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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Setiap perusahaan dituntut untuk mampu meningkatkan kualitas 

pelayanan yang diberikan, kualitas pelayanan yang baik dapat mendorong 

perusahaan untuk mencapai kepuasan pelanggan. Semakin majunya 

tekhnologi maka semakin tinggi pula kesadaran masyarakat akan unsur-unsur 

pelayanan yang diberikan oleh perusahaan. Keinginan pelanggan untuk 

dilayani dan diprioritaskan menjadi syarat penentu baik buruknya pelayanan 

yang diberikan. Pelanggan cenderung membandingkan pelayanan antara 

perusahaan satu dengan perusahaan yang lain. Hal ini dikarenakan pelanggan 

ingin mengetahui perbandingan pelayanan jasa antar perusahaan. Pelayanan 

yang terbaik dan sesuai dengan yang diharapkan akan dipilih pelanggan.  

Dalam era perdagangan bebas setiap perusahaan menghadapi 

persaingan yang ketat. Meningkatnya intensitas pelanggan dan jumlah pesaing 

menuntut perusahaan untuk selalu memperhatikan kebutuhan dan keinginan 

konsumen serta berusaha memenuhi harapan konsumen dengan cara 

memberikan pelayanan yang lebih memuaskan daripada yang dilakukan oleh 

pesaing. Dengan demikian, hanya perusahaan yang berkualitas yang dapat 

bersaing dan mengusai pasar (Atmawati dan Wahyudin, 2007) 

Setiap perusahaan dituntut untuk membuat pelanggan merasa puas 

dengan memberikan penawaran dan pelayanan yang lebih baik, mengingat 

perusahaan harus mampu mempertahankan posisi pasarnya ditengah  
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persaingan yang semakin ketat. Untuk memenangkan persaingan, perusahaan 

harus mampu memberikan kepuasan kepada para pelanggan. Kualitas 

pelayanan dibidang jasa adalah senjata yang sangat berperan penting dalam 

keunggulan perusahaan. Keberhasilan perusahaan dipengaruhi oleh bagaimana 

suatu perusahaan memberikan kepuasan kepada pelanggannya. Persaingan 

semakin ketat terbukti dengan adanya pelayanan yang standar, kini dituntut 

untuk memberikan pelayanan yang baik kepada pelanggan untuk berkompetisi 

memenangkan sebuah persaingan.   

Kualitas pelayanan merupakan hal yang harus sesuai dengan apa yang 

menjadi harapan pelanggan dan dapat memuaskan pelanggan. Upaya untuk 

memenangkan persaingan yang semakin ketat salah satunya dengan cara 

memberikan kualitas pelayanan yang dapat membedakan dengan perusahaan 

lain.  Hal ini menjadi konsekuensi setiap perusahaan agar dapat memberikan 

pelayanan yang maksimal yang dapat mencerminkan kualitas jasa pelayanan. 

Setiap perusahaan berlomba lomba untuk memberikan pelayanan yang 

diharapkan pelanggan sebelum pemakaian jasa maupun sesudah pemakaian 

jasa hal ini karena perusahaan tidak mau tenggelam dalam menghadapi 

persaingan yang semakin ketat. 

Kualitas pelayanan merupakan kemampuan perusahaan untuk 

memenuhi kebutuhan, harapan dan keinginan pelanggan dengan memberikan 

sesuatu yang sesuai dengan yang diharapkan. Unsur utama yang terdapat 

dalam kualitas pelayanan adalah apa yang diharapkan dan apa yang diterima. 

Untuk itu perusahaan dituntut untuk mampu membaca apa yang diharapkan 
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pelanggan, sehingga perusahaan mampu memberikan apa yang sesuai dengan 

harapan pelanggan.  

Kualitas pelayanan berkaitan erat dengan kepuasan pelanggan. Kualitas 

pelayanan sebagai penentu kepuasan pelanggan dengan kata lain pelanggan 

akan merasa puas apabila mereka mendapatkan pelayanan yang maksimal dari 

sebuah perusahaan. Kualitas pelayanan mendorong pelanggan untuk menjalin 

ikatan kerjasama yang saling menguntungkan kedua pihak dalam jangka 

panjang terutama menguntungkan bagi perusahaan. Kualitas pelayanan 

menekankan pada penentuan dan harapan pelanggan. Disisi lain kualitas 

pelayanan dan kepuasan pelanggan adalah  satu kesatuan yang sulit dipisahkan 

karena kedua sama kuat dalam menentukan keunggulan perusahaan.  

Kepuasan pelanggan atas pelayanan yang telah diterima memberikan 

manfaat tersendiri bagi perusahaan karena kepuasan pelanggan menjadikan 

hubungan perusahaan dengan pelanggan menjadi harmonis, memberikan 

penilaian yang baik kepada perusahaan, terjadinya pengulangan pemakaian 

jasa, pereferensian penggunakan jasa kepada orang lain dan terciptanya 

loyalitas pelanggan. Hal ini dapat menjadi nilai tambah dalam perusahaan 

untuk meningkatkan laba perusahaan. Kepuasan merupakan hasil akhir yang 

muncul setelah membandingkan antara persepsi atau kesan terhadap kinerja 

atau hasil suatu produk dan harapan-harapannya.  

Bagi perusahaan yang bergerak di sektor jasa, pemberian pelayanan 

yang berkualitas pada pelanggan merupakan hal yang mutlak yang harus 

dilakukan apabila perusahaan ingin mencapai keberhasilan. Dewasa ini dunia 
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perbankkan mengalami persaingan yang sangat tajam dengan banyak 

bermunculan bank-bank pesaing. Perbankkan Indonesia harus mampu berpikir 

keras dalam menentukan strategi peningkatan kualitas pelayanan terbaik untuk 

nasabahnya. Namun bank harus tetap menjaga unsur penting perbankkan yaitu 

unsur keamanan dan kepercayaan. Unsur tersebut merupakan unsur kunci 

bank untuk dapat mengungguli persaingan yang sangat ketat. Setiap 

perusahaan mempunyai pelayanan yang berbeda-beda untuk meningkatkan 

kualitas pelayanannya. Hal ini digunakan untuk menarik minat calon nasabah 

dan mempertahankan yang sudah ada.  

Pelayanan yang diberikan bank mencerminkan citra yang baik bagi 

perusahaannya. Kualitas pelayanan adalah hal yang sangat diproritaskan 

dalam dunia perbankkan untuk mencapai sebuah kepuasan nasabah. Nasabah 

yang puas cenderung akan mengulangi pemakaian jasa perbankkan. 

Sebaliknya nasabah yang tidak puas tidak akan mengulangi pemakaian jasa 

perbankkan atau berpindah kepada pesaing bahkan keluhan keluhan dari 

nasabah akan bermunculan sebagai tanda ketidakpuasan atas layanan yang 

diterima. Keluhan yang muncul dari nasabah dapat menjadi bahan acuan 

manajemen perusahaan untuk lebih meningkatkan kinerja kualitas pelayanan 

yang diberikan.  

Perusahaan harus mampu menyelesaikan dan menanggapi  keluhan 

nasabah dengan cepat agar persepsi nasabah tentang pelayanan yang belum 

memuaskan dapat segera diatasi dengan adanya tanggapan pihak perusahaan 

yang cepat dan tanggap. Semakin tinggi tingkat kualitas pelayanan yang 
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diberikan maka semakin tinggi kepuasan pelanggan yang berpengaruh 

terhadap laba perusahaan jangka panjang.  

Bank dituntut untuk memberikan peningkatan pelayanan dan berinovasi 

secara terus menerus dalam berbagai produk. Bank harus mampu menerapkan 

konsep dan strategi pengutamaan kualitas produk maupun kualitas pelayanan 

yang baik. Alasan para nasabah memilih bank sebagai tempat penyimpanan 

uang dengan unsur keamanan dan kepercayaan adalah antara lain dengan 

bunga yang cukup tinggi, canggih, berbagai layanan produk yang baik, biaya 

administrasi yang rendah, hadiah, perhatian karyawan terhadap individual 

kepada nasabah dan tersedianya layanan yang mempermudah nasabah 

melakukan transaksi perbankkan.  

Bank PT BPR Jatim adalah Bank milik pemerintah yang menunjang 

kelancaran pelaksanaan pembangunan di Jawa Timur pemerintah memberikan 

pembinaan dan kemudahan untuk memperoleh modal kerja kepada penduduk 

berpenghasilan rendah terutama di pedesaan dengan mengembangkan 

Lembaga Kredit Pedesaan di Jawa Timur. PT. BPR Jatim mempunyai motto 

cepat, mudah, dan murah ini mempunyai layanan prima kepada masyarakat 

untuk memperbaiki citra perusahaan dan kepuasan nasabahnya. Saat ini 

memiliki banyak produk unggulan yang dapat bersaing dengan baik dari segi 

kedekatan dengan masyarakat. 

PT. BPR Jatim mempunyai berbagai macam produk tabungan maupun 

kredit. Salah satu produk unggulan tabungan yang banyak diminati nasabah 

adalah Sikemas (Simpanan Kesejahteraan Masyarakat). Sikemas merupakan 
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produk tabungan yang mempunyai keunggulan yakni adanya fasilitas Online 

Real Time seperti ATM, tidak adanya biaya administrasi setiap bulannya, serta 

sistem jemput bola. Sistem jemput bola yang dimaksudkan adalah pihak 

karyawan mengambil tabungan kepada nasabah yang menghendaki sehingga 

nasabah tidak perlu repot melakukan transaksi di kantor/ bisa melakukan 

transaksi dirumah. Strategi seperti ini digunakan sebagai peningkatan kualitas 

pelayanan yang dapat menentukan keberhasilan perusahaan.  

Berikut ini adalah tabel 1.1.1 perkembangan tabungan sikemas pada PT. BPR 

Jatim Cabang Batu : 

Tabel 1.1.1 

Perkembangan tabungan Sikemas pada PT. BPR JATIM Cabang Batu 

Periode 2010 sampai 2014 

Tahun 

Jumlah 

nasabah 

(orang) 

Perkembangan 

jumlah nasabah 

tabungan 

sikemas` 

Jumlah nominal 
Perkembangan 

jumlah nominal 

2010 4.787 678 1.668.929.273.467 756.323.751.801 

2011 5.465 723 2.281.508.654.482 612.579.381.015 

2012 6.188 1.009 3.178.883.283.931 897.374.629.449 

2013 7.197 589 3.947.865.040.154 768.981.756.223 

2014 7.786 636 4.937.317.369.256 989.452.329.102 

Sumber : Data Sekunder di olah PT. BPR Jatim Cabang Batu 

Berdasarkan data perkembangan tabungan Sikemas PT. BPR Jatim 

Cabang Batu dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2014 menunjukan adanya 

kenaikan jumlah nasabah maupun kenaikan jumlah nominal. Gambaran ini 

tidak sesuai dengan harapan bank karena masih adanya  keluhan dari nasabah 

produk tabungan Sikemas terhadap pelayanan yang diberikan oleh PT. BPR 
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Jatim Cabang Batu. Tabel 1.1.2 menjelaskan jumlah keluhan nasabah 

tabungan sikemas  

Tabel 1.1.2 

Jumlah Keluhan Nasabah Tabungan Sikemas 

Tahun 2010 sampai tahun 2014 

Tahun 
Keluhan Nasabah 

(orang) 

Jumlah 

nasabah 
Presentase 

2010 28 4.787 0,58 % 

2011 35 5.465 0,64 % 

2012 57 6.188 0,92 % 

2013 87 7.197 1,2 % 

2014 121 7.786 1,55 % 

Jumlah 328   

 

Sumber : PT.BPR Jatim Cabang Batu tahun 2014 

Tabel 1.1.2 dapat diketahui bahwa keluhan nasabah tabungan Sikemas 

dari tahun 2010 sampai tahun 2014 semakin meningkat. Total jumlah keluhan 

nasabah dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2014 sebanyak 328 nasabah. 

Presentase kenaikan jumlah keluhan nasabah pada tahun 2014 mencapai 

1,55% hal ini dipengaruhi oleh pelayanan yang diterima seperti kesalahan 

jumlah setoran hal ini disebabkan oleh kesalahan sistem (online real time) 

trobel yang berpengaruh terhadap transaksi, sehingga transaksi tidak tercatat 

pada buku tabungan sehingga dapat memunculkan keluhan nasabah tabungan 

Sikemas.  



8 
 

Kualitas pelayanan mempunyai pengaruh yang sangat besar terhadap 

kepuasan pelanggan. Adanya keluhan dari pelanggan merupakan gambaran 

ketidakpuasan pelanggan dalam penerimaan pelayanan yang diberikan. Oleh 

karena itu setiap perusahaan harus mampu membaca, mengetahui dan 

memahami apa yang menjadi harapan pelanggan agar tidak terjadi keluhan-

keluhan sesudah penerimaan pelayanan seperti hal diatas. Dalam penelitian ini 

yang menjadi objek adalah nasabah pengguna produk tabungan Sikemas 

karena nasabah merupakan orang yang dapat menilai kualitas pelayanan dan 

kepuasan mengenai pelayanan yang telah diberikan.  

Berdasarkan uraian diatas peneliti tertarik mengadakan penelitian dan 

pembahasan mengenai kualitas pelayanan perbankkan terhadap kepuasan 

nasabah. Oleh karena itu penulis mengangkat judul “Pengaruh Kualitas 

Pelayanan Terhadap Kepuasan Nasabah Produk Tabungan Sikemas (Studi 

Pada PT.BPR Jatim Cabang Batu)” 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian pada latar belakang diatas, maka perumusan 

masalahnya adalah sebagai berikut : 

1. Apakah kualitas pelayanan berpengaruh terhadap kepuasan nasabah 

produk tabungan Sikemas pada PT. BPR Jatim Cabang Batu? 

2. Manakah Variabel kualitas pelayanan (Reliability, Assurance, Tangible, 

Emphaty, Responsivennes) yang dominan mempengaruhi kepuasan 

nasabah produk tabungan Sikemas PT.BPR Jatim Cabang Batu\ 
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C. Tujuan penelitian 

 Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah : 

1. Untuk mengetahui pengaruh kualitas pelayanan  terhadap kepuasan 

nasabah produk tabungan Sikemas PT.BPR Jatim Cabang Batu. 

2. Untuk mengetahui variabel kualitas pelayanan (Reliability, Assurance, 

Tangible, Emphaty, Responsivennes) yang dominan mempengaruhi 

kepuasan nasabah produk tabungan Sikemas PT.BPR Jatim Cabang Batu. 

D. Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi berbagai pihak, 

antara lain sebagai berikut: 

1. Bagi BPR Jatim Cabang Batu 

a. Sebagai media info manajemen perusahaan tentang tingkat kualitas 

pelayanan PT.BPR Jatim Cabang Batu. 

b. Bahan pertimbangan manajemen perusahaan untuk menentukan 

strategi dimasa mendatang khususnya mengenai kualitas pelayanan 

pada PT.BPR Jatim Cabang Batu. 

2. Bagi pihak lain, dapat digunakan sebagai bahan acuan atau pembanding 

bagi peneliti selanjutnya dalam upaya peningkatan kualitas pelayanan.  

 
 


