anti riba, anti maysir (transaksi bersifat 

spekulatif/judi) dan anti gharar (transaksi yang tidak 

jelas/penipuan) dan dilengkapi dengan fasilitas asuransi jiwa.    

7) DPLK Muamalat 

DPLK Muamalat menawarkan kemudahan perencanaan 

keuangan masa depan bagi karyawan maupun pekerja mandiri. 

Dikelola sebagai investasi jangka panjang, dalam wujud 

rekening pribadi. DPLK Mumalat memberikan jaminan 

kesinambungan penghasilan selama masa pensiun kelak.   
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b. Produk Bagi Pembiayaan  

1) Pembiayaan Hunian Syariah 

Produk pembiayaan yang akan membantu Anda untuk 

memiliki rumah (ready stock/bekas), apartemen, ruko, rukan, 

kios maupun pengalihan take-over KPR dari bank lain. 

Berdasarkan prinsip syariah dengan dua pilihan yaitu akad 

murabahah (jual beli) dan musyarakah mutanaqishah 

(kerjasama sewa). 

2) Automuamalat  

Produk pembiayaan yang akan membantu Anda untuk 

memiliki kendaraan bermotor. Produk ini adalah kerjasama 

Bank Muamalat dengan Al-Ijarah Indonesia Finance (ALIF) 

7. Struktur Organisasi Bank Muamalat Cabang Pembantu Sampit 

Bank Muamalat Cabang Pembantu Sampit adalah sebuah lembaga 

Bank Syariah yang berada di bawah Bank Muamalat Indonesia dan 

merupakan cabang pembantu dari Bank Muamalat Cabang Palangka 

Raya, yang secara prinsip dan struktur berbeda pengelolaannya dari 

bank konvensional. Untuk mewujudkan tercapainya tugas dan fungsi 

dari Bank Muamalat Cabang Pembantu Sampit.  

Adapun struktur organisasi Bank Muamalat Cabang Pembantu 

Sampit adalah sebagai berikut :    
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Sumber : Bank Muamalat Cabang Pembantu Sampit, Tahun 2012.   

C. Penyajian Data Hasil Penelitian 

Berdasarkan pada permasalahan yang telah dirumuskan dan telah 

dikumpulkan data hasil observasi, wawancara dan dokumentasi dari para 

nasabah Bank Muamalat Cabang Pembantu Sampit yang berkenaan 

dengan persepsi nasabah terhadap kualitas pelayanan di Bank Muamalat 

Cabang Pembantu Sampit.  

1. Cara Bank Muamalat Cabang Pembantu Sampit Dalam 

Peningkatan Kualitas Pelayanan Bagi Nasabah. 

Keberadaan suatu lembaga tentunya tidak lepas dari adanya suatu 

pengelolaan yang berperan dalam mendukung jalannnya roda kegiatan dari 

lembaga tersebut. Oleh karena itu, diperlukan adanya pengelolaan atau 

cara yang baik di dalam peningkatan kualitas pelayanan bagi nasabah.  

Kualitas merupakan jaminan terbaik kita atas kesetiaan pelanggan, 

pertahanan terkuat kita dalam menghadapi persaiangn asing, dan satu-

satunya jalan menuju pertumbuhan dan pendapatan yang langgeng.10 

                                                
10 Fajar  Laksana, Manajemen Pendekatan Praktis, ....h. 88. 
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Suatu perusahaan dalam menjalankan perusahaannya harus 

menyusun rencana kegiatannya dengan baik. Agar dapat dijalankan 

mencapai tujuan dari perusahaan, seperti halnya yang dilakukan pada 

Bank Muamalat Cabang Pembantu Sampit dalam menentukan cara 

peningkatan kualitas bagi nasabah yang diungkapkan oleh Bapak R selaku 

manager dan FP selaku karyawan bank Muamalat Cabang Pembantu 

Sampit dari hasil wawancara penulis, menyatakan: 

Bapak R, mengatakan : 

“Pelayanan sebenarnya sama dengan perbankan pada umumnya 
seperti penyimpanan dana nasabah dan pembiayaan akan tetapi, 
yang membedakan dengan perbankan lain yaitu dari sisi syariah. 
Kalau layanan-layanan seperti atm, transfer, tabungan kita sama 
dengan perbankan yang ada jadi yang lebih membedakan dari sisi 
syariahnya. Seperti halnya salam, kemudian melayani nasabah 
dengan ramah tamah adanya kenyamanan dan keamanan yang 
diberikan kepada para nasabah dan juga fasilitas-fasilitas yang 
diberikan.”11 
 

FP mengatakan : 
 
“Kalau pelayanan kepada nasabah kita ada standar operasional 
pelayanan sendiri dari Bank Muamalat kaya salam segala itu, 
kemudian apabila ada nasabah yang ingin menanyakan suatu 
produk misalkan wadi’ah atau buka tabungan itu bisa kita layani 
secara langsung walaupun kadang-kadang kita juga sering ada 
keluhan atau nasabah yang kurang ngerti dengan produk di Bank 
Muamalat ini, dapat memaklumi dan sabar juga tetap ramah, tetap 
senyum kepada nasabah, jadi itu merasa mereka dihormati dan 
dihargai disini.”12 
 
Berdasarkan pemaparan dari hasil wawancara diatas dapat dilihat 

bahwa Bank Muamalat Cabang Pembantu Sampit mempunyai beberapa 

                                                
11 R, manager Bank Muamalat Cabang Pembantu Sampit, hasil wawancara tanggal 17 

Agustus 2012, di Sampit Kotawaringin Timur. 
 
12 FP, karyawan bagian costumer service Bank Muamalat Cabang Pembantu Sampit, hasil 

wawancara tanggal 18 Agustus 2012. 
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cara dalam meningkatkan kualitas pelayanan bagi nasabah yaitu bahwa 

pelayanan yang diberikan pada umumnya sama dengan bank yang lain 

tetapi yang membedakan adalah dari sisi syariahnya.  

Seperti halnya pada penjelasan landasan teori pada bab 

sebelumnya, tentang ciri- ciri pelayanan yang baik. Yaitu sarana fisik 

adalah salah satu hal yang paling penting yang harus diperhatikan adalah 

sarana dan prasarana yang dimiliki bank, peralatan dan fasilitas yang 

dimiliki seperti ruang tunggu, dan ruangan untuk menerima tamu harus 

dilengkapi dengan berbagai fasilitas yang memadai sehingga membuat 

nasabah merasa nyaman, betah, dan tidak bosan diruang tersebut.13 

Berdasarkan hasil pengamatan penulis mengenai kualitas 

pelayanan yang ada di Bank Muamalat Cabang Pembantu Sampit menurut 

saya sudah bagus sesuai dengan kebutuhan nasabah, baik itu keramahan, 

sopan santun, kenyamanan, keamanan dalam bertransaksi dan fasilitas-

fasilitas yang diberikan oleh Bank Muamalat Cabang Pembantu Sampit 

yang mana bank dalam hal ini juga mengacu pada standar layanan Bank 

Muamalat itu sendiri.14   

Dapat diketahui dan disimpulkan ada beberapa cara yang pernah 

dilakukan oleh Bank Muamalat Cabang Pembantu Sampit dalam 

meningkatkan kualitas pelayanan bagi para nasabahnya, hal ini dilakukan 

agar nasabah Bank Muamalat merasakan kepuasan dari strategi yang 

                                                
13http://iwandah.blogspot.com/2010/03/customer-service-pelayanan-nasabah.html (online 

19-12-2011). 
 

14 Bank Muamalat Indonesia, Handbook Standar Layanan Frontliners  Bank Muamalat, 
t.k, t.p, t.t, h. 05, 21-23 dan 01. 
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ditetapkan tersebut, sehingga perusahaan tersebut dapat bersaing dengan 

perusahaan lainnya. 

Tidak hanya itu kejujuran sangat diperlukan karena akan 

mendorong pegawai untuk melaksanakan tugas sesuai dengan amanah 

yang diberikan. Sikap jujur akan membentengi seseorang dari melakukan 

hal- hal yang tidak sesuai dengan nilai- nilai yang dianutnya.15  

Seperti halnya penjelasan hasil wawancara penulis dengan pihak 

Bank Muamalat Cabang Pembantu Sampit di atas tadi, penulis 

menanyakan kepada nasabah tentang pelayanan yang ada di bank tersebut 

melalui hasil wawancara, dalam hal ini ada beberapa instrumen yang dapat 

dijadikan masukan bagi Bank Muamalat Cabang Pembantu Sampit dalam 

hal peningkatan kualitas pelayanan.  

a. Kecepatan pelayanan  

Setiap perusahaan harus dapat melayani secara cepat dan tepat 

kepada setiap nasabah, salah satunya dalam hal kecepatan 

pelayanan, sebagaimana yang dipaparkan  nasabah berikut :  

HMH mengatakan : 

“Menurut saya pelayanan yang diberikan oleh Bank Muamalat 
Cabang Pembantu Sampit tersebut cukup baik dan cukup cepat 
pelayanannya...cuman yang jadi masalah...eee...gedungnya 
kelihatannya cukup sempit...kurang luas untuk kita nantinya 
nasabah Bank Muamalat Cabang Pembantu Sampit ini sudah 
bertambah banyak.”16 
 

                                                
15 Ratminto & Atik Septi Winarsih, Manajemen Pelayanan, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 

2009, h. 134.  
 
16 Wawancara bersama nasabah Bank Muamalat Cabang Pembantu Sampit yaitu HMH, 

tanggal 02 Agustus 2012. 
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S mengatakan : 

“Pelayanan ya itu dari segi manusianya juga ramah, karyawan-
karyawannya juga sebelum kita salam sudah kasih dulu 
sebagaimana kita umat islam saling memberi salam 
silaturahmi...jadi sangat cepatlah begitu de, karyawannya juga 
disiplin waktu, dispilin pakaian dan macam-macam kalau di lain 
mungkin tidak seperti itu..” 
 
Kemudian, HR mengatakan : 

“Pelayanannya kurang lebih sama bagus lawan cepat jua,cuman 
karena inya basisnya anu kemuslimlah kita lebih familiar lah kaya 
itu, ada salam segalanya nyaman, rasa di dalam masjid jar 
kawanan...” 
 
Y mengatakan : 

“Pelayanannya sangat memuaskan, sangat nyaman karena selain 
ramah transaksinya juga cepat.”   

 
2. Kendala Bank Muamalat Cabang Pembantu Sampit dalam 

memberikan pelayanan kepada nasabah.  

a. Kendala-kendala Bank Muamalat Cabang Pembantu Sampit Dalam 

Memberikan Pelayanan Kepada Nasabah. 

Dalam setiap usaha yang dijalankan pasti akan menemui 

berbagai macam kendala dalam setiap pelaksanaanya, sehinggga 

suatu perusahaan harus mempersiapkan berbagai macam cara 

untuk menghadapinya, karena biasanya setiap kendala yang akan 

dihadapi ada yang bisa ditentukan dan ada juga yang tidak bisa 

ditentukan. 

Demikian halnya pada pelayanan yang diberikan kepada 

nasabah sering kali menemui kendala dalam setiap 

pelaksanaannya, begitu pula yang terjadi pada Bank Muamalat 
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Cabang Pembantu Sampit dalam memberikan pelayanan kepada 

nasabah- nasabahnya. Berdasarkan wawancara penulis dengan 

Bank Muamalat Cabang Pembantu Sampit melalui Bapak R, 

sebagai berikut: 

“Sebenarnnya sih kalau pelayanan ini, kita coba tingkatkan 
terus menerus, kendalanya adalah bagaimana agar sumber 
daya manusia disini bisa konsisten dalam memberikan 
pelayanan kepada nasabah. Kendala mungkin gak terlalu 
sulit, karena kita selalu sampaikan, bisnis ini bisnis jasa dan 
pelayanan itu harus mutlak dalam melayani nasabah. Hal 
ini menjadi kebiasaan yang selalu diterapkan oleh 
karyawan kita. Selain itu biasanya kita mendapatkan 
komplen dari nasabah mengenai fasilitas- fasilitas yang 
ada.”17 

 
 Kemudian penulis menanyakan pada karyawan Bank 

Muamalat Cabang Pembantu Sampit tentang kendala dalam 

pelayanan kepada nasabah, berikut hasil wawancara : 

“Kalau kendalalah mungkin kurang mengerti nasabah 
tentang produk yang kita tawarkan seperti produk 
penyimpanan dana dan pembiayaan, kadang itu harus jelas 
dan rinci menjelaskannya, sering juga ada keluhan beberapa 
nasabah kita disini tentang ruang tunggu yang sempit terus 
meja tempat nulis slip itu kecil jadi harus antri kadang-
kadang.”18 

 
Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat dipahami bahwa 

terdapat beberapa kendala yang menghambat jalannya pelayanan 

yang dilakukan oleh Bank Muamalat Cabang Pembantu Sampit 

tersebut kepada para nasabah, diantaranya sebagai berikut: 

                                                
17 R, manager Bank Muamalat Cabang Pembantu Sampit, hasil wawancara, tgl 17 

Agustus 2012, di Sampit Kalimantan Tengah. 
 
18 FP, karyawan Bank Muamalat Cabang Pembantu Sampit, hasil wawancara tanggal 18 

Agustus 2012 
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1) SDM yang kurang konsisten dalam memberikan pelayanan. 

2) Komplain dari nasabah mengenai fasilitas Bank Muamalat 

Cabang Pembantu Sampit. 

Dari beberapa kendala yang ada pada Bank Muamalat Cabang 

Pembantu Sampit merupakan tantangan harus dihadapi agar dapat 

mengembangkan perusahaannya lebih maju lagi.  

Kemudian, dapat disimpulkan oleh penulis bahwa dengan 

adanya pemberian pelayanan dengan kualitas yang baik akan dapat 

membawa perusahaan ke tingkat yang lebih tinggi oleh karena itu 

dalam strategi pemasaran yang dimiliki perusahaan sangat penting 

adanya pengawasan terhadap pelayanan yang diberikan sehingga 

perusahaan dapat mengetahui tantangan dan kendala yang dihadapi.  

Adapun fungsi pengawasan dalam manajemen pemasaran 

adalah upaya sistematis dalam menetapkan standar kinerja dan 

berbagai tujuan yang direncanakan, mendesain sistem informasi 

umpan balik, membandingkan antar kinerja yang dicapai dengan 

standar yang telah ditetapkan sebelumnya. Menentukan apakah 

terdapat penyimpangan dan tingkat signifikansi dan setiap 

penyimpangan tersebut dan mengambil tindakan yang diperlukan  

untuk memastikan bahwa seluruh sumber daya perusahaan 

dipergunakan secara efektif dan efesien dalam pencapaian tujuan.19  

                                                
19 Ernie Tisnawaty Sule & Kurniawan Saefullah, Pengantar Manajemen, Jakarta: 

Kencana, Edisi I, 2005, h. 318. 
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Dengan demikian dapat disimpulkan oleh penulis bahwa 

dengan adanya melakukan pengawasan terhadap pelayanan perusahaan 

dapat memperbaiki dan meluruskan kembali rencana pelayanan yang 

telah dirancangkan selanjutnya pengawasan ini tidak hanya dilakukan 

diawal kegiatan tetapi juga dilakukan diakhir kegiatan agar tidak 

terjadi kesalahan.  

b. Strategi Bank Muamalat Cabang Pembantu Sampit  

Dari beberapa pemaparan kendala-kendala diatas, Bank 

Muamalat Cabang Pembantu Sampit membuat strategi-strategi atau 

cara untuk menghadapi kendala tersebut agar kegiatan pelayanan 

berjalan dengan lancar. Adapun wawancara penulis dengan Bapak 

R adalah sebagai berikut:  

“Yang pertama kita kalau timbul komplain baik itu tidak 
puas dengan pelayanan karyawan atau fasilitas lain maka 
akan kita evaluasi dulu, jadi kita kumpulkan semua keluhan 
dari nasabah kemudian kita evaluasi apa saja 
kekurangannya kemudian kita bicarakan bersama mencari 
jalan keluar yang terbaik biar permasalahan atau keluhan 
tadi bisa cepat terselesaikan.”20 

 
Dari pemaparan hasil wawancara diatas dapat dipahami 

bahwa Bank Muamalat Cabang Pembantu Sampit membuat solusi 

mengatasi kendala dengan menerima semua komplain dan keluhan 

dari nasabah sehingga akhirnya nanti keluhan tersebut dapat 

dievaluasi oleh Bank Muamalat Cabang Pembantu Sampit dan 

menemukan jalan keluar terhadap keluhan tersebut seperti 

                                                
20 R, manager Bank Muamalat Cabang Pembantu Sampit, hasil wawancara, tgl 17 

Agustus 2012, di Sampit Kalimantan Tengah. 
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memperbaiki pelayanan yang ada, memperbaiki fasilitas-fasilitas 

yang ada dan sebagainya.  

Kemudian mengenai sumber daya manusia yang kurang 

konsisten akan dilakukan evaluasi oleh manager Bank Muamalat 

Cabang Pembantu Sampit hal ini dilakukan agar pelayanan tersebut 

dapat dilakukan dengan baik. 

3. Persepsi nasabah terhadap kualitas pelayanan Bank Muamalat 

Cabang Pembantu Sampit.  

Kualitas pelayanan bagi sebuah perbankan tentu sangat 

diperhatikan dan dilakukan sebaik mungkin kepada para nasabah sehingga 

memberikan kesan dan kualitas terbaik kepada para nasabah dan juga para 

masyarakat yang membutuhkan. 

Untuk mengetahui hasil penelitian mengenai persepsi nasabah 

terhadap kualitas pelayanan pada Bank Muamalat Cabang Pembantu 

Sampit, akan diuraikan dalam penyajian data dari 10 nasabah yang 

menjadi subjek penulisan. Berikut hasil wawancara dari 10 subjek 

tersebut:  

  



69 
 

 

a. Subjek I 

Inisial    : K 

Jenis kelamin  : Perempuan 

Alamat   : Jl. Rumput Indah III no.44, Desa Sumber Makmur, 

  Bagendang.21 

Untuk mengetahui bagaimana persepsi K terhadap kualitas 

pelayanan pada Bank Muamalat Cabang Pembantu Sampit, maka penulis 

mewawancarai langsung K. Dalam wawancara tersebut, pertama penulis 

tanyakan kepada K, bagaimana pengetahuan anda tentang keberadaan 

Bank Muamalat Cabang Pembantu Sampit, K menjawab: 

“Dengan adanya Bank Muamalat Cabang Pembantu Sampit ne 
akan membantu masyarakat karena mereka akan mempunyai 
banyak pilihan dalam menabung karena apalagi bagi masyarakat 
yang memegang teguh syariat islam, Bank Muamalat Cabang 
Pembantu Sampit itu sangat membantu. Yang pasti masyarakat 
akan mempunyai banyak pilihan untuk menabung di bank 
tersebut.”22 

 
Kemudian penulis menanyakan kepada K, apa yang diketahui 

tentang pelayanan yang diberikan oleh Bank Muamalat Cabang Pembantu 

Sampit: 

“Kemudahan dalam hal pinjam meminjam seperti pada bank 
konvensionalkan selalu ada pinjaman, nah biasanya kalau di Bank 
Muamalat Cabang Pembantu Sampit itu pinjaman itu tidak 
berdasarkan tetapi katakanlah kalau untuk usaha itu harus ada 

                                                
21 Hasil wawancara dengan K di ruang tunggu Bank Muamalat Cabang Pembantu Sampit 

Jl. AIS Nasution, tanggal 13 Juli 2012 pukul 09.00 WIB. 
 
22 Hasil wawancara dengan K. 
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perjanjian, jadi mereka nanti pengembaliannya dalam bentuk bagi 
hasil, kaya model bagi keuntungan seperti itu.”23 
 
Penulis menanyakan lagi kepada K, tanggapanya mengenai 

pelayanan yang diberikan Bank Muamalat Cabang Pembantu Sampit 

dibanding bank yang sudah ada, K menjawab: 

“Sudah cukup membantu dan sangat membantu untuk nasabah 
seperti kami kalau ingin melakukan suatu usaha, kurang dalam hal 
modal kami lebih mudah melakukan pinjaman artinya 
pelayanannya sudah bagus.”24 
 
Penulis menanyakan kembali kepada K, mengapa lebih memilih 

menjadi nasabah Bank Muamalat Cabang Pembantu Sampit dibanding 

bank lain yang sudah ada, K menjawab: 

“Karena saya ingin mencoba berpindah dari yang biasanya itu 
menabung di bank konvensional ke bank yang berdasarkan syariat 
islam katakanlah muamalat.”25 
 
Selanjutnya penulis menanyakan lagi tentang kelebihan pelayanan 

yang ada pada Bank Muamalat Cabang Pembantu Sampit diabding bank 

lain, K menjawab: 

“Mungkin dengan bank lainnya sama saja, mungkin yang 
membedakan hanya pada saat kita masuk bank disambut dengan 
salam oleh satpam dan karyawan.”26 
 
Penulis menanyakan lagi kepada K, apakah selama menjadi 

nasabah pernah mendapat pelayanan yang kurang baik, kemudian K 

menjawab: 

                                                
23 Ibid.  
24 Ibid.  
25 Ibid.  
26 Hasil wawancara dengan K. 
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“Setahu saya selama menjadi nasabah itu tidak ada pelayanan yang 
kurang baik mereka tetap ramah melayani, walaupun kadang kami 
sedikit komplain, mereka tetap melayani dengan baik.”27 
 
Kembali penulis menanyakan kepada K tentang fasilitas apa yang 

didapat dari Bank Muamalat Cabang Pembantu Sampit: 

“Kemudahan dalam melakukan transaksi tanpa kami harus antri di 
bank itukan pake atm, jadi kemudahan bertransaksi itu dengan 
menggunakan fasilitas atm.”28 
 
Kemudian penulis menanyakan kepada K mengenai apa yang perlu 

ditingkatkan atau ditambah dari pelayanan yang ada pada Bank Muamalat 

Cabang Pembantu Sampit: 

“Mungkin dari keberadaan fasilitas mesin atmnya, jadi tidak hanya 
berada dibank, mungkin dapat ditambah dilokasi lain yang mana 
nasabah tidak terlalu jauh untuk menuju atm tersebut dalam 
melakukan transfer uang, juga sama dengan bank-bank yang lain 
sudah memuaskan dalam hal pengiriman uang.”29 
 
Penulis menanyakan lagi kepada K, apakah sudah merasa pas 

dengan pelayanan yang ada di Bank Muamalat Cabang Pembantu Sampit, 

K menjawab: 

“Sudah cukup merasa puas dengan pelayanan yang ada.”30 
 
Terakhir penulis menanyakan kepada K, menurut anda apakah 

pelayanan yang diberikan Bank Muamalat Cabang Pembantu Sampit baik 

itu dari segi fasilitas, karyawan dan lainnya sudah sesuai dengan keinginan 

dan harapan: 

“Sudah saya sebut sebelumnya tadi, mungkin dari segi karyawan 
sudah cukup memuaskan, mereka selalu ramah melayani kami, 

                                                
27 Ibid. 
28 Ibid. 
29 Ibid. 
30 Hasil wawancara dengan K. 
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sebagai nasabah,mungkin yang kurang memuaskan itu dalam hal 
penempatan mesin yang harus ditambah jangan hanya ada disekitar 
banknya saja tapi ditempat atau lokasi lain yang strategis.”31 
 
Dari hasil wawancara dengan K di atas, dapat disimpulkan bahwa 

pelayanan yang ada di Bank Muamalat Cabang Pembantu Sampit sudah 

cukup memuaskan karena pelayannya yang selalu ramah kepada nasabah.  

Dari hasil observasi penulis di bank tersebut dapat diketahui bahwa 

apa yang sudah dijelaskan dari hasil wawancara di atas mengenai 

pelayanan yang diberikan oleh Bank Muamalat Cabang Pembantu Sampit  

memang sudah sesuai dengan standar layanan yang ditetapkan oleh Bank 

Muamalat Indonesia baik itu dari segi keamanan, keramahan dan 

kenyamanan bagi nasabah.32 

b. Subjek II 

Inisial   : H 

Jenis Kelamin  : Laki-laki 

Alamat  : Jl. Samudra No. 06, Kotabesi Hulu33 

Penulis kembali menanyakan tentang persepsi nasabah terhadap 

kualitas pelayanan pada Bank Muamalat Cabang Pembantu Sampit kepada 

H, bagaimana pengetahuan tentang keberadaan Bank Muamalat Cabang 

Pembantu Sampit, H menjawab: 

                                                
31 Ibid. 
 
32 Bank Muamalat Indonesia,  Handbook Standar Layanan Frontiners Bank Muamalat, 

t.k, t.p, t.t, h. 01, 05 dan 23. 
 
33 Hasil wawancara dengan H di halaman parkir Bank Muamalat Cabang Pembantu 

Sampit Jl. AIS Nasution tanggal 14 Juli 2012 pukul 10.00 WIB. 
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“Menurut saya keberadaan Bank Muamalat Cabang Pembantu 
Sampit ini sudah sangat membantu karena Bank Muamalat Cabang 
Pembantu Sampit ini kan selain pelayanannya tidak kalah dengan 
bank-bank yang lain, terutama lagi pola yang digunakan oleh Bank 
Muamalat Cabang Pembantu Sampit itu berdasarkan syariah yang 
menjadi keunggulan tersendiri bagi Bank Muamalat Cabang 
Pembantu Sampit.”34 

 
Penulis menanyakan kepada H, apa yang anda ketahui tentang 

pelayanan yang diberikan kepada para nasabah Bank Muamalat Cabang 

Pembantu Sampit, H menjawab: 

“Pelayanannya hampir sama pang dengan bank-bank yang lain 
terutama pelayanan simpan pinjam, tapi bedanya disini kalau di 
muamalat itu sistem yang digunakan bukan menggunakan bunga 
tapi dengan sistem bagi hasil. Yang aku rasakan pelayanan di Bank 
Muamalat Cabang Pembantu Sampit sudah sangat memuaskan 
karena kada kalah jua dengan bank-bank lain terutama yang 
menjadi keunggulan pada Bank Muamalat Cabang Pembantu 
Sampit inilah pelayanannya kada antri atau kada harus antri.”35 

 
Penulis kembali menanyakan kepada H, tanggapannya mengenai 

pelayanan yang diberikan oleh Bank Muamalat Cabang Pembantu Sampit, 

kemudian H menjawab: 

“Pelayanannya cukup memuaskan.”36 

Kemudian penulis menanyakan kepada H kenapa lebih memilih 

menjadi nasabah Bank Muamalat Cabang Pembantu Sampit dibanding 

bank lain yang sudah ada: 

“Karena aku melihat pola yang digunakan secara syariah sehingga 
sudah sangat sesuai terutama dengan orang yang beragam islamlah. 
Selain itu jua karena produk-produk yang ditawarkannya sangat 
banyak artinya kada kalah jua dengan bank-bank yang lain.”37 

 
                                                

34 Hasil wawancara dengan H. 
35 Ibid. 
36 Ibid. 
37 Hasil wawacara dengan H. 
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Penulis menanyakan kembali kepada H, apa kelebihan pelayanan 

yang ada pada Bank Muamalat Cabang Pembantu Sampit dibanding 

dengan bank lain, H menjawab: 

“Kelebihan pelayanan Bank Muamalat Cabang Pembantu Sampit 
dibanding yang lainlah yaitu keramahtamahan dan lebih santun.”38 
 

Selanjutnya penulis menanyakan kepada H, apakah selama menjadi 

nasabah anda pernah mendapat pelayanan yang kurang baik: 

“Selama aku menjadi nasabah Bank Muamalat Cabang Pembantu 
Sampit ini kada pernah pang mendapat pelayanan yang kurang baik, 
karena disinikan Bank Muamalat Cabang Pembantu Sampit sangat 
menjaga sekali hubungan baik dengan nasabahnya. Artiya mereka 
selalu mejaga keramahtamahannya kepada nasabah.”39 
 

Penulis menanyakan lagi kepada H, fasilitas apa yang anda dapat 

dari Bank Muamalat Cabang Pembantu Sampit, H menjawab: 

“Fasilitas yang aku pakai di Bank Muamalat Cabang Pembantu Sampit 
ini yaitu mempermudah transaksi aku menggunakan atm.”40 
 

Penulis kembali menanyakan kepada H, apa yang perlu 

ditingkatkan atau ditambah dari pelayanan yang ada di Bank Muamalat 

Cabang Pembantu Sampit, H menjawab: 

“Kalau pelayanannya sudah memuaskan, cuman yang perlu 
ditambah itu cabang atau kantor kas Bank Muamalat Cabang 
Pembantu Sampit yang perlu ditambah, jadi tidak hanya dikota 
besar saja tapi bagi nasabah yang diluar kota kada jauh datang 
melakukan transaksi di bank muamalat tersebut.” 41 

 

                                                
38 Ibid. 
39 Ibid. 
40 Ibid. 
41 Hasil wawancara dengan H. 
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Penulis juga menanyakan kepada H, apakah sudah merasa puas 

dengan pelayanan yang ada di Bank Muamalat Cabang Pembantu Sampit, 

berikut hasil wawancaranya: 

“Sudah cukup puas.”42 

Selanjutnya penulis menanyakan kepada H, menurut anda apakah 

pelayanan yang diberikan Bank Muamalat Cabang Pembantu Sampit baik 

itu dari segi fasilitas, karyawan dan lainnya sudah sesuai dengan keinginan 

dan harapan nasabah:  

“Ya, sudah sangat sesuai, karena tidak kalah dengan bank-bank 
lainnya tadi, itu yang aku lihat secara langsung, kemudian dari segi 
produk jua cukup banyak sehingga kawalah besaing dengan bank-
bank yang ada.”43 

 
Dari hasil wawancara di atas tadi, dapat disimpulkan bahwa 

pelayanan yang ada di Bank Muamalat Cabang Pembantu Sampit ini 

sudah sangat sesuai dan tidak kalah dengan bank-bank lain baik itu dari 

segi produk juga banyak sehingga tidak kalah dengan bank-bank yang ada.  

Dari pengamatan penulis di lapangan memang pelayanan pada 

Bank Muamalat ini sama dengan bank-bank lain yang ada tapi yang 

menjadi poin lebihnya dari bank lain yaitu ada salam seperti yang sudah 

dijelaskan pada rumusan masalah sebelumnya, kalau segi produk yang 

ditawarkan  memang tidak kalah bersaing dengan bank lain yang ada di 

                                                
42 Ibid. 
43 Ibid. 
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Sampit, yang menjadi perhatian penulis juga yaitu pada saat antri nasabah 

yang tidak lama dan cepat tanggap terhadap nasabah.44 

c. Subjek III 

Inisial   : MT  

Jenis Kelamin  : Laki-laki 

Alamat   : Jl. Rinjani No. 14 Baamang Tengah, Sampit.45 

Selanjutnya penulis melakukan wawancara di rumah Bapak MT Jl. 

Rinjani. Awalnya penulis menanyakan pengetahuan nasabah tentang 

keberadaan Bank Muamalat Cabang Pembantu Sampit, MT menjawab: 

“Dengan berdirinya bank muamalat di Sampit ini yang pertama 
memudahkan kita untuk menabung karena dulu sempat ikut cabang 
Palangka Raya, kedua karena dari segi syariah makanya saya 
menabung di Bank Muamalat Cabang Pembantu Sampit.”46 
 
Penulis menanyakan lagi kepada MT, apa yang anda ketahui 

tentang pelayanan yang dberikan kepada nasabah Bank Muamalat Cabang 

Pembantu Sampit:  

“Selama ini bagus tidak ada istilahnya pelayanan yang lama.”47 

Penulis melanjutkan pertanyaan kepada MT, bagaimana 

tanggapannya mengenai pelayanan yang diberikan Bank Muamalat 

Cabang Pembantu Sampit tersebut, MT menjawab: 

“Itu mudah semua, kita dilayani dengan baik juga.”48 

                                                
44 Bank Muamalat Indonesia, Handbook Standar Layanan Frontliners Bank Muamalat, 

t.k, t.p, t.t, h. 17. 
 
45 Hasil wawancara dengan MT di rumah kediamannya Jl. Rinjani No.14,tanggal 15 

Agustus 2012 pukul 16.40 WIB. 
46 Hasil wawancara dengan MT. 
47 Ibid. 
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Kemudian, bentuk pertanyaan penulis kepada MT yaitu mengapa 

lebih memilih menjadi nasabah Bank Muamalat Cabang Pembantu Sampit 

dibanding bank lain, MT menjawab: 

“Karena saya melihat dari segi syariah tadi, kalau yang di bank lain 
dulu kita pernah nabung, cuman karena ada namanya atm bersama. 
Ya kita karena syariah tadi jadi saya meminimalisir bunga tadi, 
yang ditekankan yang prinsip syariah tadi.”49 
 
Penulis kembali menanyakan kepada MT tentang apa kelebihan 

pelayanan yang ada pada Bank Muamalat Cabang Pembantu Sampit di 

banding bank lain: 

“Kalo menurut saya pelayanan semua bank sama, dari kita masuk 
bank kita disapa security dengan salam kemudian dilayani oleh CS 
kalau menabung juga dterima dengan baik juga, mungkin itu saja.” 
50 
 
Penulis melanjutkan pertanyaan kepada MT, apakah selama 

menjadi nasabah Bank Muamalat Cabang Pembantu Sampit pernah 

mendapat pelayanan yang kurang baik, MT menjawab: 

“Belum ada, kalo bisa tidak ada yang kurang baiknya.”51 
 
Penulis bertanya lagi kepada MT tentang fasilitas apa yang didapat 

dari Bank Muamalat Cabang Pembantu Sampit: 

“Fasilitas yang didapat di bank muamalat tersebut atm yang bisa 
dimana saja, jadi mudah kalo saat lagi butuh uang, kalo yang di 
banknya itu sama kaya dibank pada umumnya saja.”52 
 

                                                                                                                                 
48 Ibid. 
49 Ibid. 
50 Hasil wawancara dengan MT. 
51 Ibid. 
52 Ibid. 
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Penulis menanyakan kepada MT, apa yang perlu ditingkatkan atau 

ditambah dari pelayanan yang ada pada Bank Muamalat Cabang Pembantu 

Sampit: 

“Mungkin fasilitas tempat tunggu nasabah, kalau yang ada ini 
sepertinya kurang pas saja, mungkin lebih bagus kaya berbaris. 
Masalah tempat tunggu yang kurang nyaman.”53 
 
Selanjutnya penulis menanyakan kepada MT, apakah sudah merasa 

puas dengan pelayanan yang ada di Bank Muamalat Cabang Pembantu 

Sampit, berikut jawabannya: 

“Untuk saat ini puaslah dengan pelayanan yang ada di Bank 
Muamalat Cabang Pembantu Sampit ini.”54 
 
Pertanyaan terakhir penulis dengan MT, apakah pelayanan yang 

diberikan oleh Bank Muamalat Cabang Pembantu Sampit baik itu dari segi 

fasilitas, karyawan dan lainnya sudah sesuai dengan keinginan dan 

harapan anda, MT menjawab: 

“Kalo saat ini sudah sesuai, gak ada kurangnya karena sudah sesuai 
dengan keinginan dan harapan saya sebagai nasabah.”55 
 
Dari hasil wawancara di atas, dapat disimpulkan bahwa Bapak MT 

merasa sudah sesuai pelayanan yang diberikan oleh Bank Muamalat 

Cabang Pembantu Sampit tidak ada kekurangan karena sesuai dengan 

keinginan dan harapannya sebagai nasabah Bank Muamalat Cabang 

Pembantu Sampit.  

Dari pengamatan penulis, pendapat nasabah MT mungkin sama 

dengan nasabah K yang sebelumnya juga berpendapat bahwa kualitas 
                                                

53 Ibid. 
54 Hasil wawancara dengan MT. 
55 Ibid. 
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pelayanan di Bank Muamalat Cabang Pembantu Sampit tersebut ramah 

dan sopan santun yang sesuai dengan keinginan mereka sebagai nasabah.56 

d. Subjek IV 

Inisial   : EN 

Jenis Kelamin  : Perempuan 

Alamat   : Jl. Muchran Ali No.05 Baamang Hulu 2, Sampit.57 

Penulis melanjutkan wawancara kepada nasabah EN, yang pertama 

penulis tanyakan yaitu bagaimana pengetahuan anda tentang keberadaan 

Bank Muamalat Cabang Pembantu Sampit di kota ini,  EN menjawab: 

“Eee...menurut saya dengan adanya Bank Muamalat Cabang 
Pembantu Sampit ini dapat membuat masyarakat menabung 
dengan tanpa bunga yaitu dengan adanya bagi hasil.”58 

 
Selanjutnya penulis bertanya lagi kepada EN, apa yang anda 

ketahui tentang pelayanan yang diberikan Bank Muamalat Cabang 

Pembantu Sampit kepada anda sebagai nasabah: 

“Pelayanan yang dberikan kepada nasabah, mungkin kemudahan 
dalam peminjaman, saat saya menjadi nasabah kemudian saya  
dapat meminjam sejumlah dana untuk dijalankan sebagai 
usaha...kemudahan dalam meminjam.”59 
 
Penulis kembali bertanya kepada EN, bagaimana tanggapan anda 

mengenai pelayanan yang diberikan Bank Muamalat Cabang Pembantu 

Sampit tersebut, EN menjawab: 
                                                

56 Bank Muamalat Indonesia, Handbook Standar Layanan Frontliners Bank Muamalat, 
t.p, t.k, t.t, h. 05. 

 
57 Hasil wawancara dengan EN di ruang tunggu Bank Muamalat Cabang Pembantu 

Sampit Jl. AIS Nasution, tanggal 12 Juli 2012 pukul 08.30 WIB. 
 
58 Ibid. 
 
59 Hasil wawancara dengan EN. 
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“Eee...pelayanannya sudah baik...”60 

Kemudian penulis bertanya lagi kepada EN, mengapa lebih 

memilih menjadi nasabah Bank Muamalat Cabang Pembantu Sampit 

dibandingkan bank lain yang sudah ada: 

“Saya memilih Bank Muamalat Cabang Pembantu Sampit 
ketimbang bank konvensional yang lainnya menurut saya karena 
Bank Muamalat Cabang Pembantu Sampit itu...eee...karena ada 
syariat islam disitu yang mengandalkan bagi hasil. Transaksi yang 
diberikan bank muamalat tersebut baik, mulai dari mereka 
pengucapan salam mulai dari kita masuk dari satpamnya sudah 
mengucapkan salam, kemudian diteller dan diakhiri dengan salam 
juga.”61 
 
Penulis menanyakan kepada EN tentang kelebihan pelayanan yang 

ada pada Bank Muamalat Cabang Pembantu Sampit dibandingkan bank 

lainnya, EN menjawab:  

“Kelebihan pelayanan Bank Muamalat Cabang Pembantu Sampit 
itu mengandalkan ke..apayah..lebih menekankan bersahabat 
dengan masyarakat, jadi masyarakat itu tidak merasa seperti 
pokoknya melayani masyarakat.”62 
 
 Penulis menanyakan kepada EN, apakah selama menjadi nasabah 

Bank Muamalat Cabang Pembantu Sampit pernah mendapat pelayanan 

yang kurang baik: 

“Tidak...selama ini baik..”63 

Selanjutnya penulis menanyakan lagi kepada EN, fasilitas apa yang 

anda dapat dari Bank Muamalat Cabang Pembantu Sampit, EN menjawab: 

“Fasilitas yang didapat yaitu kemudahan dalam bertransaksi 
melalui atm.”64 

                                                
60 Ibid. 
61 Ibid. 
62 Hasil wawancara dengan EN. 
63 Ibid.  
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Penulis juga menanyakan kepada EN tentang apa yang perlu 

ditingkatkan atau ditambah dari pelayanan yang ada pada Bank Muamalat 

Cabang Pembantu Sampit, EN menjawab: 

“Bank Muamalat Cabang Pembantu Sampit itukan biasanya 
aplikasinyakan kalau di bank konvensional itu ada aplikasi hp 
tertentu. Bank Muamalat Cabang Pembantu Sampit kalau bisa 
membuat aplikasi tersebut biar aksesnya lebih mudah.”65 
 
Bentuk pertanyaan selanjutnya dari penulis kepada EN yaitu 

apakah anda sudah merasa puas dengan pelayanan yang ada di Bank 

Muamalat Cabang Pembantu Sampit: 

“Ya, saya puas...”66 

Kemudian penulis kembali mewawancarai EN untuk menanyakan 

apakah pelayanan yang diberikan Bank Muamalat Cabang Pembantu 

Sampit baik itu dari segi fasilitas, karyawan dan lainnya sudah sesuai 

dengan keinginan dan harapan, berikut jawaban EN: 

“Emm...sudah, kenyataannya itukan kita mulai dari dibukakan 
pintu, nah disitukan satpam sudah mengucapkan salam sampai ke 
teller dan diakhiri sampai kita selesai di teller sampai dibukakan 
pintu untuk keluar mereka juga mengucapkan salam, mungkin 
penekanan saya kepada pelayanan disitu...kita sebagai nasabah 
menjadi nyaman.”67 
 
Dari penjelasan nasabah EN di atas dapat disimpulkan bahwa EN 

sudah merasa puas dengan pelayanan yang ada di Bank Muamalat Cabang 

Pembantu Sampit. 

 
                                                                                                                                 

64 Ibid. 
65 Ibid. 
66 Ibid. 
67 Hasil wawancara dengan EN. 



82 
 

e. Subjek V 

Inisial   : S 

Jenis Kelamin  : Laki-laki 

Alamat     : Jl. HM Arsyad No.45, Sampit.68 

Awalnya penulis menanyakan kepada S bagaimana 

pengetahuannya tentang keberadaan Bank Muamalat Cabang Pembantu 

Sampit di kota ini, S menjawab: 

“Sebagaimana bank-bank konvensional atau bank-bank sifatnya 
pemerintah dari segi aqidah tu lebih menguntungkan, kalau bank 
pemerintah inikan ibaratnya memungut bunga...sedangkan untuk 
Bank Muamalat Cabang Pembantu Sampit ini bukan bunga 
ibaratnya apalah...istilahnya berdasarkan syariat jadi dihitung 
dengan perhitungan masalah agama.” 69 
 
Penulis menanyakan lagi kepada S, apa yang diketahui tentang 

pelayanan yang diberikan oleh Bank Muamalat Cabang Pembantu Sampit, 

S menjawab: 

“Ya, selama ini bagus banar pang pelayanannya, sangat baik. 
Sepengetahuan akulah bila datang kesana kada sampai semenit 
atau dua menit urusan sudah selesai artinya pelayanannya bagus 
lakas tu pang.”70 
 
Kemudian penulis menanyakan lagi kepada S, bagaimana 

tanggapannya mengenai pelayanan yang diberikan Bank Muamalat 

Cabang Pembantu Sampit, berikut jawabannya: 

“Pelayanan ya dari segi orangnya juga ramah, karyawan-
karyawannya jua sebelum kita salam sudah salam duluan 
sebagaimana kita umat islamlah saling memberi salam silaturahmi, 
jadi cepat banarlah ding...karyawannya gin disiplin waktu, disiplin 

                                                
68 Hasil wawancara dengan S di halaman parkir Bank Muamalat Cabang Pembantu 

Sampit Jl. AIS Nasution tanggal 15 Juli pukul 09.00 WIB. 
69 Ibid. 
70 Hasil wawancara dengan S. 
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pakaian dan macam-macam kalau dilain tu mungkin kada kaya 
itu.”71 
 
 Penulis kembali bertanya kepada S kapan memilih menjadi 

nasabah Bank Muamalat Cabang Pembantu Sampit dibanding bank lain 

yang sudah ada, S menjawab:  

“Ya itu tadi pang...dari segi keuntungan kalau di bank-bank lain 
kan bunga secara agama itu haram, sedangkan di Bank Muamalat 
Cabang Pembantu Sampit inikan tidak kata haram artinya dari segi 
syariah itukan sah sudah ada hukum haramnya segala72...”73 
 
Pertanyaan selanjutnya kepada S yaitu, apa kelebihan pelayanan 

yang ada ada Bank Muamalat Cabang Pembantu Sampit dibanding bank 

lain:  

“Pelayanannya itu...ya yang pasti lebih lakas, kita kada usah 
nunggu lawas, karyawannya biasa sudah terampil dengan 
profesional jua.”74 
 
Penulis menanyakan kepada S, apakah selama menjadi nasabah 

Bank Muamalat Cabang Pembantu Sampit pernah mendapat pelayanan 

yang kurang baik: 

“Selama ini belum pernah pang alhamdulillah.”75 

Penulis menanyakan lagi kepada S mengenai fasilitas yang didapat 

dari Bank Muamalat Cabang Pembantu Sampit, S menjawab: 

“Sementara ini....fasilitas memang dari segi pembagian keuntungan 
itu aja pang sementara, ya kalau bisa itu namanya gin bank di 
kabupaten kalau bisa itu tempatnya yang mandiri jadi biar nyaman 
jua.”76 

                                                
71 Ibid. 
72 Maksudnya bahwa tidak ada praktek bunga sehingga halal. Pen. 
73 Ibid. 
74 Hasil wawancara dengan S. 
75 Ibid. 
76 Ibid. 
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Kemudian penulis menanyakan apa yang perlu ditambah atau 

ditingkatkan dari pelayanan yang ada pada Bank Muamalat Cabang 

Pembantu Sampit, berikut jawaban dari S: 

“Itu kalau bisa tempat parkirnya diatapi biar kada kehujanan, 
nasabah kan kebanyakan bawa kendaraan sorang jua, tempatnya ni 
walaupun sudah strategis mungkin ya kurang luas pang.”77 
 
Pertanyaan berikutnya kepada S yaitu apakah anda sudah merasa 

puas dengan pelayanan yang ada di Bank Muamalat Cabang Pembantu 

Sampit: 

“Untuk selama ini merasa puas pang dengan pelayanannya.”78 

Untuk mengetahui persepsi nasabah terhadap kualitas pelayanan 

yang ada di Bank Muamalat Cabang Pembantu Sampit, penulis 

menanyakan kepada S apakah pelayanan yang diberikan oleh Bank 

Muamalat Cabang Pembantu Sampit baik itu dari segi fasilitas, karyawan 

dan lainnya sudah sesuai dengan keinginan dan harapan nasabah, S 

menjawab: 

“Yah sementara ini...dari segi istilahnya peredaran modal dan 
sebagainya, sementara ini kalau kawa itu tempatnya diperluas, 
diperbanyak mungkin untuk nasabah-nasabah itu jangan ada yang 
menunggu, jadi pelayanannya harus aktif nyaman nasabah kada 
lawas antri.”79 
 
  Dari hasil wawancara di atas, dapat disimpulkan bahwa persepsi S 

terhadap pelayanan Bank Muamalat Cabang Pembantu Sampit sudah 

bagus akan tetapi dari segi fasilitas yang mesti diperbaiki agar nantinya 

                                                
77 Ibid. 
78 Ibid. 
79 Hasil wawancara dengan S. 
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nasabah tidak lama antri. Hasil pengamatan penulis di lapangan memang 

segi fasilitas tempat parkir memang kurang nyaman karena keterbatasan 

lahan yang ada sekarang ini, selebihnya dari segi pelayanan sama seperti 

yang dikatakan nasabah H di atas tadi bahwa tidak perlu antri lama dalam 

melayani cepat tanggap yang mana tidak membuang waktu nasabah.80 

f. Subjek VI 

Inisial   : HR 

Jenis Kelamin  : Laki-laki 

Alamat   : Jl. Anggur IV No.12 Mentawa Baru Hulu 

  Ketapang, Sampit.81 

Pertama penulis menanyakan kepada HR mengenai 

pengetahuannya  tentang keberadaan Bank Muamalat Cabang Pembantu 

Sampit, HR menjawab: 

“Keberadaannya...kalau keberadaannya membantu banarlah 
pertama kita agak kerepotan kalau waktu nabung di kantor pos. 
Kantor pos tu kita antri dengan yang lain-lain layanan-layanan 
kantor pos lain, kedua dengan adanya kantor cabang ni otomatis 
kita ada atm khusus muamalat jua..eee...kita handak ngecek saldo 
nyaman, transfer nyaman, secara pelayanan lebih anulah...lebih 
nyaman jua pang di kantor cabang tu itu ja pang dan lagi 
wadahnyakan strategis disitu pas dipusat kota jadi kada terlalu 
jauh-jauh banar.”82 
 
 
 

                                                
80 Bank Muamalat Indonesia, Handbook Standar Layanan Frontliners Bank Muamala, t.k, 

t.p, t.t, h. 17. 
 
81 Hasil wawancara dengan HR di kediamannya  Jl. Anggur IV No.12, tanggal 16 Juli 

2012 pukul 20.09 WIB. 
 
82 Ibid. 
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Terjemahannya:  
 
“Kalau keberadaan Bank Muamalat Cabang Pembantu Sampit 
membantu sekali pertama kita sedikit kerepotan pada saat 
menabung di kantor pos. Kantor pos itu kita antri dengan nasabah 
lain kantor pos, kedua dengan adanya kantor cabang ini secara 
tidak langsung kita ada atm khusus muamalat, kita ingin cek saldo 
nyaman, transfer juga nyaman, secara pelayanan lebih nyaman 
kalau di kantor cabang itu dan lagi tempatnya strategis tepat di 
pusat kota jadi tidak terlalu jauh.”    
 
Penulis kembali bertanya kepada HR, apa yang anda ketahui 

tentang pelayanan yang diberikan oleh Bank Muamalat Cabang Pembantu 

Sampit, HR menjawab: 

“Kalau pelayanannya sama aja pang dengan bank-bank lainlah 
sama secara garis besarnya sama. Cuman bedanya dari produk 
yang dianu tu ay, istilahnya apalagi kita yang muslim inikan 
menghidari ribalah itu ja tapi kalau pelayanannya sama ja.”83 
 
Terjemahannya: 
 
“Kalau pelayanannya sama saja dengan bank-bank lain sama 
secara garis besarnya. Tapi yang membedakan dari produk yang 
ditawarkan saja, apalagi kita sebagai muslim ini menghindari riba 
itu saja tapi kalau secara pelayanan sama saja.” 
 
Kemudian penulis bertanya lagi kepada HR, bagaimana tanggapan 

anda tentang pelayanan yang diberikan Bank Muamalat Cabang Pembantu 

Sampit, HR menjawab: 

“Pelayanannya kurang lebih sama bagus, cuman lebih karena inya 
basisnya anu kemuslimlah kita lebih familiarlah kaya itu, ada 
salam segalanya nyaman, rasa didalam masjid jar kawanan.”84 

  

                                                
83 Ibid. 
84 Ibid. 
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Terjemahannya: 
 
“Pelayanannya kurang lebih bagus tetapi karena dasarnya 
keislaman maka kita lebih familiar, ada salam juga terasa nyaman 
seperti didalam masjid kata teman.” 
 
Penulis menanyakan kepada HR, mengapa lebih memilih menjadi 

nasabah Bank Muamalat Cabang Pembantu Sampit dibandingkan bank 

lain: 

“Nah itu tadi bedanyakan produknya, kenapa kita lebih kesitu 
karena itu pang produknya tu kita...eee...pertamalah dibandingkan 
dengan Bank Syariah Mandiri segala tulah Bank Muamalat Cabang 
Pembantu Sampit pertama, kita menghindari riba, kita jua 
menabung handak yang bagus kan jangan sampai tecampur.”85 
 
Terjemahannya: 
 
“Itu tadi berbedanya dari produk, kenapa kita lebih memilih Bank 
Muamalat Cabang Pembantu Sampit karena produknya pertama 
kita untuk menghindari riba dan kita juga menabung ingin yang 
bagus jangan sampai tercampur.” 
 
Penulis kembali bertanya kepada HR, apa kelebihan pelayanan 

yang ada pada Bank Muamalat Cabang Pembantu Sampit dibanding bank 

lain: 

“Kelebihan pelayanan samalah, kalau pelayanan ya karena itu pang 
kita familiar denngan gaya dan suasana yang ada di bank tu nah. 
Kalau kelebihan sama ja lawan prosedural sama jua dengan bank 
lain.”86 
 
Penulis menanyakan kepada HR, apakah selama menjadi nasabah 

Bank Muamalat Cabang Pembantu Sampit pernah mendapat pelayanan 

yang kurang baik, HR menjawab: 

                                                
85 Ibid. 
86 Hasil wawancara dengan HR. 
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“Belum pernah pang, pelayanan yang kurang baik itu belum 
pernah, bagus malah...pelayanannya bagus dibanding dengan bank-
bank lain lebih bagus muamalat, mungkin karena itu ya tadi tu 
pang nyaman tu nah, istilahnya islam tapi modern kan lebih 
bagus.”87 
 
Selanjutnya penulis menanyakan kepada HR, fasilitas apa yang 

anda dapat dari Bank Muamalat Cabang Pembantu Sampit: 

“Kalau bagian dari pelayanan itukan, fasilitas atm itukan bisa 
dimana-mana aja itu puas jadinya tu nah, kada tefokus gasan nyari 
atmnya soranglah.”88 
 
Kemudian penulis menanyakan kepada HR apa yang perlu 

ditambah atau ditingkatkan dari pelayanan yang ada pada Bank Muamalat 

Cabang Pembantu Sampit, HR menjawab: 

“Kalau ruang tunggu sama aja pang dengan bank lain, cuman agak 
sempit panglah...iih memang itu ja halus pang memang wadahnya, 
kalau yang lain itu rata-rata sama ..bagus ay kalau sekarang tu pas 
pang sudah, kalau dibanding dengan bank-bank lain lah inya sudah 
lebih dari bank-bank lain.”89 
 
Pertanyaan selanjutnya dari penulis kepada HR yaitu apakah anda 

sudah merasa puas dengan pelayanan yang ada di Bank Muamalat Cabang 

Pembantu Sampit, HR menjawab: 

“Kalau merasa puas, ya puaslah....belum pernah kita dapat yang 
anu dari securitynya nyamanlah yaitu jar kawanan serasa di masjid 
jar.”90 
 
Terjemahannya: 
 
“Kalau merasa puas, ya puaslah...belum pernah kita dapat 
pelayanan yang kurang, dari securitynya juga nyaman dalam artian 
selalu menyapa dengan salam kata teman-teman seperti di masjid.” 
 

                                                
87 Ibid. 
88 Ibid. 
89 Ibid. 
90 Hasil wawancara dengan HR. 
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Pertanyaan terakhir dari penulis kepada HR, menurut anda apakah 

pelayanan yang diberikan Bank Muamalat Cabang Pembantu Sampit baik 

itu dari segi fasilitas, karyawan dan lainnya sudah sesuai dengan keinginan 

dan harapan: 

“Kalau khusus Sampitlah belum pernah pang, kalau pelayanan dari 
segi fasilitas, karyawan tu rata-rata baik pang, kita liat aj dari 
securitynya tadi nyamankan. Harapannya ya supaya lebih bagus ay, 
supaya bisa punya gedung baru jangan diruko lagi kaya sekarang 
terus tempat parkirnya jua harus luas kemudian ruang tunggu jua. 
Pernah tu agak banyaklah ada ibu-ibu dudukkan kada nyaman klo 
kita disebelah ibu-ibu, kemudian meja tempat nulis itukan sempit 
banar cuman cukup dua orang ja, klo misalkan orang datang pas 
kebetulan anu paksa menunggu tapi kalo fasilitas kaya koran itu 
bagus pang.” 91 
 
Dari hasil wawancara di atas, dapat dipahami bahwa persepsi HR 

terhadap kualitas pelayanan di Bank Muamalat Cabang Pembantu Sampit 

baik dan bagus dari segi fasilitas dan karyawannya walaupun terdapat 

kendala seperti ruang tunggu dan meja untuk menulis yang kurang luas 

atau sempit. 

g. Subjek VII 

Inisial   : HMH 

Jenis Kelamin  : Laki-laki 

Alamat   : Jl. Ahmad.Yani No. 27 Mentawa Baru Hulu 

  Ketapang, Sampit.92 

                                                
91 Ibid. 
92 Hasil wawancara dengan HMH di rumah kediamannya  Jl.A.Yani No.27, tanggal 02 

Agustus 2012 pukul 11.12 WIB. 
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Pertanyaan pertama penulis kepada Bapak HMH yaitu bagaimana 

pengetahuan anda tentang keberadaan Bank Muamalat Cabang Pembantu 

Sampit, HMH menjawab: 

“Keberadaan Bank Muamalat Cabang Pembantu Sampit memang 
sangat positif bagi umat islam yang berada di sampit karena 
mayoritas dari penduduk sampit adalah orang Islam, dan 
keberadaan Bank Muamalat Cabang Pembantu Sampit ini adalah 
untuk tambahan daripada bank-bank yang ada di sampit karena 
bank-bank yang ada ini adalah bank yang bersifat konvensional 
sedangkan yang bersifat syariah menurut ajaran islam hanya Bank 
Muamalat Cabang Pembantu Sampit.”93 
 
Penulis kembali bertanya kepada HMH, apa yang anda ketahui 

tentang pelayanan yang diberikan Bank Muamalat Cabang Pembantu 

Sampit kepada nasabah, HMH menjawab: 

“Setau saya pelayanan Bank Muamalat Cabang Pembantu Sampit 
cukup baik dan pelayanannya bersifat keislaman dan juga 
bermacam-macam yang dapat di layani oleh Bank Muamalat 
Cabang Pembantu Sampit misalnya tabungan haji, deposito dan 
lain-lain yang sifatnya dalah syariah islam selain itu juga 
pelayanan yang langsung diberikan kepada nasabah bank.”94 
 
Pertanyaan selanjutnya kepada HMH, bagaimana tanggapan anda 

mengenai pelayanan yang diberikan Bank Muamalat Cabang Pembantu 

Sampit tersebut: 

“Menurut saya pelayanan yang diberikan oleh Bank Muamalat 
Cabang Pembantu Sampit tersebut cukup baik dan cukup cepat 
pelayanannya cuman yang jadi masalah adalah gedungnya 
kelihatannya cukup sempit kurang begitu luas untuk kita nantinya 
nasabah Bank Muamalat Cabang Pembantu Sampit ini sudah 
bertambah banyak.”95 
 

                                                
93 Ibid. 
94 Ibid.  
95 Hasil wawancara dengan HMH. 
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Penulis menanyakan kepada HMH yaitu mengapa lebih memilih 

menjadi nasabah Bank Muamalat Cabang Pembantu Sampit dibanding 

bank lain yang sudah ada, HMH menjawab: 

“Saya memilih menjadi nasabah Bank Muamalat Cabang 
Pembantu Sampit daripada bank lain yang sudah ada karena Bank 
Muamalat Cabang Pembantu Sampit ini, pertama bersifat syariah 
islam sesuai dengan ajaran islam, yang kedua pelayanannya cukup 
bagus dan baik dan ketiga tidak ada masalah-masalah yang bisa 
dapat merugikan pada nasabah.”96 
 
Kemudian pertanyaan selanjutnya kepada HMH, apa kelebihan 

pelayanan yang ada pada Bank Muamalat Cabang Pembantu Sampit 

dibanding bank lain: 

“Kalau kelebihan pelayanan Bank Muamalat Cabang Pembantu 
Sampit dari bank-bank yang lain yang ada di sampit, mungkin 
pelayanannya yang bersifat Islami kemudian juga lebih cepat dan 
para karyawannya dalam hal ini kepada nasabah cukup ramah 
tamah dan bersifat kekeluargaan.”97 
 
Penulis menanyakan kembali kepada HMH, apakah selama 

menjadi nasabah Bank Muamalat Cabang Pembantu Sampit anda pernah 

mendapat pelayanan yang kurang baik, HMH menjawab: 

“Pada umumnya pelayanannya cukup baik, cuman ada salah satu 
yang masih kurang memuaskan dulu itu mungkin ya karena masih 
baru ya masalah, mungkin dalam hal transfer uang melalui Bank 
Muamalat Cabang Pembantu Sampit ada sedikit masalah cuman 
dapat diselesaikan dengan baik.” 98 
 
Selanjutnya penulis menanyakan kepada HMH tentang fasilitas apa 

yang didapat dari Bank Muamalat Cabang Pembantu Sampit: 

                                                
96 Ibid. 
97 Ibid. 
98 Hasil wawancara dengan HMH.  
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“Bagian dari pelayanan fasilitas yang diberikan oleh Bank 
Muamalat Cabang Pembantu Sampit kepada nasabah antara lain, 
misalnya waktu kita menunggu untuk dilayani ada fasilitas permen 
kemudian tempat duduk yang cukup baik dan hal-hal yang lain 
yang sifatnya agak menyenangkan terutama dalam ruangannya 
cukup dingin dan mempunyai alat pendingin dalam ruangan atau 
AC sehingga para nasabah merasa senang dan tidak gelisah.”99 
 
Sebagai nasabah Bank Muamalat Cabang Pembantu Sampit 

menurut anda apa yang perlu ditingkatkan atau ditambah dari pelayanan 

yang ada pada Bank Muamalat Cabang Pembantu Sampit, hal ini yang 

penulis tanyakan kepada HMH, berikut jawabannya: 

“Menurut saya yang perlu ditingkatkan atau ditambah dari 
pelayanan yang ada pada Bank Muamalat Cabang Pembantu 
Sampit adalah terutama masalah karyawan atau karyawatinya itu 
untuk melayani kalau misalnya nanti suatu saat nasabah Bank 
Muamalat Cabang Pembantu Sampit ini betambah banyak dan 
besar, sehingga perlu ditambah karyawan atau karyawati ini dan 
juga hal-hal lain yang berkenaan dengan pelayanan untuk 
kelancaran atau kemajuan dari Bank Muamalat Cabang Pembantu 
Sampit.”100 
 
Penulis menanyakan kepada HMH mengenai kepuasannya 

terhadap kualitas pelayanan yang ada di Bank Muamalat Cabang 

Pembantu Sampit, HMH menjawab: 

“Pada dasarnya memang saya sudah merasa puas dengan 
pelayanan yang ada di Bank Muamalat Cabang Pembantu Sampit, 
karena selama ini selalu berjalan dengan lancar dan sedikit sekali 
yang menyebabkan kita tidak merasa puas itu, mungkin pertama 
kali tadi yaitu masalah transfer uang tapi setelah itu pelayanannya 
cukup baik, cukup cepat pelayanannya.”101 
 
Yang terakhir penulis tanyakan kepada HMH, menurut anda 

apakah pelayanan yang dberikan oleh Bank Muamalat Cabang Pembantu 

                                                
99 Ibid. 
100 Ibid. 
101 Hasil wawancara dengan HMH.  
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Sampit baik dari segi fasilitas, karyawan dan lainnya sudah sesuai dengan 

keinginan dan harapan nasabah: 

“Seperti yang saya katakan di atas tadi bahwa dari segi fasilitas itu 
mungkin Bank Muamalat Cabang Pembantu Sampit ini mngkin 
perlu membangun gedung baru atau menyewa atau mengontrak 
gedung yang agak lebih luas, karyawan dan karyawatinya juga 
mungkin ditambah dan yang lainnya supaya dapat memenuhi 
keinginan dari nasabah yang mana suatu saat nanti mungkin 
nasabah ini akan lebih banyak atau bertambah banyak karena 
dengan bertambah banyaknya nasabah harus diimbangi dengan 
fasilitas-fasilitas yang baik dan terampil sehingga dapat 
memuaskan nasabah nantinya dan hal ini tentunya untuk kemajuan 
dari Bank Muamalat Cabang Pembantu Sampit it sendiri.”102 
 
Dari hasil wawancara di atas  dapat disimpulkan bahwa persepsi 

Bapak HMH terhadap kualitas pelayanan pada Bank Muamalat Cabang 

Pembantu Sampit ini cukup baik dan cepat akan tetapi yang ditekankan 

disini dari segi fasilitas yaitu gedungnya yang perlu diperluas dan 

karyawannya ditambah agar nantinya apabila nasabahnya sudah banyak 

maka harus diimbangi dengan fasilitas-fasilitas yang baik dan terampil 

sehingga dapat memuaskan nasabah. 

Dari pengamatan penulis pada Bank Muamalat Cabang  Pembantu 

Sampit, persepsi nasabah HMH sama seperti yang disampaikan oleh 

nasabah S dan HR terhadap kualitas pelayanan di Bank Muamalat Cabang 

Pembantu Sampit ini bahwa secara pelayanan bagus tetapi fasilitas 

pendukung mungkin ada yang perlu dibenahi atau di tambah demi 

kenyamanan nasabah. 

  

                                                
102 Ibid. 
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h. Subjek VIII 

Inisial   : Y  

Jenis Kelamin  : Perempuan  

Alamat   : Jl. Hasan Mansyur No. 87, Baamang Hulu 

  Sampit.103 

Awalnya penulis menanyakan kepada Y, bagaimana 

pengetahuannya tentang keberadaan Bank Muamalat Cabang Pembantu 

Sampit, Y menjawab: 

“Menurut saya keberadaan Bank Muamalat Cabang Pembantu 
Sampit di kota sampit sangat membantu selain banknya 
berpedoman pada syariat Islam ya karena di sampit itu mayoritas 
orangnya islam gitu, jadi ketika Bank Muamalat Cabang Pembantu 
Sampit itu ada mungkin ketertarikan orang untuk menjadi 
nasabahnya itu besar karena berpedoman pada syariah Islam.”104 
 
Kemudian penulis menanyakan lagi kepada Y mengenai apa yang 

diketahuinya tentang pelayanan yang diberikan oleh Bank Muamalat 

Cabang Pembantu Sampit kepada anda, Y menjawab: 

 “Tentang pelayannya, pelayanannya sangat ramah, sopan, awal 
masuk sudah diberi salam itu membuat nasabah merasa nyaman, 
merasa apayah merasa puas tertarik gitu.”105 
 
Kembali menanyakan kepada Y tentang bagaimana tanggapan 

anda mengenai pelayanan yang diberikan Bank Muamalat Cabang 

Pembantu Sampit: 

                                                
103 Hasil wawancara dengan Y di rumah kediamannya Jl. Hasan Mansyur, tanggal 22 Juli 

2012 pukul 16.18 WIB. 
104 Ibid. 
105 Ibid. 
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“Pelayanannya sangat memuaskan, sangat nyaman karena selain 
ramah transaksinya juga cepat.”106 
 
Penulis menanyakan kepada Y mengapa lebih memilih menjadi 

nasabah Bank Muamalat Cabang Pembantu Sampit dibanding bank lain, Y 

menjawab: 

“Saya lebih memilih menjadi nasabah Bank Muamalat Cabang 
Pembantu Sampit karena seperti pada awal tadi Bank Muamalat 
Cabang Pembantu Sampit itukan berpedoman pada syariah, selain 
berpedoman pada syariah, pelayananannya juga ramah, nyaman 
saya merasa enak gitu mejadi nasabah disitu.”107 
 
Selanjutnya penulis kembali menanyakan kepada Y, apa kelebihan 

pelayanan yang ada pada Bank Muamalat Cabang Pembantu Sampit 

dibanding bank lain: 

“Kelebihan pelayanannya itu ramah, cepat. Transaksinya sangat 
cepat jadi tidak perlu menunggu lama, tidak perlu lama mengantri 
karena sangat cepat.”108 
 
Penulis menanyakan kepada Y apakah selama menjadi nasabah 

Bank Muamalat Cabang Pembantu Sampit pernah mendapat pelayanan 

yang kurang baik, Y menjawab: 

“Selama menjadi nasabah Bank Muamalat Cabang Pembantu 
Sampit saya sangat merasa pelayanannya sanagt baik, saya tidak 
pernah mendapat pelayanan yang tidak baik, jadi saya cukup puas 
dengan pelayanan di Bank Muamalat Cabang Pembantu 
Sampit.”109 
 
Selanjutnya yang penulis tanyakan kepada Y, fasilitas apa yang 

anda dapat dari Bank Muamalat Cabang Pembantu Sampit, Y menjawab: 

                                                
106 Ibid. 
107 Hasil wawancara dengan Y. 
108 Ibid. 
109 Ibid.  



96 
 

“Fasilitas yang saya dapat selain atm juga saya ikut I-banking110 
nah itu sangat membantu sekali saya rasa, ya sangat enak gitu.”111 
 
Pertanyaan selanjutnya yang penulis lontarkan kepada Y, apa yang 

perlu ditingkatkan atau ditambah dari pelayanan yang ada di Bank 

Muamalat Cabang Pembantu Sampit, Y menjawab: 

“Menurut saya tidak ada yang perlu ditingkatkan karena untuk 
keseluruhan pelayanan di Bank Muamalat Cabang Pembantu 
Sampit sudah sangat nyaman.”112 
 
Penulis bertanya kembali kepada Y, apakah anda sudah merasa 

puas dengan pelayanan yang ada di Bank Muamalat Cabang Pembantu 

Sampit, Y menjawab: 

“Saya sudah merasa sangat puas dengan pelayanan yang ada di 
bank muamalat karena pelayanannya itu ramah, sopan awal masuk 
sudah diberi salam gitu.”113 
 
Terakhir yang penulis tanyakan kepada  Y, menurut anda apakah 

pelayanan yang diberikan oleh Bank Muamalat Cabang Pembantu Sampit 

baik itu dari segi fasilitas, karyawan dan lainnya sudah sesuai dengan 

keinginan dan harapan nasabah, Y menjawab: 

“Menurut saya dari segi fasilitas, karyawan dan lainnya sudah 
sesuai dengan keinginan saya...saya disana sudah mendapat 
fasilitas I-banking yang menurut saya itu sangat membantu dan 
karyawannya sendiri ramah, sopan...pokoknya semuanya itu 
selalau senyum itu yang membuat nasabah itu merasa bersahabat 
gitu.”114 
 
Dari penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa persepsi Y 

terhadap kualitas pelayanan pada Bank Muamalat Cabang Pembantu 

                                                
110 Maksudnya transaksi perbankan lewat internet. Pen. 
111 Ibid. 
112 Hasil wawancara dengan Y. 
113 Ibid. 
114 Ibid. 
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Sampit ini pelayanannya sangat memuaskan baik itu dari segi fasilitas, 

karyawan dan lainnya sudah sesuai dengan keinginan nasabah Y yang 

mana selain mendapat fasilitas yang baik, semua karyawannya itu selalu 

senyum sehingga membuat nasabah menjadi nyaman dan merasa 

bersahabat untuk bertansaksi di Bank Muamalat Cabang Pembantu 

Sampit. 

Dari hasil pengamatan penulis sama dengan pendapat nasabah Y 

sama dengan nasabah K dan MT yang menyatakan bahwa kualitas 

pelayanan di Bank Muamalat Cabang Pembantu Sampit tersebut ramah 

dan sopan santun sehingga membuat nasabah menjadi nyaman dalam 

bertransaksi. 

i. Subjek IX 

Inisial   : EP  

Jenis Kelamin  : Perempuan  

Alamat   : Jl. Teratai III No. 13, Mentawa Baru Hulu 

             Ketapang, Sampit.115 

Penulis awalnya menanyakan kepada EP tentang pengetahuannya 

mengenai keberadaan Bank Muamalat Cabang Pembantu Sampit ini, EP 

menjawab: 

“Dengan adanya Bank Muamalat Cabang Pembantu Sampit ini 
sebenarnya merupakan sesuatu yang membahagiakan dan 
menggembirakan bagi masyarakat sampit, soalnya lah dapat 
menambah bank-bank selain muamalat kedida bank-bank yang 
berbasis Islam dan diharapkan masyarakat Sampit tidak hanya 

                                                
115 Hasil wawancara dengan EP di rumah kediamannya Jl. Teratai No. 13, tanggal 10 

Agustus 2012 pukul pukul 16.08. 
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bank konvensional aja yang ada tetapi juga ada bank-bank yang 
bersifat syariah yang diharapkan dapat menggunakan prinsip-
prinsip kesyariahan dalam setiap transaksinya.”116 
 
Penulis kemudian menanyakan kembali kepada EP, sebagai 

nasabah apa yang anda ketahui tentang pelayanan yang diberikan oleh 

Bank Muamalat Cabang Pembantu Sampit kepada anda, EP menjawab: 

 
“Kalau pelayanan secara langsung, kalau dilihat berbeda pang 
dengan pelayanan bank-bank konvensional umumnya dapat dilihat 
dari ketika kita memasuki bank tersebut, satpamnya jua langsung 
memberi salam assalamu’alaikum silahkan masuk ada yang bisa 
dibantu, kalau dibagian CS dilayani dengan baik apa yang kita 
kada paham mengenai layanan, pelayanan masalah produk-produk 
dari Bank Muamalat Cabang Pembantu Sampit itu dijelaskan 
dengan detail, kalau dibagian teller jua apabila kita handak 
melakukan transaksi menabung atau transfer secara terbuka artinya 
bila kita menyerahkan uang, uangnya dihitung didepan kita dan 
sehingga kada menimbulkan kecurigaan itu sangat bagus pang.”117 
 
Selanjutnya penulis menanyakan kepada EP, bagaimana 

tanggapannya mengenai pelayanan yang diberikan oleh Bank Muamalat 

Cabang Pembantu Sampit, EP menjawab: 

 “Pelayanannya yang diberikan sudah lumayan bagus dan kalau 
perlu bisa ditingkatkan pang sehingga dapat menambah atau 
menarik minat masyarakat lebih banyak, karena kalau dilihat kan 
sekarang ini minat masyarakat tentang adanya Bank Muamalat 
Cabang Pembantu Sampit sebagai bank islam itu kada tapi atau 
kurang diminati jadi mungkinlah dapat dibaiki dari masalah 
layanan secara langsung dahulu sehingga dapat menambah nasabah 
dan bisa menguntungkan umat islam dan umat manusia pada 
umumnya.”118 
 

                                                
116 Ibid. 
117 Hasil wawancara dengan EP. 
 
118 Ibid. 
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Penulis menanyakan kepada EP, mengapa anda memilih menjadi 

nasabah Bank Muamalat Cabang Pembantu Sampit dibanding bank 

lainnya, EP menjawab: 

“Sebenarnya bukan memilih untuk menjadi nasabah Bank 
Muamalat Cabang Pembantu Sampit ja, karena saya jua ada 
rekening di bank konvensional, nah pas mendangar tentang 
produk-produk dari Bank Muamalat Cabang Pembantu Sampit  
yang menurutku sangat bagus makanya jadi tertarik untuk mencoba 
membandingkan apakah memang bujur Bank Muamalat Cabang 
Pembantu Sampit ni sesuai dengan prinsip-prinsip kesyariahan dan 
prinsip keislaman atau kada atau sama aj dengan bank-bank 
konvensional.”119 
 
Kemudian penulis menanyakan lagi kepada EP, apa kelebihan 

pelayanan yang ada pada Bank Muamalat Cabang Pembantu Sampit 

dibanding  bank lain yang sudah ada, EP menjawab: 

“Kelebihannya tentu saja kita kada menginginkan adanya riba atau 
sistem bunga dan yang kita ketahui kalau di Bank Muamalat 
Cabang Pembantu Sampit itu menggunakan sistem bagi 
hasil...sehingga kita dapat selain mengetahui bahwa uang kita 
tersimpan dengan baik dan rapi lawan jua untuk mengetahui uang 
kita dapat dipergunakan untuk penanaman modal secara bagus.”120 
 
Selanjutnya penulis menanyakan kepada EP, apakah selama 

menjadi nasabah Bank Muamalat Cabang Pembantu Sampit anda pernah 

mendapat pelayanan yang kurang baik: 

“Kalau kurang itu kada jua pang lah tapi sedikit mengecewakan 
pas handak menutup buku tabungan oleh bagian teller kada 
dibolehkan katanya biar saaja saldonya tetap selama kada 
mengurangi dan saldonya dibiarkan sedikit dan buku tabungan itu 
bisa berjalan kapan kita handak lagi gasan menabung dipersilahkan 
tapi alasannya yang saya kecewakan itu mereka kada memberi 
alasan kenapa kada bisa menutup buku tabungan tersebut.”121 
 

                                                
119 Ibid. 
120 Hasil wawancara dengan EP. 
121 Ibid. 
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Pertanyaan penulis selanjutnya kepada EP, fasilitas apa yang 

didapat dari Bank Muamalat Cabang Pembantu Sampit, EP menjawab: 

“Kalau fasilitas ya umum aj lah, seperti fasilitas-fasilitas dibank-
bank lainnya, kaya ruangan ber-AC tapi yang untungnya tu kalau 
di Bank Muamalat Cabang Pembantu Sampit kada tapi antri 
dibandingkan dengan bank konvensional, jadinya pas kita handak 
transaksi segala tu kada membuang waktu banyak.”122 
 
Penulis menanyakan kepada EP, apa yang perlu ditingkatkan atau 

ditambah dari pelayanan yang ada pada Bank Muamalat Cabang Pembantu 

Sampit, EP menjawab: 

“Yang perlu ditingkatkan itu mungkin promosinya lah, karena 
minat masyarakat Sampit ni masih terlalu sedikit kalau kita 
bandingkan dengan bank konvensional, jadi promosi ni perlu pang 
supaya masyarakat lebih berminat untuk melakukan transaksi atau 
mempunyai tabungan atau jua menjadi nasabah di Bank Muamalat 
Cabang Pembantu Sampit.”123 
 
Pertanyaan selanjutnya kepada EP, apakah anda sudah cukup puas 

dengan pelayanan yang diberikan oleh Bank Muamalat Cabang Pembantu 

Sampit, EP menjawab: 

“Cukup puas. Selama ini cukup puas pang tapi menurut saya perlu 
adanya peningkatan diberbagai macam produknya aja sehingga 
minat masyarakat tu kada hanya tertuju kepada bank konvensional 
yang banyak hadiahnya tapi jua ke Bank Muamalat berbasis islam 
sesuai dengan kesyariahan tentunya.”124 
 
Pertanyaan terakhir kepada EP, menurut anda apakah pelayanan 

yang diberikan Bank Muamalat Cabang  Pembantu Sampit baik itu dari 

segi fasilitas, karyawan dan lainnya sudah sesuai dengan keinginan dan 

harapan anda, EP menjawab: 

                                                
122 Ibid. 
123 Hasil wawancara dengan EP. 
124 Ibid. 
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“Selama ini sudah memenuhi keinginan saya dan semoga Bank 
Muamalat Cabang Pembantu Sampit terus berjaya dan sukses 
selalu.” 125 
 
Dari hasil wawancara di atas, dapat disimpulkan bahwa persepsi 

EP terhadap kualitas pelayanan pada Bank Muamalat Cabang  Pembantu 

Sampit, cukup memuaskan dan sudah memenuhi keinginan EP sebagai 

nasabah Bank Muamalat Cabang  Pembantu Sampit tersebut. 

Dari pengamatan penulis nasabah EP merasa sudah puas dengan 

kualitas pelayanan yang diberikan oleh Bank Muamalat Cabang  

Pembantu Sampit baik dari segi keamanan, keramahan dan kenyamanan, 

pendapat nasabah EP mengenai kurangnya promosi yang dilakukan oleh 

Bank Muamalat Cabang  Pembantu Sampit ini sama dengan pada saat 

penulis melakukan observasi di Bank Muamalat Cabang  Pembantu 

Sampit ini memang kurangnya promosi kepada masyarakat sehingga 

banyak yang tidak mengetahui apa saja kelebihannya dari bank-bank lain 

yang ada di Sampit. 

j. Subjek X 

Inisial  : NAA 

Jenis Kelamin  : Perempuan  

Alamat   : Jl.Batu Intan No.51, Sampit.126 

Pertama penulis menanyakan kepada NAA pengetahuannya 

tentang keberadaan Bank Muamalat Cabang Pembantu Sampit, NAA 

menjawab: 
                                                

125 Ibid. 
126 Hasil wawancara dengan NAA di ruang tunggu Bank Muamalat Cabang Pembantu 

Sampit Jl. AIS Nasution, tanggal 12 Agustus 2012 pukul 13.00 WIB 
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“Bagus sekali, karenalah Bank Muamalat Cabang Pembantu 
Sampit ini merupakan bank syariah pertama yang ada di 
Sampit.”127 

 
Pertanyaan selanjutnya kepada NAA, apa yang anda ketahui 

tentang pelayanan yang diberikan Bank Muamalat Cabang  Pembantu 

Sampit kepada anda: 

“Menurut aku pelayanan yang diberikan Bank Muamalat Cabang  
Pembantu Sampit bagus aj, pada saat masuk kita diberi salam 
kemudian pada saat pulang jua kaya itu.”128 

 
Kemudian penulis menanyakan lagi kepada NAA, bagaimana 

tanggapan anda mengenai pelayanan yang diberikan Bank Muamalat 

Cabang  Pembantu Sampit, NAA menjawab: 

“Menurut aku sudah bagus semoga kedepannya dapat ditingkatkan 
lagi supaya nasabah tertarik menabung di Bank Muamalat Cabang  
Pembantu Sampit ini.”129 
 
 Selanjutnya penulis menanyakan kepada NAA, mengapa lebih 

memilih menjadi nasabah Bank Muamalat Cabang  Pembantu Sampit 

dibanding bank lain yang sudah ada: 

“Karena pelayanannya lebih ramah dibandingkan bank lain, 
mungkin karena ada salam segala itu pang jadinya nyaman klo 
kesana.”130 
 
Penulis menanyakan kepada NAA mengenai kelebihan pelayanan 

yang ada pada Bank Muamalat Cabang  Pembantu Sampit dibandingkan 

bank lain, NAA menjawab: 

                                                
127 Hasil wawancara dengan NAA. 
128 Ibid.  
129 Ibid. 
130 Ibid. 
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“Mungkin sama aja panglah kaya bank-bank yang lain, cuman 
bedanya pas masuk tu ay diberi salam jadi lebih ramah kepada 
nasabah.”131 
 
Penulis kembali bertanya kepada NAA, apakah selama menjadi 

nasabah Bank Muamalat Cabang  Pembantu Sampit pernah mendapat 

pelayanan yang kurang baik:  

“Alhamdulillah belum pernah, sejauh inilah pelayanan di Bank 
Muamalat Cabang  Pembantu Sampit masih bagus pang.”132 
 
Penulis kembali bertanya kepada NAA, fasilitas apa yang anda 

didapat dari Bank Muamalat Cabang  Pembantu Sampit, NAA menjawab: 

“Klo fasilitas di bank Muamalat ni sama aj dengan bank yang lain, 
kaya atm, mobile banking segala tu bagus jua lebih mudah bagi 
nasabah klo handak ngecek saldo segalanya.”133 
 
Kemudian penulis menanyakan kepada NAA, menurut anda apa 

yang perlu ditingkatkan atau ditambah dari pelayanan yang ada pada Bank 

Muamalat Cabang  Pembantu Sampit: 

“Pelayanannya sudah bagus, mungkin perlu dipertahankan, klo 
ditambahlah mungkin tempatnya aj yang diperluas mungkin 
lah.”134 
 
Pertanyaan selanjutnya kepada NAA, apakah anda sudah merasa 

puas dengan pelayanan yang ada di Bank Muamalat Cabang  Pembantu 

Sampit, NAA menjawab: 

“Sejauh ini puas pang dengan pelayanan di Bank Muamalat 
Cabang  Pembantu Sampit tapi menunggu antriannya ja yang 
lumayan lawas.”135 
 

                                                
131 Hasil wawancara dengan NAA. 
132 Ibid. 
133 Ibid. 
134 Ibid.  
135 Hasil wawancara dengan NAA. 
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Pertanyaan terakhir dari penulis kepada NAA, menurut anda 

apakah pelayanan yang diberikan Bank Muamalat Cabang  Pembantu 

Sampit baik itu dari segi fasilitas, karyawan dan lainnya sudah sesuai 

dengan keinginan dan harapan nasabah, NAA menjawab: 

“Sejauh ini sudah sesuai pang malah bagus pelayanannya tapi 
fasilitas seperti wi-fi136 bisa jua, biar kada munyak sambil 
menunggu antrian.”137 
 
Dari hasil wawancara diatas, dapat kita simpulkan bahwa persepsi 

NAA terhadap kualitas pelayanan pada Bank Muamalat Cabang  

Pembantu Sampit sudah bagus pelayanannya ramah dibandingkan bank-

bank yang ada di Sampit juga fasilitas yang ditawarkan baik sama dengan 

bank-bank yang lain. 

Dari hasil pengamatan penulis di lapangan, memang benar kadang 

antrian pada saat ingin melakukan transaksi cukup lama hal dikarenakan 

banyaknya nasabah, akan tetapi hal tersebut tidak setiap hari terjadi pada 

saat bertransaksi di Bank Muamalat Cabang Pembantu Sampit. Kalau 

melihat dari segi fasilitas sama seperti nasabah HMH, S dan HR tadi yaitu 

kurang luasnya lokasi dari Bank Muamalat Cabang Pembantu Sampit 

tersebut sehingga berdampak kurang nyaman bagi nasabah pada saat 

menunggu antrian. 

Setiap lembaga perbankan baik itu lembaga perbankan syariah 

maupun konvensional pastinya memiliki kualitas pelayanan yang berbeda 

satu dengan yang lainnya kepada para nasabah dan masyarakat. Dan untuk 

                                                
136 Maksudnya diarea tersebut disediakan hotspot. Pen. 
137 Ibid. 
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mengetahui kualitas pelayanan setiap pebankan itu dapat diketahui dari 

nasabah lembaga perbankan tersebut maupun masyarakat. Seperti halnya 

pada penelitian ini, dapat diketahui bagaimana pelayanan dari Bank 

Muamalat Cabang Pembantu Sampit menurut nasabah. 

Dari beberapa persepsi tentang pelayanan menurut nasabah diatas 

dapat disimpulkan bahwa Bank Muamalat Cabang Pembantu Sampit 

memberikan pelayanan yang baik dan memuaskan kepada nasabah. Hal ini 

dapat dirasakan oleh nasabah Bank Muamalat Cabang Pembantu Sampit 

yang tetap nyaman dan senang dalam setiap melakukan transaksi di Bank 

Muamalat Cabang Pembantu Sampit ini. Hal ini diharapkan dapat 

dilakukan secara konsisten dan berkelanjutan, Bank Muamalat Cabang 

Pembantu Sampit juga harus berpedoman bahwa nasabah itu adalah raja 

yang harus dilayani dengan baik, mengingat dari nasabah-nasabah tersebut 

akan memberikan keuntungan kepada Bank Muamalat Cabang Pembantu 

Sampit agar dapat terus hidup dan berkembang. 

D. Analisi Data Hasil Penelitian 

Pada bagian ini, penulis membahas hasil penelitian tentang 

Persepsi Nasabah Terhadap Kualitas Pelayanan Pada Bank Muamalat 

Cabang Pembantu Sampit, dengan mengacu pada tiga rumusan masalah 

yaitu; bagaimana cara Bank Muamalat Cabang Pembantu Sampit dalam 

peningkatan kualitas pelayanan bagi nasabah, apa saja kendala Bank 

Muamalat Cabang Pembantu Sampit dalam memberikan pelayanan kepada 

nasabah dan persepsi nasabah terhadap kualitas pelayanan pada Bank 
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Muamalat Cabang Pembantu Sampit, yang berfokus pada nasabah tetap 

Bank Muamalat Cabang Pembantu Sampit. Lebih lanjut, penelitian 

dianalisis sebagai berikut:  

1. Bagaimana cara Bank Muamalat Cabang Pembantu Sampit 

dalam peningkatan kualitas pelayanan bagi nasabah 

Kualitas jasa adalah tingkat keunggulan yang diharapkan dan 

pengendalian atas tingkat keunggulan untuk memenuhi keinginan 

pelanggan. Apabila jasa yang diterima sesuai dengan yang diharapkan, 

maka kualitas jasa dipersepsikan baik dan memuaskan.138 

Melihat kembali hasil observasi dan wawancara dengan pihak 

bank dan nasabah Bank Muamalat Cabang Pembantu Sampit yang 

menjadi subjek dalam penelitian ini, 6 (enam) subjek berbeda yaitu 

manager, karyawan dan nasabah Bank Muamalat Cabang Pembantu 

Sampit secara umum memiliki beragam pendapat. Berdasarkan hasil 

penelitian, ke 6 (enam) subjek tersebut yakni manager, karyawan dan 

nasabah Bank Muamalat Cabang Pembantu Sampit 4 (empat) subjek 

yakni yang berinisial HMH, S, HR dan Y. 

Hal ini disebabkan, agar penulis dapat mengungkapkan dan 

mengetahui bagaimana cara Bank Muamalat Cabang Pembantu 

Sampit dalam meningkatkan kualitas pelayanan kepada nasabah 

                                                
138http://pend-ekonomi.blogspot.com/2012/05/pengertian-tentang-kualitas-

pelayanan.html. (online tanggal 24-10-2012). 
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dengan cara membandingkan pendapat pihak bank dan pendapat 

nasabah Bank Muamalat Cabang Pembantu Sampit itu sendiri.     

Subjek pihak bank yaitu bapak Rohansyah dan karyawan yang 

berinisal FP dapat dipahami oleh penulis secara garis besar pelayanan 

yang dilakukan dan diterapkan oleh karyawan Bank Muamalat 

Cabang Pembantu Sampit berpedoman pada standar operasional 

pelayanan yang ditetapkan oleh Bank Muamalat Indonesia.  

Seperti yang dikatakan oleh manager Bank Muamalat Cabang 

Pembantu Sampit yakni kalau layanan-layanan seperti atm, transfer, 

tabungan kita sama dengan perbankan yang ada jadi yang lebih 

membedakan dari sisi syariahnya. Seperti halnya salam, kemudian 

melayani nasabah dengan ramah tamah adanya kenyamanan dan 

keamanan yang diberikan kepada para nasabah dan juga fasilitas- 

fasilitas yang diberikan.139 

 Hal ini diperkuat oleh pernyataan salah satu karyawan 

Costumer Service Bank Muamalat Cabang Pembantu Sampit yang 

berinisial FP saat diwawancarai oleh penulis, mengatakan bahwa 

kalau pelayanan kepada nasabah kita ada standar operasional 

pelayanan sendiri dari Bank Muamalat seperti salam segala itu, 

kemudian apabila ada nasabah yang ingin menanyakan suatu produk 

misalkan wadi’ah atau buka tabungan itu bisa kita layani secara 

langsung walaupun kadang-kadang kita juga sering ada keluhan atau 
                                                

139 R, manager Bank Muamalat Cabang Pembantu Sampit, hasil wawancara tanggal 17 
Agustus 2012, di Sampit Kotawaringin Timur. 
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nasabah yang kurang mengerti dengan produk di Bank Muamalat ini, 

dapat memaklumi dan sabar juga tetap ramah, tetap senyum kepada 

nasabah, jadi itu merasa mereka dihormati dan dihargai disini.140 

Selanjutnya dari 4 (empat) subjek nasabah menambahkan hal 

lain yang menyebabkan mereka cenderung memilih Bank Muamalat 

Cabang Pembantu Sampit yakni, subjek berinisial S menyatakan 

bahwa pelayanannya ramah dan disiplin, kemudian subjek berinisial 

HR menyatakan pelayanannya bagus dan cepat, subjek HMH 

menyatakan pelayanan yang diberikan oleh Bank Muamalat Cabang 

Pembantu Sampit cukup baik dan cepat dan subjek Y menyatakan 

pelayanan sangat memuaskan, sangat nyaman karena selain ramah 

transaksinya juga cepat. 

Seperti yang dijelaskan oleh Hermawan Kertajaya dan 

Muhammad Syakir Sula dalam buku syariah marketing bahwa ciri- 

ciri pelayanan secara Islam salah satunya adalah bersikap melayani 

dan rendah hati (Khidmah) yaitu sikap melayani merupakan sikap 

utama dari seorang pemasar, tanpa sikap melayani, yang melekat 

dalam kepribadiannya, dia bukanlah seorang yang berjiwa pemasar. 

Melekat dalam sikap melayani ini adalah sikap sopan santun dan 

rendah hati. Orang yang beriman diperintahkan untuk bermurah hati, 

sopan dan bersahabat saat berelasi dengan mitra bisnisnya.141 

                                                
140 FP, karyawan bagian costumer service Bank Muamalat Cabang Pembantu Sampit, 

hasil wawancara tanggal 18 Agustus 2012. 
 
141 Syariah  marketing,.... h.32 
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Dari teori yang diungkapkan Hermawan Kertajaya dan 

Muhammad Syakir Sula tersebut, dapat menjawab pertanyaan tentang 

bagaimana cara peningkatan kualitas pelayanan melalui 2 (dua) subjek 

penelitian di atas, yakni manager dan karyawan Bank Muamalat 

Cabang Pembantu Sampit yang mana cara dalam peningkatan kualitas 

pelayanan itu, yakni karena pada umumnya semua pelayanan itu sama 

tetapi yang membedakan dari sisi syari’ah hal ini dikarenakan sikap 

melayani dan rendah hati (khidmah) sebagai salah satu cara 

meningkatkan kualitas pelayanan tersebut. 

 Dapat kita cermati pada ke 4 (empat) subjek yakni HMH, S, 

HR dan Y dikarenakan mereka merasa pelayanan yang diberikan oleh 

Bank Muamalat Cabang Pembantu Sampit mempunyai sikap melayani 

yang baik termasuk di dalamnya salam dan rendah hati (khidmat). 

Selanjutnya, sikap melayani dan rendah hati (khidmat) inilah yang 

menyebabkan mereka cenderung memilih sebagai nasabah Bank 

Muamalat Cabang Pembantu Sampit. Dapat kita lihat dari sisi syari’ah 

juga bahwa Al-Qur’an memerintahkan dengan ekspresif agar kaum 

muslim bersifat lemah lembut dan sopan santun manakala berbicara 

dan melayani pelanggan. Allah berfirman: 

... 
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 ...142  

Artinya: ”... dan berbuat kebaikanlah kepada ibu bapa, kaum kerabat, 
anak-anak yatim, dan orang-orang miskin, serta ucapkanlah 
kata-kata yang baik kepada manusia...”143 

 
Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa ada beberapa cara 

yang dilakukan Bank Muamalat Cabang Pembantu Sampit dalam 

peningkatan kualitas pelayanan yakni salam, sopan santun, rendah 

hati, kenyamanan, keamanan dan fasilitas yang diberikan kepada 

nasabah. Hal ini dilakukan agar nasabah merasa betah dan nyaman 

dalam melakukan transaksi, sehingga Bank Muamalat Cabang 

Pembantu Sampit dapat bersaing dengan bank-bank lainnya di kota 

Sampit. 

2. Apa saja kendala Bank Muamalat Cabang Pembantu Sampit 

dalam memberikan pelayanan kepada nasabah 

Berdasarkan hasil penelitian melalui wawancara dan observasi 

terhadap manager dan karyawan Bank Muamalat Cabang Pembantu 

Sampit yang memberi tanggapan terhadap kendala Bank Muamalat 

Cabang Pembantu Sampit dalam memberikan pelayanan kepada 

nasabah, observasi penulis di lapangan melihat bahwa kendala secara 

umum memang nasabah kesulitan memahami produk yang ditawarkan 

Bank Muamalat Cabang Pembantu Sampit. Seperti karyawan Bank 

Muamalat Cabang Pembantu Sampit yang mengatakan bahwa kalau 
                                                

142 Q.S Al-Baqarah[02]: 83 
 

143 Departemen Agama Republik Indonesia, Al Qur’an dan Terjemahnya Edisi Revisi, 
Surabaya: Karya Agung, 2006, h.15. 
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kendala mungkin kurang mengerti nasabah tentang produk yang kita 

tawarkan seperti produk penyimpanan dana dan pembiayaan, kadang 

itu harus jelas dan rinci menjelaskannya, sering juga ada keluhan 

beberapa nasabah kita disini tentang ruang tunggu yang sempit terus 

meja tempat nulis slip itu kecil jadi harus antri kadang-kadang.144  

Dapat penulis jelaskan bahwa apabila terdapat keluhan dan 

komplain dari nasabah atau kurang paham dengan produk yang 

ditawarkan karyawan tentu harus memaklumi dan tetap ramah dan 

lembut kepada nasabah, karena kunci dalam melayani yang baik yakni 

terletak pada keramahan sikap dan perilaku terhormat yang harus 

ditunjukkan kepada setiap nasabah.  

Kemudian kita cermati juga bahwa terdapat beberapa kendala 

yang menghambat jalannya pelayanan yang dilakukan oleh Bank 

Muamalat Cabang Pembantu Sampit kepada nasabah, yakni karyawan 

yang kurang konsisten dalam memberikan pelayanan dan fasilitas-

fasilitas yang ada di Bank Muamalat Cabang Pembantu Sampit, 

seperti tanggapan dari manager Bank Muamalat Cabang Pembantu 

Sampit yang mengatakan sebenarnnya sih kalau pelayanan ini, kita 

coba tingkatkan terus menerus, kendalanya adalah bagaimana agar 

sumber daya manusia disini bisa konsisten dalam memberikan 

pelayanan kepada nasabah. Kendala mungkin gak terlalu sulit, karena 

kita selalu sampaikan, bisnis ini bisnis jasa dan pelayanan itu harus 

                                                
144 FP, karyawan Bank Muamalat Cabang Pembantu Sampit, hasil wawancara tanggal 18 

Agustus 2012 
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mutlak dalam melayani nasabah. Hal ini menjadi kebiasaan yang 

selalu diterapkan oleh karyawan kita. Selain itu biasanya kita 

mendapatkan komplen dari nasabah mengenai fasilitas- fasilitas yang 

ada.145  

Hal ini diperkuat oleh pernyataan nasabah yang berinisial HR 

yang mengatakan fasilitas perlu ditingkatkan kalau bisa punya gedung 

baru jangan di ruko lagi seperti sekarang terus tempat parkirnya harus 

luas kemudian ruang tunggu nasabah juga. 146  

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa dari 3 (tiga) 

subjek penelitian tersebut memberikan tanggapan terhadap kendala 

Bank Muamalat Cabang Pembantu Sampit dalam memberikan 

pelayanan kepada nasabah, seperti kurangnya pemahaman nasabah 

dengan produk yang ditawarkan kemudian sumber daya manusia yang 

kurang konsisten dalam memberikan pelayanan dan fasilitas-fasilitas 

penunjang yang ada di bank tersebut.  

Dari pendapat subjek di atas penulis mencermati perlu adanya 

sistem pengawasan terhadap pelayanan yang diberikan sehingga Bank 

Muamalat Cabang Pembantu Sampit dapat mengetahui tantangan dan 

kendala apa saja yang dihadapi. Adapun fungsi pengawasan disini  

adalah upaya sistematis dalam menetapkan standar kinerja dan 

berbagai tujuan yang direncanakan, mendesain sistem informasi 

                                                
145 R, manager Bank Muamalat Cabang Pembantu Sampit, hasil wawancara, tgl 17 

Agustus 2012, di Sampit Kalimantan Tengah. 
 
146 Ibid. 



113 
 

umpan balik, membandingkan antar kinerja yang dicapai dengan 

standar yang telah ditetapkan sebelumnya. Menentukan apakah 

terdapat penyimpangan dan tingkat signifikansi dari setiap 

penyimpangan tersebut dan mengambil tindakan yang diperlukan 

untuk memastikan bahwa seluruh sumber daya perusahaan 

dipergunakan secara efektif dan efesien dalam mencapai tujuan.147 

Dari pemaparan kendala-kendala di atas, Bank Muamalat 

Cabang Pembantu Sampit membuat strategi atau cara untuk 

menghadapi kendala yang terjadi pada saat kegiatan pelayanan agar 

dapat berjalan dengan baik dan lancar. Seperti wawancara penulis 

dengan manager Bank Muamalat Cabang Pembantu Sampit yang 

mengatakan bahwa  pertama, kita kalau timbul komplain baik itu tidak 

puas dengan pelayanan karyawan atau fasilitas lain maka akan kita 

evaluasi dulu, jadi kita kumpulkan semua keluhan dari nasabah 

kemudian kita evaluasi apa saja kekurangannya kemudian kita 

bicarakan bersama mencari jalan keluar yang terbaik biar 

permasalahan atau keluhan tadi bisa cepat terselesaikan.148  

Dari pemaparan wawancara tersebut dapat dipahami bahwa 

Bank Muamalat Cabang Pembantu Sampit membuat solusi mengatasi 

kendala yakni dengan menerima semua komplain dan keluhan dari 

nasabah sehingga akhirnya keluhan tersebut dievaluasi kembali oleh 

                                                
147 Ernie Tisnawaty Sule & Kurniawan Saefullah, Pengantar Manajemen....., h. 318. 
 
148 R, manager Bank Muamalat Cabang Pembantu Sampit, hasil wawancara, tgl 17 

Agustus 2012, di Sampit Kalimantan Tengah. 
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Bank Muamalat Cabang Pembantu Sampit dan menemukan keluhan 

tersebut baik dalam hal pelayanan serta perbaikan fasilitas-fasilitas 

yang ada pada Bank Muamalat Cabang Pembantu Sampit. Kemudian 

mengenai sumber daya manusia yang kurang konsisten akan 

dievaluasi oleh manager Bank Muamalat Cabang Pembantu Sampit 

hal ini dilakukan agar pelayanan dapat dilakukan sesuai dengan 

standar pelayanan yang telah ditetapkan. 

3. Bagaimana persepsi nasabah terhadap kualitas pelayanan Bank 

Muamalat Cabang Pembantu Sampit  

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia yang dimaksud 

persepsi adalah tanggapan / penerimaan langsung dari sesuatu.149 

Menurut desiderato persepsi adalah pengalaman tentang objek, 

peristiwa atau hubungan-hubungan yang diperoleh dengan 

menyimpulkan dan menafsirkan pesan.150  

Berdasarkan hasil penelitian melalui wawancara dan observasi 

terhadap ke 10 (sepuluh) nasabah sebagai subjek penulisan yang 

memberikan persepsi atau tanggapan terhadap kualitas pelayanan pada 

Bank Muamalat Cabang Pembantu Sampit, penulis menganalisa 

bahwa ke 10 (sepuluh) subjek tersebut secara umum memang 

mendapatkan pelayanan yang baik dari Bank Muamalat Cabang 

Pembantu Sampit. Secara umum mereka mempunyai persepsi yang 

                                                
149 Depdikbud, Kamus Umum Bahasa  Indonesia Edisi III, Jakarta: Balai Pustaka, 2006, 

h. 880.   
150 Jalaluddin Rakhmat, Psikologi Komunikasi, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2005, 

h.51. 
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sama terhadap pelayanan Bank Muamalat Cabang Pembantu Sampit, 

namun kalau dicermati dari hasil wawancara dan observasi di 

lapangan, maka mereka mempunyai persepsi yang berbeda-beda 

terhadap pelayanan tersebut. Dapat dilihat dari beberapa subjek, 

subjek berinisial K mengatakan bahwa selama menjadi nasabah itu 

tidak ada pelayanan yang kurang baik mereka tetap ramah melayani, 

walaupun kadang kami sedikit komplain, mereka tetap melayani 

dengan baik.151 Y mengatakan selama menjadi nasabah Bank 

Muamalat Cabang Pembantu Sampit saya sangat merasa 

pelayanannya sanagt baik, saya tidak pernah mendapat pelayanan 

yang tidak baik, jadi saya cukup puas dengan pelayanan di Bank 

Muamalat Cabang Pembantu Sampit.152 H mengatakan selama saya 

menjadi nasabah Bank Muamalat Cabang Pembantu Sampit ini tidak 

pernah mendapat pelayanan yang kurang baik, karena disinikan Bank 

Muamalat Cabang Pembantu Sampit sangat menjaga sekali hubungan 

baik dengan nasabahnya artinya mereka selalu menjaga 

keramahtamahannya kepada nasabah.153 MT mengatakan 

pelayanannya mudah semua, kita dilayani dengan baik.154 S 

mengatakan  selama ini bagus sekali pelayanannya, sangat baik. 

Sepengetahuan saya bila datang kesana tidak sampai semenit atau dua 

                                                
151 Hasil wawancara dengan K. 
152 Hasil wawancara dengan  Y. 
153 Hasil wawancara dengan H. 
154 Hasil wawancara dengan MT. 
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menit urusan sudah selesai artinya pelayanannya bagus dan cepat.155 

NAA menyatakan pelayanannya sudah bagus, mungkin perlu 

dipertahankan.156 EN menyatakan bahwa pelayanannya sudah baik 

dari kita masuk sampai selesai melakukan transaksi selalu 

mengucapkan salam kita sebagai nasabah menjadi nyaman.157 

Namun, ada beberapa persepsi atau tanggapan berbeda dari 

nasabah mengenai kualitas pelayanan di  Bank Muamalat Cabang 

Pembantu Sampit, seperti subjek berinisial HMH mengatakan bahwa 

pada umumnya pelayanannya cukup baik, cuman ada salah satu yang 

masih kurang memuaskan dulu itu mungkin karena masih baru ya ada 

masalah, mungkin dalam hal transfer uang melalui Bank Muamalat 

Cabang Pembantu Sampit ada sedikit masalah cuman dapat 

diselesaikan dengan baik. 158 EP mengatakan kalau kurangnya dalam 

pelayanan itu tapi sedikit mengecewakan saat ingin menutup buku 

tabungan oleh bagian teller tidak dibolehkan katanya biar saja 

saldonya tetap selama tidak mengurangi dan saldonya dibiarkan 

sedikit dan buku tabungan itu bisa berjalan kapan kita ingin  

menabung lagi dipersilahkan tapi alasannya yang saya kecewakan itu 

mereka tidak memberi alasan yang jelas kenapa tidak bisa menutup 

buku tabungan tersebut.159 Selanjutnya, subjek berinisial HR 

                                                
155 Hasil wawancara dengan S. 
156 Hasil wawancara dengan NAA 
157 Hasil wawancara dengan EN. 
158 Hasil wawancara dengan HMH.  
159 Hasil wawancara dengan EP. 
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menyatakan pelayanan dari segi fasilitas kurang nyaman baik itu 

dalam hal gedung, tempat parkir dan ruang tunggu bagi nasabah.160  

Dari analisis dan pembahasan di atas dapat penulis simpulkan 

bahwa ke 10 (sepuluh) subjek nasabah tersebut memberikan persepsi 

berbeda-beda terhadap kualitas pelayanan pada Bank Muamalat 

Cabang Pembantu Sampit, ada 7 (tujuh) subjek yang memang merasa 

bahwa pelayanan yang diberikan oleh Bank Muamalat Cabang 

Pembantu Sampit sesuai dengan keinginan dan harapan nasabah yakni 

pelayanan yang baik dan memuaskan, hal ini dapat dirasakan oleh 

nasabah Bank Muamalat Cabang Pembantu Sampit yang tetap nyaman 

dan senang dalam setiap transaksi di Bank Muamalat Cabang 

Pembantu Sampit. Dengan ini diharapkan dapat dilakukan secara 

konsisten dan berkelanjutan, mengingat para nasabah tersebut akan 

memberikan keuntungan bagi Bank Muamalat Cabang Pembantu 

Sampit agar dapat terus hidup dan berkembang. Selanjutnya 3 (tiga) 

subjek memberikan tanggapan bahwa pelayanan Bank Muamalat 

Cabang Pembantu Sampit ini kurang dan tidak konsisten dalam 

memberikan pelayanan yang baik kepada nasabah, hal ini didukung 

juga dengan fasilitas yang kurang nyaman sehingga berdampak 

adanya keluhan dan komplain dari nasabah. 

 

                                                
160 Hasil wawancara dengan HR. 


