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BAB I  

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang  

Perkembangan usaha pada sektor jasa saat ini telah memperlihatkan 

kemajuan yang sangat pesat. Hal ini terjadi seiring dengan perkembangan 

teknologi, ilmu pengetahuan dan informasi yang selalu mengalami perubahan 

sektor jasa memiliki kesempatan yang lebih luas, hal ini karena jasa dalam 

suatu perekonomian secara mutlak diperlukan untuk meningkatkan kualitas 

hidup masyarakat, karena itu jasa bisa dinikmati masyarakat semakin 

meningkat jumlah dan jenisnya. Adanya kemajuan perekonomian global 

dewasa ini mendorong pertumbuhan sektor jasa yang memunculkan peluang 

bisnis yang berdampak pada semakin luasanya kesempatan kerja, sehingga 

persaingan usaha dalam sektor jasa pada masa sekarang sangat ketat dan 

berpotensi muncul banyak nya usaha jasa baru.  

Tata kelola yang ada dalam perusahaan akan menentukan baik 

tidaknya kegiatan dalam perusahaan tersebut. Dalam hal ini manajemen 

operasi sangat penting guna meningkatkan kualitas suatu perusahaan, 

bagaimana mengelola yang ada dalam perusahaan menjadi titik penting 

perkembangan perusahaan itu sendiri. Manajemen operasi akan benar 

berpengaruh apabila dikelolah dengan baik, karena induk dari semua yang 

ada dalam perusahaan adalah kegiatan operasional. Oleh karena itu, 

manajemen operasi sangat penting untuk perkembangan suatu perusahaan.  
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Operasi merupakan serangkaian aktivitas yang menghasilkan nilai 

dalam bentuk barang dan jasa dengan mengubah input menjadi output. 

Kegiatan yang menghasilkan barang dan jasa berlangsung di semua 

organisasi. Dalam perusahaan manufaktur, aktivitas produksi yang 

menghasilkan barang dapat terlihat jelas. Dalam organisasi yang tidak 

menghasilkan produk secara fisik, fungsi produksinya mungkin tidak terlihat 

jelas, aktivitas ini disebut dengan jasa. Fungsi jasa ini mungkin tersembunyi 

dari masyarakat, bahkan dari pelanggan, produk dapat berbentuk sebagai 

layanan. Terlepas dari produk akhirnya berupa barang atau jasa.  

Peranan kualitas pada usaha jasa akan menunjang pada produktivitas 

jasa yang diberikan. Dengan kualitas yang baik akan meningkatkan kepuasan 

pelanggan atau pengguna jasa. Hal ini dikarenakan suatu produk dikatakan 

berkualitas apabila dapat memberikan kepuasan sepenuhnya pada konsumen, 

yaitu sesuai dengan apa yang diharapkan konsumen atas suatu produk jasa 

tersebut. Semakin sedikit GAP antara apa yang diberikan perusahaan dengan 

apa yang diharapkan konsumen, maka bisa dikatakan suatu produk jasa yang 

berkualitas. 

Kualitas merupakan suatu prioritas mutlak yang harus dipenuhi oleh 

setiap perusahaan. Karena itu, pengendalian mutu memegang peranan penting 

untuk mencapai tingkat kualitas yang sesuai dengan spesifikasi. Dalam 

praktek perusahaan, seluruh kegiatan harus diselesaikan berdasarkan urutan-

urutan yang tertuang dalam spesifikasi yang telah ditentukan oleh standar 

perusahaan. Pengendalian mutu diperlukan untuk memberikan indikator pada 
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berbagai tahap pelaksanaan yang memperlihatkan bahwa persyaratan telah/ 

belum dipenuhi. Semua persyaratan itu telah ditetapkan dalam struktur 

kegiatan yang harus dikerjakan oleh setiap elemen perusahaan, supaya 

kualitas yang diharapkan selalu bisa dipenuhi. 

Kualitas jasa adalah sesuatu yang dipahami sebagai nilai yang dapat 

memuaskan, memenuhi kebutuhan, dan harapan pelanggan. Lima kelompok 

karakteristik yang digunakan oleh para pelanggan dalam mengevaluasi 

kualitas jasa antara lain, bukti langsung, kehandalan, daya tanggap, jaminan, 

empati.  

Pemilihan dan pengoptimalan metode yang dipilih untuk 

meningkatkan mutu suatu produk atau jasa yang dihasilkan sangat diperlukan 

oleh perusahaan saat ini. Dalam hal ini penting untuk diperhatikan oleh suatu 

perusahaan adalah kesesuaian suatu produk atau jasa yang dihasilkan atau 

dilakukan dengan keinginan dan kepuasan konsumen sehingga dapat 

berkelanjutan menjadi pelanggan. Ada banyak metode berkaitan dengan 

peningkatan kualitas pelayanan, tetapi QFD (Quality Function Deployment) 

bisa dikatakan salah satu yang paling baik, karena keseluruhan suara 

konsumen dan hasilnya nanti akan digunakan selama tahap produksi. 

Salah satu cara untuk meningkatkan kualitas pelayanan jasa adalah 

dengan metode QFD (Quality Function Deployment). QFD (Quality Function 

Deployment) adalah suatu proses atau mekanisme terstruktur untuk 

mengetahui dan memenuhi kebutuhan konsumen dan menerjemahkannya ke 

dalam kebutuhan teknis yang relevan dimana masing-masing area fungsional 
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dan tingkat organisasi dapat mengerti dan bertindak. Dari metode QFD ini 

nantinya perusahaan akan mengetahui pelayanan apa yang dinilai masih 

kurang oleh konsumen, serta mengetahui cara apa saja yang bisa dilakukan 

untuk meningkatkan kualitas pelayanan.  

Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat 

dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam 

bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan 

taraf hidup rakyat banyak. Pengertian bank umum menurut Peraturan Bank 

Indonesia No. 9/7/PBI/2007 adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha 

secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam 

kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Jasa yang 

diberikan oleh bank umum bersifat umum, artinya dapat memberikan seluruh 

jasa perbankan yang ada. Bank umum sering disebut bank komersial. 

Pada saat ini mulai banyak lembaga keuangan baik konvensional 

maupun syari’ah yang bermunculan, sehingga persaingan di sektor ini akan 

semakin ketat. Oleh karena itu, perusahaan atau pelaku usaha lembaga 

keuangan harus mempunyai langkah strategis untuk menghadapi persaingan 

ini. Salah satu langkah strategis yang perlu dilakukan adalah dengan terus 

meningkatkan kualitas pelayanan jasa yang ada pada perusahaan, karena pada 

dasarnya dalam usaha sektor jasa kualitas jasa tersebut yang perlu untuk terus 

ditingkatkan. Dengan kondisi seperti ini para pelaku lembaga keuangan harus 

dapat meningkatkan kreativitas dan inovasi usahanya khususnya 

pengembangan produk atau jasa pemenuhan kebutuhan konsumen. Karena 
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hal ini menjadi salah satu faktor kunci yang menentukan banyak tidaknya 

orang menjadi pelanggan atau nasabah.  

Beberapa hal diatas juga berlaku pada BRI cabang utama 

Banyuwangi, karena BRI cabang utama Banyuwangi merupakan satu-satunya 

kantor cabang utama wilayah di daerah Banyuwangi maka pengembangan 

produk sangat dibutuhkan untuk mendukung keberhasilan usahanya. 

Peningkatan kualitas pelayanan jasa menjadi salah satu kunci untuk 

menambah nasabah yang dilayani.  

Kualitas pelayanan diartikan sebagai tingkat keunggulan yang 

diharapkan dan pengendalian atas tingkat keunggulan tersebut untuk 

memenuhi keinginan pelanggan. Kualitas pelayanan bukanlah dilihat dari 

sudut pandang pihak penyelenggara atau penyedia layanan, melainkan 

berdasarkan persepsi masyarakat (pelanggan) penerima layanan. 

Pelangganlah yang mengkonsumsi dan merasakan pelayanan yang diberikan, 

sehingga merekalah yang seharusnya menilai dan menentukan kualitas 

pelayanan. 

Kualitas pelayanan dapat diketahui dengan cara membandingkan 

persepsi para konsumen atas pelayanan yang nyata-nyata mereka terima atau 

peroleh dengan pelayanan yang sesungguhnya mereka harapkan atau 

inginkan terhadap atribut-atribut pelayanan suatu perusahaan. Kualitas 

pelayanan segala bentuk aktivitas yang dilakukan oleh perusahaan guna 

memenuhi harapan konsumen. Pelayanan dalam hal ini diartikan sebagai jasa 

atau service yang disampaikan oleh pemilik jasa yang berupa kemudahan, 
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kecepatan, hubungan, kemampuan, dan keramah-tamahan yang ditujukan 

melalui sikap dan sifat dalam memberikan pelayanan untuk kepuasan 

konsumen. 

Internet Banking merupakan salah satu produk perbankan elektronik 

yang ditawarkan untuk memberikan kemudahan bagi nasabah dalam 

melakukan transaksi perbankan non-tunai melalui komputer dan jaringan 

internet. Pada prinsipnya layanan internet banking hampir serupa dengan 

layanan ATM.  

Persaingan dalam perbankan harus dapat diimbangi dengan 

peningkatan pelayanan bank kepada para nasabah, sehingga nasabah tersebut 

tidak tertarik untuk menggunakan jasa bank lain. Salah satu jenis pelayanan 

yang dapat bank berikan adalah internet banking, walaupun saat ini internet 

banking bukanlah menjadi satu-satunya keunggulan bersaing sebab semua 

perbankan telah menggunakan layanan internet banking. 

Berkaitan dengan menetapkan apa yang akan memuaskan pelanggan 

dan menerjemahkan keinginan pelanggan pada desain yang dijadikan sasaran. 

QFD digunakan di awal proses desain untuk membantu menetapkan apa yang 

dapat memuaskan pelanggan dan dimana upaya-upaya kualitas perlu 

disebarkan (Heizer and Barry, 2009).  

Dampak utama penggunaan teknologi informasi dan komunikasi 

dalam bisnis dan pemerintahan adalah tingginya volume penggunaan internet 

dan jaringan mobile oleh pemerintah dan warganya. Oleh karena itu ekspansi 

teknologi informasi dan komunikasi yang cepat dan penggunaan teknologi 
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tersebut oleh bisnis dan organisasi menekankan bahwa adopsi teknologi 

informasi tidak hanya sangat dibutuhkan oleh organisasi, tapi juga untuk 

pelanggan untuk mencapai tingkat efektifitas dan efisiensi yang tinggi dalam 

sebuah dunia persaingan.  

Melihat pesatnya jumlah penggunaan internet di Indonesia, maka 

bank BRI berusaha mengajak nasabah untuk menggunakan internet banking 

yang sudah ada. Jumlah pengguna internet banking BRI naik 203,7% dari 270 

ribu menjadi 820 ribu pengguna pada kuartal III tahun 2013. Secara umum 

transaksi di bank biasanya mempertemukan nasabah dengan kantor bank 

terdekat, dimana nasabah harus mengantri di teller atau customerservice 

dalam melakukan suatu transaksi, transaksi seperti itu cukup menghabiskan 

waktu dan biaya. Oleh karena itu bank BRI mulai mengenalkan fasilitas 

internet banking kepada nasabahnya, dengan memakai fasilitas internet 

banking, nasabah bank BRI dimudahkan dalam melakukan transaksi. 

Mutu sistem e-banking di definisikan sebagai penelitian pelanggan 

atas keunggulan atau keistimewaan suatu sistem secara menyeluruh. Mutu 

sistem e-banking merupakan suatu proses evaluasi menyeluruh pelanggan 

mengenai kesempatan sitem. Mutu sistem e-banking terutama selalu 

mengidentifikasikan sebagai mutu piranti yang disusun di dalam sistem itu 

sendiri. Bermutu piranti penyusun sistem tersebut begitu juga sebaliknya. 

Mutu sistem e-banking berpusat pada upaya pemenuhan kebutuhan dan 

keinginan serta kekuatan untuk mengimbangi harapan pelanggan. Kualitas 
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harus dimulai dari kebutuhan pelanggan dan berakhir pada persepsi 

pelanggan. 

Penerapan produk e-banking pada Bank Rakyat Indonesia cabang 

Kota banyuwangi merupakan masih tergolong fasilitas baru maka dari itu di 

upayakan sebaik mungkin untuk menarik minat nasabah, baik nasabah lama 

maupun nasabah baru. Adanya persaingan dari bank di sekitarnya membuat 

sistem e-banking pada bank rakyat indonesia sendiri diusahan mamadai 

dalam artian sistem di dalamnya harus maksimal supaya para nasabah merasa 

nyaman, aman, dan tenang dalam penggunaan fasilitas bank tersebut.  

Permasalahannya pada saat ini para konsumen (nasabah) mempunyai 

kesibukan-kesibukan sendiri, dan tidak memungkinkan untuk pergi ke bank, 

maka dari itu perkembangan teknologi yang dibutuhkan karena konsumen 

pada saat ini menginginkan hal-hal yang serba cepat dan praktis, sehingga 

perlu dibuat suatu pengembangan produk baru pada BRI berupa E-banking. 

E-banking mampu mempermudah nasabah dalam melakuakan transaksi, 

sehingga transaksi dapat dilakukan dimanapun dan kapanpun. E-banking 

dapat dilakukan melalui berbagai media antara lain: ATM, internet, mobile, 

phone, sms, dan elektronik data capture (EDC). Dengan demikian maka BRI 

mampu menarik minat dari konsumen atau nasabah. 

. Layanan internet banking ini memungkinkan nasabah sebuah bank 

dapat melakukan hampir semua jenis transaksi perbankan melalui sarana 

internet, khususnya via web. Mirip dengan penggunaan mesin ATM, lewat 

sarana internet seorang nasabah dapat melakukan pengecekan rekening, 
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transfer dana antar rekening, hingga pembayaran tagihan-tagihan rutin 

bulanan (listrik, telepon, dsb.) melalui rekening banknya. Jelas banyak 

keuntungan yang akan bisa didapatkan oleh nasabah dengan memanfaatkan 

layanan ini, terutama bila dilihat dari waktu dan tenaga yang dapat dihemat 

karena transaksi e-banking jelas bebas antrian dan dapat dilakukan dari mana 

saja sepanjang nasabah dapat terhubung dengan jaringan internet. 

Aplikasi QFD (Quality Function Deployment) pada BRI akan banyak 

membantu dalam peningkatan kualitas pelayanan jasanya dalam internet 

banking. BRI akan mengetahui pelayanan apa saja yang dinilai kurang dan 

perlu ditingkatkan dalam internet banking oleh para nasabahnya, selanjutnya 

BRI dapat menerjemahkan ke dalam kebutuhan teknis yang relevan untuk 

memenuhi kebutuhan nasabahnya. Masing-masing area fungsional dan 

tingkat organisasi di dalam BRI harus dapat mengerti dan bertindak sesuai 

prosedur yang diterapkan. Dalam QFD kegiatan ini harus terus menerus 

dilakukan untuk memperbaiki kualitas dan produktivitas. Berdasarkan uraian 

diatas maka, maka dapat diambil judul “Meningkatkan Kualitas Jasa Internet 

Banking pada Bank Rakyat Indonesia (BRI Cabang Utama Banyuwangi)”.  

B. Rumusan Masalah  

Dari latar belakang diatas maka rumusan masalah yang timbul adalah 

kualitas layanan jasa internet banking apa sajakah yang perlu ditingkatkan 

pada internet banking Bank Rakyat Indonesia (BRI)?  
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C. Tujuan Penelitian  

Berdasarkan uraian pada latar belakang dan rumusan masalah, maka 

tujuan penelitian yang ingin dicapai melalui penelitian ini bertujuan untuk 

mengetahui kualitas layanan jasa apa yang perlu ditingkatkan pada internet 

banking guna memuaskan pelanggan atau nasabah pada Bank Rakyat 

Indonesia (BRI) cabang utama Banyuwangi. 

D. Kegunaan Penelitian  

1. Sebagai bahan pertimbangan dan masukan bagi manajemen bank dalam 

merencanakan peningkatan kualitas jasa internet banking di masa yang akan 

datang.  

2. Hasil penelitian dapat menambah perbendaharaan studi ilmiah mengenai 

peningkatan kualitas jasa internet banking di Indonesia.  

 


