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A. Latar Belakang 

Pembangunan ekonomi diarahkan untuk mengembangkan kehidupan 

ekonomi rakyat yang bertumpu pada mekanisme ekonomi pasar yang seimbang 

dengan prinsip persaingan sehat dan memperhatikan pertumbuhan ekonomi, 

nilainilai keadilan sehingga terjamin kesempatan yang sama dalam berbisnis. 

Perkembangan bisnis semakin meningkat dan semakin kompleks sehingga 

menyebabkan timbulnya persaingan. 

Intensitas persaingan yang semakin meningkat menuntut persaingan 

dalam dunia bisnis. Tujuan dasar suatu bisnis tidak lagi berupa laba, melainkan 

penciptaan dan penambahan nilai pelanggan. Penambahan nilai mengandung arti 

penciptaan pelanggan yang puas, karyawan yang layak dan laba besar. Selain itu, 

pelayanan dan jasa yang diberikan oleh perusahaan juga merupakan daya tarik 

dan faktor yang dapat mempengaruhi kepuasan para pelanggan. Bagaimanapun 

pelanggan merupakan tujuan utama perusahaan, jadi usaha yang dilakukan 

perusahaan selain mengatur perusahaannya adalah mencari strategi manajemen 

yang tepat untuk menciptakan kepuasan konsumen dalam perusahaan yang 

nantinya akan memberikan respon baik dari konsumen terhadap perusahaan. 

Demikian juga bisnis di sektor perbankan, bank sebagai lembaga 

keuangan mempunyai peranan yang sangat penting dalam masyarakat baik 

perorangan maupun perusahaan. Hal ini terutama dalam mendukung kelancaran 
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dalam transaksi yang berkaitan dengan masalah keuangan. Dengan semakin 

meningkatnya kegiatan ekonomi maka masyarakat semakin membutuhkan jasa 

perbankan. Bank sebagai lembaga usaha yang bergerak dalam usaha perhimpunan 

dana maupun pengeluaran dana, sangat tergantung dengan adanya kepercayaan 

diri masyarakat untuk menitipkan uangnya di bank, dalam mempercayakan 

transaksi keuangannya di bank ini. 

Cara pembayaran pun terus berubah dari waktu ke waktu. Dahulu 

pembayaran transaksi lebih banyak menggunakan uang tunai ataupun cek. Namun 

kemudian cara pembayaran tersebut mengalami penurunan dan kemudian 

berkembang menggunakan kartu debit, kartu kredit, melalui mobile seperti HP. 

Kedepannya diharapkan pembayaran tidak lagi menggunakan uang tunai, 

melainkan melakukan pembayaran dengan prepaid card, mobile payments, serta 

mobile banking. Sehingga diharapkan akan tercipta less cash society.  

Bisnis perbankan merupakan bisnis kepercayaan. Dalam hal ini, rasa 

kepercayaan dan kepuasan nasabah merupakan faktor yang sanagt penting dari 

eksistensi bank tersebut dimasa yang akan datang. Ini disebabkan karena industri 

perbankan sangat mengutamakan pelayanan kepada nasabah. Perbankan ssaat ini 

berkewajiban untuk mengetahui lebih dekat mengenai nasabahnya, bukan karena 

agar dapat melayani nasabah dengan baik, tetapi lebih kepada mengetahui apa 

sebenarnya yang diinginkan oleh nasabah dan juga apa yang harus ditawarkan 

kepada setiap nasabah (Vibiznews.com) 

Pada saat ini, kalangan perbankan sudah memberikan fasilitas kepada 

para nasabahnya dengan menghadirkan berbagai aneka kartu seperti kartu debit 
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dan kartu kredit yang hingga kini sudah banyak dimanfaaatkan oleh para nasabah. 

Namun kini hadir salah satu cara pembayaran baru yaitu pembayaran dengan 

menggunakan prepaid card atau kartu prabayar. Prepaid card merupakan salah 

satu bentuk e-money. Yang dimaksud dengan Uang Elektronik (e-money) adalah 

alat pembayaran yang memenuhi unsur-unsur : (1) diterbitkan atas dasar nilai 

uang yang disetor terlebih dahulu oleh pemegang kepada penerbit; (2) nilai uang 

disimpan secara elektronik dalam suatu media seperti server atau chip; (3) 

digunakan sebagai alat pembayaran kepada pedagang yang bukan merupakan 

penerbit uang elektronik tersebut; dan (4) nilai uang elektronik yang disetor oleh 

pemegang dan dikelola oleh penerbit bukan merupakan simpanan sebagaimana 

dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai perbankan (Peraturan 

Bank Indonesia,2009 www.bi.go.id ). 

Secara umum ada dua tipe produk e-money : prepaid card (electronis 

purses) dengan karakteristik : nilai elektronis disimpan dalam satu  chip yang 

tertanam pada kartu, mekanisme perpindahan dana dilakukan dengan cara meng-

insert kartu ke suatu card reader. Prepaid sofrware (digital cash) dengan 

karakteristik : nilai elektronis disimpan dalam suatu hard disk computer. 

Mekanisme perpindahan dana dilakukan melalui jaringan komunikasi seperti 

internet saat melakukan pembayaran. 

Kartu prabayar merupakan potensi pasar yang besar untuk memenuhi 

kebutuhan konsumen dalam hal pembayaran mikro. Kartu prabayar 

memungkinkan konsumen melakukan pembayaran dengan jumlah transaksi yang 

kecil, misalnya hanya untuk membayar parkir atau tol. Biasanya pembayaran 

http://www.bi.go.id/
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dalam jumlah yang besar, transaksi dilakukan dengan menggunakan kartu debit 

atau kartu kredit. Jadi dengan diterbitkannya fasilitas kartu prabayar oleh bank, 

maka nasabah akan semakin mudah melakukan transaksi hanya dengan 

menggunakan kartu prabayar tersebut. 

Tabel 1.1 

Jumlah uang Elektronik beredar 2007-2010 

Tahun Jumlah instrument 

2007 165,193 

2008 430,801 

2009 3,016,272 

2010 7,914,018 

 Sumber : Bank Indonesia (www.bi.go.id) 

Tidak hanya dari sisi kartu prabayar yang beredar, dari segi transaksi 

melalui kartu prabayar pun mengalami tren yang positif, baik nilai maupun 

volume. Sama halnya dengan pertumbuhan jumlah kartu prabayar, transaksi kartu 

prabayar pun (terutama dari segi volume) mengalami Jumlah peningkatan yang 

signifikan. berikut ini disajikan jumlah transaksi uang elektronik selama tahun 

2007-2010 dapat disajikan pada tabel 1.2. 

Tabel 1.2 

Transaksi Uang Elektronik Tahun 2007-2010 

Tahun 
Nilai 

(Rp juta) 

Volume 

(Rp juta) 

2007 5,267 568,046 

2008 76,675 2,650,591 

2009 519,213 17,436,631 

2010 693,467 26,541,982 

Sumber : Bank Indonesia (www.bi.go.id ) 

http://www.bi.go.id/
http://www.bi.go.id/
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Saat ini beberapa bank telah memiliki kartu prabayar untuk melayani 

transaksi pembayaran. BCA memiliki Flazz Card, Mandiri memiliki Gas Card 

Pertamina serta e-Tol Card dan Indomaret Card, Bank DKI dengan JakCard. BNI 

juga memiliki kartu prabayar yang hanya dapat digunakan pada saat Festival Java 

Jazz 2009. Bank Mega juga memiliki smart card yang bekerja sama dengan PT. 

Citra Marga Surabaya (CMS) yang hanya dapat digunakan pada ruas tol Waru-

Juanda Surabaya. Beberapa Bank yang menerbitkan kartu prabayar dapat dilihat 

pada tabel 1.3. 

Tabel 1.3 

Beberapa produk kartu prabayar yang diterbitkan Bank 

Bank penerbit Nama kartu Kegunaan 

BCA Flazz Card 

SPBU, pembayaran parkir, pintu 

Tol, Retail dan berbagai tempat 

makan. 

Mandiri 

Gas Card Pertamina SPBU 

e-Toll Pintu Tol 

Indomaret Card Indomaret 

Bank DKI JakCard Busway, Indomaret 

BNI - Java Jazz Festival 

Mega - Pintu Tol Waru-Juanda Surabaya 

Sumber : diolah dari berbagai sumber 

Jika Bank lain mengeluarkan kartu-kartu prabayar yang terbatas 

kegunaannya, BCA memiliki kartu Flazz yang kegunaannya multifungsi. Dengan 

satu kartu Flazz Card BCA memberikan kemudahan kepada nasabahnya dalam 

melakukan transaksi mikro payment diberbagai merchant, diantaranya SPBU, 

untuk pembayaran parkir, untuk pembayaran diberbagai ritel seperti Indomaret, 

Alfamaret dan sebagainya lalu diberbagai merchant seperti Bread Talk, J.Co 

Donat, Hoka-Hoka Bento dan berbagai tempat makan lainnya. 
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Beberapa kemudahan yang ditawarkan oleh Kartu Flazz dalam 

mempermudah proses transaksi yaitu dengan hanya menggunakan atau 

membutuhkan waktu 2 detik saja (menghemat waktu) proses transaksi dapat 

dilakukan. Cepatnya proses transaksi tersebut dikarenakan tidak perlu melakukan 

input PIN (Private Identification Number), traksaksi tidak perlu menggunakan 

uang tunai lagi (menanggulagi masalah uang palsu dan pencurangan uang 

kembalian), dilakukan secara offline sehingga menjadi lebih murah (tanpa 

potongan pajak apapun mengingat transaksi tidak menggunakan pulsa apapun) 

serta berbagai kemudahan lainnya yang ditawarkan oleh Kartu Flazz. 

Selain itu salah satu cara untuk menarik para nasabah untuk 

menggunakan kartu Flazz adalah melalui peningkatan kenyamanan yang 

diberikan oleh pihak bank, agar para nasabah mempunyai persepsi yang positif 

terhadap kartu Flazz. Sehingga nasabah berkeinginan untuk memutuskan 

menggunakan salah satu produk dari bank tersebut yang menurut persepsi mereka 

mempunyai nilai yang positif dan tidak akan ragu lagi untuk mengunakan kartu 

Flazz yang dikeluarkan oleh pihak bank BCA. 

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penelitian ini mengambil judul 

“Analisis Kepercayaan dan Kepuasan terhadap Loyalitas Pengguna Kartu 

Flazz (Studi Kasus Pada Nasabah Bank BCA)”. 

B. Perumusan Masalah 

Berdasarkan pada paparan latar belakang masalah diatas, maka dapat 

dirumuskan masalah-masalah dalam penelitian ini, yaitu : 
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1. Apakah kepercayaan nasabah dan kepuasan nasabah berpengaruh terhadap 

loyalitas nasabah Bank BCA yang menggunakan kartu Flazz? 

2. Variabel apakah yang berpengaruh dominan terhadap loyalitas nasabah Bank 

BCA yang menggunakan kartu Flazz? 

C. Batasan Masalah 

Agar permasalahan tidak meluas, maka penulis memberikan batasan 

masalah yang diteliti pada tingkat kepuasan dan kepercayaan terhadap loyalitas 

nasabah dalam menggunakan kartu Flazz yang dikeluarkan oleh bank BCA untuk 

melakukan proses transaksi di tempat-tempat perbelanjaan atau merchant-

merchant di Kota Malang. 

D. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah : 

1. Menganalisis pengaruh kepercayaan nasabah dan kepuasan nasabah terhadap 

loyalitas pengguna kartu flazz Bank BCA. 

2. Menganalisis variabel yang berpengaruh dominan terhadap loyalitas pengguna 

kartu flazz Bank BCA. 

E. Manfaat Penelitian 

1. Bagi Bank BCA 

Dapat memberikan masukan dan saran pemikiran yang positif mengenai 

kepercayaan dan kepuasan terhadap loyalitas nasabah yang menggunakan 

kartu Flazz. 
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2. Bagi pihak lain 

Dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan bagi peneliti lainnya yang ingin 

melakukan penelitian dalam ruang lingkup yang sama. 

 

 

 

  


