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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar belakang masalah 

Perkembangan dunia bisnis saat ini mengalami pertumbuhan yang 

sangat pesat. Perkembangan perekonomian secara menyeluruh yang diiringi 

dengan perkembangan teknologi dan ilmu pengetahuan menciptakan sebuah 

persaingan yang semakin ketat dan tajam, baik di pasar domestik maupun di 

pasar internasional. Oleh karena itu dalam persaingan yang demikian, 

perusahaan dituntut untuk  dapat memuaskan pelanggannya dengan 

menciptakan produk-produk berkualitas sesuai dengan keinginan konsumen. 

Perkembangan perekonomian Indonesia khususnya dalam sektor jasa 

menciptakan sebuah persaingan yang semakin ketat tidak terkecuali pada 

sektor perbankan di mana pada saat ini persaingan dalam dunia perbankan 

tidak lagi bertumpu pada produk tetapi lebih bertumpu pada pelayanannya. 

Hal tersebut dikarenakan banyaknya usaha perbankan baik yang konvensional 

maupun yang syariah, di mana setiap bank mengemas jasa mereka 

sedemikian rupa untuk menarik para konsumen, bahkan pelayanan yang 

diberikan tidak hanya terbatas pada fungsi awal bank sebagai lembaga 

keuangan yang berfungsi untuk menyimpan dan meminjam uang. 

Berdasarkan pada hal tersebut diatas dapat dikatakan bahwa  sebuah usaha 

perbankan haruslah mampu memberikan sebuah pelayanan prima dimana 

pelayanan prima tersebut yang dapat dijadikan sebagai sebuah keunggulan 
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dibandingkan dengan usaha perbankan lainnya sehingga mampu bertahan 

dalam iklim persaingan yang ketat. 

Secara umum pengertian bank adalah suatu badan usaha yang 

memiliki wewenang dan fungsi untuk menghimpun dana masyarakat umum 

untuk disalurkan kepada yang memerlukan dana tersebut. Strategi bank dalam 

menghimpun dana adalah dengan memberikan penarik bagi nasabahnya 

berupa balas jasa yang menarik dan menguntungkan. Balas jasa tersebut dapat 

berupa bunga bagi bank yang berdasarkan prinsip konvensional dan bagi hasil 

untuk bank yang berdasarkan prinsip syariah. Kemudian penarikan lainnya 

dapat berupa cendra mata, hadiah, undian, atau balas jasa lainnya, semakin 

beragam dan menguntungkan balas jasa yang diberikan, maka akan 

menambah minat masyarakat untuk menyimpan uangnya di bank. 

Menurut pasal 1 Undang - Undang No. 4 Tahun 2003 tentang 

Perbankan yang isinya sebagai berikut: 

Perbankan merupakan bank umum dan bank perkreditan rakyat yang 

melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan 

prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam 

lalu lintas pembayaran.  

 

Sedangkan berdasarkan pasal 1 Undang – Undang No. 10 Tahun 1998 

tentang perubahan Undang – Undang No. 7 Tahun 1992 tentang perbankan, 

bank didefinisikan sebagai berikut “bank adalah badan usaha yang 

menghimpun dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan 

kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak”.  

Setiap perbankan mempunyai tujuan utama yaitu memuasakan 

nasabah, namun untuk mencapai hal tersebut tidaklah mudah. Untuk 
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memenuhi  kepuasan nasabah dipengaruhi oleh beberapa aspek utama yaitu 

kualitas pelayanan costumer service dan fasilitas yang diberikan oleh bank 

tersebut. Dalam penelitian ini penulis telah menentukan tempat penelitian 

yaitu bank Jateng cabang pembantu Universitas Muhammadiyah Surakarta 

(capem UMS). Disini akan di uraikan beberapa penjelasan mengenai kualitas 

pelayanan costumer service, fasilitas yang diberikan oleh bank Jateng cabang 

pembantu Unuversitas Muhammadiyah Surakarta  untuk melakukan registrasi 

akademik dan kepuasan mahasiswa Universitas Muhammadiyah Surakarta 

dalam melakukan registrasi akademik. 

Kepuasan mahasiswa dapat diartikan bahwa apabila semua keingginan 

dan kebutuhan mahasiswa sebagai nasabah dapat terpenuhi dengan baik. 

Kepuasan mahasiswa dalam melakukan registrasi akademik sangat ditentukan 

oleh kinerja bank Jateng dalam memberikan berbagai macam fasilitas yang 

dapat mempermudah mahasiswa dalam melakukan registrasi akademik. 

Selain itu juga kualitas kinerja costumer service bank Jateng dalam 

memberikan pelayanan dan menyikapi segala keluhan mahasiswa yang 

berhubungan dengan registrasi akademik hendaknya harus dilaksanakan 

dengan baik juga. Bank Jateng hendaknya mampu memberikan keamanan 

dan kenyamanan kepada mahasiswa sehingga mahasiswa dapat melakukan 

registrasi akademik dengan baik dan lancar. Kepuasan tidak hanya dirasakan 

oleh mahasiswa saja tapi juga oleh bank Jateng. Bank Jateng akan merasa 

puas apabila usahanya dalam memberikan segala sesuatu dengan baik kepada 

mahasiswa dapat direspon dengan baik juga dan dapat memberikan kepuasan 
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kepada mahasiawa. Namun demikian upaya untuk memuaskan mahasiswa 

(nasabah) tidaklah mudah, hal tersebut dipengaruhi oleh beberapa aspek 

diantaranya adalah kualitas pelayanan costumer service dan fasilitas yang 

diberikan oleh bank tersebut. 

Setiap perusahaan yang bergerak pada bidang perbankan harus 

menyediakan pelayanan yang prima.  Berikut ini pelayanan prima menurut 

Barata (2004:27):  

Pelayanan prima artinya kepedulian pada pelanggan dengan 

memberikan pelyanan terbaik untuk memfasilitasi kemudahan 

pemenuhan kebutuhan dan mewujudkan kepuasan agar mereka salalu 

loyal kepada perusahaan. 

 

Kualitas pelayanan yang baik sangat dibutuhkan oleh nasabah. Disini 

seseorang yang memegang peranan penting dalam melakukan pelayanan 

kepada mahasiswa (nasabah) adalah costumer service. Seorang costumer 

service hendaknya mampu melayani dengan baik setiap mahasiswa yang akan 

melakukan registrasi akademik dan  mampu menyikapi dengan baik setiap 

kesulitan yang di alami oleh mahasiswa dalam hubunganya dengan registrasi 

akademik. Peranan costumer service sangatlah penting karena kinerja seorang 

costumer service dapat dirasakan langsung oleh setiap mahasiswa. Dengan 

demikian apabila kualitas pelayanan costumer service di bank Jateng cabang 

pembantu Universitas Muhammadiyah Surakarta semakin baik maka 

mahasiswa akan merasakan puas dalam melakukan registrasi akademik atau 

dalam melakukan transaksi perbankan lainya. 

Selain itu, suatu bank juga harus bisa memperhatikan fasilitas bank 

tersebut, baik fasilitas fisik maupun non fisik. Yang dimaksud fasilitas disini 
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adalah fasilitas yang dapat menunjang kemajuan Bank sehingga dapat 

mempermudah mahasiswa dalam melakukuan registrasi akademik. Salah satu 

fasilitas yang diberikan oleh bank Jateng kepada mahasiswa untuk 

mempermudah melakukan registrasi akademik adalah menerapkan sistem on 

line. Fasilitas fisik bank juga harus diperhatikan kenyamananya. Bank Jateng 

harus memperhatikan keamanan dan kenyamanan dari fasilitas yang 

diberikan. Fasilitas yang baik sangat dibutuhkan oleh mahasiswa tapi juga 

harus disertai dengan keamanan dan kenyamanan yang diberikan oleh bank 

Jateng. 

Berdasarkan latar belakang di atas maka penulis mengadakan 

penelitian dengan judul “pengaruh  kualitas pelayanan costumer service dan 

fasilitas bank Jateng cabang pembantu Universitas Muhammadiyah Surakarta 

(capem UMS) terhadap kepuasan mahasiswa jurusan Pendidikan Ekonomi 

Akuntansi angkatan tahun 2007 Universitas Muhammadiyah Surakarta dalam 

melakukan registrasi akademik”. 

 

B. Pembatasan Masalah 

Agar pembatasan lebih mendalam dan terpusat pada tujuan yang telah 

ditetapkan serta untuk mendapatkan hasil yang optimal, perlu adanya 

pembatasan masalah. Adapun pembatasan masalah dalam penelitian ini adalah: 

1. Kualitas Pelayanan costumer service pada bank Jateng capem UMS 

2. Fasilitas yang diberikan oleh bank Jateng capem UMS untuk mahasiswa 

jurusan Pendidikan Ekonomi Akuntansi angkatan 2007 Universitas 

Muhammadiyah Surakarta dalam melakukan registrasi akademik 
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3. Kepuasan mahasiswa jurusan Pendidikan Ekonomi Akuntansi angkatan 

2007 Universitas Muhammadiyah Surakarta dalam melakukan registrasi 

akademik 

 

C. Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas maka dapat disimpulkan 

perumusan masalah sebagai berikut: 

1. Adakah pengaruh signfikan antara kualitas pelayanan costumer service 

bank Jateng capem UMS terhadap kepuasan mahasiswa  jurusan 

Pendidikan Ekonomi Akuntansi angkatan 2007 Universitas 

Muhammadiyah Surakarta? 

2. Adakah pengaruh signifikan antara fasilitas bank Jateng capem UMS 

terhadap kepuasan mahasiswa jurusan Pendidikan Ekonomi Akuntansi 

angkatan 2007 Universitas Muhammadiyah Surakarta ? 

3. Adakah pengaruh signifikan antara pelayanan costumer service dan 

fasilitas Bank Jateng capem UMS terhadap kepuasan mahasiswa jurusan 

Pendidikan Ekonomi Akuntansi angkatan 2007 Universitas 

Muhammadiyah Surakarta dalam melakukan registrasi akademik? 

 

D. Tujuan Penelitian 

Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah: 

1. Untuk mengetahui pengaruh pelayanan costumer service pada bank Jateng 

capem UMS Surakarta terhadap kepuasan mahasiswa jurusan Pendidikan 
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Ekonomi Akuntansi angkatan 2007 Universitas Muhammadiyah Surakarta 

dalam melakukan registrasi akademik. 

2. Untuk mengetahui pengaruh fasilitas bank Jateng capem UMS terhadap 

kepuasan mahasiswa jurusan Pendidikan Ekonomi Akuntansi angkatan 

2007 Universitas Muhammadiyah Surakarta dalam melakukan registrasi 

akademik. 

3. Untuk mengetahui pengaruh kualitas pelayanan costumer service dan 

fasilitas Bank Jateng capem UMS terhadap kepuasan mahasiswa jurusan 

Pendididkan Ekonomi Akuntansi angkatan 2007 Universitas 

Muhammadiyah Surakarta dalam melakukan registrasi akademik. 

 

E. Manfaat Penelitian 

Penelitian yang penulis lakukan ini diharapkan dapat member manfaat kepada 

beberapa pihak yaitu: 

1. Manfaat secara praktis: 

a. Bagi pihak bank Jateng 

Dengan penelitian ini diharapkan bank Jateng dapat 

meningkatkan kualitas pelayanan costumer service dan fasilitas yang 

ada di bank Jateng utuk memberikan kepuasan kepada mahasiswa 

(nasabah) dalam melakukan registrasi akademik. 

b. Bagi peneliti 

Dapat menigkatkan pegetahuan dan wawasan tentang seberapa 

besar pengaruh kualitas costumer service dan fasilitas bank Jateng 

terhadap kepuasan mahasiswa dalam melkukan registrasi akademik. 
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2. Manfaat secara teoritis: 

a. Sebagai bacaan tentang pentingnya kualitas pelayanan costumer 

service dan fasilitas bank terhadap kepuasan mahasiswa dalam 

melakukan registrasi akademik. 

b. Dapat dijadikan acuan sebagai bahan acuan dibidang penelitian yang 

sejenis. 

 

 

 

 

 

 


