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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Seiring perkembangan teknologi dan informasi, semakin banyak 

perusahaan jasa yang berlomba – lomba untuk meningkatakan kualitas pelayanan 

kepada konsumen. Perkembangan ini membuat perusahaan memberikan  

pelayanan bukan hanya dari informasi melainkan juga dari teknologi yang 

disediakan guna menunjang pelayanan. Kualitas pelayanan pada perusahaan jasa 

dapat dilihat dari kepuasan konsumen terhadap pelayanan yang diberikan. 

Semakin baik pelayanan yang diberikan oleh perusahaan kepada konsumen maka 

semakin tinggi tingkat kepuasan konsumen sehingga kualitas juga akan 

meningkat. Salah satu cara perusahaan dalam memuaskan konsumen guna 

peningkatan kualitas yaitu dengan mempertimbangkan harapan atau keinginan 

konsumen (informasi) dan sarana penunjang (teknologi).  

BNI Cabang Pamekasan merupakan salah satu perusahaan yang bergerak 

dalam bidang jasa. Perusahaan ini menjadi satu – satunya kantor cabang BNI yang 

ada di Kabupaten Pamekasan. Oleh karena itu, BNI Cabang Pamekasan perlu 

memberikan pelayanan kepada nasabah dengan mengikuti perkembangan 

teknologi dan informasi saat ini. Pelayanan yang diberikan oleh BNI Cabang 

Pamekasan sudah ditunjang dengan berbagai sarana penunjang. Namun, 

berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa nasabah BNI Cabang Pamekasan 

diketahui bahwa nasabah kurang puas terhadap layanan yang diberikan. Salah satu 

penyebab yang membuat nasabah kurang puas terhadap pelayanan yang diberikan 

yaitu prosedur pelayanan masih berbelit – belit dan penerapan salah satu SOP 

yang masih belum terlaksana dengan baik yaitu senyum, sapa dan salam. Oleh 

karena itu, BNI Cabang Pamekasan perlu melakukan peningkatan kualitas 

pelayanan supaya nasabah merasa puas terhadap pelayanan yang diberikan. 

Pendekatan yang dapat digunakan untuk meningkatkan kualitas pelayanan 

nasabah BNI Cabang Pamekasan dengan mendapatkan atribut – atribut yang 

menjadi prioritas utama yaitu integrasi metode IPA (Importance Performance 
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Analysis) dan metode QFD (Quality Function Deployment) . Metode IPA 

digunakan untuk melihat atribut – atribut apa saja yang menjadi prioritas utama 

yaitu atribut – atribut yang terletak pada kuadran I, sedangkan metode QFD 

digunakan untuk memberikan usulan peningkatan kualitas pelayanan nasabah BNI 

Cabang Pamekasan berdasarkan atribut – atribut yang menjadi prioritas utama 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Adapun permasalahan yang ingin dipecahkan dengan dilakukannya 

penelitian tugas akhir ini adalah : “Upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan 

nasabah BNI Cabang Pamekasan menggunakan integrasi metode IPA (Importance 

Performance Analysis) dan QFD (Quality Function Deployment)”. 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan diadakannya Penelitian Tugas Akhir ini adalah : 

1. Mendapatkan atribut – atribut yang menjadi prioritas utama dengan 

menggunakan metode IPA (Importance Performance Analysis). 

2. Memberikan usulan upaya peningkatan kualitas pelayanan dengan 

menggunakan metode QFD (Quality Function Deployment). 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

Manfaat penelitian ini adalah : 

1. Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas pelayanan nasabah 

yang ada di perusahaan di masa yang akan datang. 

2. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dalam 

pengambilan keputusan mengenai pelayanan dan kinerja terhadap pelayanan 

bank. 

 

1.5 Batasan dan Asumsi Masalah 

Ruang lingkup penelitian terdiri dari batasan dan asumsi yang digunakan 

pada penelitian tugas akhir ini. 
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Batasan Masalah 

1. Pengamatan dilakukan pada sistem pelayanan BNI Cabang Pamekasan. 

2. Pengamatan hanya dilakukan kepada nasabah tabungan simpanan umum BNI 

Cab. Pamekasan. 

3. Tidak melakukan analisa biaya dalam usulan peningkatan kualitas pelayanan. 

 

Asumsi 

1. Penelitian ini memiliki tingkat kepercayaan 95% dan tingkat kesalahan 5%. 

 

1.6 Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan penelitian ini  memberikan penjelasan secara umum dan 

singkat dari bab – bab yang akan diuraikan selanjutnya dengan harapan pembaca 

dapat mengambil gambaran umum pada penelitian ini.Sistematika penyusunan 

skripsi adalah sebagai berikut: 

BAB I : Pendahuluan 

Merupakan bab yang menjelaskan secara umum mengenai latar belakang, 

rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, batasan dan asumsi  

masalah, dan sistematika penulisan. 

BAB II : Landasan Teori 

Merupakan tinjauan pustaka yang memberikan penjelasan mengenai teori yang 

mendukung judul dan mendasari pembahasan secara detail dari masalah yang 

diangkat dalam penelitian. 

BAB III : Metodologi Penelitian 

Memberikan penjelasan mengenai langkah – langkah pengerjaan skripsi secara 

detail mulai dari identifikasi masalah sampai kesimpulan yang menggunakan 

diagram alir. 

BAB IV : Pengumpulan dan Pengolahan Data 

Merupakan bab yang memberi tinjauan perusahaan tempat peneliti melakukan 

penelitian, pengumpulan data yang dibutuhkan dalam penelitian baik data primer 

maupun data sekunder dan melakukan pengolahan data dari data yang sudah 

dikumpulkan. 
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Bab V : Analisa Pembahasan 

Merupakan analisa dan pembahasan dari hasil pengumpulan dan pengolahan data 

penelitian yang berisi argumentasi dari peneliti dengan dasar referensi dan data – 

data valid. 

BAB VI : Penutup 

Berisi kesimpulan  hasil yang disesuaikan dengan tujuan penelitian berdasarkan 

hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan pada bab sebelumnya. 

Selain itu, penutup berisi saran yang diberikan kepada penelitian selanjutnya dan 

berisi berbagai hal yang harus dilakukan perusahaan dalam upaya peningkatan 

kualitas pelayanan. 
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