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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Bisnis perbankan merupakan bisnis jasa yang berdasarkan azas 

kepercayaan sehingga masalah kepuasan nasabah menjadi faktor yang sangat 

menentukan dalam keberhasilan usaha. Moorman (1993) mendefinisikan 

kepercayaan sebagai kesediaan individu untuk menggantungkan dirinya pada 

pihak lain yang terlibat dalam pertukaran karena individu mempunyai 

keyakinan kepada pihak lain. Menurut Gramer dan Brown (dalam Utomo 

2006:27) memberikan definisi mengenai Loyalitas (loyalitas jasa),yaitu 

derajat sejauh mana seorang konsumen menunjukkan perilaku pembelian 

berulang dari suatu penyedia jasa,memiliki suatu deposisi atau kecenderungan 

sikap positif terhadap penyedia jasa,dan hanya mempertimbangkan untuk 

menggunakan penyedia jasa ini pada saat muncul kebutuhan untuk memakai 

jasa ini. 

 Kualitas Pelayanan merupakan tingkat keunggulan yang diharapkan 

untuk memenuhi keinginan konsumen (Lovelock dalam Yazid, 1999). 

Sedangkan Fasilitas Perkembangan sektor perbankan ini menimbulkan 

persaingan yang ketat. Persaingan mengharuskan setiap bank berlomba-lomba 

untuk memberikan pelayanan yang terbaik pada nasabahnya, baik secara 

kualitas  dengan pelayanan yang berorientasi pada kepuasan pelanggan atau 

nasabah  (customer satisfication)maupun kuantitas yaitu dengan menambah 
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berbagai strategi agar mampu bersaing dengan baik seperti halnya, 

pemanfaatan teknologi juga sebagai salah satu strategi perbankan untuk 

meningkatkan efisiensi dalam kegiatan operasionalnya,yang pada akhirnya 

akan mengoptimalkan kinerja bank sehingga dapat meningkatkan kepuasan 

untuk para nasabahnya (Basar dan Ismady,2009). 

Pada masa sekarang ini banyak terdiri bank yang beroperasi untuk 

kegiatan perekonomian baik Bank Konvensional,Bank Syari’ah dan Bank 

Perkreditan Rakyat atau BPR. Perbankan merupakan inti dari system 

keuangan setiap negara untuk itu industri perbankan perlu mendapatkan 

perhatian dan pertumbuhan ekonomi global,karena dari kemajuan ekonomi 

suatu negara dapat dilihat dari kemajuan industri perbankan tersebut. 

PD. BKK Eromoko Kantor Cabang Nguntoronadi menyedikan 

macam-macam produk jasa yang diajukan bagi nasabah,yang salah satunya 

seperti kredit atau pembiayaan. Pemberian kredit tersebut untuk modal usaha 

atau untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Pengambilan pembiayaan 

disesuaikan dengan jenis dan kebutuhan agar bisa digunakan untuk 

meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan tidak memberatkan pengusaha 

kecil dalam proses pengambilan. 

Pengambilan kredit didorong oleh kebutuhan masyarakat yang 

semakin tinggi,dimana dengan pendapatan yang diperoleh mereka tidak dapat 

mencukupi kebutuhan yang semakin banyak. Maka dari itu PD. BKK 

Eromoko Kantor Cabang Nguntoronadi 
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diperlukan untuk dapat memperbaiki kepentingan masyarakat dan 

meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan latar belakang yang berbeda. 

Namun semua dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhnnya saat dan dimasa 

yang akan datang. 

PD. BKK Eromoko Kantor Cabang Nguntoronadi dalam melakukan 

usaha yang  dituntut untuk selalu memperhatikan syarat-syarat yang harus 

dipenuhi sebelum permohonan kredit tersebut direalisasi. Oleh karena itu 

adanya prosedur yang diterapkan diharapkan dapat mengendalikan kredit 

macet agar tidak mempengaruhi modal yang ada,oleh karena itu Bank harus 

mampu menarik kreditur melalui beberapa upaya untuk dapat 

mempengaruhinya. 

Berdasarkan latar belakang tersebut, perlu dilaksanakan penelitian tentang 

“ANALISIS BEBERAPA FAKTOR YANG MEMPENGARUHI 

LOYALITAS NASABAH PD. BKK EROMOKO KANTOR CABANG 

NGUNTORONADI” 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah penelitian yang telah diuraikan 

sebelumnya maka yang menjadi perumusan masalah penelitian ini adalah 

sebagai berikut : 

1. Adakah pengaruh signifikan kualitas pelayanan,kepercayaan nasabah dan 

fasilitas terhadap Loyalitas Nasabah? 

2. Diantara kualitas pelayanan,kepercayaan nasabah dan fasilitas variabel 

mana yang punya pengaruh dominan terhadap Loyalitas Nasabah? 
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C. Tujuan Penelitian 

1. Untuk mengetahui pengaruh kualitas pelayanan,kepercayaan nasabah dan 

fasilitas terhadap Loyalitas Nasabah. 

2. Untuk mengetahui variabel mana diantara kualitas pelayanan,kepercayaan 

nasabah dan fasilitas berpengaruh dominan terhadap Loyalitas Nasabah.  

D. Manfaat Penelitian 

Bagi bank : 

1. Sebagai masukan dalam bentuk informasi kepada pihak bank mengenai 

betapa penting faktor kualitas pelayanan,kepercayaan nasabah dan fasilitas 

untuk menunjamg loyalitas bank. 

2. Sebagai sumbangan pemikiran yang bermanfaat demi kemajuan bank. 

Bagi peneliti : 

1. Penelitian ini memberikan tambahan wawasan dan pengetahuan bagi 

penulis dalam manajmen pemasaran. 

2. Sebagai evaluasi dan bahan masukan praktek lapangan bagi penulis 

tentang beberapa faktor yang mempengaruhi loyalitas PD. BKK Eromoko 

Kantor Cabang Nguntoronadi 

 

 

 

 


