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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang 

Diluncurkannya  kebijakan deregulasi Perbankan tahun 1988 telah

memberikan dampak yang sangat luas terhadap perkembangan dunia

perbankan pada saat itu. Dengan kebijakan perbankan tersebut telah

membalikkan dunia perbankan dari peranan Bank yang bersifat agent of

development menjadi bank yang mengarah pada komersial. Dewasa ini

peranan bank lebih mengarah sebagai lembaga financial intermediary dan

keadaan ini telah berjalan sangat efektif sehingga masyarakat dapat memilih

bank yang dapat memberikan kompensasi lebih baik terhadap simpanannya.

Perkembangan dunia perbankan dari tahun ke tahun telah mengalami

pasang surut seiring dengan kondisi perekonomian yang berjalan pada saat itu. 

Kondisi perekonomian yang paling buruk adalah pada saat terjadinya krisis

ekonomi yang terjadi pada pertengahan tahun 1997, dicerminkan oleh

melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dollar hingga mencapai Rp. 17.000,-

per   US dollar pada awal tahun 1998,  telah  menimbulkan  dampak  yang

serius terhadap perkembangan perbankan. Akibatnya hampir semua bank

umum mengalami negative spread, karena membayar bunga simpanan yang

tinggi dan penerimaan bunga pinjaman makin menurun karena meningkatnya

kredit bermasalah yang mengakibatkan modal bank merosot secara terus

menerus hingga nilai CAR (Capital Adequacy Ratio) menjadi negatif.
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Negative spread yang dialami oleh perbankan dari waktu ke waktu

mengakibatkan perbankan melakukan alternatif pemberhentian ekspansi

kredit.

Di lain pihak bank tidak dapat menolak jika masyarakat sewaktu-

waktu mengambil atau menyimpan dananya ke bank. Sedangkan bank tidak

dapat sewaktu waktu menarik dana yang disalurkan kepada masyarakat dalam

bentuk pinjaman, oleh karena itu bank selalu menghadapi resiko krisis

likuiditas atau over liquid. Untuk itu bank harus selalu menjaga agar ada

keseimbangan antara tabungan dan kredit yang diberikannnya.

Saat ini, perbankan menghadapi persaingan yang sangat ketat dalam

menjaring nasabah. Apalagi dengan masuknya bank-bank asing yang ikut

meramaikan persaingan dalam pasar domestik dengan berbagai layanan global

yang diberikan. Sehingga mau tidak mau suatu bank harus lebih intensif dalam

memasarkan produknya agar tetap dapat eksis.

Salah satu upaya perbankan dalam memasarkan produknya ke

pasar adalah dengan memahami perilaku konsumen dalam konsep

pemasarannya. Selain itu perbankan sebagai penyedia jasa harus lebih

memperhatikan pada dimensi kualitas jasa yang terdiri dari tangibles,

reliability, responsiveness, assurance, dan empathy dalam rangka merebut

pasar. Variabel-variabel ini harus dapat dikendalikan dan digunakan

seoptimal mungkin agar produk jasa yang dihasilkan dapat diterima oleh

konsumen.
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Bank yang merupakan penyedia layanan jasa perbankan

menghadapi persaingan yang ketat untuk mendapatkan nasabah, agar

dapat bersaing dan menyusun strategi dengan tepat dalam meraih nasabah

maka perlu mengetahui faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi

keputusan konsumen untuk menjadi nasabah di salah satu bank, sehingga

hasil penelitian ini dapat digunakan oleh pengelola perbankan untuk

meningkatkan kualitas pelayanannya serta untuk menentukan arah

kebijakan dalam menghadapi persaingan yang semakin kompetitif di masa

yang akan datang.

Dari uraian di atas maka peneliti tertarik untuk mengambil judul

penelitian KETERKAITAN ANTARA DIMENSI KUALITAS JASA

DENGAN KEPUTUSAN KONSUMEN UNTUK MENJADI NASABAH

BPD CABANG SURAKARTA TAHUN 2004.

B. Perumusan Masalah 

Dalam penelitian ini mengambil perumusan masalah sebagai

berikut : 

1. Bagaimana keterkaitan faktor-faktor dimensi kualitas jasa dengan

keputusan konsumen menjadi nasabah Bank Pembangunan Daerah

Cabang Surakarta?

2. Faktor dimensi kualitas jasa manakah yang mempunyai keterkaitan

paling kuat dengan keputusan konsumen menjadi nasabah Bank

Pembangunan Daerah Cabang Surakarta?
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C. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui bagaimana keterkaitan faktor-faktor dimensi

kualitas jasa dengan keputusan konsumen menjadi nasabah Bank

Pembangunan Daerah Cabang Surakarta.

2. Untuk mengetahui faktor dimensi kualitas jasa manakah yang

mempunyai keterkaitan paling kuat dengan keputusan konsumen

menjadi nasabah Bank Pembangunan Daerah Cabang Surakarta.

D. Manfaat Penelitian

Dalam penulisan skripsi ini penulis berharap dapat bermanfaat

bagi:

1. Bagi Instansi 

Dapat dijadikan sebagai bahan masukan dalam menentukan

kebijaksanaan dalam meningkatkan kualitas Bank Pembangunan

Daerah dengan mutu pelayanan yang lebih baik di masa yang akan

datang.

2. Bagi Peneliti 

Dapat menambah wawasan dalam riset perilaku konsumen khususnya

produk berupa jasa perbankan.
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E.  Sistematika Penulisan

Dalam penelitian ini sistematika penulisan yang dilakukan adalah

sebagai berikut:

BAB I : Pendahuluan

Bab ini berisi tentang latar belakang masalah,

perumusan masalah, tujuan penelitian serta

manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II : Landasan Teori

Bab ini berisi tentang landasan teori mengenai

perilaku konsumen, konsep pemasaran,

pemasaran jasa, perbankan, kerangka pemikiran

dan hipotesis.

BAB III : Metode Penelitian

Bab ini berisi tentang metode penelitian yang

digunakan, meliputi lingkup penelitian, sumber

data, teknik pengumpulan data serta definisi

operasional terhadap variabel yang digunakan,

dan teknik analisis data

BAB IV : Hasil Penelitian dan Analisa Data

Bab ini berisi gambaran umum tempat penelitian,

dan analisis atas data-data yang diteliti, yaitu

meliputi analisa deskriptif, analisa kuantitatif,

dan analisa koefisien kontingensi.
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BAB V : Kesimpulan dan Saran

Bab ini berisi kesimpulan hasil penelitian dan

saran

Daftar Pustaka

Lampiran-lampiran


