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A. Latar Belakang Masalah 

 Badan usaha bidang jasa keuangan di Indonesia baik milik 

pemerintah maupun milik swasta bergerak menghimpun dan menyalurkan 

dana ke masyarakat pengumpulan dana masyarakat dilakukan dalam bentuk 

simpanan baik berupa tabungan, deposito, atau simpanan lainnya. Kemudian 

disalurkan lagi kepada masyarakat melalui fasilitas kredit, yang dirasa sangat 

membantu pengusaha kecil untuk meningkatkan produktifitas usahanya, oleh 

karena itu pe rlu adanya fasilitas kredit yang tidak memberatkan para 

pengusaha atau debitur dalam pelunasannya. 

Lembaga keuangan bank menyalurkan dananya dalam bentuk kredit, 

dengan mendapatkan imbalan berupa bunga pinjaman. Hasil pembayaran 

bunga ini digunakan oleh bank untuk membayar bunga kepada para penabung 

dan untuk membiayai operasional lainnya. Selisih antara bunga yang diterima 

dan dibayarkan oleh bank disebut “Spread”. Spread merupakan sumber 

pendapatan dan keuangan bank.  

 Krisis perbankan yang melanda Indones ia belum menunjukkan 

tanda–tanda akan berakhir. Hal ini dapat dilihat dari banyak bank yang 

berguguran, ada yang dilikuidasi, ada yang diharuskan merger. Disisi lain para 

pengelola bank swasta justru mengklaim bahwa bank–bank mereka bertambah 

baik prestasinya. Indikatornya adalah bank–bank swasta terus bermunculan 
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bahkan mampu menembus masyarakat lapisan bawah dalam bentuk Bank 

Perkreditan Rakyat (BPR). 

 BPR salah satu lembaga keuangan mikro adalah telah membawa 

angin segar bagi masyarakat. Pasalnya BPR tidak hanya berorientasi 

keuntungan tetapi juga mengemban misi sosial. BPR  semakin menunjukkan 

peranannya sebagai denyut nadi perekonomian. Lembaga ini telah terbukti 

menjadi penggerak perekonomian golongan menengah ke bawah. 

Sebagaimana kita ketahui bahwa kemiskinan merupakan masalah mendasar 

yang dihadapi bangsa kita dimana angka kemiskinan di Indonesia telah 

mencapai angka kurang lebih 96 juta jiwa. 

  Usaha mengentaskan kemiskinan tersebut salah satu caranya adalah 

melalui pemberdayaan BPR di setiap kecamatan, karena BPR sebagai lembaga 

mikro yang berpihak pada masyarakat menengah ke bawah yang faktanya 

sangat jarang terjamah oleh pihak perbankan. Perkembangan BPR hingga saat 

ini cukup menggembirakan yaitu tercatat terdapat 2500 BPR yang tersebar 

diseluruh Nusantara dengan jumlah nasabah mencapai lebih dari 2 juta jiwa. 

 Menurut Shagnaars dalam Fandy Tjiptono (2008:24) “Pada dasarnya 

tujuan dari suatu bisnis adalah untuk menciptakan para nasabah yang merasa 

puas”. Terciptanya kepuasan nasabah dapat memberikan beberapa manfaat, 

diantaranya hubungan antara perusahaan dan nasabahnya menjadi harmonis, 

memberikan dasar yang baik bagi pembelian ulang dan terciptanya loyalitas 

nasabah, dan membentuk suatu rekomendasi dari mulut ke mulut (word of-

mouth ) yang menguntungkan bagi perusahaan.  



 3 

 Menurut Engel, Backwell, dan Miniard (2003:273) mengungkapkan 

bahwa “kepuasan nasabah merupakan evaluasi purnabeli dimana alternative 

yang dipilih sekurang-kurangnya memberikan hasil (outcome) sama atau 

melampaui  harapan nasabah, sedangkan ketidakpuasan timbul apabila hasil 

yang diperoleh tidak memenuhi harapan nasabah”.  

   Pelayanan merupakan salah satu pilihan dari strategi pemasaran 

untuk menciptakan kepuasan nasabah. Secara prinsip, ada tiga kunci 

memberikan pelayanan nasabah yang unggul. Pertama, kemampuan 

memahami kebutuhan dan keinginan nasabah. Kedua, pengembangan data 

base yang lebih akurat dari pada pesaing (mencakup data kebutuhan dan 

keinginan setiap segmen nasabah dan perubahan kondisi pesaingan). Ketiga, 

pemanfaatan informasi-informasi yang diperoleh dari riset pasar dalam 

pengembangan relationship marketing. Penyampaian layanan harus tepat 

waktu, akurat dengan memperhatikan dan keramahan.  

   Menurut Bilson Simamora (2001:172) “Setiap kegiatan atau manfaat 

yang ditawarkan suatu pihak pada pihak lain yang tidak berwujud dan tidak 

mengakibatkan kepemilikkan apapun produk pelayanan bisa berhubungan 

dengan produksi fisik maupun tidak”. Sebenarnya pembedaan antara produk 

dan jasa sukar dilakukan, karena pembelian suatu produk seringkali disertai 

jasa-jasa tertentu. Meskipun demikian, jasa adalah suatu kegiatan yang tidak 

menyebabkan perubahan dalam bentuk-bentuk suatu barang, kelompok ini 

memandang satu-satunya segi yang membedakan antara barang dan jasa tidak 

menyebabkan dalam bentuk barang.  
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 Menurut Philip Kotler (2005:52) “Diversifikasi produk adalah 

pemahaman subyektif dan produsen atas sesuatu yang ditawarkan sebagai 

usaha untuk mencapai tujuan organisasi melalui pemenuhan kebutuhan dan 

keinginan nasabah, sesuai dengan kompetensi dan kapasitas organisasi serta 

daya beli pasar”. Nasabah memilih suatu produk tidak hanya memilih sekedar 

kumpulan atribut fisik karena nasabah memilih sesuatu yang dapat 

memuaskan keinginannya. Perusahaan seharusnya tidak hanya menawarkan 

produk tetapi menawarkan manfaat yang dapat diperoleh dari produk itu, 

karena nasabah tidak hanya menggunakan fungsi produk tetapi mereka juga 

menggunakan produk yang dapat memperkuat citra dirinya.    

 Perkembangan BPR yang sangat pesat serta tingkat persaingan yang 

menyertainya mendasari keinginan peneliti untuk mengungkap factor-factor 

apa yang mempengaruhi kepuasan nasabah dalam menggunakan jasa BPR. 

Berlatar belakang keinginan tersebut diatas, maka penulis ingin mengadakan 

penelitian mengenai “PENGARUH KUALITAS JASA PELAYANAN 

KREDIT DAN DIVERSIFIKASI PRODUK TERHADAP KEPUASAN 

NASABAH DI PT. BPR ARTHA DAYA CAB ANG PALUR 

KARANGANYAR TAHUN 2009“. 

  

B. Pembatasan Masalah  

Pembatasan masalah sangat diperlukan agar dapat mencapai tujuan 

yang diharapkan secara optimal. Oleh karena itu, untuk mendukung hasil yang 

lebih perlu membatasi ruang lingkup masalah. Adapun pembatasan ini adalah : 
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1. Masalah yang akan diteliti dalam penelitian ini adalah kualitas jasa 

pelayanan kredit, diversifikasi produk, dan kepuasan nasabah di PT. 

BPR ARTHA DAYA CABANG PALUR KARANGANYAR. 

2. Populasi penelitian dari kurang lebih 500 nasabah pada PT. BPR 

ARTHA DAYA CABANG PALUR KARANGANYAR. 

 

 

C. Perumusan Masalah  

   Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan, maka 

dapat ditarik suatu rumusan masalah penelitian sebagai berikut : 

1. Adakah pengaruh kualitas jasa pelayanan kredit terhadap kepuasan 

nasabah pada PT. BPR ARTHA DAYA cabang Palur  ? 

2. Adakah pengaruh diversifikasi produk terhadap kepuasan nasabah pada 

PT. BPR ARTHA DAYA cabang Palur ? 

3. Adaka h pengaruh kualitas jasa pelayanan kredit dan diversifikasi produk 

terhadap kepuasan nasabah pada PT. BPR ARTHA DAYA cabang 

Palur? 

 

D. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk : 

1. Untuk mengetahui pengaruh kualitas jasa pelayanan kredit terhadap 

kepuasan nasabah pada PT. BPR ARTHA DAYA cabang Palur. 
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2. Untuk mengetahui pengaruh diversifikasi produk terhadap kepuasan 

nasabah pada PT. BPR ARTHA DAYA cabang Palur. 

3. Untuk mengetahui pengaruh kualitas jasa pelayanan kredit terhadap 

diversifikasi produk pada PT. BPR ARTHA DAYA cabang Palur. 

 

E. Manfaat Penelitian 

 Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitaian ini adalah : 

1. Bagi BPR 

 Seebagai pertimbangan perusahaan dalam menentukan kebijakan dan 

untuk mengatasi kualitas jasa pelayanan kredit yang dihadapi PT. BPR 

ARTHA DAYA cabang Palur. 

2. Bagi Nasabah 

Untuk mengetahui  kualitas jasa pelayanan kredit dan diversifikasi produk 

di PT. BPR ARTHA DAYA cabang Palur. 

3. Bagi Pihak lain  

 Dapat digunakan bagi peneliti untuk acuan penelitian selanjutnya. 

 

F. Sistematika Penulisan Sk ripsi 

  BAB I  PENDAHULUAN 

    Bab ini berisikan tentang latar belakang masalah, 

perumusan, tujuan penelitian, manfaat penelitian, 

serta sistematika penulisan skripsi. 
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    BAB II LANDASAN TEORI 

    Bab ini berisi tentang  pengertian tentang kredit, 

kepuasan nasabah, kualitas pelayanan, diversifikasi 

produk, penelitian terdahulu, kerangka berpikir, dan 

hipotesis. 

    BAB III METODE PENELITIAN 

    Bab ini berisi tentang pengertian metode penelitian, 

tempat dan waktu penelitian, populasi, sampel, dan 

sampling, sumber data, teknik pengumpulan data, 

uji instrument, teknik analisis data. 

   BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

    Bab ini berisikan tentang gambaran umum obyek 

penelitian, penyajian data, analisis data, dan 

pembahasan hasil penelitian. 

   BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 

    Berisi tentang kesimpulan dan saran – saran. 

   DAFTAR PUSTAKA 

   LAMPIRAN   

 

 

 

 

 


