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I. PENDAHULUAN  

 

1.1 Latar Belakang Masalah                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

Ujian berat tengah dihadapi perbankan nasional. Ini disebabkan kondisi 

makro yang tidak cukup kondusif. Suku bunga naik, harga bahan bakar minyak 

(BBM) melonjak, inflasi dan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat 

yang anjlok. Suka atau tidak suka, semua itu berpengaruh terhadap kegiatan 

perbankan Indonesia. Persaingan bank juga semakin sengit saja, misalnya dalam 

menjaring dana pihak ketiga. Untuk nasabah tabungan, persaingan lebih 

ditekankan pada masalah pelayanan dan jaringan. Bank yang mempunyai jaringan 

cukup luas tentu cukup beruntung. Banyak hal sebenarnya yang bisa membuat 

nasabah menjadi puas. Bisa karena keandalan teknologi informasi (TI) dan 

keprofesionalan para staf garda depan (frontliners) bank, bisa juga karena 

kecepatan dan ketepatan pelayanan. Berbagai ragam produk, jasa layanan serta 

luasnya titik distribusi dimanfaatkan oleh bank untuk menjaring dana para 

penabung. 

Inilah era baru bagi bank untuk memilah dan memilih nasabahnya. 

Tingginya suku bunga dan mewahnya hadiah yang ditawarkan bank kepada 

nasabah tidak menjamin nasabah akan merasa puas dan menjadi loyal. 

Merangsang nasabah agar loyal pada sebuah bank bukanlah hal mudah. Apalagi 

sejak tanggal 22 September 2004, Presiden Republik Indonesia dengan 

persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat, menetapkan Undang-Undang Republik 

Indonesia Nomor 24 tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan. 

Berdasarkan Undang-Undang tersebut dibentuk Lembaga Penjamin Simpanan 
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(LPS), suatu lembaga independen, yang berfungsi menjamin simpanan nasabah 

penyimpan dan turut aktif dalam memelihara stabilitas sistem perbankan sesuai 

dengan kewenangannya. Undang-Undang tersebut berlaku efektif sejak tanggal 22 

September 2005, dan sejak tanggal tersebut LPS resmi beroperasi dengan 

menjamin simpanan setiap nasabah pada setiap bank ditetapkan dengan 

pentahapan sebagai berikut : 22 September 2005 sampai dengan 21 Maret 2006 

LPS masih menjamin seluruh simpanan, sejak 22 Maret 2006 sampai dengan 21 

September 2006 LPS menjamin maksimum sebesar Rp. 5 milyar, sejak 22 

September 2006 sampai dengan 21 Maret 2007 LPS menjamin maksimum sebesar 

Rp. 1 milyar; dan sejak 22 Maret 2007 hingga seterusnya LPS hanya menjamin 

maksimum sebesar Rp. 100 juta. 

Berbagai strategi diterapkan bank untuk meraih hati nasabahnya dengan 

cara memperbaiki layanan kepada nasabah. Para customer service dituntut untuk 

memberikan pelayanan yang terbaik kepada nasabah. Kemampuan memberikan 

pelayanan yang baik kepada nasabah akan menjadi point utama dalam persaingan 

bisnis yang ada. Di sisi lain luasnya teknologi informasi telah meningkatkan 

pengetahuan konsumen dalam memilih produk yang memang benar-benar 

dibutuhkan dan memberikan kepuasan. 

Pada kenyataannya kepuasan pelanggan seringkali kurang mendapat 

perhatian dari pihak perusahaan. Hal ini terjadi karena adanya anggapan bahwa 

kepuasan pelanggan hanyalah merupakan faktor pendukung bukan merupakan 

faktor kritis. Akibat banyak timbul keluhan-keluhan yang disampaikan oleh 

konsumen seputar rendahnya kualitas produk (barang atau jasa). Disadari atau 

tidak kepuasan pelanggan berpengaruh pada loyalitas pada perusahaan. Oleh 
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karena itu pelayanan yang berkualitas dan mampu memuaskan pelanggan harus 

selalu dipertahankan atau bahkan ditingkatkan. Perbankan sebagai salah satu 

bagian dari industri jasa dituntut untuk dapat memberikan kepuasan kepada 

nasabah. Persaingan untuk mempertahankan nasabah yang ada dan memperoleh 

nasabah baru menjadi lebih sulit karena jumlah bank yang semakin bertambah. 

Oleh karena itu kualitas jasa pelayanan (service quality) menjadi hal yang sangat 

penting. 

 

1.2 Perumusan Masalah 

Penghimpunan dana masyarakat oleh suatu bank saat ini dihadapkan pada 

tingkat kepercayaan masyarakat yang baik terhadap perbankan maka akan 

memberikan implikasi yang positif yang pada akhirnya akan membantu 

perekonomian negara. 

Selain itu untuk dapat bersaing dalam menghimpun dana masyarakat, 

maka bank harus dapat mengidentifikasi kebutuhan nasabah terhadap pelayanan 

yang diberikan bank kepada nasabah. Pelayanan yang diterima nasabah akan 

dijadikan standar dalam menilai kinerja bank yang bersangkutan. Apabila kualitas 

pelayanan yang diterima nasabah tidak sesuai atau berbeda dengan kualitas 

pelayanan yang diharapkan, maka nasabah akan merasa tidak puas. 

Selama ini Bank BRI Cabang Jakarta Jatinegara telah berusaha 

memberikan pelayanan yang baik dan profesional untuk memuaskan nasabah. 

Bagi manajemen Bank BRI Cabang Jakarta Jatinegara, mengetahui keinginan dan 

kebutuhan konsumen adalah hal utama, untuk itu manajemen perlu mendapatkan 

input dari nasabah berupa harapan akan jasa yang diinginkan (expected service). 
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Kondisi ini sangat membantu manajemen untuk mendeskripsikan dan 

mewujudkan ke dalam spesifikasi kualitas pelayanan. 

Namun realitas yang ada, terjadi beberapa perbedaan antara harapan 

nasabah dan kualitas pelayanan yang diberikan oleh manajemen bank. Hal 

tersebut tercermin dari pencapaian atau realisasi dari simpanan yang menurun 

pada tahun 2005 dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Target simpanan baik 

giro, tabungan maupun deposito pada tahun 2005 tidak tercapai. Pada tahun 2005, 

khusus untuk tabungan, realisasinya jauh di bawah target, hanya tercapai 79,61% 

dari target yang ditetapkan Rp.97.000.000.000,- (sembilan puluh tujuh milyar 

rupiah). Selain itu jumlah nasabah tabungan pada tahun 2005 juga mengalami 

penurunan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Jumlah nasabah tabungan 

pada tahun 2005 sebanyak 18.554 orang, menurun 916 orang dari tahun 2004. 

Kondisi ini cukup mengkhawatirkan dan sangat merugikan. Kualitas layanan yang 

mengecewakan telah menyebabkan nasabah mengalihkan transaksinya ke bank 

lain yang memberikan pelayanan lebih baik. Dewasa ini hal tersebut sangat 

mudah dilakukan karena biaya peralihan (switching cost) yang murah dan dapat 

dilakukan dengan cepat. Keragaan simpanan Bank BRI Cabang Jakarta Jatinegara 

pada tahun 2003 sampai dengan tahun 2005 dapat dilihat pada Tabel 1.  

Tabel 1. Data Keragaan Simpanan Bank BRI Cabang Jakarta Jatinegara 

 
Keterangan Nominal (Jutaan Rupiah) Target  

(Jutaan Rupiah) 

Jumlah Nasabah (Orang) 

Dec-03 Dec-04 Dec-05 Dec-04 Dec-05 

Kanca      401,828       511,207       433,515       563,000  21,739 20,620 

a.Giro        41,333         68,147         45,568         76,000  377 379 

b.Tabungan        61,978         75,735         77,222         97,000  19,470 18,554 

c.Deposito      298,517       367,325       310,724       390,000  1,892 1,687 

    Sumber : Bank BRI Cabang Jakarta Jatinegara (2006) 
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Untuk mengatasi hal tersebut manajemen Bank BRI Cabang Jakarta 

Jatinegara perlu mengantisipasi dengan melakukan komunikasi dua arah antara 

pihak manajemen dengan nasabah sebagai pengguna jasa pelayanan perbankan 

sehingga apa yang direalisasikan oleh bank sesuai dengan harapan nasabah. 

Untuk dapat menilai tingkat kepuasan nasabah, ada tiga atribut yang 

diamati di Bank BRI Cabang Jakarta Jatinegara yang bisa dinilai yaitu : 

1. Pelayanan sumber daya manusia 

2. Pelayanan tempat dan ruangan 

3. Pelayanan produk jasa yang ditawarkan 

Sedangkan tanggapan nasabah yang diteliti merupakan dimensi (kriteria) 

penentu kualitas jasa pelayanan (service quality) mengenai letak atau lokasi Bank 

BRI Cabang Jakarta Jatinegara sehingga memudahkan nasabah untuk 

memanfaatkan pelayanan yang ada. Keberadaan fasilitas yang mendukung 

pelayanan kepada nasabah selama ini telah cukup baik untuk dapat digunakan, 

serta penampilan yang ditampilkan oleh para karyawan Bank BRI Cabang Jakarta 

Jatinegara selama ini cukup baik. Disamping kondisi fisik yang ada, kemampuan 

karyawan Bank BRI Cabang Jakarta Jatinegara dalam mengelola data yang ada 

secara akurat serta memberikan pelayanan kepada nasabah secara cepat, tepat 

waktu dan sesuai dengan yang dijanjikan. Hal lain yang juga menjadi perhatian 

penting adalah mengenai perhatian para karyawan Bank BRI Cabang Jakarta 

Jatinegara selama ini dalam memberikan pelayanan kepada nasabah sebagai 

bentuk tanggung jawab pihak bank kepada kepuasan nasabah sehingga merasa 

aman ketika berada di Bank BRI Cabang Jakarta Jatinegara. 
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Melalui perumusan masalah di atas penelitian ini diharapkan dapat 

menjawab pemasalahan sebagai berikut : 

1. Apa saja aspek-aspek pelayanan yang telah dinilai baik oleh nasabah sehingga 

perlu dipertahankan dan aspek-aspek pelayanan yang dinilai masih kurang 

oleh nasabah sehingga perlu ditingkatkan ? 

2. Bagaimana strategi pelayanan Bank BRI Cabang Jakarta Jatinegara agar 

nasabah dapat merasa puas terhadap pelayanan yang diberikan ? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan permasalahan di atas, maka kegiatan penelitian ini bertujuan : 

1) Mengidentifikasi aspek-aspek pelayanan yang telah dinilai baik oleh nasabah 

dan aspek-aspek pelayanan yang dinilai masih kurang oleh nasabah. 

2) Memberikan saran atau masukan strategi pelayanan yang tepat untuk 

meningkatkan kepuasan nasabah. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian akan menjadi masukan yang berharga bagi Bank BRI 

Cabang Jakarta Jatinegara dalam bentuk informasi yang dapat dijadikan 

pertimbangan dalam pengambilan keputusan untuk menyusun strategi pelayanan 

yang tepat untuk meningkatkan kepuasan nasabah. Proses penelitian akan 

bermanfaat bagi peneliti dalam menerapkan teori-teori yang telah diperoleh dalam 

kuliah untuk menghadapi dunia persaingan khususnya di industri perbankan.  
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1.5 Ruang Lingkup Penelitian 

 Untuk dapat menfokuskan masalah yang berdasarkan tujuan dan manfaat 

penelitian, maka dibuat pembatasan kerangka kerja penelitian sebagai berikut :  

1. Penelitian dibatasi dalam ruang lingkup Bank BRI Cabang Jakarta Jatinegara. 

2. Penelitian ini berhubungan dengan hal-hal yang berupa pelayanan nasabah 

tabungan BritAma yang diberikan Bank BRI Cabang Jakarta Jatinegara serta 

mengenai persepsi nasabah tabungan BritAma Bank BRI Cabang Jakarta 

Jatinegara. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




