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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Kepuasan  Nasabah  merupakan   respon  pelanggan  terhadap  

ketidaksesuaian  antara  tingkat  kepentingan  sebelumnya  dan  kinerja  

aktual  yang  dirasakannya  setelah  pemakaian.  Salah  satu  faktor  yang  

menentukan  kepuasan  Nasabah  adalah  persepsi  pelanggan  mengenai  

kualitas  jasa  berfokus  pada  lima  dimensi  yaitu  tangible  (bukti  

langsung),  reability  (keandalan),  responssiveness  (ketanggapan),  

assurance  (jaminn),  emphaty (empati)  dan  access.  Kepuasan  Nasabah,  

selain  dipengaruhi  oleh  persepsi  kualitas  jasa,  juga  ditentukan  oleh  

kualitas  produk,  harga,  dan  faktor-faktor  yang  bersifat  pribadi  serta  

yang  bersifat  situasi  sesaat  (Hartono,  2009). 

Kepuasan  nasabah  menjadi  sangat  penting  bagi  suatu  perusahaan,  

yang  dalam  penelitian  ini  adalah  perusahaan  yang  bergerak  di bidang  

jasa  perbankan,  di  mana  pelayanan  yang  baik  memegang  peran  utama  

dalam  memberikan  kepuasan  kepada  para  nasabahnya.  Dengan  pelayanan  

ini  maka  akan  memunculkan  suatu  tingkat  kepuasan  pada  nasabah  baik 

itu  kepuasan  positif  maupun  kepuasan  negatif.  Bagi  perusahaan 

perbankan   suatu  kepuasan  nasabah  sangat  diperlukan  khususnya  dalam  

rangka  eksistensi  perusahaan tersebut,  sehingga  nasabah  tersebut  akan  

tetap  menggunakan  jasa  perusahaan  tersebut. 
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Kualitas pelayanan adalah  segala  sesuatu  yang  memiliki  nilai  

dipasar  sasaran  (target  market)  dimana  kemampuannya  memberikan  

manfaat  dan  kepuasan,  termasuk  hal  ini  adalah  benda,  jasa,  organisasi,  

tempat,  orang dan  ide. Dalam  hal  ini  perusahaan  memusatkan  perhatian  

mereka  pada  usaha  untuk  menghasilkan  pelayanan   yang  unggul  dan  

terus  menyempurnakan.  Pelayanan  yang  berkualitas  tinggi  merupakan  

salah  satu  kunci  sukses  perusahaan. 

Memperbaiki  kualitas  pelayanan  ataupun  jasa  merupakan  

tantangan  penting  bagi  perusahaan  bersaing  di pasar  global.  Perbaikan  

kualitas  pelayanan  akan  mengurangi  biaya  dan  meningkatkan  keunggulan  

bersaing,  bahkan  lebih  jauh  lagi,  kualitas  pelayanan  yang  tinggi 

menciptakan  keunggulan  bersaing  yang  tahan  lama. 

Bank  adalah  lembaga  kepercayaan  dengan  tugas  pokok  menjadi  

perantara  antara  pihak  yang  mengalami  surplus  of  fundsuntuk  

diproduktifkan  pada  sektor-sektor  yang mengalami  lack of funds.  Sifat  

dasar  sebagai  lembaga  kepercayaan  itulah  yang  menyebabkan  berbagai 

aturan  dan  ketentuan  yang  mengatur  kegiatan  operasional  bank  

diberlakukan  jauh  lebih  ketat  dibandingkan  bisnis  lain.  Semuanya  ini  

ditujukan  untuk  membangun  dan  menjaga  kepercayaan  publik. 

Bank  sebagai  lembaga  keuangan adalah  bisnis  yang  banyak  

diterpa  berbagai  masalah  dan  bahkan  tidak  habis-habisnya dibincangkan 

serta  dalam dikaji  dalam  berbagai  kesempatan.  Mundur–maju  dan pasang-

surut  bisnis  perbankan  di Indonesia  berpengaruh  langsung  pada  semua  

sekor  usaha  dimanapun  dan kapanpun  karena  hampir  tidak  satupun  
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kegiatan  bisnis  yang  tidak  terkait  dan  melibatkan  perbankan  terutama  

bagi  Negara  yang  menganut  sistem  perekonomian  terbuka. 

Pada  perusahaan  yang  bergerak  dibidang  jasa  yang  berorientasi  

kepada  kepuasan  nasabah  (pelanggan),  perusahaan  harus  senantiasa  

memperhatikan  komunikasi  dengan  menjalin  kegiatan  pelayanan  yang  

prima  yang  dapat  merangsang  pembelian  dan    kepuasan  pelanggan.  Jasa  

pelayanan  yang  dilaksanakan  perusahaan  tersebut  dalam  upaya  untuk  

memberikan  rasa  kepuasan,  menimbulkan  kapercayaan  terhadap  pihak  

nasabah,  yang  merupakan  prioritas  utama  dari  penerapan  pelayanan  yang  

prima,  karena  kepuasan  pelanggan  adalah  tingkat  perasaan  seseoang  

setelah  melihat  dan  merasakan  kinerja  hasil  yang  dia  dapatkan.    

Perkembangan  bisnis  perbankan  di  Indonesia  akhir-akhir ini 

mengalami  pasang-surut  dan cenderung  menurun,  terutama  setelah  didera  

krisis  moneter  sejak  pertengahan  tahun  1997  yang  hingga  saat  ini  masih  

dirasakan  dampaknya.  Rivai  dan  Veithzal  (2006:11),  menyatakan  hampir  

semua  bank  menderita  kesulitan  dan  mengalami  masalah  akibat  krisis  

moneter  ini.  Banyak  bank  yang  terpaksa  dilikuidasi   setidaknya  terpaksa  

mengikuti  program  penyehatan  atau  penyelamatan  melalui  rekapitalisasi  

sehingga  untuk  sementara  waktu  keberadaan  bank  tersebut  terselamatkan.  

Pelanggan  yang  kurang  memuaskan  juga  turut  menjadi  faktor  pemicu  

ketidakpercayaan  nasabah  terhadap  perbankan.  Bolton  dan  Drew  1991;  

Oliva,  Oliver  dan  McMillan 1992  (Kelley dan  Turley,  2001:162),  

menyatakan  kepuasan pelanggan  adalah  membangun  suatu  yang  

tersembunyi  dengan  berbagai  indikator  di tingkat  atribut. 
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Usaha  yang  bergerak  di  bidang  jasa,  pelayanan  kepada  konsumen  

memegang  peranan  penting.  Kualitas  pelayanan  harus  selalu  dijaga  dan  

ditingkatkan  untuk  meningkatkan  kepuasan  konsumen.  Perbankan  yang  

bergerak  di bidang  jasa  harus  bisa  memberikan  pelayanan  yang  

memuaskan  nasabahnya,  sehingga  nasabah  akan  meningkatkan  

loyalitasnya  pada  perbankan.  Peranan  manajemen  dituntut  untuk  bisa  

meningkatkan  kualitas  pelayanan  bagi  nasabah.  Kualitas  pelayanan  bisa  

diwujudkan  apabila manajemen  perbankan  memahami  faktor-faktor  yang  

mempengaruhi  kualitas  pelayanan.  Faktor-faktor  yang  mempengaruhi  

kualitas  pelayanan  yang dikembangkan  Parasuraman, et al,  2006:  383-384)  

adalah  tangible  (bukti  langsung),  reability  (keandalan),  responssiveness  

(ketanggapan),  assurance  (jaminn),  emphaty (empati)  dan  access. 

Pentingnya  loyalitas  nasabah  dalam  pemasaran  tidak  diragukan  

lagi.  Pemasar  sangat  mengharapkan  dapat  mempertahankan  pelanggannya  

dalam  jangka  panjang,  bahkan  jika  mungkin  untuk  selamanya.  Usaha  ini  

akan  mendatangkan  sukses  besar  dalam  jangka  panjang.  Nasabah  yang  

loyal  mempunyai  kecenderungan  lebih  rendah  untuk  melakukan  

switching  (berpindah  merek),  menjadi  strong  word  of  mouth  (Bowen  &  

Chen,  2001;  Rowley  &  Dawes,  2000;  Hallowen,  1996  dalam  Darsono,  

2004).  Seorang  nasabah  yang  loyal  akan  mengurangi  usaha  mencari  

nasabah  baru,  memberikan  umpan  balik  positif  kepada  organisasi.  Selain  

itu  ada  keyakinan  yang  kuat  bahwa  loyalitas  memiliki  hubungan  dengan  
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profitabilitas (Hallowen,  1996;  Rowley &  Dawes,  1999  dalam  Darsono  

2004). 

Loyalitas  pelanggan  dalam  tahap  afektif  menyatakan  bahwa  

antecedent  dari loyalitas  adalah  kepuasan.  Namun  masih  ada pertentangan  

mengenai  hal ini.  Rowley  dan  Dawes  (1997)  seperti  yang  dijelaskan  

oleh  Darsono  (2004)  menyatakan  bahwa  hubungan  antara  kepuasan  

dengan  loyalitas  tidak  jelas.  Buktinya  Strauss  dan  Neugaus  (1997)  

seperti  yang  dijelaskan  oleh  Darsono  (2004)  menemukan  bahwa  

sejumlah  pelanggan  yang  mengekspresikan  kepuasan  masih  berpindah  

merek.  Penelitian  yang  dilakukan  oleh  Grifin  (1995)  meunjukkan  adanya  

kepastian  bahwa  pembelian  berulang  yang  merupakan  perilaku setia  

(loyalty behaviour)  akan  meningkatkan  retensi  pelanggan.  Berbeda  

dengan  penelitian  yang  dilakukan  oleh  Feinberg  (1992)  serta  Van Trijp,  

Hoyer  dan Inman  (1996),  dimana  pembelian  berulang  terhadap  suatu  

jenis  produk  akan  menimbulkan  kebosenan  yang  pada  akhirnya  

mendorong  perilaku  mencari  variasi  sebagai  faktor  yang  berpengaruh  

terhadap  perpindahan  terhadap  perpindahan  merek. 

Perbankan  merupakan  perusahaan  yang  bergerak  pada  bidang  jasa  

keuangan   menghadapi  banyak  persaingan,  baik  antar  perbankan,  maupun  

dengan  lembaga  keuangan  bukan  bank.  Berdasarkan  penjelasan  di atas,  

penulis  mengambil  judul  penelitian  tentang  “ PENGARUH  KUALITAS  

PELAYANAN  DAN  TINGKAT  KEPUASAN  NASABAH  

TERHADAP  LOYALITAS  NASABAH  (Studi  Pada  Bank  Syariah 

Mandiri  Cabang Pembantu Sragen)”. 
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B. Rumusan Masalah 

1.  Apakah ada pengaruh  kualitas pelayanan terhadap  loyalitas nasabah? 

2.  Apakah ada pengaruh  kepuasan  nasabah  terhadap  loyalitas  nasabah? 

 

C. Tujuan Masalah 

1. Untuk  menganalisis  tentang  pengaruh  kualitas pelayanan  terhadap  

loyalitas  nasabah. 

2. Untuk  menganalisis  pengaruh  kepuasan  nasabah  terhadap  loyalitas  

nasabah. 

 

D. Manfaat Penelitian 

Dengan  tercapainya  tujuan  penelitian,  maka  diharapkan dapat  

memperoleh  manfaat  yaitu: 

1. Bagi Bank Syariah Mandiri,  penelitian  ini  diharapkan  dapat  

memberikan  masukan  bagi  Bank Syariah Mandiri  dalam  hal  yang  

menyangkut  tentang  loyalitas  nasabah. 

2. Bagi  nasabah Bank Syariah Mandiri,  penelitian  ini  diharapkan  nasabah  

lebih  memahami  pentingnya  loyalitas  nasabah  dalam  perkembangan  

Bank Syariah Mandiri. 

3. Bagi  Peneliti,  penelitian  ini  dapat  membantu  peneliti  dalam  

memahami  kualitas  pelayanan  dan  tingkat  kepuasan  nasabah  terhadap  

loyalitas  nasabah. 
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E. Sistematika Penulisan Skripsi 

Penulisan  penelitian  ini  dimaksudkan  untuk  memberikan  

gambaran  penelitian  yang  jelas  dan  sistematis  sebagai  berikut: 

BAB I  PENDAHULUAN 

Pada bab  ini  akan  diuraikan  tentang  latar  belakang masalah,  

perumusan  masalah,  tujun  penelitian,  manfaat  penelitian,  dan  

sistematika  penulisan  skripsi. 

BAB II  TINJAUAN  PUSTAKA 

Bab  ini  mengurai  pembahasan  tentang  kualitas  pelayanan,  

kepuasan  nasabah, indeks kepuasan,  loyalitas  nasabah,  

penelitian  terdahulu,  hipotesis, kerangka teori. 

BAB III METODA PENELITIAN 

Bab ini mengurai pembahasan tentang jenis penelitian, populasi 

dan sampel, data dan sumber data, metode pengumpulan sampel, 

metode pengumpulan data, teknik analisis data, variabel-variabel 

penelitian, definisi operasional variabel, metode analisis data. 

BAB IV  ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN 

Dalam bab ini berisi tentang diskripsi data, hasil analisis data dan 

pembahasannya. 

BAB V  PENUTUP 

Dalam Bab ini Mengurai pembahasan tentang kesimpulan dari 

serangkaian pembahasan skripsi, keterbatasan penelitian, saran 
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serta yang perlu untuk subyek penelitian maupun bagi penelitian 

selanjutnya. 

DAFTAR PUSTAKA 

LAMPIRAN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


