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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Bisnis perbankan di Indonesia era tahun 60-an dan 70-an merupakan 

bisnis yang belum begitu terkenal, di mana bank tidak perlu mencari nasabah 

tetapi sebaliknya nasabahlah yang datang mencari bank. Kemudian era tahun 

80-an dan 90-an kesan dunia perbankan menjadi terbalik, karena di era ini 

justru perbankan mulai aktif mengejar nasabah. Selanjutnya, awal tahun 1997 

sampai dengan tahun 2000 merupakan kehancuran dunia perbankan Indonesia. 

Puluhan bank dilikuidasi alias dibubarkan dan puluhan lain dimerger akibat 

terus-menerus menderita kerugian.  

Saat ini perkembangan dunia usaha di Indonesia tidak terlepas dari 

peranan pemerintah yang memberikan kesempatan terutama bagi perusahaan-

perusahaan untuk dapat mengembangkan diri seluas-luasnya. Untuk dapat 

meningkatkan dunia usaha, salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah 

memperbesar volume usaha di bidang industri dan jasa, yaitu dengan jalan 

penambahan modal usaha. Dana tersebut dapat diperoleh dengan meminjam 

kepada pihak lain, salah satunya adalah lembaga keuangan seperti bank.  

Menurut Kotler (2002:212) menyatakan bahwa,”Keputusan adalah 

sebuah proses pendekatan penyelesaian masalah yang terdiri dari pengenalan 

masalah, mencari informasi, beberapa penilaian alternatif, membuat keputusan 

membeli dan perilaku konsumen setelah membeli”. 
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Persaingan yang semakin ketat mengakibatkan bank berusaha untuk 

memenuhi kebutuhan dan keinginan nasabah dengan cara menempatkan 

orientasi pada nasabah sebagai tujuan utama. Orientasi pada nasabah 

tercermin dari semakin banyaknya industri perbankan yang menyertakan 

komitmennya terhadap kepuasan nasabah dalam pernyataan misinya, iklan, 

maupun public relations release. Perusahaan perbankan semakin sadar bahwa 

kunci utama untuk memenangkan persaingan adalah memberikan nilai dan 

kepuasan kepada pelanggan melalui produk dan jasa berkualitas dengan harga 

bersaing dengan berbagai promosi dan dengan saluran distribusi yang baik 

sehingga para nasabah berminat mengambil keputusan kredit. 

Bank Perkreditan Rakyat Kartadhani Mulya merupakan lembaga 

keuangan yang berfungsi melayani perkreditan dan tabungan bagi nasabah. 

Persaingan yang sedemikian ketat dengan bank-bank yang ada membuat Bank 

Perkreditan Rakyat  harus meninjau kembali setrategi untuk dapat menarik 

minat nasabah. Bank Perkreditan Rakyat bersaing tidak hanya dengan bank-

bank nasional, tetapi juga bersaing dengan bank-bank asia yang semakin 

ekspansif dalam mengembangkan jaringan bisnisnya bahkan sampai 

keberbagai daerah. 

Saat ini, Bank Perkreditan Rakyat Kartadhani Mulya yang meminati 

jasanya masih sedikit tiap tahunnya. Dan kebanyakan para nasabah lebih 

memilih untuk berkredit di Bank Perkreditan Rakyat Kartadhani Mulya 

dibandingkan untuk menabung. Pada tahun 2012 saja pengguna layanan kredit 

hanya 65% , sedangkan pada layanan tabungan hanya 20%. Untuk tahun 2013 
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mengalami peningkatan, dengan layanan kredit  75% dan layanan tabungan 

45% dari jumlah nasabah yang ada.  

Untuk meningkatkan kinerja dan melakukan perencanaan yang baik 

dalam menentukan strategi penyaluran kredit, strategi yang dilakukan yaitu 

dengan menerapkan tata kelola perusahaan yang baik. Nasabah merupakan 

sumber penghidupan dari perusahaan. Tanpa adanya nasabah maka 

perusahaan tidak akan dapat diharapkan kelangsungan hidupnya. Dalam suatu 

perusahaan, khususnya perbankan pihak yang paling banyak berhubungan 

langsung dengan keputusan pengambilan kredit oleh nasabah antara lain: 

pemasar (marketing), eservice, kasir dan bagian kredit. Namun demikian 

walaupun bagian-bagian lain tidak sering dan langsung berhubungan dengan 

nasabah, diharapkan untuk mendukung dalam menciptakan keputusan nasabah 

sehingga nasabah berkeinginan untuk mengambil kredit. 

Menurut Lupiyoadi (2013:92) menyatakan bahwa,“Bauran pemasaran 

merupakan perangkat atau alat bagi pemasar yang terdiri atas berbagai unsur 

suatu program pemasaran yang perlu dipertimbangkan agar implementasi 

strategi pemasaran dan penentuan posisi yang ditetapkan dapat berjalan 

sukses”. 

Menurut Lupiyoadi (2001:143) menyatakan bahwa,“Dalam 

menentukan tingkat kepuasan, seseorang pelanggan sering kali melihat dari 

nilai lebih (Value Added) produk maupun kinerja pelayanan yang diterima dari 

suatu proses pembelian terhadap produk/jasa dibandingkan dengan perusahaan 

lain”. Nilai yang diberikan pelanggan sangat kuat didasari oleh faktor kualitas 
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jasa dimana kualitas suatu produk atau jasa adalah sejauh mana produk atau 

jasa memenuhi spesifikasinya. Dalam memasarkan produknya produsen selalu 

berusaha untuk memuaskan keinginan dan kebutuhan para pelanggan lama 

atau baru. Pengambilan keputusan nasabah merupakan suatu kegiatan individu 

yang secara langsung terlibat dalam mendapatkan dan mempergunakan jasa 

yang ditawarkan. 

Bank Perkreditan Rakyat Kartadhani Mulya merupakan perusahaan 

pemerintah yang bergerak disektor perbankan yang tidak luput dari dampak 

persaingan. Dengan berbagai cara dilakukan agar bank tersebut tidak 

kehilangan pasar. Upaya merebut persaingan tersebut dilakukan diantaranya 

dengan meningkatkan kualitas pelayanan serta bauran pemasarannya. Bertolak 

dari paparan diatas, peneliti sengaja mengangkat permasalahan tersebut dalam 

judul “PENGARUH BAURAN PEMASARAN DAN KUALITAS 

PELAYANAN TERHADAP KEPUTUSAN NASABAH DALAM 

MENGAMBIL KREDIT DI BANK PERKREDITAN RAKYAT 

KARTADHANI MULYA, KARTASURA”. 

 

B. Pembatasan Masalah 

Untuk mempermudah dan menghindari kemungkinan terjadinya 

kesalahan dalam penafsiran judul, maka masalah-masalah dalam penelitian ini 

dibatasi pada: 

1. Bauran pemasaran yaitu produk, harga, lokasi, dan promosi karena adanya 

keterbatasan waktu penelitian hanya akan meneliti produk dibatasi oleh 
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kredit mikro, kredit karyawan dan kredit kendaraan bermotor. Harga 

dibatasi oleh bunga, biaya administrasi, biaya provisi dan komisi. Lokasi 

dibatasi oleh kondisi tempat bank tersebut diantaranya keterjangkauan 

transportasi umum, kedekatan jarak dengan pusat kota, kedekatan jarak 

dengan perumahan masyarakat. Promosi dibatasi oleh bentuk periklanan 

yang dilakukan bank yaitu adanya brosur, pemasangan billboard dan 

menjadi sponsor acara-acara tertentu. 

2. Kualitas pelayanan terdiri dari bukti fisik, keandalan, daya tanggap, 

jaminan, dan empati, karena adanya keterbatasan waktu penelitian hanya 

akan meneliti Bukti fisik dibatasi pada tata letak ruang tunggu yang rapi. 

Fasilitas gedung lengkap, peralatan baru dan modern, penampilan 

karyawan yang rapi dan sopan. Keandalan dibatasi pada teliti dalam 

penanganan administrasi, keakuratan data pelayanan. Daya tanggap 

dibatasi pada memberikan pelayanan yang cepat dan tanggap, responsive 

terhadap keluhan, jaminan dibatasi oleh sopan dalam berbicara. Empati 

dibatasi oleh bersikap ramah kepada semua nasabah. 

3. Seluruh nasabah yang diperoleh Bank Perkreditan Rakyat Kartadhani 

Mulya pada tahun 2014 

 

C. Rumusan Masalah 

1. Adakah pengaruh bauran pemasaran (produk, harga, lokasi, promosi) 

terhadap keputusan nasabah dalam mengambil kredit di BPR Kartadhani 

Mulya. 
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2. Adakah pengaruh kualitas pelayanan terhadap keputusan nasabah dalam 

mengambil kredit di BPR Kartadhani Mulya. 

3. Adakah pengaruh bauran pemasaran (produk, harga, lokasi, promosi) dan 

kualitas pelayanan terhadap keputusan nasabah dalam mengambil kredit di 

BPR Kartadhani Mulya. 

 

D. Tujuan Penelitian 

Tujuan merupakan hal yang sangat penting dalam suatu penelitian 

sehingga dengan tujuan penelitian akan dapat bekerja secara terarah baik 

dalam mencapai data dan pemecahan masalah, adapun tujuan dari penelitian 

tersebut adalah: 

1. Untuk mengetahui pengaruh bauran pemasaran (produk, harga, lokasi, 

promosi) terhadap keputusan nasabah dalam mengambil kredit di BPR 

Kartadhani Mulya. 

2. Untuk mengetahui pengaruh kualitas pelayanan terhadap keputusan 

nasabah dalam mengambil kredit di BPR Kartadhani Mulya. 

3. Untuk mengetahui pengaruh bauran pemasaran (produk, harga, lokasi, 

promosi) dan kualitas pelayanan terhadap keputusan nasabah dalam 

mengambil kredit di BPR Kartadhani Mulya. 

 

E. Manfaat Penelitian 

1. Bagi perusahaan 

a. Sebagai masukan bagi pimpinan perusahaan untuk mengevaluasi 

strategi kekuatan dalam pemasaran dengan memberikan kontribusi 
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yang bermakna dengan memberikan bukti empiris dalam rangka 

meningkatkan keputusan  nasabah dalam mengambil kredit. 

b. Penelitian ini mampu memberikan strategi bagi BPR Kartadhani Mulya 

dengan memaksimalkan kekuatan dan mengidentifikasi kelemahan 

serta mengeksploitasi peluang yang ada sehingga mampu berkompetisi 

dengan para pesaingnya. 

2. Bagi peneliti 

Penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu, wawasan dan pengalaman 

dalam mengevaluai dibidang pemasaran.  

3. Bagi pihak lain 

Dijadikan sebagai bahan pertimbangan di dalam memecahkan masalah 

yang sejenis dan sebagai acuan atau referensi dalam melaksanakan 

penelitian lebih lanjut. 

 

F. Sistematika Penulisan 

Untuk mengetahui secara meyeluruh penyusunan skripsi, maka perlu 

adanya sistematika penulisan skripsi. Penulisan skripsi ini terdiri dari 5 bab : 

BAB I  :  PENDAHULUAN 

  Bab ini membahas tentang latar belakang masalah, pembatasan 

masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat 

penelitian dan sistematika penulisan skripsi. 
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BAB II  :  LANDASAN TEORI 

  Bab ini menjabarkan tentang deskripsi teoritis variabel 

penelitian yang meliputi bauran pemasaran, kualitas pelayanan, 

keputusan nasabah dalam mengambil kredit dan hubungan 

antara bauran pemasaran, kualitas pelayanan terhadap 

keputusan nasabah dalam mengambil kredit. Dalam bab ini 

juga berisi kerangka pemikiran secara skematis dan hipotesis. 

BAB III  :  METODE PENELITIAN 

  Bab ini dikemukakan tentang obyek penelitian, jenis dan 

sumber data, populasi, sampel dan sampling, variabel 

penelitian, teknik pengumpulan data dan teknik analisis data.  

BAB IV  : ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN 

  Bab ini dikemukakan tentang setting penelitian, penyajian 

data, analisis data, pengujian hipotesis, dan pembahasan hasil 

penelitian. 

BAB V  :  PENUTUP 

  Bab ini meliputi kesimpulan dan saran-saran. 


