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ABSTRAK
Kepuasaan seorang nasabah dalam bisnis lembaga keuangan merupakan
salah satu hal yang sangat penting, mengingat loyalitas suatu nasabah kepada
lembaga keuangan yang dipilih dapat dilihat dari kepuasaan yang dirasakan.
Kepuasan nasabah merupakan perasaan senang atau kecewa yang berasal dari
perbandingan antara kesannya terhadap kinerja atas sesuatu yang diharapkan.
Kepuasaan sendiri dalam lembaga keuangan khususnya perbankan dapat dilihat
dari sistem pelayanan dan fasilitasnya. Pelayanan adalah proses pemenuhan
kebutuhan melalui aktivitas orang lain atau perbuatan yang dilakukan dengan
tujuan memberikan kepuasan kepada anggota atau nasabah. Pelayanan yang
diberikan merupakan tolak ukur yang penting dari kepuasan nasabah itu sendiri,
dan hal inilah yang harus menjadikan nilai tambah untuk Bank Pembiayaan
Rakyat Syariah (BPRS) Tanggamus.
Permasalahan yang dikaji dalam skripsi ini (1) Bagaimana sistem antrian
dalam meningkatkan kepuasan nasabah di Bank Pembiayaan Rakyat Syariah
Tanggamus? (2) Apakah pelayanan teller yang diberikan mampu meningkatkan
kepuasan nasabah Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Tanggamus? (3) Bagaimana
sistem antrian dan optimalisasi layanan teller untuk meningkatkan kepuasan
nasabah Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Tanggamus dalam perspektif lembaga
keuangan Islam? Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk menjelaskan sistem
antrian dalam meningkatkan kepuasan nasabah di Bank Pembiayaan Rakyat
Syariah Tanggamus, pelayanan teller yang diberikan mampu meningkatkan
kepuasan nasabah Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Tanggamus, dan
menjelaskan sistem antrian dan optimalisasi layanan teller untuk meningkatkan
kepuasan nasabah pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Tanggamus dalam
perspektif lembaga keuangan Islam.
Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field Research) dengan
pendekatan kualitatif. Dilihat dari segi sifatnya, penelitian ini adalah penelitian
deskriptif analitis. Data yang digunakan adalah data primer dan sekunder. Adapun
populasinya adalah pegawai Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS)
Tanggamus yang berjumlah 29 pegawai dan nasabah aktif BPRS Tanggamus,
adapun tekhnik yang digunakan dalam pengumpulan data yaitu metode observasi,
wawancara dan dokumentasi.
Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa sistem antrian pada
BPR Syariah Tanggamus dimulai dengan datangnya nasabah, Bank telah
menyiapkan kartu antri yang dibuat dari kertas dan masing-masing ditulis sesuai
dengan urutan nomor kemudian Teller akan memanggil berdasarkan nomor urut
menggunakan teknologi antri yang telah diatur oleh Petuags TI (Teknologi
Informasi) satu persatu sampai dengan selesai. Optimalisasi pelayanan BPRS
Tanggamus ketika nasabah hendak melakukan penyetoran dan penarikan dananya
dengan cepat dan akurat dengan waktu 2 menit atau 120 detik, dan paling lama
untuk pelayanan adalah 20 menit. pelayanan teller susah sesuai dengan perspektif
ekonomi islam yang sangat mengoptimalkan waktu dan tidak di perlama dalam
pelayanannya, berlemah lembut dalam penyampaiannya.
Kata Kunci : Antrian, Teller, Kepuasan Nasabah
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Artinya : “Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu Berlaku lemah lembut
terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah
mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. karena itu ma'afkanlah mereka,
mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawaratlah dengan mereka dalam
urusan itu. kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, Maka
bertawakkallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang
bertawakkal kepada-Nya.” (Q.S. Ali Imran : 159)1

1

Kementrian Agama RI Al-Fattah, Al-Qur’an dan Terjemahan, (Bandung: Cv Mikraj
Khazanah Ilmu, 2013, h.37
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BAB I
PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul
Sebagai kerangka awal sebelum penulis menguraikan pembahasan lebih
lanjut, terlebih dahulu akan dijelaskan istilah dalam proposal ini untuk
menghindari kekeliruan bagi pembaca yang tertuang dalam penegasan judul.
Oleh karena itu diperlukan adanya pembatasan arti kalimat dalam skripsi ini,
dengan harapan memperoleh gambaran yang jelas dari makna yang dimaksud
dengan judul “Analisis Sistem Antrian Dan Optimalisasi Layanan Teller
Untuk Meningkatkan Kepuasan Nasabah Dalam Perspektif Lembaga
Keuangan Islam (Studi Pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah
Tanggamus)”.
Adapun beberapa istilah yang perlu penulis uraikan yaitu sebagai berikut:
1.

Analisis Menurut kamus umum bahasa Indonesia analisis adalah
“penyelidikan terhadap suatu peristiwa” (karangan, perbuatan dan
sebagainya, untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya sebab musabab,
duduk perkara dan sebagainya). 1

2.

Sistem Antrian, sistem antrian dapat diklasifikasikn menjadi sistem yang
berbeda beda dimana teori antrian dan simulasi sering di terapkan secara

luas. Disimpulkan bahwa sistem antrian adalah sebuah sistem yang

1

Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa,
(Jakarta : Gramedia,2014), h.32

2

menjadi fasilitas untuk mencapai kinerja yang efektif dan efisien dengan
mengerjakan secara berurutan sesuai kedatangan.2
3.

Optimalisasi Layanan adalah upaya meningkatkan kinerja pada suatu
unit kerjaataupun pribadi yang berkaitan dengan kepentingan umum,
demi tercapainya kepuasan dan keberhasilan daripenyelenggaraan
kegiatan tersebut.3

4.

Kepuasan Nasabah merupakan perasaansenangataukecewaseseorang
yang

berasaldariperbandinganantarakesannyaterhadapkinerja

(hasil)

suatuprodukatauharapan-harapannya.4
5.

Perspektif adalah suatu cara pandang terhadap suatu masalah yang
terjadi, atau sudut pandang tertentu yang digunakan dalam melihat suatu
fenomena.5

6.

Lembaga Keuangan Islam adalah lembaga keuangan yang menjalankan
kegiatannya dengan berlandaskan prinsip syariah Islam. Lembaga
Keuangan Islam terdiri dari Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga
Keuangan non Bank (Asuransi, Pegadaian, Reksa Dana, Pasar Modal,
BPRS, dan BMT).6

2

Rizki Gusferdiansyah and Roos Suchiati, Nana,“Analisis Sistem Antrian Dan
Optimalisasi Layanan Teller (Studi Pada Bank BRI Kantor Cabang Sumbawa),” Jurnal Ekonomi
Dan Bisnis,Vol14, no. 3, 2017, h. 232.
3
K. Botutihe, J.S.B. Sumarauw, “Analisis Sistem Antrian Teller Guna Optimalisasi
Pelayanan Pada PT. Bank Negara Indonesia (BNI) 46 Cabang Unit Kampus Manado”, Jurnal
EMB, Vol 6, No. 3(2018), h. 1390
4
Mutiara S Panggabean,ManajemenSumberDayaManusia, (Bogor: Ghalia Indonesia,
2002), h.72
5
Nasiruddin, Cerdas ala Rasulullah, (Depok: A Plus Books, 2009), cet I, h. 59
6
Andri Soemitra, Bank dan Lembaga Keuangan Syariah, (Jakarta: Kencana Prenada
Media Group, 2009) ,h. 27-29.

3

7.

Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Tanggamuslembaga
keuangan bank yang

melaksanakan

kegiatan

usahaberdasarkan

prinsip Syariah yang bertempat di Jalan Merdeka No.4-5 Pasar Baru Kota
Agung Tanggamus, Kodepos: 35384.7
Berdasarkan pengertian uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa
Analisis

Sistem

Antrian

dan

Optimalisasi

Layanan

Teller

Untuk

meningkatkan kepuasan nasabah merupakan kemampuan dalam mengamati
sesuatu secara mendetaildengan mengerjakan secara berurutanguna mencapai
tujuan atau target sehingga dapat meningkatkan kinerja secara optimal antara
harapan dan kinerja atau hasil yang dirasakan setelah pemakaian
jasaproduknya yang mencakup semua aspek keuangan baik persoalan
perbankan maupun kerjasama

pembiayaan, keamanan dan asuransi

perusahaan di Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Tanggamus.
B. Alasan Memilih Judul
Dalam penulisan skripsi ini penulis memiliki beberapa alasan yang kuat
sehingga tertarik mengangkat beberapa permasalahan dalam judul diatas,
yaitu:
1. Secara Objektif
Antrian merupakan masalah yang selalu dijumpai hampir di semua
kegiatan yang dilakukan oleh manusia, terutama jika harus bertransaksi di
Bank. Untuk melakukan transaksi kita diwajibkan untuk melakukan
antrian, dimana hal ini merupakan prosedur yang harus dilakukan agar
7

Profil
BPRS
Tanggamus
www.bprstanggamus.blogspot.com

(On-Line),

tersedia

di

website

resmi:

4

terciptanya ketertiban dan keteraturan. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah
(BPRS) Tanggamus merupakan Bank Pembiayaan Rakyat dimana dalam
kegiatan operasionalnya BPRS aktif memberikan ataupun menyalurkan
pembiayaan kepada masyarakat baik dalam skala kecil maupun skala
besar. Hal ini tentu membuat BPRS aktif melayani nasabah yang ingin
melakukan transaksi pembiayaan ataupun transaksi lainnya disetiap hari
aktifnya, dan bisa memakan waktu cukup lama. Berdasarkan hasil
observasi yang peneliti lakukan diketahui bahwa dalam satu hari BPRS
Tanggamus rata-rata melayani 50 orang antrian untuk melakukan berbagai
keperluan transaksi, namun dengan jumlah antrian ini, BPRS Tanggamus
hanya menyediakan 1 Teller saja untuk melayani kebutuhan para nasabah.
Hal ini tentu membuat waktu antrian lebih lama jika dalam sehari jumlah
nasabah yang melakukan antrian sedang membeludak sehingga dapat
mengakibatkan adanya ketidakpuasan nasabah atas layanan dan fasilitas
yang di berikan oleh BPRS Tanggamus. Untuk itu dengan adanya
permasalahan ini peneliti ingin mengetahui bagaimana layanan dan
fasilitas yang disediakan oleh BPRS Tanggamus dalam meningkatkan
kepuasan nasabahnya. Karena pada dasarnya kepuasan seorang nasabah
sangat penting demi menjaga loyalitas nasabah itu sendiri.
2. Secara Subjektif
a.

Judul

tersebut

sangat

relevan

dengan

disiplin

ilmu

yang

ditekunipenulis di Fakultas Ekonomi Bisnis Islam Prodi Perbankan
Syariah dan tersedianya literatur yang menunjang seperti jurnal,
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artikel dan data yang diperlukan untuk penunjang referensi kajian dan
data

dalam

usaha

menyelesaikan

skripsi

ini

maka

sangat

memungkinkan penulis untuk melakukan penelitian.
b.

Lokasi penelitian terjangkau dari segi transportasi dan diperbolehkan
dalam proses penelitian.

C. Latar Belakang Masalah
Pertumbuhan lembaga keuangan di Indonesia sungguh luar biasa,
sebagai lembaga keuangan kegiatan bank sehari-hari tidak akan terlepas dari
bidang keuangan. Lembaga keuangan merupakan suatu lembaga yang dapat
bersentuhan langsung kepada masyarakat yang berfungsi sebagai alat.8
Peran lembaga keuangan adalah sebagai alat untuk menjaga stabilitas
keuangan dalam perekonomian suatu negara. Oleh karena itu lembaga
keuangan bank dan non bank menjadi salah satu tiang stabilitas ekonomi
keuangan. Pertumbuhan dan perkembangan ekonomi syariah di Indonesia,
secara otomatis ikut memacu perkembangan lembaga keuangan syariah baik
bank maupun non bank.
Bank adalah suatu badan usaha yang menghimpun dana dari
masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan ke masyarakat dalam
bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan
taraf hidup rakyat banyak. Perbankan merupakan salah satu lembaga
keuangan yang berusaha dalam bidang pelayanan jasa keuangan sebagai alat
pengentasan kemiskinan. Perbankan atau biasa disebut dengan bank
8

Kasmir, ManajemenPerbankan. (Jakarta: PT RajaGrafindoPersada, 2010), h. 33
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menyediakan jasa keuangan bagi seluruh lapisan masyarakat. Fungsi bank
merupakan perantara di antara masyarakat yang membutuhkan dana dengan
masyarakat yang kelebihan dana, di samping menyediakan jasa-jasa
perbankan lainnya.9 Begitupun dengan perbankan syariah ataupun lembaga
keuangan syariah lainnya perannya pun sama, hanya saja perbankan syariah
dalam kegiatannya berdasarkan pada syariat islam.
Keberadaan bank syariah yang menjalankan pembiayaan berdasarkan
prinsip syariah bukan hanya untuk mencari keuntungan dan meramaikan
bisnis perbankan di Indonesia, tetapi juga untuk menciptakan lingkungan
bisnis yang aman. Pembiayaan secara luas berarti financing atau
pembelanjaan yaitu pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi
yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun dikerjakan oleh
orang lain. 10 Sedangkan menurut Undang-undang No. 10 tahun 1998 tentang
Perbankan menyatakan Pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah adalah
penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan
persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan
pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tabungan
setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.11
Dunia perbankan ataupun lembaga keuangan dalam kaitannya dengan
proses pembiayaan dan transaksi, hal yang paling umum dilakukan dalam
proses ini adalah mengenai antrian. Yang mana antrian merupakan suatu

9

Ibid., h .2
Muhammad, Manajemen Bank Syariah, (Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2005) ,h. 304
11
Muhammad Syafi‟i Antonio, Bank Syariah dari Teori ke Praktik, (Jakarta: Gema
Insani Press, 2001),h. 160.
10
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sistem yang dirancang untuk mengefektifkan suatu proses agar teratur dan
tertata berdasarkan pada siapa yang datang terlebih dahulu. Namun antrian
yang sangat panjang dan terlalu lama untuk memperoleh giliran pelayanan
sangatlah menjengkelkan. Rata-rata lamanya waktu menunggu (waiting time)
sangat tergantung kepada rata-rata tingkat kecepatan pelayanan (rate of
services). lnti dari analisa antrian adalah antri itu sendiri. Timbulnya antrian
terutama tergantung dari sifat kedatangan dan proses pelayanan. Jika tak ada
antrian berani terdapat pelayan yang menganggur atau kelebihan fasilitas
pelayanan.
Suatu lembaga keuangan erat kaitannya dengan sebuah sistem antrian.
Sebuah sistem antrian adalah suatu himpunan nasabah, pelayanan, dan suatu
aturan yang mengatur kedatangan pada nasabah dan pemrosesan masalahnya.
Menunggu dapat diidentikkan dengan suatu proses antrian yang tentunya
memiliki permasalahan yang dapat dipecahkan. Sebagai umat manusia yang
beriman 4 harusnya kita bersabar dalam menghadapi kondisi ini, sebagaimana
QS. Al-Asr/103: 3

         
Artinya:
1) Demi masa, 2) Sesungguhnya manusia itu benar-benar dalam kerugian, 3)
Kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh dan
nasehat menasehati supaya mentaati kebenaran dan nasehat menasehati
supaya menetapi kesabaran.12 (QS. Al-Asr: 3)
Masalah pelayanan merupakan hal yang sangat penting karena
pelayanan dianggap mampu mempengaruhi minat masyarakat terhadap bank.
12

Kementrian Agama RI Al-Fattah, Op Cit, h. 304
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Pelayanan merupakan suatu hal yang sangat menentukan kepuasan nasabah,
karena pengukuran terhadap kualitas kepuasan maupun ketidakpuasan
nasabah merupakan tolak ukur yang penting dari kepuasan nasabah itu
sendiri.
Kepuasan dan ketidakpuasan nasabah adalah hasil penilaian nasabah
terhadap apa yang diharapkan dengan membeli dan menggunakan suatu
produk jasa bank. Nasabah memang harus diberikan pelayanan yang baik dan
cepat yang berkaitan dengan transaksi bank. Kualitas pelayanan yang baik
kepada nasabah akan mampu meningkatkan kepercayaan terhadap bank.
Pemberian pelayanan yang baik juga akan menumbuhkan citra yang baik pula
pada nasabah.Hasil pengukuran tingkat kepuasan nasabah dapat menunjukkan
karakteristik atau atribut apa dari produk atau jasa yang membuat nasabah
tidak puas. Tujuan dari pengukuran tingkat kepuasan nasabah adalah untuk
dapat segera mengetahui faktor-faktor yang membuat para nasabah tidak puas
untuk segera diperbaiki, sehingga nasabah tidak kecewa. Dalam memberikan
pelayanan, setidaknya perusahaan harus memenuhi 5 kriteria kualitas
pelayanan yang sering disebut RATER sehingga dapat menciptakan
peserta/nasabah yang loyal, yaitu reability (kehandalan), assurance
(jaminan), tangible (bukti fisik), empathy (komunikasi), dan responsiveness
(cepat tanggap).13
Mengembangkan sistem pelayanan yang baik, diperlukan partisipasi
nasabah yang baik pula. Selama ini walaupun nasabah memiliki potensi
13

45-46.

Suprapto, Pengukuran Tingkat Kepuasan Nasabah, (Jakarta: Rineka Cipta, 2011), h.
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dibidang usahanya, akan tetapi mereka belum bisa menyesuaikan dengan
keadaan sekarang ini. Oleh karena itu diperlukan langkah-langkah yang baru
dalam meningkatkan pelayanan yang akan diterapkan. Selayaknya peran
pihak bank dan nasabah memiliki motivasi untuk meningkatkan mutu
pelayanan dan menunjukkan loyalitas terhadap Bank.
Nasabah sering menilai kualitas sistem operasi suatu bank berdasarkan
lamanya waktu menunggu atau kecepatan teller dalam memberikan
pelayanan

kepada

para

nasabah.

Pada

umumnya

setiap

nasabah

mengharapkan untuk segera mendapatkan pelayanan dari teller tanpa harus
menunggu lama.14 Sehingga pihak bank harus dapat memberikan pelayanan
yang terbaik, dengan memperbaiki sistem operasi dan memberikan pelayanan
yang cepat sehingga nasabah tidak dibiarkan menunggu (mengantri) terlalu
lama.
Teller bertanggung jawab dalam memberikan suatu pelayanan kepada
nasabah baik tunai maupun non tunai. Jika jumlah nasabah yang datang
melebihi jumlah teller yang tersedia, maka nasabah harus menunggu ditempat
yang telah disedikan selama menunggu antrian. Hal ini dijelaskan dalam
firman Allah SWT QS Mujadilah/58: 11:

          
             
       

14

Ibid. h.151-152
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Artinya: Hai orang-orang beriman apabila kamu dikatakan kepadamu:
"Berlapang-lapanglah dalam majlis", Maka lapangkanlah niscaya Allah
akan memberi kelapangan untukmu. dan apabila dikatakan: "Berdirilah
kamu", Maka berdirilah, niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang
beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan
beberapa derajat. dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu
kerjakan.15(QS. Mujadilah:11)
Pada kehidupan sehari-hari sering terjadi kejadian-kejadian yang
berkaitan dengan antrian, misalnya antrian pada teller di bank. Setiap bank
meliliki pelayanan teller yang merupakan bagian yang penting, karena setiap
nasabah bank yang akan melakukan transaksi di bank tersebut di layani
melalui teller. Pada umumnya, setiap bank memiliki jumlah teller yang
berbeda-beda, minimal satu sesuai kebutuhan pelayanan kepada nasabah.
Pada bank dengan jumlah teller yang sedikit atau tingkat pelayanan yang
rendah seringkali mengakibatkan antrian yang panjang didepan teller, apabila
pada waktu yang bersamaan atau selang beberapa saat terdapat beberapa
nasabah yang ingin melakukan transaksi pada teller tersebut. Terjadinya
peningkatan jumlah kedatangan nasabah yang menggunakan fasilitas
pelayanan bank sangat mempengaruhi kenyamanan dari nasabah itu sendiri.
Tingginya arus kedatangan nasabah pada waktu-waktu tertentu, menyebabkan
antrian yang panjang dan lama. Merupakan suatu fenomena universal bahwa
customer tidak suka menunggu.16 Fenomena antrian inipun terjadi pada BPRS
Tanggamus. Berikut table antrian nasabah BPRS Tanggamus:

15

Kementrian Agama RI Al-Fattah, Al-Qur‟an dan Terjemahan, (Bandung:CV Mikraj
Khazanah Ilmu,2013), h. 273
16
Irmayanti Hasan, “Model Optimasi Pelayanan Nasabah Berdasarkan Metode Antrian
(Queuing System),” Jurnal Keuangan Dan Perbankan Vol 15, no. 1 (2011), h.151
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Tabel 1.1
Daftar Antrian dan Pelayanan Nasabah
PT. BPR Syariah Tanggamus Bulan Juli Tahun 2019
Keterangan

Jumlah Nasabah
Selasa Rabu
Kamis
55
46
58

Minggu I

Senin
50

Jumat
43

Minggu II

48

52

59

50

41

Minggu III

56

52

38

54

50

Minggu IV

55

57

60

58

55

Total
209
216
203
220
189
Sumber: Hasil Perhitungan Data BPR Syariah Tanggamus, tanggal 19
Juli 2019
Bagian informasi di Bank Pembiayaan Rakyat Syariah ini mencatat
pada Bulan Juli tahun 2019 daftar antrian dan pelayanan cukup baik dan
terjadi kenaikan pada minggu ke IV yang jumlah nasabah berjumlah 285
yang lebih banyak dibandingkan dengan minggu awal dibulan juli.17 Dengan
jumlah antrian nasabah sebanyak ini BPRS Tanggamus baru mempunyai 1
teller yang beroprasi dan ditempatkan pada sistem antrian yang bertugas
untuk melayani para nasabahnya yang ingin melakukan tarik tunai, transfer,
pembayaran cicilan, pengambilan dana pensiun dan yang melakukan
penyimpanan. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Tanggamus
menyediakan 1teller namun karena banyaknya nasabah yang akan
bertransaksi sehingga menyebabkan antrian yang panjang. Banyak antrian
disaat bertransaksi menyebabkan para nasabah merasa tidak nyaman sehingga
dibutuhkan suatu sistem antrian atau model untuk menangani masalah
17

Ei Nurmelly, Bidang Umum di Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Tanggamus,
wawancara 1 Agustus 2019
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antrian. Suatu proses antrian adalah suatu proses yang berhubungan dengan
kedatangan seorang nasabah pada suatu fasilitas pelayanan, kemudian
menunggu dalam suatu baris (antrian) jika semua pelayanannya sibuk, dan
akhirnya meninggalkan fasilitas tersebut, sehingga dapat menyebabkan
pelayanan yang tidak efektif.18
Pada dasarnya karyawan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS)
Tanggamus telah bekerja sesuai dengan aturan yang berlaku sesuai prosedur
kinerja atau sistem pelayanan yang berlaku. Akan tetapi, di dalam pelayanan
teller yang diberikan belum sepenuhnya menunjukkan terjadinya peningkatan
kepuasan nasabah, padahal dengan adanya peningkatan pelayanan teller
terhadap nasabah seharusnya dapat menumbuhkan kepuasan nasabah yang
merupakan tujuan utama Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS)
Tanggamus.
Penggunaan model antrian dapat membantu pihak bank, dalam
merancang sistem operasional petugas layanan tersebut agar proses transaksi
dapat berjalan secara optimal, dengan memberikan pelayanan yang baik dan
sesuai standar waktu yang telah ditentukan bahkan lebih cepat dari standar
waktu yang ditetapkan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Tanggamus
sendiri untuk memberikan pelayanan yang prima kepada konsumen dapat
tercapai.
Berdasarkan uraian di atas, maka penulis mengambil judul penelitian ini
tentang “Analisis Sistem Antrian dan Optimalisasi Layanan Teller Untuk
18

Yashinta Mayangsari, “Sistem Antrian Teller Bank Mandiri Sebagai Upaya
Meningkatkan Efisiensi Kecepatan Transaksi”, Jurnal Ekonomi dan Bisnis, Vol. 1 No. 1 (Maret
2016), h. 50
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Meningkatkan

Kepuasan

Nasabah

Dalam

Perspektif

Lembaga

Keuangan Islam (Studi Pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah
Tanggamus)”.
D. Fokus Penelitian
Mengingat begitu banyak permasalahan yang terjadi dan adanya
keterbatasan waktu, biaya, dan pengetahuan maka penulis hanya membahas
dan mengetahui yang sebenarnya pada masalah. Agar pembahasan mengarah
pada tujuan dan mempermudah proses pengolahan data, maka perlu
ditetapkan focus penelitian terhadap penelitian yang akaan dilakukan. fokus
masalah dalam skripsi ini meliputi hal-hal sebagai berikut :
1. Daftar antrian dan sistem antrian pada BPR Syariah Tanggamus.
2. Pelaksanaan optimalisasi layanan yang diberikan oleh teller pada nasabah
BPR Syariah Tanggamus.
3. Tingkat kepuasan nasabah pada BPR Syariah Tanggamus.
E. Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan diatas, maka yang
akan menjadi permasalahan adalah:
1. Bagaimana sistem antrian dalam meningkatkan kepuasan nasabah di Bank
Pembiayaan Rakyat Syariah Tanggamus?
2. Apakah pelayanan teller yang diberikan mampu meningkatkan kepuasan
nasabah Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Tanggamus?
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3. Bagaimana sistem antrian dan optimalisasi layanan teller untuk
meningkatkan kepuasan nasabah Bank Pembiayaan Rakyat Syariah
Tanggamus dalam perspektif lembaga keuangan Islam?
F. Tujuan Penelitian
1. Untuk mengetahui sistem antrian dalam meningkatkan kepuasan nasabah
di Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Tanggamus.
2. Untuk mengetahui pelayanan teller yang diberikan mampu meningkatkan
kepuasan nasabah Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Tanggamus.
3. Untuk mengetahui sistem antrian dan optimalisasi layanan teller untuk
meningkatkan kepuasan nasabah pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah
Tanggamus dalam perspektif lembaga keuangan Islam.
G. Signifikansi Penelitian
Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi semua pihak, antara lain:
1. Secara teoritis, hasil penelitian lapangan ini diharapkan dapat memperkaya
khazanah kepustakaan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Program studi
Perbankan Syariah serta menjadi bahan masukan bagi mahasiswa Ekonomi
dan Bisnis Islam Program studi Perbankan Syariah untuk penelitian yang
terkait atau sebagai contoh untuk penelitian dimasa yang akan datang,
khususnya mengenai Analisis Sistem Antrian dan Optimalisasi Layanan
Teller untuk meningkatkan kepuasan nasabah dalam perspektif lembaga
keuangan Islam (Studi pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah
Tanggamus).
2. Secara praktis, hasil penelitian memberikan masukan kepada:
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a. Peneliti
Sebagai bahan masukan dalam menambah informasi pengetahuan
mengenai Sistem Antrian dan Optimalisasi Layanan Teller untuk
meningkatkan kepuasan nasabah dalam perspektif lembaga keuangan
Islam (Studi pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Tanggamus).
b. Bagi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Tanggamus
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan atau masukan
dalamAntrian dan Optimalisasi Layanan Teller untuk meningkatkan
kepuasan nasabah dalam perspektif lembaga keuangan Islam (Studi
pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Tanggamus). Sehingga dapat
mengatasi masalah pelayanan dan antrian di Bank Pembiayaan Rakyat
Syariah Tanggamus.
H. Metode Penelitian
Metode penelitian adalah cara evaluasi, analisis, dam seleksi berbagai
alternatif, cara atau teknik. Metode ilmiah adalah cara menerapkan prinsipprinsip logis terhadap penemuan, pengesahan, dan penjelasan. Metode
penelitian harus logis diikuti unsur-unsur yang urut, konsisten, dan
operasional, menyangkut bagaimana penelitian tersebut akan dijalankan.19
1. Jenis dan Sifat Penelitian
a. Jenis Penelitian
Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah
penelitian lapangan (field Research). Penelitian lapangan yaitu
19

Suharto, dkk, Perekayasa Metodologi Penelitian, (Yogyakarta : Andi, 2004), h. 99
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penelitian yang mengkaji dan menganalisa data-data lapangan, dan
observasi lapangan untuk mengamati secara langsung dan berusaha
secara maksimal mengungkapkan fakta, lapangan secara kualitatif
melalui metode ilmiah dengan teknik pengumpulan data maupun
analisis data yang jelas pula 20. Penelitian ini akan diambil dari hasil
wawancara dan observasi. Selain itu dalam penelitian ini juga
mengambil data dari buku-buku, hasil penelitian, majalah dan seluruh
data yang kerkait dengan tema penelitian. Penelitian ini dilakukan pada
Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Tanggamus.
Penelitian ini bersifat Kualitatif. Menurut Bogdan dan Taylor
didalam buku Lexy J.Maleong,
“Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi mendifinisikan
metodologi kualitatif sebagai prosedur penelitian yang
mengahasilkan data deskriptif berupa kata-kata atau lisan dari
orang-orang dan perilaku yang diamati.21”
Penelitian ini akan memaparkan realitas data yang ditemukan
dilapangan, terutama informasi tentang Analisis sistem antrian dan
Optimalisasi Layanan Teller Untuk Meningkatkan Kepuasan Nasabah
Dalam Perspektif Lembaga Keuangan Islam (Studi pada Bank
Pembiayaan Rakyat Syariah Tanggamus).
b. Sifat Penelitian
Dilihat dari segi sifatnya, penelitian ini adalah penelitian
deskriptif analitis, artinya penelitian yang menggambarkan objek
20

Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D, (Bandung: Alfabeta,
2011), h. 220
21
Lexy J.Maleong, Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi, (Bandung: PT Remaja
Rosda Karya, 2014), h. 4
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tertentu dan menjelaskan hal-hal yang terkait dengan atau melukiskan
secara sistematis fakta-fakta atau karakteristik populasi tertentu dalam
bidang tertentu secara faktual dan cermat.22
Penelitian deskriptif dilakukan dengan menempuh langkahlangkah pengumpulan, klasifikasi, dan analisis atau pengelolaan data,
membuat kesimpulan dan laporan dengan tujuan utama untuk
memberikan gambaran tentang suatu keadaan secara obyektif dalm
suatu deskripsi situasi.23 dengan sifat penelitiannya adalah prosedur
yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan
dari orang-orang dan prilaku yang dapat diamati.24
Berdasarkan penjelasan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa
penelitian ini bersifat penelitian deskriptif kualitatif yang dapat
diartikan

sebagai

penelitian

lapangan

yang

berusaha

untuk

mengungkapkan gejala atau fenomena suatau objek tertentu dengan
kata-kata sekaligus untuk mengembangkan atau

mendeskripsikan

fenomena tertentu sesuai apa adanya yang ditentukan di lapangan
tentang Analisis sistem antrian dan Optimalisasi Layanan Teller Untuk
Meningkatkan

Kepuasan

Nasabah

Dalam

Perspektif

Lembaga

Keuangan Islam.

22

Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek,(Jakarta:Rineka
Cipta,2002), h.23
23
Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Bandung: Remaja Rosdakarya,
2007),h.4
24
Emzir, Metodologi Penelitian Pendidikan: Kuantitatif dan Kualitatif ,(Jakarta: Rajawali
Pers, 2010), h. 36.
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2. Sumber Data
Sumber data adalah segala sesuatu yang dapat memberikan
informasi mengenai data atau darimana subyek diperoleh. Berdasarkan
sumbernya, data dibedakan menjadi dua, yaitu data primer dan data
sekunder :
a. Sumber data primer
Data

Primer

adalah

pengambilan

data

dengan

instrumen

pengamatan, wawancara, catatan lapangan dan penggunaan dokumen.
Sumber data primer merupakan data yang diperoleh langsung dengan
teknik wawancara informan atau sumber langsung. Sumber primer
adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul
data yaitu data yang dibuat oleh peneliti untuk maksud khusus
menyelesaikan permasalahan yang sedang ditanganinya. 25Adapun yang
menjadi sumber data primer dalam penelitian ini adalah pegawai aktif
BPR Syariah Tanggamus.
b. Sumber data sekunder
Data sekunder adalah data yang digunakan untuk mendukung data
primer yaitu melalui studi kepustakaan, dokumentasi, buku, majalah,
koran, arsip tertulis yang berhubungan dengan obyek yang akan diteliti
pada penelitian ini. Sumber sekunder merupakan sumber yang tidak
langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat
orang lain atau dokumen yaitu data yang langsung dikumpulkan oleh

25

Sugiyono, Statistik untuk Pendidikan, (Bandung: Alfabeta, 2010), h.15.
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peneliti sebagai penunjang dari sumber pertama. Dapat juga dikatakan
data yang tersusun dalam bentuk dokumen-dokumen.26
Sumber data sekunder ini akan mempermudah peneliti untuk
mengumpulkan data-data dan menganalisis hasil dari penelitian ini
yang nantinya dapat memperkuat temuan dan menghasilkan penelitian
yang mempunyai tingkat validitas yang tinggi.
3. Populasi dan Sampel
a. Populasi
Populasi adalah keseluruhan subyek penelitian. Populasi menurut
Nawawi adalah keseluruhan subyek penelitian yang dapat terdiri dari
manusia, benda-benda, hewan, tumbuh-tumbuhan, gejala-gejala, nilai
tes atau peristiwa-peristiwa sebagai sumber data yang memiliki
karakteristik tertentu dalam suatu penelitian.27 Adapun yang menjadi
populasi dalam penelitian ini adalah pegawai Bank Pembiayaan Rakyat
Syariah (BPRS) Tanggamus dan nasabah BPRS Tanggamus yang
melakukan transaksi di kantor BPRS Tanggamus. 28
b. Sampel
Sampel adalah sebagian dari populasi yang diambil secara
representatif atau mewakili populasi yang bersangkutan atau bagian

26

Husein Umar, Metode Penelitian untuk Skripsi dan Tesis Bisnis, (Jakarta: Raja Grafindo
Persada, 2005), h.203
27
Iskandar, Metodologi Penelitian Pendidikan dan Sosial, (Jakarta: Referensi, 2013),
h.69
28
Sumber Wawancara, Bapak Azwar, Sekretaris BPRS Tanggamus, 29 Juli 2019
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kecil yang diamati. Penelitian terhadap sampel biasanya disebut studi
sampling.29
Penelitian kali ini menggunakan tekhnik sampel nonprobability
sampling yakni jenis purposive Sampling dan accidental sampling.
Purposive sampilng yakni pemilihan sekelompok subyek didasarkan
atas ciri-ciri atau sifat-sifat tertentuuyang dipandang mempunyai
sangkut paut yang erat dengan ciri-ciri atau sifat-sifat populasi yang
sudah diketahui sebelumnya, sedangkan accidental sampling menurut
Sutrisno Hadi adalah teknik pengambilan sampel yang dilakukan
kepada responden yang secara kebetulan ditemui pada objek penelitian
ketika observasi sedang berlangsung. 30 Penentuan menggunakan
Purposive Sampling, maka ditetapkan oleh peneliti beberapa kriteria
yang digunakan oleh peneliti. Kriteria yang digunakan sebagai sampel
yaitu :
1) Pegawai aktif BPR Syariah Tanggamus.
2) Pegawai BPR Syariah yang terlibat dan berkaitan dalam penelitian.
3) Nasabah aktif BPRS Tanggamus
4) Nasabah yang kebetulan bertemu pada objek penelitian saat
penelitian sedang berlangsung.
5) Ketersediaan waktu responden untuk di wawancara.

29
30

Ibid.,h.70
Sutrisno Hadi, Metodologi Research Jilid III, (Yogyakarta: Andi Research, 2001), h.46
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4. Metode Pengumpulan Data
Metode pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis
dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan
data. Tanpa mengetahui suatu teknik pengumpulan data, maka peneliti
tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar yang ditetapkan.
Penelitian kualitatif, pengumpul data dilakukan pada natural setting
(kondisi yang alamiah), sumber data primer dan teknik pengumpulan data
yang lebih banyak pada observasi berperan serta (participan observation),
wawancara mendalam (in depth interview) dan dokumentasi.31
a. Metode Observasi
Metode observasi merupakan alat pengumpulan data yang
dilakukan dengan mengamati dan mencatat secara sistematis gejalagejala yang diselidiki dengan menggunakan mata, tanpa ada
pertolongan alat standar lain untuk keperluan tersebut. Alasan peneliti
melakukan observasi adalah untuk menyajikan gambaran realistik
perilaku atau kejadian, untuk menjawab pertanyaan, untuk membantu
mengerti perilaku manusia dan untuk evaluasi yaitu melakukan
pengukuran tersebut.
b. Metode Wawancara
Wawancara merupakan alat re-checking atau pembuktian
terhadap informasi atau keterangan yang diperoleh sebelumnya. Teknik
wawancara
31

yang

digunakan

dalm

penelitian

kualitatif

adalah

Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D, (Bandung: Alfabeta,
2011), h. 225
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wawancara mendalam. Wawancara mendalam (in-depth interview)
adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan
cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan
informan atau orang yang diwawancarai, dengan atau tanpa
mengggunakan pedoman (guide) wawancara.32
Jenis wawancara yang peneliti gunakan dalam penelitian ini
adalah jenis wawancara terstruktur, dimana dalam melakukan
wawancara peneliti terlebih dahulu menyiapkan instrumen penelitian
berupa

pertanyaan-pertanyaan

tertulis

yang

berkaitan

dengan

pemenuhan data penelitian, seperti data dari lokasi penelitian tentang
Analisis sistem antrian dan Optimalisasi Layanan Teller Untuk
Meningkatkan

Kepuasan

Nasabah

Dalam

Perspektif

Lembaga

Keuangan Islam.
c. Metode Dokumen
Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu,
dokumen biasanya berbentuk lisan, gambar, atau karya karya
monumental dari seseorang, dokumen yang berbentuk tulisan seperti
cerita, biografi, peraturan atau kebijakan.
Penelilitian ini metode yang digunakan untuk memperoleh data
tentang Analisis sistem antrian dan Optimalisasi Layanan Teller Untuk
Meningkatkan
Keuangan Islam.

32

Ibid., h. 234

Kepuasan

Nasabah

Dalam

Perspektif

Lembaga
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5. Metode Pengelolaan Data
Setelah

melakukan

pengumpulan

data,

seluruh

data

yang

terkumpulkemudian diolah oleh peneliti. dalam mengolah data kualitatif
dilakukanmelalui tahap reduksi, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.
a. Reduksi
Mereduksi berarti merangkum, memilih hal-hal pokok dan
pentingkemudian dicari tema dan polanya. Pada tahap ini peneliti
memilahinformasi mana yang relevan dan mana yang tidak relevan
denganpenelitian. Setelah direduksi data akan mengerucut, semakin
sedikitdan

mengarah

memberikangambaran
penelitian.Dengan

ke

inti

yang

demikian

permasalahan
lebih

data

jelas

yang

telah

sehingga

mampu

mengenai

objek

direduksi

akan

memberikan gambaran yang lebih jelas dan mempermudah peneliti
untuk melakukan pengumpulan data selanjutya dan mencari bila
diperlukan.
Mereduksi data, peneliti akan dipandu oleh tujuan yang akan
dicapai. Tujuan utama dari penelitian kualitatif adalah pada temuan,
dalam peelitian ini penulis memfokuskan masalah padasistem antrian
dan Optimalisasi Layanan Teller Untuk Meningkatkan Kepuasan
Nasabah Dalam Perspektif Lembaga Keuangan Islam (Studi pada Bank
Pembiayaan Rakyat Syariah Tanggamus).
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b. Penyajian Data
Setelah dilakukan direduksi data, langkah selanjutnya adalah
menyajikan data. Dalam penelitian Kualitatif, penyajian data bisa dalam
bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar katagori, flowchat dan
sejenisnya. Yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam
penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif.
c. Conclusion Drawing/verification
Langkah ketiga dalam menganalisis data kualitatif menurut Milles
dan

Hubberman

adalah

penarikan kesimpulan

dan

verifikasi.

Kesimpulan dalam penelitian kualitatif adalah merupakan temuan baru
yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan dapat berupa deskripsi
atau gambaran suatu obyek yang sebelumnya masih remang-remang
atau gelap sehingga menjadi jelas setelah diteliti.
d. Penarikan Kesimpulan
Tahap akhir pengolahan data adalah penarikan kesimpulan.
Penarikan

kesimpulan

adalah

upaya

mengkontruksikan

dan

manafsirkan data untuk menggambarkan secara mendalam dan untuk
mengenai masalah yang diteliti.33
Setelahsemua data tersaji permasalahan yang menjadi objek
penelitian dapatdipahami dan kemudian ditarik kesimpulan yang
merupaan hasil daripenelitian ini.34

33

Nana Sudjana, Tuntutan Penyusunan Karya Ilmiah, Makalah, Skripsi, Tesis, Disertasi,
(Bandung: Sinar Baru Al-gensido Offset, 1999), h. 86
34
Sugiyono. Op., Cit. h. 431-438
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6. Metode Analisis Data
Analisa data merupakan bagian yang sangat penting dalam metode
ilmiah, karena dengan analisa data tersebut dapat memberikan makna yang
berguna dalam memecahkan masalah penelitian. Menganalisa data
merupakan tindakan peneliti untuk mempertemukan kesenjangan antara
teori dan praktik. Membangun suatu analisis juga berkaitan dengan
pengujian terhadap teori yang berlaku selama ini. 35
Metode analisis data yang digunakan dalam skripsi ini adalah
analisis deskriptif kualitatif, dimana peneliti selain mengolah dan
menyajikan data, juga melakukan analisis data kualitatifnya. Hal ini
dimaksudkan agar dapat mensinergikan antara beberapa data yang telah
didapatkan dengan berbagai literatur maupun data-data lain yang telah
dipersiapkan.
Sistematika atau runtutan analisis deskriptif kualitatif dalam
penggunaanya tidak ada suatu pedoman yang jelas, akan tetapi pada
prinsipnya setiap item dari permasalahan yang diajukan harus terjawab
dalam analisis data dengan mengkaitkan satu sama lain atau dengan kata
lain terdapat hubungan timbal balik. Selanjutnya data-data tersebut akan
dianalisa dengan memunculkan beberapa kesimpulan dan hasil temuan
berdasarkan usaha penelitian tersebut. Oleh karenanya, apabila data yang
diperlukan telah terkumpul dan dengan metode analisis deskripsi kualitatif
tersebut, maka langkah selanjutnya dalam proses pengelolaan dan
35

Moleong, J Lexy, Metodologi Penelitian Kualitatif, ( Bandung : PT Remaja Rosda
Karya ), h. 9
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penganalisaan data, peneliti dalam analisis data mengupayakan langkah
dengan menyusun secara induktif, metode analisis yang bertumpu dari
kaidah-kaidah khusus kemudian ditarik menjadi kaidah umum.36
Metode analisis inilah peneliti berusaha untuk menggambarkan
sekaligus menganalisa secara deskriptif dari hasil penelitian yang
dilakukan, yaitu mendeskripsikan tentang kondisi individu.

36

Winardi, Metode Research, ( Bandung : Binaman Pressindo ), h. 45
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BAB II
LANDASAN TEORI
A. Sistem Antrian
1. Teori Antrian
Teori antrian merupakan teori-teori yang berkaitan dengan studi
matematis dan antrian atau garis antrian. Teori antrian selalu berkaitan
dengan semua aspek situasi pelanggan untuk mendapatkan layanan (baik
layanan maupun barang). Antrian adalah orang atau barang dalam baris
yang sedang menunggu untuk dilayani atau meliputi jajaran perusahaan
dapat menentukan waktu dan fasilitas yang paling nyaman untuk melayani
pelanggan secara efektif dan efisien.37
Teori tentang antrian diketemukan dan dikembangkan oleh A. K.
Erlang, seorang insinyur dan‟ Denmark yang bekerja pada perusahaan
telepon di Kopenhagen pada tahun 1910. Erlang melakukan eksperimen
tentang fluktuasi permintaan fasilitas telepon yang berhubungan dengan
automatic dialing equipment, yaitu peralatan penyambungan telepon secara
otomatis. Dalam waktu waktu yang sibuk operator sangat kewalahan untuk
melayani para penelepon secepatnya, sehingga para penelepon harus antri
menunggu giliran, mungkin cukup lama. Rata-rata lamanya waktu
menunggu (waiting time) sangat tergantung kepada rata-rata tingkat
kecepatan pelayanan (rate of services).
37

Rizki Gusferdiansyah and Roos Suchiati, Nana,“Analisis Sistem Antrian Dan
Optimalisasi Layanan Teller (Studi Pada Bank BRI Kantor Cabang Sumbawa),” Jurnal Ekonomi
Dan Bisnis,Vol14, no. 3, 2017, h. 232.
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Sistem antrian adalah suatu himpunan nasabah, pelayan, dan aturan
yang mengatur kedatangan para nasabah. Keadaan sistem mengacu pada
jumlah pelanggan dalam fasilitas layanan, termasuk dalam antrian. Populasi
adalah jumlah pelanggan yang datang ke fasilitas layanan, sedangkan
ukuran populasi adalah jumlah pelanggan yang membutuhkan layanan
(server).38
Sistem antrian adalah merupakan Salah satu momen kritis dalam
layanan. Dalam banyak kasus pelanggan merasa sangat kecewa dan bahkan
mencoba pindah ke penyedia lain jika antrian tidak dikelola dengan benar.
Agar dapat memberikan kepuasan kepada pelanggan, sehingga dapat
terwujud pelayanan prima, antrian harus dikelola dengan memperhatikan
prinsip) Frst in First Out (FIFO). Ini berarti bahwa pelanggan yang datang
terlebih dahulu harus dilayani terlebih dahulu sehingga bisnis selesai
terlebih dahulu. Ketika hal ini dapat direalisasikan, berarti dapat dipenuhi
prinsip keadilan layanan.
Ada beberapa sistem yang dapat dipakai dalam pengelolaan antrian,
yaitu:
a. Sistem bebas
Ini adalah Sistem paling sederhana. Hanya ada satu counter
melayani, dan tidak ada garis atau tanda khusus yang disiapkan.
Biasanya pelanggan diharapkan kesadarannya untuk berdiri berurutan
sesuai dengan urutan kedatangannya. Ini biasanya dilakukan untuk
38

Siti Anisa R. H dkk.“Analisis Sistem Antrian Pelayanan nasabah DI PT. Bank Negara
Indonesia (PERSERO) Tbk. Kantor cabang Utama USU”.Saintia Matematika. Vol. 02 N0.03
2014, h. 278
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antrian yang tidak terlalu lama dan sementara. Ketika pelanggan
menjadi semakin dan durasi pelayan menjadi lebih lama sehingga
pelanggan tidak bisa lagi berdiri, maka biasanya pelanggan diminta
untuk mengumpulkan file atau tanda tertentu yang secara tidak
langsung berfungsi sebagai nomor antrian. Petugas kemudian akan
mengambil tumpukan dan mulai memproses mulai dari bagian bawah
tumpukan dengan membalik tumpukan.
b. Sistem satu jalur satu loket
Sistem ini dikembangkan untuk mengurangi kelemahan sistem
bebas. Disini sudah disiapkan jalur yang jelas, sehingga setiap
customers yang datang langsung dapat memasuki jalur dan masuk
dalam sistem antrian. Dengan demikian antrian dapat lebih tertib.
Kelemahan sistem ini adalah apabila customers sangat banyak, maka
antrian menjadi terlalu panjang sehingga membuat customers merasa
tidak yaman karena harus berdiri terlalu lama.
c. Sistem multi jalur multi loket
Sistem yang biasa digunakan di pusat perbelanjaan untuk
membayar belanjaan ini adalah pengembangan sistem satu jalur satu
jalur. Menambahkan banyak jalur dan banyak penghitung dengan
tujuan untuk mengimbangi banyak pelanggan, sehingga mereka tidak
perlu berdin terlalu lama. Kelemahan dari sistem ini adalah bahwa
kecepatan setiap konter dalam layanan tidak sama, sehingga prinsip
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FIFO terkadang tidak dapat dipenuhi. Selain itu, pelanggan tidak selalu
dapat melihat dengan jelas, jalur mana yang harus dipilih.
d. Sistem satu jalur multi loket
Sistem ini merupakan penyempurnaan sistem jalur tunggal satu
jalur dan jalur ganda multi-jalur. Di sini hanya ada satu baris antrian,
tetapi ada banyak penghitung yang melayani. Dengan demikian
kecepatan antrian dapat ditingkatkan sesuai dengan jumlah counter
yang melayani. Sementara itu, kewajaran dan penerapan prinsip-prinsip
FIFO juga jauh lebih terjamin karena semua pelanggan yang datang
langsung ke antrian sesuai urutan pengembaliannya tanpa ada ham
merasa bingung untuk memilih antrian jalur. Namun sistem ini juga
memiliki kelemahan karena pelanggan masih harus mengantri sambil
berdiri. Dengan demikian hanya cocok untuk layanan yang tidak terlalu
lama, sehingga pelanggan tidak merasa lelah karena harus berdiri lama.
a. Sistem penggunaan nomor urut
Sistem antrian yang menggunakan nomor urut adalah sistem
terbaik. Ini terjadi karena semua kelemahan yang ada pada sistem
antrian lain dapat dihilangkan dalam sistem ini. Di sini penerapan
prinsip FIFO dapat dijamin karena pelanggan datang langsung
mengambil nomor tersebut. Keuntungan lainnya adalah, pelanggan bisa
menunggu sambil duduk atau melakukan aktivitas lain sehingga
pelanggan merasa nyaman. Sistem nomor urut ini dapat dilakukan
dengan mengatur nomor urut secara manual, atau juga dapat dilakukan
dengan menggunakan nomor yang dicetak dengan bantuan mesin
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printer dengan bantuan peralatan elektronik. Di sini setiap pelanggan
yang datang dapat mengambil nomor dengan menekan tombol di mesin
yang telah disediakan, dan melihat nomor urut dipanggil melalui layar
monitor yang ada di depan ruang tunggu. Sistem ini juga akan berjalan
lebih efektif ketika konter layanan yang disediakan disesuaikan dengan
jumlah pelanggan, sehingga pelanggan tidak perlu menunggu terlalu
lama. Sistem antrian menggunakan nomor urut menggunakan bantuan
komputer telah banyak dilakukan untuk layanan sektor swasta maupun
di bank, pemesanan tiket kereta api dan sebagainya. 39
Antrian muncul karena kebutuhan layanan melebihi kapasitas layanan
atau fasilitas layanan, sehingga pengguna fasilitas yang tiba tidak dapat
langsung mendapatkan layanan karena kesibukan layanan. Layanan terbaik
adalah menyediakan layanan cepat sehingga pelanggan tidak diperbolehkan
menunggu (antri) terlalu lama. Langganan tiba pada tingkat yang tetap atau
tidak tetap untuk mendapatkan layanan pada fasilitas layanan. Jika
pelanggan yang datang dapat memasuki fasilitas, maka itu akan segera
dilakukan. Tetapi jika Anda harus menunggu, maka mereka akan
membentuk antrian sampai tiba saatnya untuk dilayani. Mereka akan
dilayani dengan kecepatan tetap atau tidak tetap. Setelah selesai, mereka
berangkat.40

39

Ratminto,Padoman Penerapan Momen Krltls Pelayanan darl A Sampai
z,
(Yogyakarta: Gadjah Mada University Press Anggota IKAPI, 2017), h. 23-25
40
Ernawati S, K..Suryowati. “Analisis Sistem Antrian Pada Pelayanan Teller Di Bank”.
Jurnal Statistika Industri dan Komputasi. Vol 2, No. 1 2017, h. 12
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2. Tujuan Teori Antrian
Tujuan dasar dari model antrian adalah untuk meminimalkan total
biaya, yang merupakan biaya langsung dari penyediaan fasilitas layanan dan
biaya tidak langsung yang timbul karena individu harus menunggu untuk
dilayani. Jika suatu sistem memiliki jumlah fasilitas layanan yang lebih dari
optimal, itu berarti ia membutuhkan investasi modal yang berlebihan, tetapi
jika jumlahnya kurang optimal maka hasilnya adalah keterlambatan layanan.
Tujuan dari teori antrian adalah untuk menguji aktivitas fasilitas layanan
Serangkaian kondisi acak dari sistem antrian yang terjadi. Oleh karena
itu, pengukuran lohis dapat ditinjau dari dua bagian:
a. Berapa lama pelanggan harus menunggu, dalam hal ini diuraikan
melalui waktu rata-rata yang dibutuhkan oleh pelanggan untuk
menunggu sampai layanan diperoleh.
b. Berapa banyak waktu yang disediakan untuk menyediakan bahwa
fasilitas layanan dalam kondisi siaga.
Jika pelanggan membutuhkan waktu tunggu yang lama maka akan ada
persentase kecil waktu idle, yang berarti sama sekali tidak ada waktu idle
pada layanan. Pengukuran pada kedua kondisi ini dalam sistem antrian
menunjukkan keseimbangan dan harus selalu dibudidayakan agar tetap
dalam kondisi yang memadai.41
Tujuan dari model model antrian adalah peminimuman sekaligus 2
jenis biaya yaitu, biaya langsung untuk menyediakan pelayanan dan biaya
individu yang menunggu untuk memperoleh pelayanan.Perbedaan antara
permintaan terhadap fasilitas pelayanan dan kemampuan fasilitas untuk
41

Thomas J Kakiay, Dasar Teori Antrian Untuk Kehidupan Nyata, (Yogyakarta : Andi,
2004), h.1.
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melayani menimbulkan 2 konsekuensi logis, yaitu timbulnya antrian dan
timbulnya

pengangguran

kapasitas.

Antrian

yang

panjang

karena

kemampuan fasilitas pelayan lebih rendah jumlah pemakaiannya jelas akan
memunculkan garis tunggu sehingga mereka yang antri atau berada di garis
tunggu itu akan menanggung opportunity cost. Sejauh opportunity cost itu
negative, maka mereka mungkin bersedia untuk berapa tetap di garis
tunggu, namun sebaliknya mereka pasti akan keluar di garis tunggu dan itu
berarti kerugian disisi yang lain, penyediaan kapasitas pelayanan yang
terlalu berlebih sehingga tingkat penggunaan fasilitas tersebut rendah jelas
akan menaikan tetap rata rata. Oleh karena itu, ke 2 jenis biaya tersebut
perlu diminimumkan.42
Biaya langsung yang digunakan untuk menyediakan pelayanan dan
biaya individu yang digunakan untuk memperoleh pelayanan harus
diminimumkan agar tidak terjadinya antrian dan timbulnya pengganguran
kapasitas yang mangakibatkan opportunity cost, jika opportunity cost
negative bearati dalam kategori aman dan sebaliknya jika positif berarti
kerugian disisi lain.
3. Struktur Dasar Model Antrian
Proses antrian menurut bronson adalah suatu proses yang
berhubungan dengan kedatangan seorang pelanggan(customer)ke suatu
sistem antrian, kemudian menunggu dalam antrian hingga pelayan memilih
customer sesuai dengan disiplin pelayanan, dan akhirnya customer

42

Siswanto.”Operations Research Jilid II” (Jakarta :Erlangga, 2007), h. 218.
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meninggalkan sistem antrian setelah selesai pelayanan. Sistem antrian
adalahhimpunan customer, pelayan, dan suatu aturan yang mengatur
kedatangan para customer dan pelayanannya.43
Memberikan gambaran mengenai terbentuknya antrian atau garis
tunggu.Ketika fasilitas pelayanan sedang sibuk untuk melayani pelanggan
maka setiap pelanggan yang baru datang harus menunggu untuk
memperoleh giliran dilayani. Sistem antrian dapat dibagi menjadi 2
komponen yaitu:
a. Antrian yang memuat pelanggan atau satuan-satuan yang memerlukan
pelayanan (pembeli, orang sakit, mahasiswa, kapal dan lain-lain).
b. Fasilitas pelayanan yang memuat pelayanan dan saluran pelayanan
(Pompaminyak dan pelayanannya, loket bioskop, petugas penjual karcis,
teller, dan lainlain).44
Faktor-faktor yang berpengaruh terhadap barisan antrian dan
pelayanannya adalah sebagai berikut :45
1) Distribusi Kedatangan
Pola kedatangan para pelanggan biasanya dicirikan oleh waktu antarkedatangan, yaitu waktu antara kedatangan dua pelanggan yang berurutan
pada suatu fasilitas pelayanan.Pola ini dapat bergantung pada jumlah
pelanggan yang berada dalam sistem, ataupun tidak bergantung pada
keadaan sistem antrian ini.
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Nia Puspita Sari, Sugito, Budi Warsito..Penerapan Teori Antrian Pada Pelayanan Teller
Bank X Kantor Cabang Pembantu Puri Sentra Niaga.Jurnal Gaussian, Volume 6, Nomor 1, Tahun
2016, h, 81-90
44
Ibid., h 218-219
45
Prizka Rismawati Arum, Sugito,Yuciana Wilandari. Analisis Sistem Antrian Pelayanan
Nasabah Bank X Kantor Wilayah Semarang. Jurnal Gaussian, Volume 3, Nomor 4, Tahun 2014,
h. 791 - 800
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2) Distribusi Waktu Pelayanan
Pola pelayanan biasanya dicirikan oleh waktu pelayanan (service
time), yaitu waktu yang dibutuhkan seorang pelayan untuk melayani
seorang pelanggan.Waktu pelayanan dapat bersifat deterministik, atau
berupa suatu variabel acak yang distribusi probabilitasnya dianggap telah
diketahui.
3) Fasilitas Pelayanan
a. Bentuk seri, dalam satu garis lurus maupun garis melingkar.
b. Bentuk paralel, dalam beberapa garis lurus antara yang seri dengan
yang paralel.
c. Bentuk rangkaian stasiun, yang dapat didesain secara seri dengan
pelayanan lebih dari satu pada setiap stasiun. Bentuk ini dapat juga
dilakukan secara paralel dengan stasiun yang berbeda-beda.
4) Disiplin Pelayanan
Disiplin pelayanan terbagi dalam empat bentuk, yaitu :
a. Pertama datang, pertama dilayani (FCFS = first come first service)
b. Terakhir datang, pertama kali dilayani (LCFS = last come first
service)
c. Pelayanan dilakukan secara acak (SIRO = service in random order)
d. Pelayanan didasarkan pada prioritas khusus (PRI= pelayanan
prioritas)
5) Ukuran dalam Antrian
a. Ukuran kedatangan secara tidak terbatas (infinite queue)
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b. Ukuran kedatangan secara terbatas (finite queue)
6) Sumber Pemanggilan
a. Sumber pemanggilan tidak terbatas (infinite queue)
b. Sumber pemanggilan secara terbatas (finite queue)
Atas dasar sifat pelayanannya, dapat diklasifikasikan fasilitasfasilitas pelayanan dalam susunan saluran atau channel(single atau
multiple) dan phase/(single atau multiple)yang akan membentuk struktur
antrian yang bebeda-beda. Istilah saluran atau channel menunjukan
jumlah jalur (tempat) untuk memasuki sistem pelayanan, yang juga
menunjukan jumlah fasilitas pelayanan. Istilah phase Berarti jumlah
station-station pelayanan, dimana para pelanggan harus melaluinya
sebelum pelayanan dinyatakan lengkap.
4. Sistem Antrian dalam Islam
Salah satu bentuk aktivitas menunggu yang kerap kali kita jumpai
dalam rutinitas kehidupan yaitu antre. Ketika kita mengadakan sebuah
transaksi di bank, kita mendapati antrean yang panjang. Ketika kita hendak
makan malam di ruang makan asrama, ketika masyarakat di perkampungan
hendak mengambil beras raskin, ketika ingin membayar di kasir
supermarket, ketika ingin membeli tiket di loket, kaum muslimin yang
hendak menunaikan ibadah haji, dan yang lainnya, antre selalu menjadi
pilihan tunggal. Inilah fenomena masa kini yang setiap saat kita hadapi
dalam kehidupan sehari-hari, dan kita senantiasa sabar menanti giliran.
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Konsep antrian dan sabar menurut Islamdijelaskan dalam firman
Allah SWT QS Al Baqarah ayat 153

           
Artinya:”Hai orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar dan shalat
sebagai penolongmu, Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar.
Ayat ini menjelaskan dalam menghadapi berbagai musibah hendaknya
untuk bersabar, serta bersabar dalam menjalankan ketaatan beribadah serta
amalan

yang mendekatkan

membimbing

dan

saling

kepada
tolong

Allah

SWT,

menolong

serta

senantiasa

dengan

penuh

kesabaran.46Rasulullah shallallahu „alaihi wasallam menggambarkan
kondisi ini dalam sabdanya;

“Sungguh menakjubkan urusan seorang muslim karena semua urusannya
baik baginya dan tidaklah hal itu terjadi kecuali pada diri orang mukmin.
Apabila ia mendapatkan sebuah kesenangan ia bersyukur dan itu baik
baginya. Apabila ia ditimpa kesusahan maka ia bersabar dan kesabaran
itu baik pula baginya.” (HR. Muslim).47
Haditz ini mengandung makna seorang muslim dalam kegiatan antre
harus

46

memiliki sikap sabar karena dengan membiasakan diri bersabar,

Salim Bahreisy dan Said Bahreisy.Terjemah Singkat Tafsir Ibnu Katsier Jilid 1.
(Surabaya: PT. Bina Ilmu, 2004), h. 89
47
Muhammad Halid Syar'i. Bagaimana Seorang Muslim Mengantre?
.https://muslim.or.id/22418-bagaimana-seorang-muslim-mengantre.html, di akses pada tanggal 23
feb 2020
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seberat apa pun sebuah pekerjaan, apabila seseorang telah terbiasa
menghadapinya maka ia akan terasa begitu ringan untuknya.
Menurut Bambang Abu Ubaidillah al Atsari, salah satu adab Islam
dalam menjaga keharmonisan masyarakat adalah tidak melakukan perkara
yang bisa menimbulkan permusuhan dan keretakan dalam masyarakat.
Diantara adab itu adalah tidak memindahkan orang dari tempat duduknya
kemudian

mengambil

alih

tempat

duduk

tersebut.Dari

Ibnu

Umarradhiyallahu „anhu beliau berkata bahwa Rasulullahshallallahu
„alaihi wasallam bersabda;48

ِ ِِِ ِ
ِ
س فِ ِيه اولا ِك ْن تا اف َّس ُحوا اوتا او َّسعُوا
ُ اَل يُق
ُ يم ا َّلر ُجلُ ا َّلر ُج ال م ْن اَْملسه ُُثَّ اَْيل
“Janganlah seseorang mengusir orang lain dari tempat duduknya, kemudian
ia duduk di tempat tersebut, namun hendaklah kalian melonggarkan dan
meluaskan majelis kalian”
Membahas

permasalah

antrian,

pandangan

Nahdhatul

Ulama

mengungkapkan bahwa salah satu hal terpenting dalam „fiqih kedisiplinan‟
adalah membiasakan budaya antri di segala lini kehidupan. Antri di jalan
tol, antri bayar telpon, antri melontar jumrah dan lain sebagainya. Tradisi
antri dalam fiqih mungkin tidak begitu dikenal, akan tetapi dalam beberapa
hal fiqih telah mengajarkan ketertiban, misalkan dalam hal pemenuhan
rukun wudhu yang mengharuskan urut dan tertib. Sehingga membasuh
muka harus didahulukan dari pada membasuh kedua tangan. Menyalahi

48

Bambang Abu Ubaidillah al Atsari. Budayakan Antri. https://abuubaidillah.com/
budayakan-antri. di aksespada tanggal 23 feb 2020
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urutan ini bisa menjadikan wudhu tidak sah.Demikianlah fiqih mengajarkan
kita untuk senantiasa hidup secara disiplin, bahkan dalam kitab Sulamut
Taufiq menyerobot antrian dianggap sebagai sebuah maksiat yang tidak
diperbolehkan. Ha ini dikarenakan menyerobot antrian sama halnya dengan
merusak ketertiban.49
B. Pelayanan
1. Definisi Pelayanan
Pelayanan adalah setiap tindakan atau kegiatan yang dapat ditawarkan
oleh suatu pihak kepada pihak lain, yang pada dasarnya tidak berwujud dan
tidak mengakibatkan kepemilikan apapun.50
Definisi yang lain, menjelaskan pelayanan adalah sebagian sebuah
proses pemenuhan kebutuhan melalui aktivitas orang lain yang menyangkut
segala usaha yang dilakukan oranglain dalam rangka mencapai tujuan.
Menurut Swasta pelayanan adalah kegiatan yang dapat didefiisikan dan
bersifat media penghubung antara satu pihak dengan pihak lain dengan
maksud dan tujuan tertentu.51
Pelayanan diberikan sebagai tindakan atau perbuatan seseorang atau
organisasi untuk memberikan kepuasan kepada nasabah atau anggota.
Tindakan tersebut dapat dilakukan melalui cara langsung melayani nasabah.
Artinya karyawan langsung berhadapan dengan nasabah atau menempatkan
49

NUonline.Menyerobot Antrian adalah Laku Maksiat https://islam.nu.or.id/post/read .Di
akses 23 Feb 2020
50
Arya Maman Putra, “Analisis Pengaruh Kualitas Produk Fasilitas, Kualitas Pelayanan
Dan Promosi Terhadap Loyalitas Nasabah Pada PT. BCA. Cabang Kangengan Semarang”Jurnal
Umum Ekonomi, (Semarang,2010), h.12
50
Ibid., h.56
51
Ibid., h.43
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sesuatu di mana nasabah atau nasabah sudah tahu tempatnya atau pelayanan
melalui telepon. Pengertian pelayanan yang baik adalah kemampuan
perusahaan dalam memberikan pelayanan yang dapat memberikan kepuasan
kepada nasabah dengan standar yang telah ditetapkan. Kemampuan tebut
ditunjukkan oleh sumber daya manusia dan sarana serta prasarana yang
dimiliki.
Produk bank (pengajuan kredit dan lembaga keuangan lainnya seperti
asuransi, leasing, pegadaian, dan lain-lain) ada yang memerlukan pelayanan
langsung seperti

penyetoran

uang tunai,

atau

pembelian

produk

lainnya.Pada pelayanan tersebut ada yang memerlukan penjelasan, baik
sekadarnya atau secara rinci. Namun, ada juga produk bank yang tidak
memerlukan pelayanan karyawan misalnya pelayanan yang diberikan oleh
mesin ATM. Seorang petugas (customer service, pramuniaga atau kasir)
dituntut untuk memberikan pelayanan yang prima kepada anggotanya. Agar
pelayanan yang diberikan dapat memuaskan anggota, seorang petugas harus
memiliki dasar-dasar pelayanan yang kokoh seperti etiket pelayanan,
pengenalan produk dan dasar-dasar pelayanan lainnya. Pelayanan yang
diberikan akan berkualitas jika setiap petugas dibekali pengetahuan tentang
dasar-dasar pelayanan yang sesuai dengan bidang pekerjaan yang bakal
dihadapinya, termasuk kemampuannya menguasai pengetahuan tentang
segala sesuatu yang berhubungan dengan perusahaan, dan produk yang
ditawarkan.52 Dijelaskan dalam Surah Al-Imran ayat 159:

52

Ibid,. h. 14

41

             
            
       
Artinya: Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu Berlaku lemah
lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi
berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu.
karena itu ma'afkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka,
dan bermusyawaratlah dengan mereka dalam urusan itu. kemudian
apabila kamu telah membulatkan tekad, Maka bertawakkallah
kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang
bertawakkal kepada-Nya(QsAl-Imran [03]:159).53
Kandungan Ayat dari QS. Al-Imran ayat 159:
1) Bersikap lemah lembut. Seorang yang melakukan musyawarah apalagi
yang berada dalam posisi memimpin, yang pertama ia harus hindari tutur
kata yang kasar serta sikap keras kepala, karena, jika tidak, mitra
musyawarah akan bertebaran pergi.
2) Memberi maaf dan membuka lembaran baru. Ini perlu karena tiada
musyawarah tanpa pihak lain, sedangkan kecerahan pikiran hanya hadir
bersamaan dengan sinarnya kekeruhan hati.
3) Memohon ampunan Allah sebagai pengiring dalam bertekad, kemudian
bertawakal kepada-Nya atas keputusan yang dicapai.54
Bersikap

lemah

lembut

terhadap

sesama

dan

melakukan

bermusyawarah merupakan salah satu cara pendekatan secara emosional
yang harus diterapkan sebagai pemimpin, dan bertutur kata yang baik
sehingga tidak menyakiti perasaan sesama, artinya jika pemimpin sudah
bersikap yang baik dan memiliki etika yang baik pula maka nasabah
tidak akan bertebaran pergi karena merasa dihormati dan dibutuhkan.

53

Kementrian Agama RI Al-Fattah, AL-Qur‟an dan Terjemahan, (Bandung:CV Mikraj
Khazanah Ilmu,2013), h. 37
54
M.Quraish Shihab, “ Pesan, Kesan, dan Keserasian al-Qur‟an”,(Jakarta:Lentera Hati,
2002), h. 313

42

2. Desain Fasilitas Pelayanan
Terjadinya

peningkatan

jumlah

kedatangan

nasabah

yang

menggunakan fasilitas pelayanan bank sangat mempengaruhi kenyamanan
dari nasabah itu sendiri. Tingginya arus kedatangan nasabah pada waktuwaktu tertentu, menyebabkan antrian yang panjang dan lama. Merupakan
suatu fenomena universal bahwa customer tidak suka menunggu55
Mekanisme pelayanan terdiri atas satu atau lebih fasilitas pelayanan
yang masing-masing terdiri dari satu atau lebih saluran pelayanan. Aspek
yang harus diperhatikan dalam mekanisme pelayanan adalah tersedianya
pelayanan, kapasitas pelayanan dan lamanya pelayanan. Satu saluran dengan
satu tahap, satu saluran dengan banyak tahap, banyak saluran dengan satu
tahap, dan banyak saluran dengan banyak tahap. Penggunaan model antrian
dapat membantu pihak bank dalam merancang sistem operasional petugas
layanannya tersebut agar proses transaksi dapat berjalan secara optimal.56
Pelayanan harus dapat dilakukan setelah nasabah memasuki antrian.
Namun demikian apakah nasabah tersebut dapat segera dilayani tergantug
dari jumlah nasabah yang ada dalam antrian yang dinyatakan dengan baik
maka nasabah akan langsung meninggalkan faslitas pelayanan.
Pelayanan dapat dilakukan dengan satu atau lebih fasilitas pelayanan
yang masing-masing dapat mempunyai satu atau lebih saluran pelayanan
yang disebut dengan Server. Dalam proses pelayanan terdapat bentuk

55

Irmayanti HasanModel Optimasi Pelayanan Nasabah Berdasarkan Metode Antrian
(Queuing System)Jurnal Keuangan dan Perbankan, Vol.15, No.1 Januari 2011, h. 151–158
56
Ibid.,h. 155
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pelayanan tunggal (single server) dan pelayanan majemuk (multiple
server).57
Desain yang diambil oleh bank dalam pengaturan pada antrian dapat
membantu sistem operasional bank itu sendiri, yaitu dengan Satu saluran
dengan satu tahap, satu saluran dengan banyak tahap, banyak saluran
dengan satu tahap, dan banyak saluran dengan banyak tahap, sehingga
pelayanan dapat berjalan dengan optimal.
3. Karakteristik Pelayanan
Menurut kamus Webster's New WorldCollege dalam Alamsyah,
pelayanan mengandung empat dimensi pelayanan, yakni: yangdilayani,
yang melayani, sumber legitimasi pelayanan, dan bentukaktivitas pelayanan
(yang mengandung serangkaian tugas) itu sendiri.58 Seorang karyawan
dituntut untuk memberikan pelayanan yang prima kepada
agardapat

konsumen

memenuhikeinginandan kebutuhan konsumennya. Adapun

dasar-dasar pelayanan yang harus dipahami dalam memberikan pelayanan
yaitu:59
a.

Berpakaian dan berpenampilan bersih danrapi.

b.

Percayadiri, bersikapakrab dengan penuh senyum.

c.

Menyapa dengan lembut dan berusaha menyebutkan nama jika sudah
kenal.

d.

57

Tenang, sopan, hormat, sertatekun mendengarkansetiap pembicaraan.

Fandy Tjiptono, Manajemen Jasa, (Yogyakarta : Andi Offset, 2015). h. 59-60
Alamsyah. “Karakteristik Universal Pelayanan Publik: Sebuah Tinjauan Teoritik”,
Jurnal Borneo Administrator Vol. 7 No. 3 Tahun 2011. h. 353-371
59
Kasmir, Pemasaran Bank, (Jakarta: Kencana, 2005), Cet ke-2, h. 205
58
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e.

Berbicara dengan bahasa baik dan benar.

f.

Bertanggung jawab sejak awal hingga selesai.
Menurut Thomas J. Kakiay sistem pelayanan mengikuti kedatangan

pelanggan, dapat dinyatakan dengan;
a. Kedatangan pelayanan tunggal dengan kedatangan tidak berhingga
b. pelayanan majemuk dengan kedatangan tidak terhingga.
c. Pelayanan tunggal dengan kedatangan terbatas.
d. Pelayanan majemuk dengan kedatangan terbatas:60
Desain fasilitas pelayanan sangat tergantung pada proses pelayaan
yang diberikan dengan mengikuti sistem antrian yang digunakan.
Perusahaan hendaknya mengetahui tentang karakteristik pelayanan
dalam memenuhi kebutuhan konsumen melalui pelayanan. Karakteristik
pelayanan meliputi:
1) Tak Berwujud
Pelayanan memiliki sifat tidak dapat dilihat wujudnya, tidak
dapat dirasakan atau dinikmati sebelum konsumen memilikinya. Sifat
ini menunjukkan bahwa jasa tidak dapat dilihat, diraba, dirasa dan
didengar. Menurut kotler, karena jasa tidak berwujud maka untuk
mengurangi ketidak pastian, para pembeli akan mencari tanda atau
bukti dari mutu jasa. Mereka akan menarik kesimpulan mengenai

60

Thomas J. Kakiay, Dasar Teori Antrian Untuk Kehidupan Nyata, (Yogyakarta : Andi,
2004), h. 7.
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mutu jasa dari tempat, orang, peralatan, alat komunikasi, simbol dan
harga yang mereka lihat.61
2) Tidak Dapat Dipisahkan
Pelayanan pada dasarnya dapat dihasilkan dan dirasakan pada
waktu yang bersamaan, seandainya ingin diserahkan pada orang lain,
maka akan tetap merupakan bagian dari pelayanan. Jasa dihasilkan
dan dikonsumsi secara bersamaan. Tidak seperti barang fisik yang
diproduksi, disimpan dalam persediaan, didistribusikan melewati
berbagai penjual dan kemudian baru dikonsumsi. Jika seseorang
memberikan pelayanan, maka penyedianya merupakan bagian dari
jasa itu. Baik penyedia maupun klien mempengaruhi hasil jasa.62
3) Bervariasi
Pelayanan dapat menyesuaikan diri dengan kondisi atau keadaan
yang sedang terjadi. Pelayanan bersifat fleksibel, di mana pelayanan
dapat menyasuaikan kondisi berkaitan dengan siapa penyedia
pelayanan, siapa penerima pelayanan dan dalam kondisi yang
bagaimana pelayanan tersebut diberikan, sehingga pelayanan dapat
terdiri atas banyak macam jenis didasarkan atas faktor kondisi.
4) Tidak Tahan Lama
Pelayanan memiliki sifat yang tidak dapat tahan lama, dalam
pengertian bahwa pelayanan hanya berlaku dalam waktu yang
terbatas. Daya tahan pelayanan yang diberikan tergantung pada situasi
61
62

Kotler, Manajemen Pemasaran, (Jakarta:Erlangga,2002), h.488.
Ibid,h.490.
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atau kondisi dari berbagai faktor. Jasa memiliki daya tahan yang
sangat rendah, sehingga jasa tidak dapat bertahan secara lama dan
mudah hilang serta tidak dapat disimpan. Sifat jasa itu mudah lenyap
(perishability) tidak menjadi masalah bila permintaan tetap. Jika
permintaan berfluktuasi, perusahaan jasa menghadapi masalah yang
sulit.
5) Mutu/Kualitas Pelayanan
Konsumen sangat memperhatikan kualitas pelayanan dalam
mengkonsumsi barang atau jasa. Konsumen cenderung lebih suka
dengan pelayanan yang memiliki kualitas yang baik.
Karakteristik pelayanan menurut Normann yaitu sebagai
berikut:63
a) Pelayanan bersifat tidak dapat diraba.
b) Pelayanan sangat berlawanan sifatnya dengan barang jadi.
c) Pelayanan pada kenyataannya terdiri dari tindakan nyata.
Kegiatan produksi dan konsumsi dalam pelayanan tidak dapat
dipisahkan secara nyata.
Karakteristik pelayanan yang digunakan dalam memenuhi
kebutuhan konsumen sangat bergantung pada perusahaannya itu
sendiri, seperti pelayanan tidak memiliki sifat tidak dapat dilihat
wujudnya, pelayanan yang dihasilkan dan dirasakan pada waktu yang
sama, pelayanan yang dapat menyesuaikan kondisi, pelayanan yang
63

Sirhan Fikri, Wahyu Wiyani, Agung Suwandaru. “Pengaruh Kualitas Pelayanan
Terhadap Kepuasan Dan Loyalitas Mahasiswa”, Jurnal Bisnis dan Manajemen Vol. 3 No.1,
Januari 2016, h. 21.
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hanya sementara dan konsumen yang sangat berhati-hati dengan
kualitas.
Karakteristik pelayanan dalam kontek lebih luas dikenal dengan
pelayanan publik.Karakteristik pelayananpublikmenurut O'Toole dan
Bozeman dapat dijelaskansebagai berikut:64 1) pelayananpublik
berorientasi
keputusanyang

kepentingan
diproduksi

publik,
otoritas

maksudnya
publik

keputusan-

yangterkait

dengan

pelayanan publik harus mendahulukan kepentingan publik dan nilainilai publik. 2) konsekuensi ciri pelayanan publik berorientasi
kepentingan publik adalah parapelayan publik tidak boleh bebas nilai
(value free). Ia harus berpihak, yakniberpihak kepada kepentingan
publik. 3) proses pelayanan publik itu harus partisipatif dan
memberdayakan, fast, flexible, dan friendly, berkeadilan sosial dan
ekologis ekonomis, akuntabel secara horisontal, vertikal, societal
(efisien, efektif, dan produktif), responsif dan

transparan. 4)

Tindakan para pelayanpublik mempertimbangkan etikatertentu yaitu
seperangkat moral. Nilai-nilaimoral tak bisa dihilangkan dariproses
pelayanan publik karenaaktivitas ini tetap menempatkanmanusia
sebagai pelaku utamanya. 5) sistem dan prosespelayanan publik
dibangun atas dasaraturan, hukum, dan kesepakatantertentu. Apakah
dasar aturan, hukumdan kesepakatan ini dibuat atas prinsip-prinsip
tersebut..

64

Alamsyah.“Karakteristik Universal Pelayanan Publik:….., h. 353-371.
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Berdasarkan uraian tersebut di atas dapat dikemukakan bahwa
pelayanan kepada konsumen agar terpenuhi keinginan dan harapannya,
seorang karyawan perlu memiliki penguasaan terhadap siapa saja yang
dilayani, memperhatikan situasi dan kondisi pasien yang dilayani
sertaperforman karyawan bersangkutan antara lain berpakaian dan
berpenampilan bersih danrapi, berbicara dengan bahasa baik dan benar.
4. Pelayanan Dalam Islam
Pelayanan

dalam

perspektif

Islam

adalah

suatu

keharusan

yangpengoperasiannya sesuai dengan perinsip syari‟ah.Maka semua pihak
tanpa memandang jabatan tertentu harus mempunyai pedoman dan prinsipprinsip yangdituangkan dalam ajaran Islam.Adapun budaya kerja dalam
Islam yang mengacu kepada sifat-sifat Nabiadalah kesuksesan Nabi
Muhammad SAW berbisnis dilandasi oleh:
1) Shiddiq;

berarti

memiliki

kejujuran,

dan

selalu

melandasi

ucapan,keyakinan dan perbuatan berdasarkan ajaran Islam. Dalam
dunia kerja danusaha, kejujuran ditampilkan kesungguhan dan
ketepatan, janji, danpelayanan,
2) Istiqomah; berarti konsisten dalam Iman dan nilai-nilai yang baik
miskipunmenghadapi berbagai godaan dan tantangan. Istiqomah dalam
kebaikanditampilkan dengan ketenguhan, kesabaran serta keuletan
sehinggamenghasilkan sesuatu yang optimal,
3) Fathanah; berarti mengerti, memahami, dan menaati secara mendalam
segalahal yang menjadi tugas dan kewajiban.
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4) Tabligh; yaitu mampu berkomunikasi dengan baik, mengajak
sekaligusmemberikan contoh kepada pihak lain untuk melaksanakan
ketentuanketentuanajaran Islam. Tabligh yang disampaikan dengan
hikmah, sabar,argumentative dan persuasive akan menumbuhkan
hubungan kemanusianyang semakin solid dan kuat,
5) Amanah; artinya memiliki rasa tanggung jawab dalammelaksanakan
setiap tugas

dan

tanggung jawab.

Amanah

ditampilkandalam

keterbukaan, kejujuran, pelayanan obtimal, dan ihsan (berbuat
yangbaik) dalam keterbukaan, kejujuran, pelayanan yang optimal, dan
ihsan(berbuat baik) dalam segala hal.65
Bekerja

dan

berusaha

merupakan

fitrah

manusia

untuk

mewujudkankehidupan yang baik, dan makmur dimuka bumi ini.66Karena
budaya Islambertumpu dan akhlakul karimah, ummat islam akan
menjadikan akhlaksebagai energi batin yang terus menyala dan mendorong
setiap langkahkehidupannya di jalan yang lurus. Semangat dirinya adalah
minallah fisabilillah, (dari Allah, di jalan Allah, dan untuk Allah).67
Ciri-ciri

orang

yang

dalam

bekerja

memberikan

pelayanan

berlandaskan ibadah adalah sebagai berikut;
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Heri Sudarsono, Konsep Ekonomi Islam; Suatu Pengantar, (Yogyakarta: Ekonosia,
2004),h. 24.
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Muhammad Said, Pengantar Ekonomi IslamDasar-Dasar dan Pengembangan,
(Pekanbaru : Suska Press, 2008), h. 10.
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Nanih Machendrawaty, Pengembangan Masyarakat Islam (Bandung : PT Remaja
Rosda Karya, 2001), Cet ke-1, h. 18.
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1) Waktu
Waktu adalah sehelai kertas kehidupan yang harus ditulis
denganderetan kalimat kerja dan prestasi. Bila kita memfaatkan
seluruhwaktu, kita sedang berada di atas jalan keberuntungan. Allah
SWT mengingatkan kepada manusia untuk selalu menghargai waktu
sebagaimana ALLah SWT berfirman dalam Al-Qur‟an (Q.S. Al‟Ashr:
ayat 1-3).

          
     
Artinya: “Demi masa, Sesungguhnya manusia itu benar-benar dalam
kerugian,Kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal
saleh dan nasehat menasehati supaya mentaati kebenaran dan nasehat
menasehati supaya menetapi kesabaran.

Menurut tafsir Ibnu Katsir menjelaskan bahwa Allah SWT
menyuruh menganjurkan supaya kita memperhatikan dengan sungguhsungguh sejarah manusia sepanjang masa, dimana juga mereka berada
supaya mendapat suatu bukti kenyataan bahwa semua perjuangan usaha
mereka sia-sia belaka bahkan merugi dan kecewa kecuali manusia yang
beriman, mengikuti tuntunan ajaran para nabi dan rasul yang diutus Allah
untuk memimpin manusia ke jalan yang dicita-citakan oleh manusia itu
sendiri yaitu hidup aman, sejahtera dan bahagia dunia akhirat.68
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Salim Bahreisy dan Said Bahreisy.Terjemah Singkat Tafsir Ibnu Katsier Jilid
8.(Surabaya: PT. Bina Ilmu, 2004), h. 432.
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Berdasarkan uraian di atas dapat dipahami bahwa setiap pribadi
muslim diingatkan agar selalu memperhatikan waktu untuk senantiasa
digunakan bekerja dan berbuat kebaikan sesuai tuntunan para nabi dan
rasul.
2) Ikhlas
Salah satu moral yang dimiliki seseorang yang berbudaya kerja
Islami adalah nilai keikhlasan. Ikhlas merupakan bentuk dari cinta,
bentukkasih sayang, dan pelayanan tanpa ikatan. Sebagai seorang muslim
semestinya mampumengaplikasikan sikap ini dalam semua dimensi
kehidupan, baik terhadap dirinya,sesama saudaranya yang muslim atau
bahkan juga umat non muslim sekalipun.Sikap ikhlas sudah seharusnya
dapat direalisasikan dalam pelayanan kepada konsumen.
Firman Allah SWT dalam Al-Qur‟an surat al-Bayyinah (98) ayat
5, yang berbunyi:

          
      
Artinya: Padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah
dengan memurnikan ketaatan kepada-Nya dalam (menjalankan) agama
yang lurus, dan supaya mereka mendirikan shalat dan menunaikan
zakat; dan yang demikian Itulah agama yang lurus.(Q.S. al-Bayyinah
(98): 5)
Dari ayat di atas, dapat dipahami bahwa segala pekerjaan atau
perbuatan yangdikerjakan oleh setiap hamba Allah hendaknya senantiasa
didasari dengan keikhlasan.Bila sikap ini mampu direalisasikan dalam
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semua dimensi kehidupan, maka pribadisetiap hamba tentu dapat
terbentuk secara baik.
3) Jujur
Kejujuran bukan sebuahketerpaksaan, melainkan sebuah panggilan
dari dalam. Prilaku jujur adalahprilaku yang diikuti oleh sikap tanggung
jawab atas apa yang diperbuatnyatersebut atau integritas. Seseorang tidak
cukup hanyan mememilkikeikhlasan dan kejujuran, tetapi dibutuhkan
pula nilai pendorong lainnya,yaitu integritas. Akibatnya mereka siap
menanggung resiko dan seluruhakibatnya dia hadapi dengan gagah
berani, kebanggaan dan penuh sukacita dan tidak pernah terfikir untuk
melempar tanggung jawabnya kepadaorang lain,
4) Komitmen
Komitmen adalah keyakinan (akad) yangsedemikian kukuhnya
sehingga

membelenggu

seluruh

hati

nuraninya

dankemudian

menggerakkan perilaku menuju arah tertentu yang diyakininya
Islam mengajarkan Memberikan pelayanan terbaik kepada umat
manusia adalah pekerjaan yang sangat mulia dan merupakan pintu kebaikan
bagi siapa saja yang mau melakukannya. Sebagian keci dari ayat al-Qur‟an
dan hadits-hadits yang mendorong umat manusia untuk memberikan
pelayanan terbaik kepada sesama. Akan tetapi sebelum berbicara lebih jauh
Islam meletakkan batasan yang difirmankan oleh Allah dalam salah satu
surat al-Maidah ayat 2:
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             ...
    
Artinya :”…Dan

tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan
dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan
pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah
Amat berat siksa-Nya.”
Melalui ayat diatas Allah memerintahkan kepada kita untuk saling
menolong didalam koridor “mengerjakan kebajikan dan takwa” dan Allah
melarang sebaliknya. Jika kita melanggar ketentuan Allah maka hukuman
akan diberikan dan “Sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya”. Jadi
interaksi itu boleh dilakukan kapanpun dan dengan siapapun selama tidak
melanggar batasan diatas. Dalam salah satu haditsnya rasulullah SAW
memerintahkan kepada kita agar berusaha untuk menjadi manusia yang
bermanfaat bagi sesama, bahkan beliau menjadikan “bermanfaat bagi
sesama” sebagai parameter baik tidaknya kualitas iman seseorang. Hal ini
beliau sampaikan dalam sebuah hadits yang diriwayatkan sahabat Jabir bin
Abdillah “Sebaik-baiknya manusia adalah yang paling bermanfaat bagi
sesamanya”.
Dalam kitab Sohih Muslim sahabat Abu Hurairah RA meriwayatkan sebuah
hadits yang berbunyi : “Barang siapa menghilangkan (memberikan solusi)
kesukaran seorang mukmin didunia maka kelak Allah akan menghilangkan
kesukarannya dihari kiamat. Barang siapa yang memberikan kemudahan
bagi orang yang sedang mengalami kesulitan, maka Allah akan
memudahkan urusan duniawi dan akhiratnya. Dan barang siapa menutupi
(aib) seorang muslim, maka Allah akan menutupi (keburukannya) didunia
dan akhirat, dan Allah akan senantiasa membantu hamba-Nya selama dia
mau membantu saudaranya.”
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Hadits ini menjelaskan kepada kita tentang keutamaan yang
didapatkan seseorang jika dia mau memberikan bantuan dan pelayan kepada
sesama demi untuk memenuhi kebutuhan mereka. Baik pertolongan dalam
bidang materi, berbagi ilmu, bahu membahu mengerjakan sesuatu,
memberikan nasehat dan masih banyak lagi. Dan yang juga perlu kita
tegaskan disini bahwa hadits ini melarang kita untuk mengumbar “aurat
(kejelekan)” orang lain, karena konsekuensi mengumbar “aurat” orang lain
adalah Allah akan membuka “aurat” kita dihadapan makhluknya.
Jadi kesimpulannya adalah “jika” seandainya umat Islam mau
menerapkan ajaran- ajaran diatas, maka bisa dipastikan bahwa umat Islam
adalah umat yang paling menjunjung tinggi profesionalisme kerja dan
pelayanan prima. Islam mengajarkan bila ingin memberikan hasil usaha
baik berupa barang maupun pelayanan hendaknya memberikan yang
berkualitas, jangan memberikan yang buruk atau yang tidak berkualitas
kepada orang lain.69
C. Teller
1. Pengertian Teller
Sistem teler adalah suatu rangkaian kerja pelayanan kepada nasabah
di counter yang sebagian besar dari proses kerjanya diselesaikan sendiri
oleh teller yang bersangkutan tanpa melalui prosedur kerja yang biasanya
ditempuh dalam sistem kasir. Teller adalah karyawan bank yang

69

Rafidah, “Kualitas Pelayanan Islami Pada perbankan Syariah” Jurnal Nalar Fiqh
Volume 10, Nomor 2, Desember 2014, h. 119-120.
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bertanggung jawab terhadap lalu lintas uang tunai.70Teller disebut juga
kuasa kas terbatas karena dalam jumlah uang terbatas karyawan bank
tersebut dapat bertindak secara langsung untuk melakukan transaksi.
Teller adalah untuk mempertahankan dan meningkatkan nasabahnya
maka bank perlu menjaga citra positif di mata nasabahnya.Teller merupakan
penunjang utama dalam meningkatkan citra perbankan.71
Tugas seorang Teller secara umum yaitu melayani nasabah,
membantu, dan memberikan service uang tunai dan non tunai.72
Teller merupakan seorang petugas dari pihak bank yang berfungsi
untuk melayani nasabah dalam hal transaksi keuangan perbankan kepada
semua nasabahnya. 73
Teller merupakan karyawan bank yang bertanggung jawab atas
transaksi uang yang beredar dan juga untuk mempertahankan dan
meningkatkan citra bank terhadap nasabah. Petugas bank harus melayani
seluruh nasabah dan membantu nasabah jika terdapat kesulitan dalam
bertransaksi.
2. Jenis jenis Teller
Penerapan sistem teller terdapat beberapa jenis teller, yaitu:74
70
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a. Orporate Teller adalah teller yang hanya melaksanakan pembayaran
kepada dan menerima setoran dari nasabah perusahaan.
b. Individual Teller, jenis teller ini adalah yang hanya melaksanakan
pembayaran kepada nasabah perorangan dan menerima setoran dari
nasabah perorangan.
c. Noncash Teller merupakan teller yang hanya melaksanakan penerimaan
setoran non tunai.
d. Foreign Exchange Teller, teller yang hanya melaksanakan pembayaran
dan menerima setoran tunai valuta asing.
e. Local Currency Teller, teller yang melaksanakan pembayaran dan
penerimaan setoran tunai dalam mata uang setempat.
f. Express Teller, teller yang hanya melaksanakan pembayaran tunai
dibawah nilai nominal tertentu.
g. Mixed Transaction Teller, teller yang melaksanakan segala macam
jenis transaksi.
h. Special Teller, teller yang hanya melaksanakan pembayaran dan
penerimaan setoran dengan nilai nominal yang sangat besar.
i. Individual Account Teller, Jenis Teller ini adalah Teller yang hanya
melaksanakan pembayaran kepada dan menerima setoran dari nasabah
perorangan.
Sistem teller terdiri dari 9 (sembilan) jenis yaitu;75
1) Corporate Telleradalah teller yang hanya melaksanakan pembayaran
kepada dan menerima setoran dari nasabah perusahaan.
2) Individual Account Teller, Jenis teller ini adalah teller yang hanya
melaksanakan pembayaran kepada dan menerima setoran dari nasabah
perorangan.
3) Cash Teller, Noncash teller merupakan teller yang hanya melaksanakan
penerimaan setoran nontunai
4) Foreign Exchange Teller, Teller yang hanya melaksanakan pembayaran
dan menerima setoran tunai valuta asing.
5) Local Currency Teller, Teller yang melaksanakan pembayaran dan
penerimaan setoran tunai dalam mata uang negara setempat.
6) Express Teller, Express teller merupakan teller yang hanya
melaksanakan pembayaran tunai di bawah nilai nominal tertentu.
Dalam hal ini rekening giro nasabah secara otomatis dianggap cukup
untuk meliput cek yang bersangkutan.
7) Mixed Transaction Teller, Teller yang melaksanakan segala macam
jenis transaksi.
8) Special Teller, Teller yang hanya melaksanakan pembayaran dan
penerimaan setoran dengan nilai nominal yang sangat besar.
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Menurut malayu, Di industri perbankan teller memilki beberapa jenis,
jenis-jenis teller berikut dengan tugasnya masing-masing, antara lain:76
1) Corporate Teller adalah teller yang hanya melaksanakan tugas untuk
menerima setoran dan pembayaran dengan uang tunai kepada nasabah
bank.
2) Individual Account Teller adalah teller yang bertugas menerima setoran
dan pembayaran uang tunai dari nasabah bank perorangan saja.
3) Local Currrency Teller adalah teller yang hanya bertugas untuk
menerima setoran dan pembayaran dengan uang tunai valuta sendiri
(rupiah).
4) Foreign Currrency Teller adalah teller yang bertugas menerima setoran
dan pembayaran dengan uang tunai valuta asing (valas).
5) Express Teller adalah teller yang otoritasnya hanya melakukan
pembayaran dengan uang tunai dibawah nilai tertentu dan saldokonkret
rekening korannya mencukupi.
6) Mixed Transaction Teller adalah teller yang dapat melaksanakan
penerimaan setoran dan pembayaran dengan uang tunai, baik dengan
valuta sendiri atau valuta asing, dalam semua jenis teller Special Teller
adalah teller yang bertugas untuk menerima setoran dan pembayaran
dengan uang tunai dalam jumlah yang relatif sangat banyak.
3. Peranan dan Fungsi Teller
Khusus untuk teller atau kasir, fungsi pelayanannya sangat berbeda
dengan custumer service dan humas, walaupun sebagian fungsi custumer
service secara tidak langsung juga diemban oleh kasir atau teller. Fungsi
teller yang pertama adalah sebagai orang yang menerima semua setoran
uang (tunai dan non tunai) dari berbagai pihak. Pendek kata semua uang
masuk biasanya melalui teller atau kasir. Kemudian fungsi teller atau kasir
yang kedua adalah sebagai orang yang melakukan pembayaran uang (tunai
atau non tunai) kepada berbagai pihak. Artinya semua uang yang keluar dari
perusahaan harus melewati kasir atau teller. Penyetoran tunai dan penarikan
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tunai maksudnya adalah uang kas. Sedangkan penyetoran dan pembayaran
nontunai adalah dilakukan dengan menggunakan cek atau bilyet giro. 77
Fungsi seorang teller adalah memberikan layanan perbankan bagi
nasabah dan atau calon nasabah di sebuah Bank. Fungsi teller menjadi
sangat krusial karena setiap hari merekalah yang langsung berhadapan
dengan nasabah, hal ini tentunya harus di tunjang penampilan yang
sempurna setiap saat bagi semua Teller Bank.78
Khusus untuk teller atau kasir, fungsi pelayanannya sangat berbeda
dengan CS dan humas, walaupun sebagai fungsi CS secara langsung juga
diemban oleh kasir atau teller yang pertama adalah sebagai orang yang
menerima semua setoran uang (baik yang tunai atau non tunai) dari berbagai
pihak, dan fungsi kasir atau teller yang kedua adalah sebagai orang yang
melakukan pembayaran uang (tunai dan non tunai) kepada berbagai pihak.
Artinya semua uang yang keluar dari perusahaan harus melewati kasir atau
teller.79
4. Teller Dalam Islam
Teller merupakan petugas Bank yang bekerja di front line banking
hall dan melakukan transaksi langsung dengan nasabah dalam bentuk
penerimaan/penarikan baik merupakan transaksi tunai/non tunai dan
melakukan pembukuan ke dalam sistem Bank.80
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Pada

penjelasan

diatas

telah

banyak

dibahas

terkait

teller

yangberfungsi sebagai orang yang menerima semua setoran uang (tunai
maupun non tunai) dari semua pihak serta menangani keluar masuknya uang
setoran, oleh karena itu tellerjuga bertanggung jawab dengan pekerjaannya,
namun dalam pandangan Islam bekerja pada profesi yang dimiliki
merupakan aktifitas kehidupan sehingga perlu di tegaskan bahwa aktifitas
kehidupan dapat memberikan nilai-nilai ibadah.
Dalam mewujudkan nilai-nilaiibadah dalam bekerja yang dilakukan
oleh setiap insan diperlukan adab dan etika yang membingkainya, sehingga
nilai-nilai luhur tersebut tidak hilang sia-sia. Sebagaimana firman Allah
dalam surat Adz-Dzariyyat ayat 56: Artinya :

      
Artinya “Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya
mereka mengabdi kepada-Ku.”
Ayat diatas menjelaskan bahwa Allah menciptakan manusia, tidak lain
agar kita beribadah kepadaNya dan tidak menyekutukanNya dengan sesuatu
pun. Dalam hal ini dapat dikatakan bahwa semua aktivitas hidup manusia
merupakan aktivitas penghambaan kepada Allah. Begitu juga dalam
aktivitas ekonomi yang dilakukan harus dalam rangka kepatuhan terhadap
segala ketentuan Allah SWT. Diantara adab dan etika dalam bekerja dalam
Islam adalah :

a) Ihsan, yakni perbuatan seseorang untuk melakukan perbuatan yang
ma‟ruf dan menahan diri dari dosa. Dia mendermakan kebaikan kepada
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hamba Allah yang lainnya baik melalui hartanya, kehormatannya,
ilmunya maupun raganya. Salah satu bentuk ihsan yang paling utama
adalah berbuat baik kepada orang yang berbuat jelek kepada kita, baik
dengan ucapan atau perbuatannya.

b) Itqan, secara bahasa berarti mengerjakan sesuatu dengan sempurna.
Namun dalam beberapa hal, itqan juga sering diartikan melampaui
target. Dalam marketing, itqan bisa diartikan dengan penjualan produk
minimal mencapai targetnya atau bahkan melampaui targetnya. Itqan
dalam bekerja adalah bagaimana pekerjaan yang dilakukan seseorang
tuntas, selesai, rapi dan tidak menimbulkan permasalahan lainnya.

c) Taysir, dalam memberikan pelayanan orang muslim juga harus
memperhatikan aspek mempermudah orang lain, dalam proses mencari
rezeki orang tersebut.

d) Samahah, kata samhan sendiri secara bahasa memiliki arti longgar,
toleransi, membuat orang lain senang. Sehingga seorang pebisnis yang
baik, ia akan memudahkan dan menyenangkan orang lain ketika
bertransaksi dengannya.
e) Ash-Shidiq (kejujuran), kejujuran merupakan hal yang harus dilakukan
oleh setiap manusia dalam berbagai segi kehidupan termasuk dalam
bermuamalah, kejujuran menjadi bukti adanya komitmen akan
pentingnya perkataan yang benar sehinggadapat dijadikan pegangan.
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Dengan demikian kejujuran merupakan nilai moral yang mendasar
untuk menggapai ridha Allah dalam praktek perbankan.81

D. Kepuasan Nasabah
1. Pengertian Kepuasan Nasabah
Menurut Husein Umar definisi kepuasan nasabah (pelanggan) adalah
tingkat perasaan konsumen setelah membandingkan antara apa yang dia
terima dan harapannya.82 Seorang pelanggan, jika merasa puas dengan nilai
atau pelayanan yang diberikan oleh produk atau jasa, sangat besar
kemungkinannya menjadi pelanggan dalam waktu yang lama. Definisi
kepuasan nasabah (pelanggan) menurut Tjiptono mengatakan bahwa
kepuasan nasabah adalah tanggapan emosional pada evaluasi terhadap
pengalaman konsumsi suatu produk atau jasa.83
Definisi kepuasan pelanggan (nasabah) menurut Kotler “The extent to
whichproduct perceived performance matches a buyer'sexpectation. If the
product performance fall short ofexpectation, the buyer is dissatisfied. If
performancematches or exceed expectation, the buyer is satisfiedor
delighted.”84Hal inidapat diartikan bahwasejauh mana kinerja yang
dirasakan produk sesuai dengan harapan pembeli. Jika kinerja produk tidak
sesuai harapan, pembeli tidak puas. Jika kinerja sesuai atau melebihi
harapan, pembeli puas atau senang.
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Pengertian kepuasan nasabah dari berbagai ahli tidak jauh berbeda,
hanya tergantung dari sudut mana kita memandangnya. Menurut Kotler,
kepuasan nasabah merupakan penilaian dari nasabah atas atas penggunaan
barang atau jasa dibandingkan dengan harapan sebelum penggunaannya.
Formula yang digunakan untuk menentukkan kepuasan nasabah adalah
sebagai berikut:
S=f(E,P)
dimana:
S= Satisfaction (Kepuasan)
E= Expectation (Harapan)
P= Perceived Performance (Kinerja yang dirasakan).85
2. Tujuan Kepuasan Nasabah
Saat ini kepuasan nasabah menjadi fokus perhatian oleh hampir
semua pihak. Hal ini disebabkan semakin baiknya pemahaman mereka atas
konsep kepuasan nasabah sebagai strategi untuk memenangkan persaingan
di dunia bisnis. Kepuasan nasabah merupakan hal yang penting bagi
penyelenggara jasa, karena nasabah akan menyebarluaskan rasa puasnya
kepada calon nasabah lain, sehingga akan menaikan reputasi pemberi jasa.86
Seperti yang diketahui bahwa kualitas pelayanan dapat digunakan
sebagai salah satu alat untuk mencapai keunggulan bersaing dan
menentukan keberhasilan serta kualitas perusahaan. kualitas pelayanan
sebagai berikut : Seberapa jauh perbedaan antara kenyataan dan harapan
85
86
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pelanggan atas layanan yang mereka terima/peroleh. Hal ini berarti ada dua
faktor utama yang mempengaruhi kualitas pelayanan yaitu pelayanan yang
diharapkan (expected service) dan pelayanan yang dipersepsikan (perceived
service). Bila pelayanan yang diterima atau dirasakan sesuai dengan yang
diharapkan, maka kualitas dapat dipersepsikan baik dan memuaskan. Jika
kualitas pelayanan yang diterima melebihi harapan pelanggan, maka
kualitas pelayanan dipersepsikan sebagai kualitas jasa yang ideal, akan
tetapi bila kualitas pelayanan yang diterima lebih rendah daripada yang
diharapkan, maka kualitas pelayanan dipersepsikan buruk. Jadi penilaian
pelanggan

mengenai

kualitas

pelayanan

sangat

bergantung

pada

kemampuan penyedia.87
Tujuan utama strategi pemasaran yang dijalankan adalah untuk
meningkatkan jumlah nasabah nya baik secara kuantitas maupun kualitas.
Secara Kuantitas artinya jumlah nasabah bertambah cukup signifikan dari
waktu ke waktu, sedangkan secara kualitas artinya nasabah yang didapat
merupakan nasabah yang produktif yang mampu memberikan laba bagi
bank.
Mencapai tujuan tersebut, dapat dilakukan dengan berbagai cara dan
salah satunya adalah melalui memberikan kepuasan nasabah atau nasabah.
Kepuasan nasabah menjadi sangat bernilai bagi bank atau perusahaan,
sehingga tidak heran selalu ada slogan bahwa “nasabah adalah raja”, yang
perlu dilayani dengan sebaik-baiknya.
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Apabila nasabah puas atas pelayanan yang diberikan bank, ada dua
keuntungan yang diterima bank yaitu adalah sebagai berikut:
a) Nasabah yang lama akan tetap dapat dipertahankan (tidak lari ke bank
lain). Hal ini sama seperti yang dikemukakan oleh Derek dan Rao yang
mengatakan kepuasan konsumen secara keseluruhan akan menimbulkan
loyalitas nasabah.
b) Kepuasan nasabah akan menular kepada nasabah baru dengan berbagai
cara, sehingga mampu meningkatkan jumlah nasabah. Seperti yang
dikemukakan oleh Richans bahwa kepuasan nasabah dengan cara
memberikan rekomendasi atau memberi tahu akan pengalamannya yang
menyenangkan tersebut dan merupakan iklan dari mulut kemulut.
Artinya nasabah tersebut akan dengan cepat menular ke nasabah lain dan
berpotensi menambah nasabah baru.88
Jika cara seperti diatas dapat terus dipertahankan, tujuan bank akan
dapat tercapai dengan tidak terlalu sulit. Memang dalam pelaksanaan
dilapangan tidak selalu mudah, mengingat perilaku nasabah yang beragam.
Akan tetapi, setiap bank memiliki standar pelayanan yang harus dipenuhi
guna melayani nasabahnya.
3. Cara Mengukur Kepuasan Nasabah
Menurut Kotler pengukuran kepuasan nasabah dapat dilakukan
melalui empat sarana, yaitu sebagai berikut:
a) Sistem Keluhan dan Usulan, artinya seberapa banyak keluhan atau
komplain yang dilakukan nasbah dalam suatu periode. Makin banyak,
berarti makin kurang baik demikian pula sebaliknya. Untuk itu perlu
adanya sitem keluhan dan komplain.
b) Survei Kepuasan Konsumen, dalam hal ini bank perlu secara berkala
melakukan survei, baik melalui wawancara maupun kuesioner tentang
segala sesuatu yang berhubungan dengan bank tempat nasabah
melakukan transaksi selama ini. Untuk itu perlu adanya survei kepuasan
konsumen
c) Konsumen Samaran, bank dapat mengirimkan karyawannya atau melalui
oranglain untuk berpura-pura menjadi nasabah guna melihat pelayanan
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yang diberikan oleh karyawan bank secara langsung sehingga terlihat
jelas bagaimana karyawan melayani nasabah sesungguhnya.
d) Analisis Mantan Nasabah, dengan melihat catatan nasabah yang pernah
menjadi nasabah bank guna mengetahui sebab-sebab mereka tidak lagi
menjadi nasabah bank kita. 89
Menurut Kotler dalam Dwi Jayanti, beberapa metode yang dapat
digunakan oleh penyedia jasa untuk mengukur seberapa besar kepuasan
nasabah yang perusahaan ciptakan, yaitu
a. Sistem Keluhan dan UsulanMenggunakan media formulir atau
kuesioner dalam penyampaian keluhan dan usulan.Sistem ini
memberi gagasan baru untuk peningkatan produk atau layanan.
b. Survei Kepuasan Pelanggan, Penyedia jasa dapat melakukan survei
rutin untuk mengetahui kepuasan nasabah. Kelebihan metode ini
adalah perusahaan akan memperoleh tanggapan dan umpan balik
secara langsung dari nasabah.
c. Belanja Samaran, Belanja samara di sini menggunakan pihak lain
untuk mengkonsumsi produk dari pihak penyedia jasa dan
melaporkan pengalaman mereka ketika mengkonsumsi produk
tersebut.
d. Analisis Pelanggan yang Hilang, Menghubungi pelanggan yang
berhenti dari pelayanan yang diberikan penyedia jasa.Penyedia jasa
bukan hanya melakukan wawancara dengan nasabah yang beralih,
tetapi juga harus memoniitor tingkat kehilangan nasabah. 90
4. Kepuasan Nasabah Menurut Islam
Bagi seorang muslim menjalankan usaha (bisnis) merupakan ibadah,
sehingga usaha itu harus dimulai dengan niat yang suci, kemudian diikuti
dengan cara yang benar, tujuan yang benar, serta pemanfaatan hasil usaha
secara benar pula.
Oleh sebab itu dalam memasarkan produk, seorang muslim wajib
memiliki sikap jujur karena jujur akan melahirkan kepercayaan konsumen
atau nasabah. Sebagaimana disebutkan Allah dalam firmannya Surah AlImran ayat 159berikut:
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Artinya:Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu Berlaku lemah
lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi
berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu.
karena itu ma'afkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka,
dan bermusyawaratlah dengan mereka dalam urusan itu. kemudian
apabila kamu telah membulatkan tekad, Maka bertawakkallah
kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang
bertawakkal kepada-Nya.(Qs. Al-Imran [3]:159)91
Tujuan setiap pemasaran adalah menimbulkan kepuasan bagi
konsumen. Jika konsumen puas terhadap barang tersebut, maka konsumen
akan

melakukan

pembelian

ulang

ataupun

sebaliknya,

sehingga

menimbulkan kegagalan bagi perusahaan.92
Kepuasan anggota merupakan evaluasi spesifik terhadap keseluruhan
pelayanan yang diberikan pemberi jasa, sehingga kepuasan nasabah hanya
dapat dinilai berdasarkan pengalaman yang pernah dialami saat proses
pemberian layanan. Menurut Kotler kepuasan merupakan perasaan senang
ataupun kecewa seseorang yang berasal dari perbandingan antara kesannya
terhadap kinerja (atau hasil) suatu produk dan harapan-harapannya. Apabila
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kinerja lebih kecil dari harapan konsumen akan merasakan tidak puas.
Apabila kinerja sama dengan harapan konsumen akan merasakan puas.93
Ekonomi Islam, preferensi konsumsi seorang muslim dimotivasi
oleh maslahah, sehingga pilihan konsumsinya selalu berupaya untuk
menyeimbangkan kepentingan dunia dan akhirat, memperhitungkan
konsumsi

saat

ini

dan

akan

datang,

memprioritaskan

kebutuhan

daruriyyah,mengokohkannya dengan hajiyyah dan memperindah dengan
tahsiniyah serta menggunakan choice between substituties manakala
diperlukan. Berdasarkan uraian diatas maka, pada prinsipnya etika konsumsi
islam meliputi konsumsu berorientasi dunia akhirat, keutamaan prioritas
pemenuhan kebutuhan, konsumsi dengan memperhatikan etika dan norma,
tidak

melakukan

mubaziran,

konsumsi

dengan

mengutamakan

kesederhanaan.94
Berdasarkan penjelasan tersebut, maka dimensi kepuasan seorang
muslim dalam mengkonsumsi suatu produk atau barang dapat terlihat
dengan:
a) Minat penggunaan ulang produk sesuai dengan kebutuhan
b) Merekomendasikan kepada orang lain sebagai bentuk syiar islam
c) Mengatakan sesuatu tentang kebaikan BMT sebagai wujud sikap jujur
d) Penggunaan produk BMT dengan mengutamakan kesederhanaan.95
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E. Tinjauan Pustaka
Penelitianiniadalahpenelitianlapanganyang mengambilstudi pada Bank
Pembiayaan Rakyat Syariah Tanggamus.Sedangkanobyek penelitian ini
adalah tentang analisis sistem antrian dan optimalisasi layanan teller untuk
meningkatkan kepuasan nasabah dalam perspektif lembaga keuangan Islam.
Oleh karena itu, selain berdasarkan pada survei dan data-data yang diperoleh
penulis juga berpijak pada kajian serta penelitian yang telah dilakukan
sebelumnya. Berdasarkan hasil penelitian sebelumnya dapat dijelaskan
melalui jurnal, skripsi, penelitian dan makalah sebagai berikut:
1. Irmayanti Hasan “Model Optimasi Pelayanan Nasabah Berdasarkan
Metode Antrian (Queuing System)”. Distribusi pelayanan berkaitan dengan
cara memilih anggota antrian yang akan dilayani. Bentuk disiplin
pelayanannya dapat berupa: first come first served (FCFS) atau FIFO
adalah sistem antrian yang mendahulukan yang datang lebih awal, last
come first served (LCFS) atau LIFO, adalah yang datang terakhir akan
lebih dahulu dilayani atau lebih dahulu keluar, service in random order
(SIRO) adalah pemanggilan didasarkan pada peluang secara acak, tidak
jadi persoalan siapa yang lebih dahulu datang, dan priority service (PS),
melayani lebih dahulu orang yang mempunyai prioritas lebih tinggi
daripada orang yang mempunyai prioritas lebih rendah. Penelitian ini
bertujuan untuk mengukur model optimasi sistem antrian dengan
menggunakan pola kedatangan dan pola pelayanan nasabah di Bank Mega
Syariah Cabang Malang. Berdasarkan hasil perhitungan adalah untuk pola
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kedatangan nasabah didapatkan 1 menit 51 detik. Sedangkan untuk pola
pelayanan didapatkan 4 menit 42 detik.96
2. Fachri Faisal “Pendekatan Teori Antrian: Kasus Nasabah Bank pada Pukul
08.00-11.00 WIB di Bank BNI 46 Jurnal Gradien Vol.1 No.2 Juli 2005:
90-97”. Laju rata-rata kedatangan nasabah λ = 8,8228 orang dan laju
pelayanan nasabah μ = 2,4072 orang dalam per satuan waktu 5 menit
Jumlah server/teller optimal yang dibutuhkan untuk melayani nasabah
khusus untuk pengambilan dan penyetoran secara tunai di Bank
Syariahmandiriadalah tiga teller dengan prosentase menganggur 26,7%
dan dengan mengurangi teller menjadi 1 maka jumlahwaktu menganggur
sebesar 8,37%.97
3. M. Munawar Yusro, Nurul Hidayat, Maharani. “Pengembangan Simulasi
Komputer Model Antrian Nasabah Untuk Menganalisa Unjuk Kerja
Layanan Teller Bank.” Penelitian ini dilakukan dengan mengembangkan
program komputer untuk mensimulasikan sistem antrian dan memprediksi
panjang antrian, waktu tunggu, dan probabilitas mengantri. Hasil simulasi
menyatakan

bahwa

sistem

antrian

single-channel

lebih

efisien

dibandingkan sistem multiplechannels.98
4. Rizcky, Romadhona. “Kalkulasi dan Analisa Model Antrian M/M/1/I/I
pada Bagian Customer Teller Service Bank Syariah Mandiri Bogor”. Hasil
96
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dari penelitian ini adalah permasalahan antrian terjadi diakibatkan oleh
tujuan variatif para nasabah ketika mendatangi bagian teller. Hal itu dilihat
dari nilai signifikan yaitu 0,230 untuk tingkat kedatangan nasabah dan
0,569 untuk tingkat pelayanan teller. Dengan menggunakan model antrian
M/M/1/I/I hasilnya rata-rata intensitas pelayanan 0,57 serta 2,55 untuk
rata-rata nasabah dan 1,23 waktu menunggu dalam antrian. Hasil
penelitian ini menunjukkan penurunan waktu tunggu dari 5 menit 57 detik
menjadi 3 menit 30 detik.99
5. Fajar Prabowo, Tri Bodroastuti “Penentuan Jumlah Teller Yang Optimal
Berdasarkan Metode Antrian (Studi Pada Bank Mega Cabang Pemuda
Semarang)”. Hasil dari penelitian ini menunjukkan adanya penurunan
waktu tunggu dari 22 menit 2 detik menjadi 5 menit 16 detik dengan
penambahan 5 teller yang semula dari 2 teller. Teknik pengambilan
sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah nonprobability
sampling dengan Convenience Sampling, yaitu teknik penentuan sampel
berdasarkan kemudahan.100
Persamaan

penelitian

yang

penulis

lakukan

dengan

penelitian

sebelumnya terletak pada kinerja sistem pelayanan Teller pada proses
transaksi atau pada proses antrian.

99

Rizky Ramadhona, “KalkulasidanAnalisis Modal Antrian M/M/1/I/I Pada Bagian
Customer Teller Service Bank Syariah Mandiri Bogor”.(Skripsi Program sarjana Ekonomi dan
Ilmu sosial Universitas Gunadharma, Jakarta, 2008), h. 73
100
Fajar Prabowo, Tri bodroAstuti, “Penentuan Jumlah Teller yang Optimal Berdasarkan
Metode Antrian” Makalah Konferensi Nasional Sistem dan Informatika, KNS&110-051
(November 2010), h.22

71

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah pada
penelitian sebelumnya lebih menekankan pada bagaimana efektifitas suatu
sistem atau layanan yang diterapkan teller atau customer service dengan
metode yang mereka gunakan dan bagaimana hasil dari sebelum dan sesudah
menerapkan system baru yang dianggap lebih efektif dan efisien. Sedangkan
dalam penelitian ini peneliti lebih menekankan pada bagaimana sistem antrian
yang ada dan bagaimana upaya yang dilakukan pihak BPRS Tanggamus untuk
dapat

mengatasi

persoalan

antrian

yang

terjadi

sehingga

dapat

mengoptimalisasikan sebuah pelayanan agar menciptakan sebuah kepuasan
dihati nasabah.
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