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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. LATAR BELAKANG 

Perbankan sebagai lembaga yang berperan dalam transaksi keuangan 

telah menggunakan teknologi informasi yang terus mengalami 

perkembangan. Masyarakat menyimpan uangnya di bank, maka pihak 

perbankan memberikan rangsangan berupa balas jasa yang akan diberikan 

kepada para nasabah. Rangsangan tersebut dapat berupa kemudahan 

pembukaan rekening tabungan, bunga yang tinggi, hadiah-hadiah/souvenier, 

gratis biaya transfer antar rekening, fasilitas ATM,  jaminan keamanan. 

Menurut Parasuraman dan Zeithaml (dalam Tjiptono, 2007:70) 

mengemukakan bahwa kualitas pelayanan adalah tingkat keunggulan yang 

diharapkan dan pengendalian atas tingkat keunggulan tersebut untuk 

memenuhi keinginan pelanggan, dalam kualitas pelayanan ada beberapa 

dimensi, yaitu tangible (bukti fisik), reliability (keandalan), responsive (daya 

tanggap), assurance (jaminan) dan emphaty (empati). Fasilitas ATM yang 

tersebar diseluruh Indonesia, yang memudahkan nasabah dalam mengambil 

dan menyetor setiap harinya tanpa dibatasi ruang  dan waktu. 

Kemudahan yang diberikan melalui layanan ATM menjadi daya tarik 

tersendiri bagi nasabah. Kualitas pelayanan tercermin dari kepuasan 

konsumen untuk melakukan penggunaan ulang jasa Parasuraman et al (1993) 

(dalam Hidayat, 2009). 
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Unsur terpenting dalam industri perbankan adalah kepercayaan. 

Manfaat psikologis kepercayaan lebih penting dari pada manfaat perlakuan 

khusus atau sosial dalam hubungan konsumen dengan perusahaan jasa. 

Barney dan Hansen (Dalam milianasari, 2012) berpendapat bahwa 

kepercayaan merupakan keyakinan mutual dari kedua pihak bahwa diantara 

keduanya tidak akan memanfaatkan kelemahan pihak lain.  

Kepuasan pelanggan (nasabah) merupakan inti dari pencapaian profit 

dalam jangka panjang. Kepuasan pelanggan didasarkan pada upaya 

meniadakan atau setidaknya mengurangi kesenjangan. Oliver (dalam Umar, 

2003:14) menyatakan bahwa kepuasan pelanggan didefinisikan sebagai 

evaluasi purnabeli,di mana persepsi terhadap kinerja alternanif atau 

produk/jasa yang digunakan melebihi atau memenuhi harapan. 

Bank BRI merupakan bank pemerintah yang didirikan pada tahun 1895. 

Bank BRI adalah bank yang pertama kali didirikan di republik Indonesia. 

Untuk memberikan kemudahan nasabah bank BRI mengoperasikan banyak 

unit jaringan ATM yang tersebar di kabubaten-kabupaten seluruh Indonesia, 

dapat dikatakan BRI memiliki jaringan yang luas dan dapat menjangkau 

semua nasabah baik dengan layanan melalui kantor cabang, kantor unit 

maupun layanan unit ATM.  

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan 

penelitian pada nasabah pengguna ATM pada PT. BANK RAKYAT 

INDONESIA (PERSERO) TBK. Sebagai salah satu bank di Indonesia yang 

banyak mengoperasikan unit mesin ATM, dengan judul :  
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“PENGARUH KUALITAS PELAYANAN ATM DAN 

KEPERCAYAAN TERHADAP KEPUASAN NASABAH (Studi Kasus 

pada Nasabah Bank BRI). 

 

B. Perumusan Masalah 

Berdasarkan uraian di atas, maka permasalahan yang ingin diteliti 

dalam penelitian ini adalah :  

1. Apakah dimensi kualitas pelayanan berpengaruh signifikan pada 

kepuasan nasabah? 

2. Apakah kepercayaan berpengaruh signifikan terhadap kepuasan 

nasabah? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Sesuai dengan perumusan masalah yang ditentukan diatas, maka tujuan 

yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Untuk mengetahui pengaruh kualitas pelayanan jasa dan 

kepercayaan  terhadap kepuasan nasabah. 

2. Untuk mengetahui pengaruh kepercayaan  terhadap kepuasan 

nasabah. 
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D. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat diantaranya : 

1. Bagi Perusahaan 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan 

untuk menentukan  kebijakan dalam menilai kepuasan pengguna 

jasa ATM BRI. 

2. Bagi Akademis 

Sebagai referensi ilmiah bagi penulisan lebih lanjut pada 

masalah yang berkaitan 


