
1 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Dunia perbankan saat ini telah mengalami kemajuan yang sangat pesat. 

Perkembangan perbankan sebagai salah satu bisnis jasa di Indonesia, dapat 

dilihat dari banyaknya bank. Banyak hal yang harus diperhatikan untuk 

mengelola bisnis perbankan agar dapat dicapai hasil yang maksimal. Bank 

merupakan lembaga keuangan yang kegiatan utamanya menghimpun dana dari 

masyarakat dan menyalurkan kembali dana tersebut kepada masyarakat serta 

memberikan jasa bank  lainnya. Bank berfungsi sebagai perantara keuangan, 

maka dalam hal ini faktor kepercayaan dari masyarakat merupakan faktor 

pertama dalam mejalankan bisnis perbankan. 

Semakin banyak jumlah bank maka semakin ketat persaingannya. 

Nasabah akan lebih selektif dalam memilih bank untuk bertransaksi. Hal utama 

yang harus diprioritaskan oleh suatu perusahaan yaitu dengan memaksimalkan 

kepuasan nasabah melalui kualitas pelayanan yang baik, dan tingkat suku bunga 

yang sesuai dengan kondisi pasar. Nasabah lebih cenderung memilih bank yang 

memberikan pelayanan yang nyaman sehingga timbul kepuasan nasabah untuk 

bertransaksi. Nasabah yang puas atas pelayanan yang ia terima maka akan 

disampaikan kepada nasabah lainnya melalui cerita. 
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Kepuasan nasabah merupakan suatu tingkat perasaan seseorang yang 

membandingkan antara pelayanan yang ia terima dengan kualitas pelayanan 

yang ia harapkan. Suatu perusahaan harus memperhatikan hal-hal penting untuk 

nasabah, supaya nasabah merasakan kepuasan sebagaimana yang diharapkan. 

Tingkat kepuasan merupakan fungsi dari perbedaan antara kinerja yang 

dirasakan oleh harapan, apabila kinerja yang dirasakan di bawah harapan maka 

nasabah merasa tidak puas, sedangkan apabila kinerja yang dirasakan 

melampaui harapan maka nasabah akan merasakan sangat puas. 

Kotler (1997:52) menyatakan bahwa “kepuasan pelanggan adalah 

perasaan senang atau kecewa seseorang yang berasal dari perbandingan 

kesannya terhadap kinerja atau hasil suatu produk dan harapan-harapan”. 

Perusahaan harus meminimalkan ketidakpuasan nasabah dengan memberikan 

pelayanan yang semakin baik dan meningkatkan kualitas pelayanan yang 

berkesinambungan secara terus menerus. 

Perseroan Terbatas Bank Perkreditan Rakyat Juwana Artasurya di 

Kecamatan Juwana Kabupaten Pati (PT. BPR Juwana Artasurya di Kecamatan 

Juwana Kabupaten Pati) dalam kegiatan operasionalnya menghimpun dana dari 

nasabah, salah satunya melalui tabungan. Dalam hal ini nasabah cenderung 

memperhatikan nilai-nilai  kepuasan yang dirasakannya dalam menggunakan  

layanan perbankan. Sebagai  konsekuensinya bank juga perlu memperhatikan 
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kualitas pelayanan dan tingkat suku bunga yang  diberikan sehingga mampu 

memenuhi tuntutan dari nasabah. 

PT. BPR Juwana Artasurya di Kecamatan Juwana Kabupaten Pati 

merupakan salah satu lembaga keuangan yang bersaing untuk memikat dan 

memuaskan para nasabah agar timbul rasa percaya dari nasabah akan kualitas 

pelayanan yang diberikan oleh perusahaan dan semakin meningkatnya jumlah 

nasabah. Hal tersebut dapat dilihat pada tabel di bawah ini jumlah nasabah 

dalam empat tahun terakhir ini: 

 Tabel 1.1  

Jumlah Nasabah pada PT. BPR Juwana Artasurya di Kecamatan Juwana 

Kabupaten Pati  

Tahun Jumlah Nasabah 

2011 937 

2012 939 

2013 959 

2014 968 

Sumber Data : PT. BPR Juwana Artasurya di Kecamatan Juwana 

Kabupaten Pati, 2014 

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa dari tahun 2011 – 2014 PT. BPR 

Juwana Artasurya di Kecamatan Juwana Kabupaten Pati jumlah nasabah 

mengalami peningkatan. Dari tahun ke tahun semangkin meningkat. Tetapi 

peningkatan nasabah tersebut tidak signifikan. Peningkatan nasabah terjadi 

diduga adanya responsivitas pelayanan yang diberikan kepada nasabah. Sebagai 



4 
 

 
 

salah satu usaha untuk mempertahankan nasabah PT. BPR Juwana Artasurya di 

Kecamatan Juwana Kabupaten Pati harus dapat memilih bentuk kebijakan 

maupun teknologi yang tepat untuk mencapai tujuan yang ditetapkan. Hal 

tersebut dapat mempengaruhi kecepatan transaksi, dan profesionalisme bank 

dalam memberi pelayanan kepada nasabah. Dengan demikian dapat disimpulkan 

bahwa faktor tersebut dapat mendongkrak pangsa pasar suatu perbankan. 

Begitu halnya salah satu lembaga perkreditan yang ada di Pati yaitu PT. 

BPR Juwana Artasurya di Kecamatan Juwana Kabupaten Pati yang merupakan 

salah satu perusahaan perbankan yang ikut bersaing dalam memberikan 

pelayanan bagi para nasabahnya. Dengan berkembangnya yang semakin pesat, 

maka permasalahan – permasalahan yang dihadapi selalu timbul. Permasalahan 

yang terjadi adalah guna menghadapi persaingan. Di dunia perbankan yang 

semakin kompetitif, maka perusahaan berusaha meningkatkan kualitas 

pelayanan dan tingkat suku bunga yang sesuai dengan kondisi pasar dalam 

usaha meningkatkan kepuasan nasabah. 

Hal yang melatar belakangi permasalahan adalah guna menghadapi 

persaingan di dunia perbankan, maka perusahaan tersebut terus meningkatkan 

kualitas pelayanan dan tingkat suku bunga. Hal itu terbukti dengan fasilitas-

fasilitas yang diberikan, seperti ruang tunggu berAC, sarana komunikasi, 

kemudahan prosedur dan juga tingkat suku bunga yang sesuai dengan kondisi 

pasar dalam usaha meningkatkan kepuasan nasabah menabung. 
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Kualitas pelayanan merupakan suatu bentuk penilaian nasabah  terhadap 

tingkat pelayanan yang diterima dengan tingkat layanan yang diharapkan. 

Upaya peningkatan kualitas pelayanan oleh PT. BPR Juwana Artasurya di 

Kecamatan Juwana Kabupaten Pati selalu berusaha untuk menemukan cara-cara 

yang berorientasi pada kepuasan nasabah. 

Untuk menilai kualitas pelayanan, Parasuraman, et. al. (1996) dalam 

Tjiptono (2001:70), telah mengajukan 5 faktor yang digunakan dalam menilai 

kualitas jasa, yaitu tangible (bukti fisik), reliabilty (keandalan), responsiveness 

(daya tanggap), assurance (jaminan), emphaty (empati). PT. BPR Juwana 

Artasurya di Kecamatan Juwana Kabupaten Pati perlu mengidentifikasi apakah 

pelayanan yang selama ini diberikan telah sesuai dengan harapan nasabah. Hal 

ini sebagai bukti perhatian PT. BPR Juwana Artasurya di Kecamatan Juwana  

Kabupaten Pati. 

Suku bunga merupakan salah satu variabel dalam perekonomian yang 

senantiasa diamati secara cermat karena dampaknya yang luas. Suku bunga juga 

mempengaruhi kepuasan nasabah untuk menabung di bank. Bunga simpanan 

merupakan biaya dana yang harus dikeluarkan kepada nasabah. Ketika suku 

bunga tinggi, secara otomatis orang akan lebih suka menyimpan uang mereka di 

bank, karena nasabah akan mendapat bunga yang tinggi. Sebaliknya apabila 

suku bunga rendah masyarakat cenderung tidak tertarik lagi untuk menyimpan 

uangnya di bank dan akan menarik dana mereka yang ada di bank. Dalam hal ini 
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ternyata tingkat suku bunga sangat mempunyai pengaruh penting terhadap 

kepuasan nasabah menabung. 

Ketua Umum DPP Perhimpunan Bank Perkreditan Rakyat Indonesia 

(Perbarindo) Joko Suyanto mengatakan kinerja Bank Perkreditan Rakyat (BPR) 

masih relatif baik. Hal ini terlihat dari kinerja keuangan BPR nasional pada 

semester I-2013. Hingga bulan Juni 2013, aset industri BPR secara nasional 

tercatat sebesar Rp 71,901 triliun year on year, atau tumbuh 19,77 persen. 

Sementara itu, total kredit yang disalurkan pada periode tersebut mencapaiRp 

56,248 triliun atau tumbuh 20,61 persen dibandingkan periode yang sama tahun 

lalu. Joko mengaskan, target hingga akhir tahun ini, pertumbuhan kredit industri 

BPR secara nasional dapat mencapai 21 hingga 22 persen. Joko mengatakan 

pertumbuhan industri BPR secara nasional juga terlihat dari jumlah nasabah 

pada semester 1 tahun ini, yaitu sebanyak 12.843.877 rekening. Adapun jumlah 

BPR secara nasional hingga bulan Juni 2013 mencapai 1.639 unit. Lebih lanjut, 

Joko memaparkan rata-rata tabungan per rekening sebesar Rp 1.600.000 per 

orang. Adapun peminjam sekitar per orang sekitar Rp 17.500.000 

(http://bisniskeuangan.kompas.com/read/2013/08/26/1330497/Perbarindo. 

Performa. BPR.Tetap. Baik) 

Berdasarkan hal tersebut maka penulis mempunyai keinginan untuk 

meneliti pengaruh kepuasan nasabah menabung di PT. Juwana BPR Arthasurya 

di Kecamatan Juwana Kabupaten Pati yang dari tahun ketahun semakin 

http://bisniskeuangan.kompas.com/read/2013/08/26/1330497/Perbarindo
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meningkat. Penulis ingin mengetahui hal-hal yang menyebabkan nasabah 

merasa puas, dan nasabah yang ingin menabung ke PT. BPR Juwana Artasurya 

di Kecamatan Juwana Kabupaten Pati, apakah pengaruh dari segi pelayanan 

yang diberikan oleh bank yang baik serta suku bunga yang sesuai dengan 

kondisi pasar. 

Kompleksitas persaingan pada jasa layanan perbankan menyebabkan 

setiap perusahaan harus berusaha meningkatkan kualitas pelayanannya, dan 

bunga tabungan yang sesuai dengan kondisi pasar agar kepuasan nasabah dapat 

terwujud. Untuk dapat menghadapi persaingan dalam menarik dan 

mempertahankan nasabah PT. BPR Juwana Artasurya di Kecamatan Juwana 

Kabupaten Pati tidak hanya meningkatkan kualitas pelayanan tetapi juga 

meningkatkan bunga tabungan. Bagi PT. BPR Juwana Artasurya di Kecamatan 

Juwana Kabupaten Pati kepuasan nasabah yang ingin dipenuhi harus dilihat dari 

sudut pandang nasabah, karena nasabah bank merupakan penilaian utama dari 

kualitas pelayanan sehingga prioritas utama dalam jaminan kepuasan adalah 

penilaian nasabah terhadap kualitas pelayana jasa perbankan. 

Berdasarkan uraian tersebut, maka penulis tertarik untuk melakukan 

penelitian dengan judul “KEPUASAN NASABAH MENABUNG DITINJAU 

DARI KUALITAS PELAYANAN DAN TINGKAT SUKU BUNGA PADA 

PERSEROAN TERBATAS BANK PERKREDITAN RAKYAT JUWANA 

ARTASURYA DI KECAMATAN JUWANA KABUPATEN PATI”. 
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B. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut maka peneliti mengidentifikasi 

beberapa masalah yang ada, yaitu diantaranya: 

1. Keinginan dan harapan perusahaan memberikan kepuasan nasabah menabung. 

2. Kualitas Pelayanan yang baik sehingga menciptakan kepuasan nasabah 

menabung. 

3. Tingkat suku bunga dapat menarik nasabah menabung sehingga dapat 

menghasilkan kepuasan nasabah. 

 

C. Pembatasan Masalah 

Pembatasan masalah dalam suatu penelitian sangatlah diperlukan agar 

penelitian tersebut dapat terfokus dan tidak menyimpang dari tujuan awal, maka 

dari latar belakang masalah yang ada dan identifikasi masalah ini penulis 

membatasi masalah yang akan dibahas sebagai berikut: 

1. Penelitian hanya dilakukan pada nasabah menabung PT. BPR Juwana 

Artasurya di Kecamatan Juwana Kabupaten Pati. 

2. Kepuasan nasabah dibatasi pada kepuasan nasabah menabung atas kualitas 

pelayanan dan tingkat suku bunga. 

3. Obyek yang dijadikan sampel adalah nasabah yang berada di tempat 

penelitian untuk dijadikan sebagai sumber data. 

4. Penelitian ini hanya ini dilakukan pada tahun 2014. 
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D. Rumusan masalah 

Pada penelitian suatu perumusan masalah sangatlah penting karena 

sebelum melakukan penelitian harus mengetahui apa yang diteliti agar tidak 

menyimpang dari masalahnya. Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka 

dapat dirumuskan suatu permasalahan sebagai berikut: 

1. Adakah pengaruh kualitas pelayanan terhadap kepuasan nasabah menabung 

pada PT. BPR Juwana Artasurya di Kecamatan Juwana Kabupaten Pati? 

2. Adakah pengaruh tingkat suku bunga terhadap kepuasan nasabah menabung 

pada PT. BPR Juwana Artasurya di Kecamatan Juwana Kabupaten Pati? 

3. Adakah pengaruh kualitas pelayanan dan tingkat suku bunga berpengaruh 

terhadap kepuasan nasabah menabung pada PT. BPR Juwana Artasurya di 

Kecamatan Juwana Kabupaten Pati? 

 

E. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah untuk 

mengetahui: 

1. Apakah kualitas pelayanan akan mempengaruhi kepuasan nasabah menabung 

pada PT. BPR Juwana Artasurya di Kecamatan Juwana Kabupaten Pati. 

2. Apakah tingkat suku bunga akan mempengaruhi kepuasan nasabah menabung 

pada PT. BPR Juwana Artasurya di Kecamatan Juwana Kabupaten Pati. 
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3. Keterkaitan antara kualitas pelayanan dan tingkat suku bunga terhadap 

kepuasan nasabah menabung pada PT. BPR Juwana Artasurya di Kecamatan 

Juwana Kabupaten Pati. 

 

F. Manfaat Penelitian 

Manfaat Penelitian diharapkan tercapai dalam penelitian ini adalah manfaat 

secara teoritis dan manfaat secara praktis sebagai berikut: 

1. Manfaat Teoritis 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran kepada dunia 

pendidikan tentang cara dan fenomena berbisnis sehingga dunia pendidikan 

dapat mempelajari tentang dunia perbankan serta mengajarkan managejemen 

perbankan kepada anak didik. 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi PT. BPR Juwana  Artasurya di Kecamatan Juwana Kabupaten Pati  

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan pertimbanagan dan 

pedoman dalam pengambilan kebijaksanaan yang berhubungan dengan 

kepuasan nasabah. 

b. Bagi Nasabah 

Dapat menambah wawasan berfikir terutama berkaitan dengan perbankan. 
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c. Bagi Peneliti 

Dapat meningkatkan pengetahuan tentang seberapa besar pengaruh kualitas 

pelayanan dan tingkat suku bunga yang terdapat di PT. BPR Juwana 

Artasurya untuk memberikan kepuasan kepada nasabah yang menabung. 


