
I.  PENDAHULUAN 

 

1.1.  Latar Belakang 

Saat ini dimana seluruh aspek perekonomian dihadapkan pada era 

perdagangan bebas, serta persaingan yang kian ketat, ditambah lagi dengan 

perkembangan pengetahuan masyarakat yang semakin selektif dalam memilih 

bank, memaksa setiap perusahaan perbankan untuk dapat memberikan layanan 

perbankan yang berkualitas, baik dari segi produk yang ditawarkan, fitur, tingkat 

bunga, tingkat layanan maupun jaringannya. 

Di tengah munculnya persaingan perbankan yang kian ketat tersebut, bank 

XYZ sebagai salah satu bank asing senantiasa mempertahankan dan terus 

meningkatkan komitmen untuk “delighted our customer”, tidak hanya 

menekankan pada upaya memuaskan dan memenuhi kebutuhan customer, namun 

lebih dari itu memposisikan customer sebagai bagian terpenting dari bank XYZ, 

dengan terus berusaha dalam peningkatan fasilitas pelayanan terbaik yang 

didukung oleh kekuatan internal yakni,  frontliners, teknologi informasi (TI) dan 

pelayanan fisik.  

Selama 40 tahun berdiri di Indonesia dan dengan terus mempertahankan 

serta mengaplikasikan komitmennya terhadap nasabah, tidak mengherankan jika 

selama 3 tahun belakangan ini bank XYZ mampu untuk membuktikan diri sebagai 

satu-satunya perusahaan perbankan asing yang mampu bertahan dalam urutan 10 

pangsa pasar perbankan Indonesia, bahkan pada tahun 2007, bank XYZ berhasil 

menduduki urutan ke delapan dari 10 peringkat pangsa pasar perbankan Indonesia 

(Lampiran 1). 
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Selama menjalankan bisnisnya bank XYZ telah mampu mencapai 

pertumbuhan yang menggembirakan berkat posisi yang kuat dari produk-produk 

perbankan yang baru dan inovatif, dengan memfokuskan diri pada kebutuhan 

nasabah dan keunggulan dalam menjaga hubungan dengan nasabah telah 

membantu mempersiapkan bank XYZ untuk dapat merealisasikan apa yang 

menjadi tujuannya yakni, menjadi nomor satu di setiap produk kategori bisnis, 

dan untuk dikenal oleh nasabah sebagai pemberi nasehat yang paling profesional 

dan terpercaya. 

Bank XYZ memiliki komitmen untuk terus memperluas bisnisnya di 

Indonesia dan menyediakan layanan finansial kepada pelanggan dalam berbagai 

kondisi bisnis, dengan tetap berupaya menjadi perusahaan dengan reputasi yang 

baik di Indonesia, turut mendukung pertumbuhan ekonomi melalui persaingan 

usaha yang sehat dan tetap mematuhi peraturan yang berlaku. Secara berkala, 

mengevaluasi tujuan-tujuan perusahaan agar sejalan dengan berbagai rencana dan 

resiko yang ada. Hal ini mengharuskan bank XYZ untuk meneliti dampak-dampak 

dari perubahan ekonomi baik lokal maupun global, peluang-peluang dan ancaman 

yang ada, serta mengembangkan rencana-rencana baru sesuai dengan perubahan-

perubahan tersebut.  

Berdasarkan pada komitmen maupun prinsip bisnis yang dipegang teguh 

serta dijalankan, telah mampu membuktikan juga keberhasilan bank XYZ dalam 

memberikan pelayanan yang terbaik kepada nasabahnya. Berdasarkan hasil survei 

infobank tahun 2007-2008, bank XYZ duduk dalam peringkat kedua dengan 

predikat kualitas pelayanan baik sekali (Tabel 1). 
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Tabel 1.  Sepuluh Peringkat Bank Terbaik dalam Kualitas Pelayanan di Jakarta Tahun 
2007-2008 

 
 

Namun, kenyataannya mulai pertengahan 2008 lalu tidak dipungkiri  krisis 

ekonomi global yang terjadi telah mampu menimbulkan dampak yang 

memprihatinkan perekonomian negara, termasuk Indonesia. Pada industri 

perbankan misalnya, dampak krisis yang terjadi memaksa setiap perusahaan 

perbankan untuk semakin bersaing secara ketat, berlomba dalam menawarkan 

pelayanan yang lebih menarik dan menjanjikan.  

Kondisi ini turut dialami pada bank XYZ yang diketahui sebagai satu-

satunya bank asing yang mampu bertahan dalam 10 pangsa pasar terbaik di 

Indonesia, dimana kondisi perkembangan persaingan antar perusahaan perbankan 

dan juga dampak krisis global nyatanya belum mampu mempertahankan posisi 

pangsa bank XYZ. Hal ini terlihat dari urutan pangsa pasar bank XYZ yang 

menurun dari posisi ke 8 pada tahun 2007 menjadi posisi ke 10 pada 2008 yakni 

sebesar 0.01%. (Lampiran 2). 

Menurunnya pangsa pasar bank XYZ pada 10 urutan bank lokal Indonesia, 

ternyata diikuti juga dengan terjadinya penurunan jumlah nasabah, terutama pada 

kategori nasabah regular di bulan November. Penurunan jumlah nasabah regular 

ini dikhawatirkan jika tidak segera diantisipasi dan diinvestigasi penyebabnya 
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akan terjadi jumlah penurunan nasabah yang semakin banyak. Ditengah komitmen 

bank untuk memberikan pelayanan yang terbaik untuk mencapai “delight our 

customer”, justru terjadi adanya penurunan. 

Sejauh ini tindakan yang telah dilakukan semaksimal mungkin 

dipersembahkan pada pemenuhan kebutuhan nasabah akan kepentingan 

finansialnya, disisi lain apa yang telah diberikan oleh pihak bank belum tentu 

sepenuhnya menjadi apa yang nasabah harapkan dari sebuah pelayanan yang 

diterimanya. Rendahnya bunga tabungan yang diberikan dibandingkan bank 

pesaing lainnya merupakan faktor yang dianggap tidak menguntungkan bagi pihak 

nasabah, belum lagi biaya administrasi yang dinilai tidak sebanding dengan nilai 

dana yang nasabah simpan di bank XYZ hingga saat ini masih menjadi pertanyaan 

dan sedikit kekecewaan yang diperlihatkan pihak nasabah.  

Kondisi ini menunjukkan bahwa disaat bank XYZ masih meyakini 

kekuatan mereka dalam positioning sebagai salah satu bank swasta asing yang 

mampu menjaga kualitas pelayanannya, pada kenyataannya baik predikat maupun 

komitmen yang dicanangkan dengan baik, belum mampu dalam mempertahankan 

pangsa pasar XYZ diantara 10 bank pesaing lainnya, maupun tingkat kepuasan 

dan loyalitas nasabahnya.  

Oleh karena itu, menjadi pekerjaan yang penting bagi pihak bank untuk 

mampu mempertahankan positioningnya dimata nasabah sebagai bank swasta 

dengan kelas atau nasabah menengah keatas/premium untuk membuktikan diri 

bahwa disamping keterbatasan yang dimiliki, tapi ada bukti yang dapat diberikan 

oleh pihak bank kepada nasabah, pelayanan prioritas dan menguntungkan.  
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Untuk mengantisipasi penurunan jumlah nasabah yang semakin besar, 

yang bisa saja diasumsikan sebagai menurunnya tingkat kepuasan dan loyalitas 

nasabah ke bank XYZ, maka perlu kiranya untuk dievaluasi kembali kinerja 

pelayanan bank XYZ. Untuk itu, banyak faktor-faktor penting yang perlu 

dianalisis dari sisi nasabah sebagai faktor penentu kepuasan dan loyalitas nasabah 

terhadap bank XYZ.  

Berdasarkan uraian tersebut diatas, bank XYZ cabang Pondok Indah 

Jakarta dipilih sebagai lokasi penelitian dengan pertimbangan karakteristik 

nasabah yang miliki diharapkan mampu memberikan gambaran tingkat kepuasan 

dan loyalitas nasabah yang selanjutnya menjadi masukan bagi pihak bank XYZ 

untuk segera ditingkatkan.  

 

1.2.  Rumusan Masalah  

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka perlu kiranya 

diidentifikasikan kualitas pelayanan seperti apakah yang dapat membuat nasabah 

merasa puas ketika kebutuhan maupun harapannya atas produk atau jasa yang 

diterima telah sesuai dengan apa yang diharapkan atau bahkan melebihi 

harapannya. Sebagaimana disebutkan sebelumnya, kualitas pelayanan ini meliputi 

banyak hal yang dapat langsung maupun tidak langsung dirasakan oleh para 

nasabah. Maka penelitian ini diharapkan dapat menjawab permasalahan sebagai 

berikut: 

1. Sampai sejauhmana tingkat kepuasan nasabah terhadap pelayanan bank XYZ? 

2. Faktor-faktor apa yang menentukan pembentukan kepuasan pelayanan 

nasabah atas bank XYZ cabang Pondok Indah Jakarta? 
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3. Sampai sejauhmana tingkat loyalitas nasabah terhadap bank XYZ bank atas 

pelayanan yang telah diberikan?  

4. Bagaimana strategi implikasi kebijakan bank XYZ dalam meningkatkan 

pelayanan bank XYZ yang lebih baik kepada nasabah? 

 

1.3.  Tujuan Penelitian 

            Berdasarkan pada perumusan masalah tersebut, maka tujuan dari 

penelitian ini, sebagai berikut: 

1. Menganalisis tingkat kepuasan nasabah terhadap pelayanan bank XYZ yang 

telah diberikan. 

2. Menganalisis faktor-faktor yang menentukan kepuasan nasabah atas pelayanan 

bank XYZ cabang Pondok Indah Jakarta. 

3. Menganalisis tingkat loyalitas nasabah bank XYZ atas pelayanan yang telah 

diberikan.  

4. Merumuskan strategi kebijakan pelayanan bank XYZ meningkatkan 

pelayanan yang lebih baik kepada nasabah. 

 

 1.4.     Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan nantinya dapat memberikan masukan 

kepada pihak manajemen dalam rangka memperbaiki, meningkatkan citra kualitas 

pelayanan, tidak hanya berhenti pada pelayanan fasilitas yang disediakan kepada 

nasabah, melainkan kualitas dari pelayanan perbankan itu sendiri. 

Selanjutnya, tidak hanya menjadi bahan masukan kepada pihak manajemen, 

manfaat lainnya dari penelitian ini kiranya dapat menjadi nilai tambah pada 
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wawasan, pengetahuan serta pengalaman praktis bagi penulis dalam menerapakan 

konsep pemasaran terutama yang berkaitan  dengan bidang service quality.  

 

1.5.    Ruang Lingkup Penelitian 

Diketahui bahwa selain produk perbankan yang dijual kepada nasabah ada 

faktor penting yang menentukan nasabah berminat atau bahkan bersedia untuk 

bertahan menjadi nasabah dari bank tertentu hanya karena ia telah merasa puas 

atas pelayanan yang diterimanya selama kurun waktu tertentu. Pelyanan yang 

dititik beratkan pada cara pihak bank memperlakukan setiap nasabahnya dengan 

baik dan sesuai dengan harapan.  

Bank XYZ sangat memahami arti penting kepercayaan yang diberikan 

oleh nasabah kepada bank selama ini. Mengerti dan memahami bahwa kepuasan 

nasabah maupun loyalitas yang terjalin saat ini bukan hanya berasal dari faktor 

seberapa banyak pihak mampu untuk menjual produk perbankan dengan baik, 

namun bagaimana pihak bank mampu mempertahankan hubungan yang baik 

dengan nasabah. Peranan front liners tidak dipungkiri memmberi peranan yang 

besar dalam pembentukan kepuasan hingga terjalinnya loyalitas yang tinggi antara 

nasabah kepada pihak bank. Front liners pada setiap perusahaan yang bergerak 

pada industri jasa merupakan ujung tombak dari “wajah” suatu perusahaan. 

Customer service, teller dan personal banker/relationship manager dalam hal ini 

dianggap sebagai pihak-pihak yang penting sebagai perantara pihak manajemen 

dengan nasabah. Biasanya ketiga pihak ini membawa tanggung jawab yang besar 

dalam memberikan pelayanan yang terbaik, dengan mampu mengkolaborasikan 

antara kepentingan nasabah dengan kepentingan manajemen perusahaan. 
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Berdasarkan kondisi tersebut maka penelitian ini dilaksanakan di bank 

XYZ cabang Pondok Indah Jakarta. Responden yang nantinya diwawancarai 

adalah nasabah reguler dari bank XYZ cabang Pondok Indah Jakarta, yang telah 

terbiasa atau sering berhubungan dengan ketiga pihak bank tersebut yaitu 

customer serivice, teller maupun personal banker.  
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