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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Kredit adalah pemberian yang kontra prestasinya akan terjadi pada waktu 

yang akan datang. Kredit adalah penyediaan yang ditulis antara lain disamakan 

dengan itu berdasarkan persetujuan pinjaman antara pihak bank dengan pihak lain 

dalam hal mana pihak peminjam berkewajiban hutang  setelah jangka waktu 

tertentu dengan jumlah bunga yang ditetapkan (Widjaja, 1990 dalam Tjiptono, 

2004).  Pengertian kredit secara yuridis dapat dilihat pada Undang–Undang No.10 

Tahun 1998 Pasal I Ayat 11 tentang perbankan, bahwa kredit adalah penyediaan 

uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan 

atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang 

mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu 

tertentu dengan pemberi bunga.  

Kredit merupakan sebuah produk dari Bank dalam melayani nasabahnya. 

Selain tabungan, kredit mempunyai banyak ragam yang salah satunya adalah 

kredit UMKM yang dahulunya di kenal dengan sebutan kredit mikro saja. Dengan 

disahkannya Undang-undang No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan 

Menengah (UMKM) pada tanggal 4 Juli 2008, kini Indonesia telah memiliki 

definisi UMKM yang lebih lengkap dibanding dengan definisi dalam UU 

lama  yaitu UU No. 5 Tahun 1995  yang mendefinisikan hanya untuk Usaha 

Kecil. Definisi tersebut didasarkan pada kriteria usaha, yaitu asset/kekayaan 

bersih dan atau omset/penjualan tahunan. Bagi BI sebagai lembaga yang 
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menerbitkan data statistik kredit UMKM, pemberlakuan tentang UU UMKM 

berdasarkan kriteria usaha adalah suatu hal yang perlu bahkan menjadi keharusan 

untuk mensosialisasikannya karena berdampak kepada data statistik kredit 

UMKM yang selama ini menggunakan kriteria kredit UMKM berdasarkan plafon 

kredit Mikro, Kecil dan Menengah (Kredit MKM) sejak tahun 2003 (Kolom BI 

Implikasi Pemberlakuan UU No. 20/2008 terhadap Data Kredit UMKM). 

Semakin banyaknya kompetitor dalam pemberian kredit, tentu saja 

masing-masing Bank mempunyai strategi tersendiri dalam menarik nasabah 

sebanyak-banyaknya. Dengan pemberian bunga ringan, kompensasi pembayaran, 

prosedur singkat atau persyaratan yang tidak ribet merupakan contoh strategi bank 

dalam menarik minat nasabah. Selain itu pihak bank menyadari pentingnya 

kualitas pelayanan dalam melayani nasabahnya karena bank bergerak dalam 

pelayanan jasa. Hal ini yang kemudian bisa di menjadi tolak ukur dari para 

nasabah untuk kembali menggunakan jasa kredit dari bank tersebut. Dari besarnya 

jumlah kredit yang diberikan, sesuai dengan pengamatan peneliti kadar kualitas 

pelayanan pun juga akan berbeda, baik pada usaha mikro, usaha kecil, atau usaha 

menengah.  Hal inilah yang dianggap peneliti sebagai fenomena tentang kualitas 

pelayanan pada nasabah kredit mikro. 

Apa yang diteliti ini adalah sebuah temuan penting pada pengembangan 

pengukuran kualitas pelayanan, berdasarkan model Pasuraman dkk, dalam 

Tjiptono (2008) yang terdiri dari: (1) berwujud (tangible), (2) keandalan 

(reliability), (3) daya tanggap (responsiveness), (4) jaminan (assurance), dan (5) 

empati (emphaty). Hal ini didukukng oleh Engel dkk dalam Tjiptono (2008) yang 

menjelaskan bahwa kepuasan pelanggan adalah evaluasi setelah dilakukannya 
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transaksi dimana alternatif yang dipilih setidaknya sama atau melampaui harapan 

pelanggan, sedangkan ketidakpuasan akan muncul ketika hasil tidak sesuai 

dengan harapan.  

Tujuan utama bank adalah membuat nasabah mereka loyal atau setia 

kepada bank. Bagi perusahaan yang terpenting adalah proses dan mekanisme 

mencapai loyalitas pelanggan. Untuk dapat mewujudkan loyalitas pelanggan yang 

dibutuhan perusahaan adalah menciptakan kepuasan pelanggan sebagai dasar. 

Konsep loyalitas merupakan konsep dasar dalam memahami hubungan 

pemasaran. Pada hakekatnya loyalitas berkaitan dengan faktor intenal dalam 

setiap diri perusahaan. Bagi perusahaan memandang arti penting loyalitas adalah 

merupakan perwujudan moral yang positif dari pelanggan terhadap perusahaan 

(Calik dan Balta, 1996 dalam Supranto, 2001).  

Beberapa penelitian telah dilakukan dalam upaya untuk meneliti 

keterkaitan empiris antara kualitas pelayanan dan pengaruhnya terhadap kepuasan 

dan loyalitas nasabah. Simamora (2007) nasabah pada Bank Tabungan Negara 

cabang Semarang. Pengujian hipotesis dilakukan dengan menggunakan teknik 

Structural Equation Model (SEM). Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa 

terdapat hubungan positif antara kualitas pelayanan reputasi perusahaan, dan nilai 

pelanggan dengan kepuasan nasabah. Kepuasan nasabah akan meningkatkan 

loyalitas nasabah. 

Krismanto (2009) melakukan penelitian menggunakan 119 responden 

nasabah Bank Rakyat Indonesia Cabang Semarang Pattimura. Analisis data 

mempergunakan Structural Equation Model. Hasil penelitian ini menunjukkan 
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diantaranya bahwa kualitas pelayanan berdampak positip terhadap kepuasan 

nasabah.      

Penelitian ini merupakan kelanjutan dari penelitian Simamora (2007) dan 

Krismanto (2009). Penelitian dikembangkan dengan mengadopsi model kualitas 

pelayanan yang digunakan oleh Zeithaml dan Berry (2000). Mutu pelayanan 

memiliki 5 (lima) dimensi yang terdiri dari: (1) Tangible (berwujud) seperti 

penampilan fasilitas fisik, peralatan, personel dan media komunikasi, (2) 

Reliability (keandalan) yaitu kemampuan untuk melaksakan jasa yang dijanjikan 

dengan tepat dan terpercaya, (3) Responsiveness (daya tanggap) yaitu kemauan 

untuk membantu pelanggan dan memberikan jasa dengan cepat atau ketanggapan, 

(4) Assurance (jaminan/keyakinan) yaitu pengetahuan dan kesopanan karyawan 

serta kemampuan mereka untuk menimbulkan kepercayaan dan keyakinan atau 

assurance, dan (5) empathy (empati) yaitu syarat untuk peduli, memberi perhatian 

pribadi bagi pelanggan.  

Pemilihan kelima dimensi pelayanan tersebut juga berdasarkan model 

yang digunakan oleh hasil Pasuraman dkk, dalam Tjiptono (2008) yang 

menyebutkan beberapa atribut guna mengevaluasi pelayanan jasa, yakni: (1) bukti 

langsung (tangible), meliputi fasilitas fisik, perlengkapan, pegawai, dan sarana 

komunikasi; (2) keandalan (reliability), kemampuan memberikan pelayanan yang 

dijanjikan dengan segera, akurat, dan memuaskan; (3) daya tanggap 

(responsiveness), keinginan para staf dan karyawan untuk membantu para 

pelanggan dan memberikan pelayanan dengan tanggap; (4) jaminan (assurance), 

mencakup pengetahuan, kesopanan, dan sifat dapat dipercaya yang dimiliki para 

staf, risiko atau keragu-raguan; dan 5) empati (emphaty), meliputi kemudahan 
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dalam melakukan hubungan, komunikasi yang baik, perhatian pribadi, dan 

memahami kebutuhan para pelanggan. 

PT. Bank Panin adalah salah satu perusahaan perbankan yang berupaya 

menerapkan strategi berorientasi pada kepuasan pelanggan dengan tujuan akhir 

dimilikinya pelanggan yang loyal. Bank ini didirikan tahun 1971 dan menjadi 

bank pertama yang menjadi perusahaan publik di Bursa Efek Jakarta pada1982. 

PT Bank Panin sejak didirikan selalu berusaha memberikan nilai bagi semua 

pemangku kepentingan melalui keseimbangan antara kehatihatian dan 

pertumbuhan yang progresif. 

Sebagai perbankan ritel, produk dan layanan PT Bank Panin dapat 

digunakan secara individual maupun kombinasi, untuk memenuhi kebutuhan 

perorangan. Pada 2009 nasabah dapat memilih produk simpanan dan pembiayaan 

yang disediakan di tempat-tempat yang sesuai, karena Bank berpartisipasi pada 

berbagai promosi diantaranya bermitra dengan perusahaan otomotif, agen 

properti, dan pengembang besar, termasuk Usaha Kredit Mikro (UKM). 

Berbagai upaya peningkatan pelayanan kredit telah banyak dilakukan, 

terutama berdasarkan informasi dari para nasabah baik berupa keluhan, harapan, 

ataupun usulan yang berhubungan dengan pelayanan kredit yang telah mereka 

terima. Dari berbagai feedback yang ada, permasalahan yang banyak dikeluhkan 

oleh para nasabah sehubungan dengan pelayanan kredit  pada PT. Bank Panin 

(Tbk) secara umum dapat dikelompokkan menjadi beberapa poin, yaitu:               

(1) Pemberian  informasi yang kurang  jelas oleh para pemasar; (2) Penjelasan 

informasi yang tidak lengkap oleh para pemasar; (3) Ketepatan waktu pencairan 

yang tidak sesuai perjanjian; (4) Sistem birokrasi pelayanan kredit yang terlalu 
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berbelit; (5) Sikap dan perilaku pemasar yang tidak memahami arti penting 

pelanggan; (6) Salah seorang pemasar memberikan pelayanan dengan ketus;       

(7) Waktu antrian pencairan di teller yang lama; dan (8) Teller lambat dalam 

melayani (kotak saran PT. Bank Panin, Tbk. per 3 Oktober 2011). 

Berdasarkan pemaparan diatas, dapat diperoleh gambaran bahwa 

keberhasilan pelayanan kredit PT. Panin Bank (Tbk) sangat tergantung pada 

kualitas pelayanan dari karyawan, baik yang berhubungan langsung dengan 

produk kredit, birokrasi, ataupun pelayanan yang bersifat teknis. PT Panin Bank 

selama ini menerapkan strategi menjadi bank pilihan yang dapat memberikan 

penawaran yang memuaskan kebutuhan jasa keuangan nasabah. Oleh sebab itu, 

kepuasan nasabah menjadi faktor kunci suksesnya penerapan strategi tersebut.  

 
B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian pada latar belakang, permasalahan yang diangkat 

dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagaimana berikut: 

a. Apakah faktor-faktor kualitas pelayanan yaitu kehandalan (reliability), daya 

tanggap (responsiveness), jaminan (assurance), empati (empathy), dan bukti 

langsung (tangible) berpengaruh terhadap kepuasan nasabah PT. Bank Panin 

cabang Jombang? 

b. Apakah faktor-faktor kualitas pelayanan yaitu kehandalan (reliability), daya 

tanggap (responsiveness), jaminan (assurance), empati (empathy), dan bukti 

langsung (tangible) berpengaruh terhadap loyalitas nasabah PT. Bank Panin 

cabang Jombang? 

c. Apakah kepuasan berpengaruh terhadap loyalitas nasabah PT. Bank Panin 

cabang Jombang? 
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C. Tujuan Penelitian 

Sesuai dengan perumusan masalah pada sub-bab sebelumnya, tujuan 

dilaksanakannya penelitian ini adalah: 

a. Untuk mencari bukti empiris pengaruh faktor-faktor kualitas pelayanan yaitu 

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

empati (empathy), dan bukti langsung (tangible) terhadap kepuasan nasabah 

PT. Bank Panin cabang Jombang.  

b. Untuk mencari bukti empiris pengaruh faktor-faktor kualitas pelayanan yaitu 

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

empati (empathy), dan bukti langsung (tangible) terhadap loyaliatas nasabah 

PT. Bank Panin cabang Jombang. 

c. Untuk mencari bukti empiris pengaruh kepuasan terhadap loyalitas nasabah 

PT. Bank Panin cabang Jombang 

 
D. Kegunaan penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi beberapa 

pihak, diantaranya: 

a. Memberikan masukan kepada PT. Bank Panin Jombang berupa informasi 

tentang pengaruh kualitas pelayanan yaitu keandalan (reliability), daya 

tanggap (responsiveness), jaminan (assurance), empati (emphaty), dan bukti 

langsung (tangible) terhadap kepuasan nasabah PT. Bank Panin cabang 

Jombang. 

b. Hasil penelitian ilmiah khususnya tentang pengaruh kualitas pelayanan 

terhadap kepuasan dan loyalitas nasabah dapat menjadi rujukan bagi 

penelitian di masa mendatang. 


