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ABSTRACT 

 

 

 

 
SUPARYADI, NIM.P.100040023, MAGISTER PROGRAM, MUHAMMADIYAH 

UNIVERSITY OF SURAKARTA, 2006 
 

TITLE OF THESIS : A STUDY ABOUT THE SERVICES BETWEEN THE 
BANKING OF SURAKARTA CITY 

 
 
 

The aim of the research is to evaluate the factor influence of Human 
Resource, Management System, Information Technology, Service Price and 
Corporate Culture to banking services of Surakarta City. 

The results of F the experiment is done with F and R² test, showns that the 
model used is good enough, they are the chosen of Human Resource variable,  
Management System, Information Technology, Service Price, and Corporate Culture 
are Suitable. 

Partial or individual regression coefficient test (t test) can be known that 
Human Resource, Management System, Information Technology, Service Price, and 
Corporate Culture can be conclude as follows : (a) Human Resource, Information 
Technology, Service Price variable, have a positive and significant influence to the 
banking services in Surakarta City; (b) Management System, and Corporate Culture 
variable haven’t influent to the banking services in Surakarta City. 

Based on the rate of beta coefficient value can be shown that Human 
Resource variable influent the most dominant to bank service, than the second rate is 
information technology variable and the third rate is service price variable. 

 

Key words : Human Resource, Management System, Information Technology, 
Service Price, and Corporate Culture. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Tahun 1998 dan semester pertama tahun 1999 merupakan tahun musibah bagi industri nasional, terutama 

karena adanya rangkaian dampak krisis moneter. Namun demikian para pengamat berpendapat bahwa terpuruknya 

industri perbankan juga tidak lepas dari dampak deregulasi perbankan Paket 27 Oktober 1998 (PAKTO), khususnya 

leniency atau kemudahan untuk memperoleh lisency usaha perbankan. Pada saat itu jumlah bank tiga kali lebih banyak 

dibandingkan jumlah yang ada sebelumnya (66 bank) sehingga mengubah struktur perbankan dan tingkat persaingan. 

Meski persaingan berdampak positif terhadap pelayanan perbankan, persaingan juga dapat berdampak negatif yang 

mengarah pada Unfair Competition sehingga mengakibatkan kegagalan bank.  

Tingginya tingkat persaingan mengakibatkan banyak bank terpaksa saling berlomba untuk mendapatkan 

nasabah, baik nasabah yang ingin mengajukan pinjaman maupun nasabah yang ingin menyimpan uangnya di bank dalam 

bentuk Tabungan, Deposito, dan Giro untuk mendukung likuiditas bank. Khusus tabungan yang merupakan dana murah 

bagi bank dibanding deposito, bank-bank berlomba memberikan hadiah menarik dari barang keperluan rumah tangga 

sampai dengan mobil, sepeda motor, dan barang-barang elektronika. Pelayanan bank yang baik dan ramah, meningkatkan 

image bank dan kepercayaan serta kepuasan pelanggan/nasabah sangat dibutuhkan perbankan dalam rangka menghadapi 

persaingan antar bank yang semakin marak. 

Bank adalah perusahaan jasa yang menyampaikan hasil perusahaan kepada konsumen. Oleh karena itu, 

diperlukan kegiatan yang disebut pelayanan atau service. Tanpa pelayanan yang baik, tidaklah mungkin hasil perusahaan 

dapat dinikmati oleh nasabahnya (konsumen). Dapat disimpulkan nasabah memegang peranan penting dalam mengukur 

kepuasan, baik terhadap produk maupun terhadap pelayanan yang diberikan perusahaan. 

Pentingnya pelayanan terlihat dari pengertian pelayanan menurut beberapa ahli. Kotler (1999 : 486) 

berpendapat bahwa pelayanan adalah aktivitas atas hasil yang dapat ditawarkan oleh satu pihak kepada pihak lain. 

Hadipranata  (dalam Hadinoto, 2003 : 141), pelayanan adalah aktivitas tambahan diluar tugas pokok yang diberikan 

kepada pelanggan, nasabah, dan sebagainya, serta dirasakan baik sebagai penghargaan maupun penghormatan. 

Dari beberapa pendapat tersebut, diperoleh gambaran bahwa perusahaan yang berhasil bukanlah perusahaan 

yang mampu memperkenalkan produknya, tetapi justru perusahaan yang berhasil menarik pelanggannya. Berarti 

pelayanan memegang peranan besar untuk mencapai tujuan perusahaan. Pelayanan (service) oleh sementara kalangan 

yang belum mengerti makna sebenarnya dianggap sebagai beban. Padahal dalam perusahaan jasa seperti bank, pelayanan 

justru merupakan kegiatan yang mengandung pengertian menghormati. Di Negara-negara maju, nasabah ditempatkan 



 

 

sebagai “King” atau “Raja”. Hadipranata memperkenalkan nilai-nilai pelayanan dengan pranata (system) “Sembah” yang 

mengandung makna menyembah dalam arti menghormati. 

Hadinoto (2003 : 142) menyebutkan faktor keberhasilan pelayanan yang lebih utama adalah Sumber daya 

Manusia, Sistem, dan teknologi terpadu. Apabila pelayanannya tidak optimal, bank akan sulit mempertahankan kesetiaan 

nasabahnya. Dalam dunia perbankan, walaupun harga-harga jasa suatu bank lebih murah daripada bank lain, belum tentu 

menjamin bahwa nasabah akan memilih bank tersebut. Bank yang mempunyai pelayanan yang baik, misalnya ramah 

tamah, cepat tanggap terhadap nasabah, murah senyum, kenyamanan banking hall, dan kebersihan yang terjaga akan 

membuat nasabah betah dan akhirnya menjadi puas. 

Pengalaman menunjukkan bahwa dengan pelayanan yang professional dan bersifat kekeluargaan (familiar) 

dengan selalu menghormati dan menghargai nasabah akan mempunyai nilai lebih jika dibandingkan dengan pesaing lain. 

Dengan demikian, nasabah akan mempunyai kesan baik dan puas dengan pelayanan bank tersebut. 

Bagi setiap bank teknologi informasi adalah cukup urgen, keberadaannya tidak bisa ditawar-tawar lagi, 

mengingat jaringan operasionalnya sangat luas. Tanpa bantuan teknologi informasi, bank akan mengalami banyak 

hambatan antara lain kecepatan laporan menjadi lambat dan tidak akurat, pelayanan dan informasi akan menjadi kurang 

cepat. Untuk memodernisir teknologi secara integrated system on line in the real time manajemen perbankan dihadapkan 

dengan adanya tantangan (challenging). Dengan pertimbangan demi memajukan servis bank dan nama/image bank serta 

tingkat persaingan bank yang semakin ketat, diperlukan anggaran dana yang besar. Aplikasi dari Informasi teknologi 

beberapa bank besar telah menyiapkan ATM (Anjungan Tunai Mandiri) dan bank-bank kecil berusaha melakukan 

kerjasama dengan bank besar, misalnya, ATM bank BCA dengan Bank Panin, Bank Niaga, Bank Universal dan Bank 

Bali. Bank bank BUMN mengadakan ATM bersama dengan nama LINK (BRI, BNI, Mandiri,BTN). Layanan perbankan 

yang lain yakni dengan memberikan layanan jasa Credit Card dan Debit Card (BCA, Mandiri), pelayanan khusus pribadi 

kepada debitur utama, misalnya Bank Mandiri dengan PRIORITAS, Bank Danamon dengan PRIMA-GOLD, Bank BRI 

dengan EKSEKUTIF.  

Sumber Daya Manusia (human resources) merupakan faktor terpenting dalam operasional bank. Untuk itu, 

manajemen SDM merupakan unsur paling utama dalam kebijaksanaan top manajemen dan dalam pelaksanaannya 

diperlukan seni memimpin tersendiri Baik atau buruknya system kerja, sangat tergantung pada orang yang 

melaksanakannya. Oleh karena itu, memilih karyawan bank yang baik merupakan faktor terpenting yang menentukan 

berhasil tidaknya system kerja yang diterapkan yaitu orang yang tidak menyalahgunakan kekuasaan/jabatan untuk 

kepentingan pribadi, tidak akan merugikan perusahaan atau nasabah. Untuk mengatasi hal tersebut, diperlukan pembinaan 

agar para karyawan mengerti tanggung jawabnya masing masing. Oleh karena itu Sumber Daya manusia ditinjau dari 

kualitas dan kuantitasnya harus dipersiapkan dengan baik,  Faktor SDM inilah yang menentukan keberhasilan atau 

kegagalan suatu usaha, dengan demikian, pemanfaatan SDM merupakan suatu ilmu yang mutlak harus dikuasai oleh 

manajemen bank. 



 

 

Penduduk Kota Surakarta akhir tahun 2004 sejumlah 505.453 jiwa (malam hari) dan didukung dengan 

penduduk eks karesidenan Surakarta adalah merupakan salah satu kota besar di Indonesia yang menjadi pasar potensial 

dan kota pilihan investasi dunia usaha khususnya perbankan baik perbankan nasional maupun internasional, ini dibuktikan 

dengan telah berdirinya lebih dari 30 kantor cabang perbankan di kota Surakarta. 

Mengacu pada uraian tersebut di atas peneliti bermaksud untuk mengkaji lebih lanjut tentang bagaimana 

pengaruh SDM, Sistem Manajemen, Teknologi Informasi, Harga Jasa dan Corporate Culture terhadap  pelayanan 

perbankan di kota Surakarta. Sehingga penulis mengambil judul tesis ini “Studi Pelayanan Antar Bank di Kota 

Surakarta” 

 

B. Rumusan Masalah 

Dari latar belakang masalah diatas dapat dirumuskan masalah penelitian 

sebagai berikut : 

1. Seberapa besar pengaruh variable SDM, Sistem Manajemen, Teknologi 

Informasi, Harga Jasa dan Corporate Culture terhadap pelayanan jasa 

perbankan ? 

2. Variabel apakah yang paling dominan dalam mempengaruhi kualitas 

pelayanan jasa perbakan di kota Surakarta ? 

 

 

C. Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian  ini dapat dikemukakan secara singkat sebagai 

berikut : 

1. Menganalisis pengaruh variabel SDM, Sistem Manajemen, Teknologi 

Informasi, Harga Jasa dan Corporate Culture terhadap kinerja pelayanan 

perbankan bagi nasabahnya. 



 

 

2. Menganalisis variabel yang paling dominan berpengaruh terhadap pelayanan 

jasa perbankan untuk sampel bank dan sampel gabungan 

D. Manfaat  Penelitian 

Diharapkan penelitian ini dapat memberikan manfaat dan kegunaan 

sebagai berikut : 

1. Sebagai khasanah pengembangan ilmu-ilmu yang relevan seperti SDM 

Perbankan, Sistem Manajemen, Pelayanan Nasabah (Service Consumer), 

Teknologi Informasi Perbankan dan Budaya Organisasi (Corporate Culture). 

2. Memberikan sumbangan pemikiran bagi ilmu ekonomi, khususnya 

pengembangan teori ekonomi manajemen yang mengembangkan sektor 

pemasaran jasa perbankan. 

3. Dapat memberi gambaran dan strategi yang harus ditempuh bagi pelaku 

dunia usaha perbankan dalam upaya peningkatan pelayanan kepada 

nasabahnya. 

4. Menjadi bahan penelitian lebih lanjut oleh peneliti lain yang berminat 

meneliti pada bidang yang sama. 

 




