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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Perbankan memiliki peran yang strategis dalam menunjang berjalannya 

roda perekonomian dan pembangunan nasional, mengingat fungsinya sebagai 

lembaga intermediasi, penyelenggaraan transaksi pembayaran, serta alat 

transmisi kebijakan moneter. Bank sebagai instrumen dalam industri keuangan 

mendapat perhatian yang serius dari pemerintah karena merupakan industri 

yang sangat penting dalam mengalokasikan sumber-sumber ekonomi untuk 

mewujudkan berbagai sasaran pembangunan nasional. Karena itulah 

pemerintah berupaya meningkatkan peran perbankan, salah satu langkah yaitu 

dengan mengeluarkan paket kebijakan deregulasi perbankan.  

Pemerintah mengeluarkan dua kebijakan moneter yang penting 

pengaruhnya terhadap perkembangan moneter di Indonesia. Pertama, orientasi 

kredit yang bergeser mengarah pada pasar melalui kemudahan atau 

dihapuskannya kewajiban portofolio, program kredit selektif, plafon kredit 

serta kredit suku bunga. Kedua, memperbaiki sistem kontrol moneter, 

stabilisasi dan mobilisasi tabungan domestik. Hal ini dapat dicapai dengan 

memberikan iklim yang kondusif, dengan melakukan upaya menghapus pagu 

suku bunga, meningkatkan tabungan domestik dan mendorong financial 

deepening (munculnya produk finansial baru atau kombinasi baru dari 

instrumen perbankan yang telah ada). Sejalan dengan perkembangan jumlah 
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Bank dan persaingan antara Bank yang semakin sulit, maka untuk 

mengamankan kepentingan masyarakat diperlukan penyempurnaan atas 

pendekatan, strategi dan tata cara pengawasan dan pembinaan bank.  

Bank memegang peranan penting dalam perekonomian terutama dalam 

melaksanakan tugas distribusi, karena ia bertindak sebagai perantara antara 

peminjam dan pemberi pinjaman. Bank sebagai instrumen dalam industri 

keuangan mendapat perhatian yang serius dari pemerintah karena merupakan 

industri yang sangat strategis dalam mengalokasikan sumber-sumber ekonomi 

untuk mewujudkan berbagai sasaran pembangunan nasional, ini terlihat dari 

cukup banyaknya peraturan dan kebijaksanaan yang mengatur kegiatan Bank 

di Indonesia.  

Dewasa ini, tingkat persaingan dalam dunia bisnis semakin ketat, 

sehingga aktivitas usaha Bank harus diselaraskan dengan perkembangan dan 

kemajuan teknologi yang semakin pesat serta kondisi ekonomi nasional dan 

global. Dalam negara yang semakin maju sangat dibutuhkan peranan Bank 

sebagai salah satu lembaga keuangan yang berfungsi menghimpun dana dari 

masyarakat dan menyalurkannya kembali ke masyarakat dalam rangka 

meningkatkan taraf hidup masyarakat.  

Penerapan strategi pemasaran dengan meningkatkan kualitas pelayanan 

dimaksudkan agar semua karyawan bersedia dengan sukarela memberikan 

pelayanan kepada konsumen dengan sebaik-baiknya. Menghadapi tingkat 

persaingan dalam dunia bisnis semakin ketat sehingga aktivitas suatu 

perusahaan harus diselaraskan dengan perkembangan dan kemajuan teknologi 
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yang semakin pesat. Walaupun suatu perusahaan sudah dalam taraf 

otomatisasi, namun faktor sumberdaya manusia merupakan salah satu faktor 

yang sangat penting dan dominan bagi perusahaan, dimana faktor sumberdaya 

manusia memegang peranan yang penting bagi perkembangan dan kemajuan 

suatu perusahaan. Kekuatan utama suatu perusahaan di dalam upayanya 

menjaga kontinuitas produksi tergantung dari sumberdaya manusia sebagai 

pelaksananya. Artinya jika perusahaan didukung oleh sumber daya manusia 

yang berkualitas bagus maka dapat menjamin perusahaan didalam mencapai 

tujuan. 

Menurut Swastha dan Irawan (2005:69) strategi pemasaran merupakan 

suatu rencana keseluruhan untuk mencapai tujuan. Beberapa perusahaan 

mungkin mempunyai tujuan yang sama, tetapi strategi yang dipakai untuk 

mencapai tujuan tersebut dapat berbeda. Jadi, strategi ini dibuat berdasarkan 

suatu tujuan. Menurut Swastha dan Irawan (2005:61), penentuan strategi dapat 

dilakukan dengan membuat 3 macam keputusan yaitu : 1) konsumen mana 

yang akan dituju, 2) kepuasan seperti apa yang akan diinginkan konsumen 

tersebut, 3) strategi pemasaran (marketing mix) seperti apa yang akan dipakai 

untuk memberikan kepuasan kepada konsumen tersebut.  

Mendapatkan keunggulan kompetitif, maka setiap perusahaan dituntut 

mampu memuaskan konsumennya. Sehingga strategi yang didasarkan pada 

komitmen manajemen dalam meningkatkan kualitas pelayanan untuk 

memuaskan pelanggan secara terus-menerus dilakukan oleh perusahaan-

perusahaan, baik yang menghasilkan barang maupun jasa. Hal ini dilakukan 



4 

 

karena adanya kenyataan bahwa konsumen yang tidak puas terhadap barang 

atau jasa yang dikonsumsinya akan mencari penyedia barang atau jasa dari 

perusahaan lain yang mampu memuaskan kebutuhannya. 

Bank sebagai penyelenggara jasa keuangan utama di Indonesia 

memiliki peran yang sangat penting. Dalam kondisi pasar yang mendekati 

monopoli, perusahaan tidak bisa mengindahkan arti penting dari kualitas 

pelayanan untuk memuaskan pelanggan. Oleh karena itu Bank perlu 

mewaspadai persaingan dengan industri-industri jasa keuangan sejenis dengan 

berbagai produk serta kualitas pelayanan mereka. Sementara itu, konsumen 

merupakan pihak yang cenderung memberikan penilaian terhadap mutu produk 

maupun jasa perusahaan. Konsumen menilai melalui  pembandingan antara apa 

yang mereka terima dengan apa yang mereka harapkan.Jika yang mereka 

terima sama dengan atau lebih dari yang mereka harapkan, maka mereka akan 

merasa puas. Sehingga setiap bank berusaha untuk membuat strategi 

pemasaran yang jitu dan mutakhir sehingga dapat mengikuti bahkan 

memenangkan persaingan yang semakin kompetitif.  

Bertitik tolak dari latar belakang tersebut di atas, maka judul yang 

dipilih yaitu : Kualitas Layanan Tabungan Siklus Guna Meningkatkan Jumlah 

Nasabah di PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk. Cabang Batu. 
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B. Rumusan Masalah 

Dari latar belakang tersebut maka perumusan permasalahan dalam 

penelitian ini adalah berikut :  

1. Bagaimanakah kualitas pelayanan dan perkembangan jumlah nasabah 

tabungan siklus di PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk. Cabang 

Batu ? 

2. Bagaimanakah upaya meningkatkan kualitas pelayanan dalam 

meningkatkan jumlah nasabah tabungan siklus di PT. Bank Pembangunan 

Daerah Jawa Timur Tbk. Cabang Batu ? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Sejalan dengan rumusan masalah tersebut maka tujuan penelitian ini 

adalah :  

1. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan kualitas pelayanan dan 

perkembangan jumlah nasabah tabungan siklus di PT. Bank Pembangunan 

Daerah Jawa Timur Tbk. Cabang Batu. 

2. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan upaya meningkatkan kualitas 

pelayanan dalam meningkatkan jumlah nasabah tabungan siklus di PT. Bank 

Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk. Cabang Batu. 
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D. Manfaat Penelitian 

1. Bagi Institusi Perbankan 

a. Hasil penelitian diharapkan dapat menjadi bahan informasi dan 

pertimbangan untuk mengkaji kualitas layanan tabungan siklus di PT. 

BPD Jatim Cabang Kota Batu 

b. Sebagai bahan pertimbangan untuk menyusun rencana dan strategi 

pemasaran melalui kualitas layanan produk tabungan siklus guna 

meningkatka jumlah nasabah PT. BPD Jatim Cabang Kota Batu 

2. Bagi Peneliti Selanjutnya 

Hasil penelitian dapat dijadikan sebagai acuan bagi peneliti lain yang 

memiliki tema yang serupa guna meningkatkan kualitas layanan dan 

meningkatkan jumlah nasabah.   

 

 


