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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Perkembangan ekonomi dunia saat ini mengalami kemajuan yang 

sangat pesat. Kemajuan perekonomian mencakup semua sektor, baik sektor 

industri (manufaktur), jasa, dan perbankan. Begitu juga di Indonesia, 

perkembangan perekonomian ini menuntut masyarakat untuk memilih 

perbankan yang cocok untuk melaksanakan sirkulasi dana yang ada, baik 

pada perorangan ataupun organisasi. Konsumen mempunyai beberapa 

alasan dan pertimbangan untuk menentukan keputusan mereka dalam 

memilih bank sebagai organisasi yang digunakan untuk sirkulasi dana 

mereka. 

Bank merupakan lembaga keuangan yang sangat ketat diatur sesuai 

dengan sifat dasarnya sebagai lembaga kepercayaan, menjadi perantara 

(intermediasi) antara pihak yang mengalami surplus of fund untuk 

diproduktifitaskan pada sektor-sektor yang mengalami lack of fund. Sebagai 

lembaga keuangan yang sangat bergantung pada kepercayaan masyarakat 

bank dituntut untuk memberikan pelayanan yang optimal dengan selalu 

mengutamakan kualitas pelayanan sehingga nasabah akan merasa puas dan 

aman dalam bertransaksi di perbankan. Kepercayaan ini menyangkut 

kredibilitas bank dimata nasabah. Kepercayaan timbul dari suatu proses 

yang lama sampai kedua belah pihak saling mempercayai. Jika kepercayaan 
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sudah timbul antara bank dan nasabah, maka usaha untuk membina kerja 

sama akan lebih mudah sehingga akan memberi keuntungan bagi kedua 

belah pihak. Dari pihak bank, hal tersebut menimbulkan loyalitas nasabah 

yang sangat berguna demi kelangsungan hidup bank yang bersangkutan. 

Sedangkan bagi nasabah, keuntungan yang diperoleh adalah mendapatkan 

produk yang tepat yaitu tercapainya kepuasan akan produk perbankan dan 

mengurangi resiko ketidakpuasan terhadap produk perbankan yang 

digunakan. 

Lingkungan yang berubah sangat cepat dalam hal peraturan, struktur 

dan teknologi telah merubah wajah industri perbankan di seluruh dunia. 

Perubahan-perubahan yang terjadi telah mengurangi hambatan-hambatan 

yang ada bagi perusahaan perbankan untuk melakukan ekspansi sehingga 

kondisi tersebut akan menciptakan pasar industri perbankan global yang 

terintegrasi. Perubahan-perubahan tersebut memungkinkan perusahan-

perusahaan perbankan untuk memperluas pelayanan yang diberikan kepada 

nasabah-nasabahnya dan menjadikan makin kompetitif satu sama lain. 

Perubahan-perubahan tersebut juga telah mengakibatkan adanya perubahan 

perilaku konsumen (consumer behavior) sehingga perusahaan perbankan 

harus melakukan pemikiran ulang terhadap kebijakan-kebijakan strategisnya 

untuk menjaga kualitas pelayanan yang pada akhirnya dapat tercapainya 

kepuasan nasabah. 

Semenjak dikeluarkannya kebijakan pemerintah bidang perbankan 

pada tahun 1988 yang dikenal dengan paket Oktober 1988 yang isinya 
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adalah diperkenankannya pendirian bank swasta nasional, bank perkreditan 

rakyat dan memberi kemudahan pembukaan kantor baru, maka secara tidak 

langsung telah mengakibatkan liberalisasi sektor perbankan yang 

mendorong munculnya bank-bank baru dan masuknya cabang-cabang bank 

asing di Indonesia, sehingga persaingan antar bank dalam memperebutkan 

pasar semakin ketat. Untuk menghadapi hal tersebut maka tiap perusahaan 

di bidang perbankan perlu memperbaiki kinerjanya dengan meningkatkan 

produktivitas dan efisiensi serta kualitas pelayanan kepada nasabah. 

Perusahaan perbankan dituntut untuk dapat bekerja dengan baik 

dengan menggunakan berbagai macam sumber daya yang dimiliki agar 

dapat diterima di pasar. Salah satu hal yang perlu diperhatikan perusahaan 

perbankan dalam mencapai keberhasilan adalah kualitas pelayanan. 

Menurut Philip Kotler (2001), kualitas pelayanan merupakan totalitas dari 

bentuk karakteristik barang dan jasa yang menunjukkan kemampuannya 

untuk memuaskan kebutuhan pelanggan, baik yang nampak jelas maupun 

yang tersembunyi. Bagi perusahaan yang bergerak di sektor jasa, pemberian 

pelayanan yang berkualitas pada pelanggan merupakan hal mutlak yang 

harus dilakukan apabila perusahaan ingin mencapai keberhasilan. Pelayanan 

yang berkualitas meliputi karyawan yang berkualitas, sarana dan prasarana 

lengkap, bertanggung jawab kepada setiap pelanggan sejak awal hingga 

selesai, melayani secara cepat dan tepat, komunikasi efektif, wawasan dan 

pengetahuan produk, memahami kebutuhan pelanggan. 
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Perusahaan perbankan diharapkan menanamkan nilai-nilai 

kepercayaan nasabah sehingga nasabah memiliki cara pandang dan persepsi 

positif terhadap perusahaan. Namun persepsi itu sendiri dipengaruhi oleh 

nilai-nilai yang dimiliki oleh pelanggan. Menurut Philip Kotler (2002) nilai 

bagi pelanggan (customer delivered value) adalah selisih antara nilai 

pelanggan total dan biaya pelanggan total. Nilai pelanggan total (total 

customer value) adalah sekumpulan manfaat yang diharapkan oleh 

pelanggan dari produk atau jasa tertentu. Biaya pelanggan total (total 

customer cost) adalah sekumpulan biaya yang diharapkan oleh konsumen 

yang dikeluarkan untuk mengevaluasi, mendapatkan, menggunakan, dan 

membuang produk atau jasa. Menurut Kotler (2002:83) definisi pelayanan 

adalah setiap tindakan  atau kegiatan yang ditawarkan oleh suatu pihak 

kepada pihak lain, yang pada dasarnya tidak berwujud dan tidak 

mengakibatkan kepemilikan apapun. Produksinya dapat dikaitkan atau tidak 

dikaitkan pada satu produk fisik. Pelayanan merupakan perilaku produsen 

dalam rangka memenuhi kebutuhan dan keinginan konsumen demi 

tercapainya kepuasan pada konsumen itu sendiri. Kotler juga mengatakan 

bahwa perilaku tersebut dapat terjadi pada saat sebelum dan sesudah 

terjadinya transaksi. Pada umumnya pelayanan  yang bertaraf tinggi akan 

menghasilkan kepuasan yang tinggi serta pembelian ulang yang lebih 

sering. Kata kualitas mengandung banyak definisi dan makna, orang yang 

berbeda akan mengartikannya secara berlainan tetapi dari beberapa definisi 
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yang dapat kita jumpai memiliki beberapa kesamaan walaupun hanya cara 

penyampaiannya saja biasanya terdapat pada elemen  sebagai berikut : 

1.Kualitas meliputi usaha memenuhi atau melebihkan harapan pelanggan. 

2.Kualitas mencakup produk, jasa, manusia, proses dan lingkungan. 

3.Kualitas merupakan kondisi yang selalu berubah. 

Kotler (2001;26) mendefinisikan kepuasan sebagai perasaan suka atau 

kecewa seseorang sebagai hasil dari perbandingan antara persepsi atau 

kinerja produk dengan harapannya. Definisi ini mengandung pengertian 

bahwa kepuasan merupakan fungsi kinerja yang dipersepsikan dengan 

harapan. Terciptanya kepuasan pelanggan dapat memberikan beberapa 

manfaat diantaranya hubungan antara perusahaan dan pelanggannya 

menjadi dekat atau harmonis, memberikan dasar yang baik bagi pembelian 

ulang produk atau jasa tersebut, sehingga membentuk suatu rekomendasi 

dari mulut ke mulut (word of mouth) yang menguntungkan. Tanggapan 

emosinal  terhadap pengalaman konsumen suatu produk atau jasa 

menyatakan bahwa kepuasan pelanggan merupakan evaluasi pembeli 

dimana alternatif yang dipilih sekurang-kurangnya sama atau melampaui 

harapan pelanggan, sedangkan ketidakpuasan timbul apabila hasil 

(outcome)  tidak memenuhi harapan. Pada hakikatnya, tujuan utama setiap 

bisnis untuk menciptakan dan mempertahankan pelanggan. 

 Penilaian akan kualitas layanan dikembangkan oleh Leonard L.Barry, 

Parasuraman dan Zeithaml dalam Philip Kotler yang dikenal dengan Service 

Quality (SERVQUAL). Service Quality secara umum dapat dibentuk oleh 
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lima dimensi yaitu : Tangible (bukti fisik), Reliability (kehandalan), 

Responsiveness (daya tanggap) , Assurance (Jaminan), dan Empathy 

(empati). Kelima dimensi dalam kualitas layanan dimaksudkan untuk 

mengetahui kualitas layanan yang diberikan sebagai sarana untuk 

mengevaluasi serta memperbaiki kualitas layanan yang diberikan dan 

merupakan kunci utama untuk meningkatkan kepuasan nasabah yang pada 

akhirnya berujung pada loyalitas nasabah. Untuk menciptakan pelayanan 

yang baik setiap karyawan bank harus memilliki keterampilan tertentu yang 

mampu menguasai pekerjaan-pekerjaan yang ada di bank serta memberikan 

pelayanan yang terbaik pada nasabah atau masyarakat. 

Adapun beberapa penelitian terdahulu mengenai pengaruh dimensi 

kualitas pelayanan terhadap kepuasan nasabah, penelitian ini pada bank-

bank konvensional. Penelitian Kuswanto (2009) mengenai Pengaruh 

Kualitas Layanan Terhadap Tingkat Kepuasan Nasabah pada Bank 

Danamon Jakarta menyimpulkan bahwa Tangible dan Empathy berpengaruh 

positif dan signifikan terhadap tingkat kepuasan nasabah. Penelitian 

Hartanto (2010) mengenai Analisis Pengaruh Kualitas Pelayanan Jasa 

Perbankan Terhadap Kepuasan Nasabah pada PD.BPR Bank Jogja 

menyimpulkan bahwa Empathy berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

tingkat kepuasan nasabah, sedangkan Responsiveness, Tangible, Reliability, 

dan Assurance berpengaruh positif terhadap kepuasan, tetapi tidak 

signifikan. Penelitian Yusnaini (2010) mengenai Pengaruh Kualitas 

Pelayanan Internet Banking Terhadap Kepuasan dan Loyalitas Konsumen 
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pada Bank Swasta menyimpulkan bahwa Tangible, Responsiveness, dan 

Empathy berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat kepuasan 

nasabah. Penelitian Khatimah (2011) mengenai Analisis Pengaruh Kualitas 

Pelayanan Terhadap Kepuasan Nasabah pada BRI Cabang Semarang 

Pattimura menyimpulkan bahwa Empathy dan Assurance berpengaruh 

positif dan signifikan terhadap tingkat kepuasan nasabah, sedangkan 

Responsiveness, Tangible, dan Reliability berpengaruh positif terhadap 

kepuasan, tetapi tidak signifikan. Penelitian Hasanah (2013) mengenai 

Analisis Pengaruh Kualitas Pelayanan Terhadap Tingkat Kepuasan Nasabah 

pada PT.Bank Muamalat Indonesia Cabang Palu menyimpulkan bahwa 

Reliability berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat kepuasan 

nasabah, sedangkan Tangible, Responsiveness, Assurance dan Empathy 

berpengaruh positif terhadap kepuasan, tetapi tidak signifikan. 

Bank Rakyat Indonesia merupakan Bank Pemerintah Pertama di 

Indonesia. Memiliki visi yaitu menjadi bank komersial terkemuka yang 

selalu mengutamakan kepuasan nasabah. Berdasarkan visi tersebut  BRI 

Cabang Wonogiri selalu melakukan evaluasi dari tahun ke tahun dalam hal 

penciptaan kepuasan nasabah. BRI Cabang Wonogiri sadar betul bahwa 

kualitas pelayanan memiliki peran penting dalam penciptaan kepuasan 

nasabah. Nasabah yang semakin kritis terhadap pelayanan yang diperoleh, 

membuat BRI Cabang Wonogiri harus dapat melaksanakan kegiatan 

operasional sebaik mungkin untuk memberikan pelayanan terbaik.  
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Tabel 1.2 

Data Jumlah Nasabah 

PT. BRI Cabang Wonogiri 

Tahun 2012-2014 

 

No Tahun Jumlah Nasabah 

1 2012 21.520 

2 2013 20.678 

3 2014 23.610 

Sumber : PT. BRI Cabang Wonogiri Tahun 2015 

 

Penurunan dan peningkatan jumlah nasabah dari tahun ke tahun dapat 

dijadikan evaluasi bagi perusahaan untuk menilai seberapa tinggi tingkat 

kepuasan nasabah pada pelayanan yang diberikan perusahaan. Untuk dapat 

meningkatkan jumlah nasabahnya, BRI Cabang Wonogiri harus 

memperhatikan kualitas pelayanan yang diberikan. Dengan kualitas 

pelayanan  yang dapat memenuhi kebutuhan dan keinginan nasabah 

diharapkan dapat mengimbangi harapan nasabah BRI Cabang Wonogiri dan 

agar dapat diperoleh informasi-informasi baru untuk mengetahui kualitas 

pelayanan yang paling efektif guna menciptakan jumlah nasabah yang lebih 

besar. 

Berdasarkan latar belakang tersebut diatas maka penulis tertarik untuk 

melakukan penelitian dengan judul “ANALISIS PENGARUH 

KUALITAS PELAYANAN  JASA PERBANKAN TERHADAP 

KEPUASAN NASABAH PADA BRI CABANG WONOGIRI”. 
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1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, peneliti bermaksud mendapatkan 

bukti empiris. Adapun perumusan masalahnya adalah sebagai berikut : 

1. Apakah tangible berpengaruh terhadap kepuasan nasabah BRI Cabang 

Wonogiri? 

2. Apakah reliability berpengaruh terhadap kepuasan nasabah BRI Cabang 

Wonogiri? 

3. Apakah responsiveness berpengaruh terhadap kepuasan nasabah BRI 

Cabang Wonogiri? 

4. Apakah assurance berpengaruh terhadap kepuasan nasabah BRI Cabang 

Wonogiri? 

5. Apakah empathy berpengaruh terhadap kepuasan nasabah BRI Cabang 

Wonogiri? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

1. Untuk menguji apakah tangible berpengaruh terhadap kepuasan 

nasabah BRI Cabang Wonogiri 

2. Untuk menguji apakah reliability berpengaruh terhadap kepuasan 

nasabah BRI Cabang Wonogiri 

3. Untuk menguji apakah responsiveness berpengaruh terhadap kepuasan 

nasabah BRI Cabang Wonogiri 

4. Untuk menguji apakah assurance berpengaruh terhadap kepuasan 

nasabah BRI Cabang Wonogiri 



10 
 

 
 

5. Untuk menguji apakah empathy berpengaruh terhadap kepuasan 

nasabah BRI Cabang Wonogiri 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

1. Bagi Penulis 

Penelitian ini digunakan untuk menerapkan teori yang diperoleh di 

bangku kuliah ke dalam praktek yang dijalani dalam perusahaan 

sekaligus aplikasi dari teori pemasaran khususnya kepuasan konsumen. 

2. Bagi Perusahaan 

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dalam 

rangka menentukan strategi mengenai peningkatan pelayanan kepada 

nasabah. 

3. Bagi Pihak Lain 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai tambahan 

informasi bagi peneliti yang akan melakukan penelitian yang sama dan 

untuk menambah pengetahuan. 

4. Bagi Ilmu Pengetahuan 

Hasil Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai masukan 

dalam pengembangan ilmu-ilmu pemasaran. 

 

1.5 Sistematika Penyusunan Skripsi 

Adapun sistematika penyusunan skripsi ini adalah sebagai berikut : 

BAB I   :  PENDAHULUAN 
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Dalam bab ini berisi mengenai latar belakang masalah, 

perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, serta 

sistematika penelitian. 

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA 

Dalam bab ini akan diuraikan mengenai landasan teori yang           

melandasi penelitian ini, hasil penelitian terdahulu, kerangka 

pemikiran serta hipotesis. 

 BAB III : METODOLOGI PENELITIAN 

Dalam bab ini berisi mengenai populasi dan sampel, definisi 

variabel, definisi operasional variabel, metode pengumpulan 

data, serta metode analisis yang digunakan. 

 BAB IV : PELAKSANAAN DAN HASIL PENELITIAN 

Dalam bab ini berisi mengenai gambaran umum objek 

penelitian, analisis, dan hasil analisis data. 

 BAB V : PENUTUP 

Dalam bab ini berisi tentang kesimpulan dan saran.  

 

  

  

 


