
I. PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Dalam era perdagangan bebas (AFTA, APEC dan WTO) setiap perusahaan 

menjadi bebas untuk mendirikan perwakilannya dimanapun. Sehingga kalau suatu 

negara dianggap akan menguntungkan bagi perusahaamya maka dia akan 

mengembangkan produknya di negara tersebut (home coulztly) . Dengan demikian 

persaingan akan semakin ketat. Kalau perusahaan di home countly belum siap untuk 

menghadapi persaingan dengan perusahaan asing maka dapat dipastikan home 

country hanya akan menjadi sasaran pemasaran negara asing. 

Oleh karena itu untuk mengantisipasi kondisi tersebut diatas pemerintah 

Indonesia, berusaha menyiapkan pelaku ekonomi Indonesia agar bisa siap 

menghadapi perdagangan bebas. Cara yang dilakukan pemerintah adalah dengan 

mengeluarkan peraturan-peraturan yang ditujukan untuk menjadikan pelaku ekonomi 

Indonesia siap dalam memenangkan persaingan global. 

Stretegi yang dilakukan pemerintah Indonesia adalah dengan mengeluarkan 

peraturan secara bertahap. Hal tersebut juga dilakukan pemerintah untuk menyiapkan 

perbankan Indonesia agar menjadi siap dalam menghadapi persaingan global. 

Peraturan-peraturan tersebut antara lain : 
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1. Paket 1 Januari 1983, kebijakan pemerintah ini berisi penghapusan pagu kredit 

dan tingkat bunga. Sehingga berakibat bank dapat mengeluarkan keditnya 

berdasarkan kemampuannya dengan tingkat bunga yang dapat disesuaikan sendiri. 

2. Paket 27 Oktober 1988, kebijakan pemerintah terhadap perbankan adalah 

memberikan kebebasan dan kemudahan bank untuk membuka cabangnya 

dimanapun di wilayah Indonesia. 

3. Paket Januari 1990, berisi pengurangan kredit likuiditas Bank Indonesia secara 

bertahap dan mewajibkan bank memberikan kreditnya 20 % dananya bagi industri 

kecil. 

Akibat peraturan-peraturan pemerintah tersebut menjadikan sektor perbankan 

memasuki tahapan baru; dari yang sebelum peraturan-peraturan itu seolah-olah 

campur tangan pemerintah sangat besar, menjadi campur tangan pemerintah sangat 

kecil sehingga tingkat persaingan meningkat. Dengan demikian agar perbankan tetap 

bisa bertahan hidup maka bank-bank di Indonesia dituntut memberikan kepada 

nasabahnya berbagai pelayanan, sehingga dia bisa mempertahankan nasabah lamanya 

dan mendapatkan nasabah baru. 

Kalau kita kebetulan menabung seringkali dikecewakan oleh pelayanan yang 

diberikan suatu bank; seperti teller yang tidak ramah, catatan rekening yang keliru, 

waktu antre yang lama, suasana gedung yang tidak nyaman, parkir yang sempit dan 

kesulitan mengambil uang tabungan. Ketidaksesuaian terhadap pelayanan bank 

menjadikan kita berpikir untuk mencari bank lainnya atau memindahkan tabungan 

kita ke bank yang menurut kita bisa memberikan pelayanan yang lebih baik. Dengan 
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demikian agar tetap menang dalam persaingan, bank hams bisa menyesuaikan antara 

harapan nasabahnya dengan pelayanan yang diberikannya. 

Bank A sebagai salah satu bank di Kotamadya Semarang , dalam usahanya 

memenangkan persaingan melakukan usaha-usaha guna rnemperbaiki pelayanan 

kepada nasabah. Salah satunya adalah dengan menambah mesin ATM, menggunakan 

armada mobil yang berfungsi sebagai loket pembantu, dan mempercepat waktu 

pemberian kredit. Selain itu dari segi karyawan, manajemen Bank A mendorong 

karyawannya agar berdedikasi dan mempunyai kemampuan untuk selalu 

meningkatkan ketrampilamya; salah satunya dengan cara mendirikan Sekolah Tinggi 

Ilmu Ekonomi Bank A, yang mana sekolah tersebut dapat dijadikan tempat 

pendidikan dan pelatihan karyawannya, sehingga tipologi k q a w a n  Bank A " 

bekeja untuk mendapatkan penghasilan dengan mengutamakan karier dan semangat 

memajukan perusahaan" bisa terpenuhi. 

Peningkatan pelayanan yang baik tidak bisa hanya dari sudut pandang Bank A 

saja, tetapi harm pula dari sudut pandang nasabah. Bank A hams pula mengetahui 

keinginan dan kebutuhan nasabah terhadap pelayanan yang diberikan sekarang. 

B. Perurnusan Masalah 

Dari uraian latar belakang diatas maka mmusan permasalahan yang dihadapi 

Bank A Di Kotamadya Semarang dapat diketahui dengan mengetahui : 

1. Sejauh~nana tingkat pelayanan Bank A dari segi institusi dan persepsi nasabah. 
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2. Sejauhmana komitmen manajemen dalam menerapkan sistem pelayanan dan 

sistem manajemen yang berfokus pada pelanggan, karakteristik produk yang 

diinginkan nasabah. 

3. Bagaimana strategi penyempumaan pelayanan yang dapat meningkatkan daya 

saing perusahaan. 

C. Tujuan Penelitian 

1) Menganalisa tingkat pelayanan Bank A. 

2) Menganalisa komitmen Bank A pada fokus pelanggan. 

3) Memberikan altematif solusi untuk penyempumaan kualitas pelayanan 

Bank A. 

D. Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1) Bagi Manajer Bank A. 

Diharapkan dapat menambah informasi guna pengambilan keputusan yang 

berkaitan dengan peningkatan kualitas pelayanan. 

2) Bagi Penulis . 

Merupakan peluang untuk mengaplikasikan konsep-konsep dan ketrampilan yang 

diperoleh selama proses perkuliahan di Magister Manajemen Agribisnis - Institut 

Pertanian Bogor kedalam dunia nyata. Kegiatan ini juga nierupakan kesempatan 
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untuk memperoleh pengetahuan dan pengalaman tentang aktivitas perilaku 

konsumen. 

E. Ruang Lingkup 

1) Pengkajian masalah hanya difokuskan kepada kegiatan pelayanan Bank A 

di Cabang dan Cabang-Cabang pembantu-di Kotamadya Dati I1 Semarang 

dan persepsi konsumen terhadap produk dan pelayanan yang diberikan, 

serta mengetahui posisi tingkat pelayanan di Bank-bank lainnya di 

Kotamadya Semarang. 

2) Pengkajian masalah ini hanya sampai pada tahap memberikan altematif 

untuk penyempumaan kualitas pelayanan, sedangkan implementasi 

selanjutnya diserahkan kepada Bank A. 
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