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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. LATAR BELAKANG PENELITIAN 

Kualitas layanan merupakan tingkat keunggulan (excellence) yang 

diharapkan dan pengendalian atas keunggulan tersebut untuk memenuhi 

keinginan konsumen. Dimana terdapat dua faktor utama yang 

mempengaruhi kualitas layanan yakni, layanan yang diharapkan (expected 

service) dan pelayanan yang dipersepsikan (perceived sevice). (Wyckof 

dalam Tjiptono, 2007:260). 

Harapan pengguna jasa dengan kenyataan pelayanan yang 

diberikan sering kali terjadi sebaliknya. Tidak sedikit pengguna jasa yang 

mengungkapkan keluhan dan kritikan karena pelayanan yang diberikan 

kurang bahkan tidak memuaskan. Apabila hal tersebut dibiarkan terus 

menerus dapat menurunkan tingkat kepercayaan pengguna jasa, dan akan 

menimbulkan pengguna jasa beralih ke penyedia jasa lain yang mereka 

anggap penyedia jasa lain lebih mampu memberikan pelayanan yang dapat 

memuaskan mereka. Hal tersebut menjadi fokus perhatian setiap 

perbankan, karena sampai saat ini aspek pelayanan pada dunia perbankan 

merupakan hal yang harus dikelola dengan baik. 

Upaya peningkatan kualitas jasa yang diberikan oleh penyedia jasa 

dapat digunakan beberapa dimensi kualitas jasa. Menurut Parasuraman 
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dalam Nasution (2010:05), dimensi kualitas jasa meliputi bukti langsung 

(tangible), keandalan (reliability), daya tanggap (responsiveness), jaminan 

(assurance), dan empati. Lima dimensi tersebut menentukan respon 

nasabah terhadap pelayanan yang diberikan oleh pihak bank. Oleh karena 

itu, pihak perbankan harus mampu mengelola kelima dimensi tersebut 

dengan baik sehingga bisa memperoleh keinginan sesuai dengan 

kebutuhan nasabah. 

Penelitian yang dilakukan oleh Uswatun Khasanah (2010) Tujuan 

dari penelitian tersebut adalah untuk mengetahui bagaimana kualitas 

pelayanan pada PT. Bank Mualmalat, Tbk. Kantor cabang Malang. Hasil 

penelitian tersebut dapat diketahui bahwa dari metode Six Sigma yang 

menggunakan tiga tahapan yaitu, define, measure, dan analize.  

Hasil penelitian diketahui bahwa rata-rata nilai sigma untuk 

perusahaan ini 2,62% dengan nilai DPMO sebesar 132.000 sehingga 

kualitas pelayanan yang diberikan oleh pihak bank bisa dikatakan cukup 

baik, karena nilai sigma perusahaan di Indonesia rata-rata sebesar 2-3 

sigma. Sedangkan kesalahan terbesar dalam pelayanan adalah tingginya 

ketidakpuasan nasabah mengenai kecepatan pelayanan yang disebabkan 

kemampuan karyawan kurang memadai, jam istirahat tidak teratur, bentuk 

form pelayanan yang panjang, letak peralatan dan perlengkapan yang 

berjauhan, dan tidak tersedianya alat penunjang. 

Dari fenomena di atas dapat disimpulkan bahwa kualitas layanan 

amat penting ditingkatkan oleh perusahaan terutama pada perusahaan jasa 
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seperti perbankan, karena dengan adanya kualitas jasa yang baik 

perusahaan dapat memiliki citra baik dari pelanggan maupun di mata 

pesaing. Apabila dari perusahaan melakukan kegiatan atau aktifitas tanpa 

adanya peningkatan kualitas secara terus menerus, besar kemungkinan 

perusahaan akan semakin ditinggalkan oleh pelanggan dan kemungkinan 

aktivitas dari perusahaan tidak akan berjalan sesuai dengan harapan. 

Dengan kondisi seperti ini perusahaan harus selalu meningkatkan kualitas 

layanan khususnya pada perbankan, karena banyaknya lembaga keuangan 

yang muncul sehingga persaingan disektor ini semakin ketat.  

Perbankan merupakan salah satu jenis usaha di sektor jasa. Bank 

merupakan badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam 

bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk 

kredit dan atau bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup 

rakyat banyak. Berdasarkan UU No. 10 Tahun 1998 pasal 1 pengertian 

bank pengkreditan rakyat adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha 

secara konvensional atau berdasarkan Prinsip Syariah yang dalam 

kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Bank 

pengkreditan rakyat hanya menghimpun dana dari masyarakat dalam 

bentuk simpanan berupa deposito berjangka, tabungan, dan bentuk lainnya 

yang dipersamakan dengan itu. 

Dewasa ini perbankan di Indonesia mengalami persaingan yang 

kian meningkat khususnya pada bank pengkreditan rakyat (BPR). Tercatat 

pada Semptember 2010 hingga September 2014 pada badan statistik 
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perbankan jumlah BPR mengalami kenaikan 10%, yang awalnya jumlah 

BPR 1470 menjadi 1634. Kondisi ini membuat pihak perbankan dituntut 

untuk berpikir keras agar dapat menghadapi persaingan tersebut dengan 

selalu memberikan pelayanan pada pengguna jasa. (www.bi.go.id) 

Bagi perusahaan yang bergerak di sektor jasa, pemberian 

pelayanan yang berkualitas pada pengguna jasa merupakan hal yang 

mutlak dilakukan agar perusahaan ingin mencapai keberhasilan, karena 

salah satu hal yang perlu diperhatikan perusahaan dalam mencapai 

keberhasilan adalah kualitas pelayanan. Keberhasilan perusahaan dalam 

memberikan kualitas layanan adalah dengan adanya rasa puas yang timbul 

pada pengguna jasa.  

Beberapa hal di atas berlaku juga pada BPR Wahana Masyarakat 

Ngantang, karena BPR Wahana Masyarakat Ngantang adalah kantor 

cabang utama yang berada di wilayah kabupaten Malang sehingga 

peningkatan kualitas layanan menjadi kunci untuk menambah nasabah 

yang dilayani. 

BPR Wahana Masyarakat sadar betul bahwa kualitas pelayanan 

memiliki peran penting dalam penciptaan kepuasan nasabah. Nasabah 

yang semakin kritis dengan pelayanan yang diperoleh, membuat BPR 

Wahana Masyarakat harus dapat melaksanakan kegiatan operasional 

sebaik mungkin untuk memberikan pelayanan terbaik sesuai dengan 

keinginan dan kebutuhan nasabah. Peningkatan dan penurunan jumlah 

nasabah dari tahun ke tahun dapat dijadikan bahan evaluasi bagi 
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perusahaan untuk menilai seberapa tinggi tingkat kepuasan pelanggan 

terhadap pelayanan yang diberikan oleh perusahaan. 

Tabel 1. Jumlah  nasabah BPR Wahana Masyarakat Ngantang tahun 2010 - 2013 

Jenis produk 

Tahun 

2010 2011 2012 2013 

TabunganKu 150 100 91 80 

Kredit Perorangan 280 297 306 300 

Kredit kelompok 100 143 107 107 

Jumlah nasabah 530 540 504 487 

Sumber : Administrasi BPR Wahana Masyarakat di olah 

Tabel 1. menunjukkan jumlah nasabah pada BPR Wahana 

Masyarakat Ngantang pada tahun 2010 hingga 2013. Dari tabel tersebut 

dapat dilihat bahwa total jumlah nasabah pada tahun 2010 hingga 2011 

mengalami peningkatan sebesar 10 jumlah nasabah. Namun dalam kurun 

waktu dua tahun terakhir pada tahun 2012 hingga 2013 BPR Wahana 

Masyarakat Ngantang mengalami penurunan jumlah nasabah, walaupun 

pada produk kredit perorangan mengalami kenaikan jumlah nasabah dari 

tahun 2010 hingga 2013. Hal tersebut perlu diadakan evaluasi mengapa 

penurunan terus terjadi pada tahun 2010  hingga 2013 dan mengapa 

kenaikan yang dialami produk Simpanan perorangan pada tahun 2013 

tidak sebaik pada tahun 2011. Peningkatan dan penurunan jumlah nasabah 

tersebut dapat dijadikan acuan bagaimana perusahaan memberikan 

pelayanan kepada para nasabah. 
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Adapun beberapa keluhan yang dialami oleh nasabah adalah 

kurangnya fasilitas yang diberikan dan kredit yang diberikan oleh pihak 

BPR kepada nasabah pun dianggap lama dalam hal pencairannya, 

sehingga nasabah merasa kecewa pada pihak bank. Pencairan kredit yang 

diberikan oleh pihak bank kepada nasabah kurang lebih 1 hingga 2 bulan. 

Kejadian tersebut menjadikan nasabah akan beralih kepada penyedia jasa 

yang lain, dan pihak BPR akan kehilangan nasabah.  

Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik melakukan penelitian 

mengenai “Perbaikan Kualitas Jasa Pada Kantor Cabang BPR 

Wahana Masyarakat Ngantang” 

 

B. PERUMUSAN MASALAH 

Perumusan masalah dari penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Bagaimana kualitas pelayanan oleh kantor cabang BPR Wahana 

Masyarakat Ngantang? 

2. Kesalahan terbesar apakah yang terjadi dalam pelayanan pada BPR 

Wahana Masyarakat Ngantang ? 

3. Faktor apa sajakah yang menyebabkan terjadinya kesalahan terbesar 

dalam kualitas layanan pada BPR Wahana Masyarakat Ngantang ? 

4. Apa sajakah yang perlu diperbaiki dalam kualitas layanan pada BPR 

Wahana Masyarakat Ngantang? 
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C. BATASAN MASALAH 

1. Pada konsep six sigma hanya akan dibahas pengukuran pada tingkat 

sigma meliputi tingkat DPMO (Defect Per Million Opportunity) 

2. Penelitian pada tahap Improve dan Control proses DMAIC dari six 

sigma tidak dilakukan. 

 

D. TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN 

1.  TUJUAN PENELITIAN 

Berdasarkan uraian pada latar belakang dan rumusan masalah, 

maka penelitian ini bertujuan : 

a) Untuk mengetahui kualitas pelayanan yang diberikan oleh kantor 

cabang BPR Wahana Masyarakat Ngantang. 

b) Untuk mengetahui bentuk kesalahan terbesar dalam pelayanan pada 

BPR Wahana Masyarakat Ngantang. 

c) Untuk mengetahui penyebab kesalahan terbesar dalam kualitas jasa 

pada BPR Wahana Masyarakat Ngantang. 

d) Untuk mengetahui kualitas pelayanan apa saja yang perlu 

diperbaiki pada BPR Wahana Masyarakat Ngantang. 
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2. MANFAAT PENELITIAN 

a) PERUSAHAAN 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan 

informasi tentang perbaikan kualitas layanan jasa dan menjadi 

bahan pertimbangan BPR Wahana Masyarakat Ngantang dalam 

merumuskan kebijakan perbaikan kualitas layanan. 

b) PENELITIAN SELANJUTNYA 

Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi sumber 

informasi bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan dapat 

dijadikan sebagai sumber referensi pada penelitian selanjutnya 

khususnya penelitian pada bidang kualitas layanan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


