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1 PENDAHULUAN 

Latar Belakang 

Bank sebagai penyedia jasa keuangan melihat pentingnya layanan dalam 

usaha mewujudkan kepuasan nasabah, standar layanan dirasa berhasil apabila 

melebihi keinginan para nasabahnya. Ketatnya persaingan indsutri perbankan 

sekarang ini memaksa bank-bank untuk melakukan antisipasi perubahan yang 

terjadi dalam lingkungan bisnis jasa perbankan dengan melakukan inovasi-inovasi 

produk dan jasa yang baru dan menarik agar dapat memberikan kepuasan yang 

optimal bagi kepentingan nasabah. Perubahan lainnya yang harus diantisipasi 

pada lingkungan makro, seperti perubahan teknologi informasi, komunikasi, 

perdagangan, pendidikan, dan budaya. Untuk mengantisipasi perubahan-

perubahan yang terjadi di sektor perbankan yang bukan hanya persaingan di sisi 

produknya, akan tetapi juga pada sisi layanannya.  

Bank yang memberikan layanan terbaiklah yang akan memenangkan 

persaingan dengan bank lainnya dan mendapatkan nasabah yang puas serta loyal 

pada akhirnya. Kualitas layanan yang baik meliputi lima hal diantaranya: 

Reliability, responsiveness, assurance, emphaty, dan tangible. Lima dimensi 

tersebut merupakan kualitas yang dirasa sangat memengaruhi kepuasan nasabah 

dan pada akhirnya akan menciptakan kepercayaan dan loyalitas nasabah.  

Menurut Akbar dan Parvez (2009) bahwa kepuasan nasabah dan 

kepercayaan nasabah berpengaruh kepada loyalitas nasabah terhadap bank. 

Junaedi et al. (2012) mengatakan kualitas layanan yang baik akan memberikan 

kepuasan nasabah, memuaskan nasabah akan menciptakan loyalitas nasabah di 

perbankan. Akbar dan Parvez (2009) juga menyimpulkan bahwa ada atribut lain 

yang memengaruhi loyalitas nasabah selain kepuasan nasabah yaitu kepercayaan 

nasabah. Hal tersebut senada dengan penelitian dari El Junusi (2009) yang 

memasukan kepercayaan nasabah ke dalam model yang memengaruhi kepuasan 

nasabah. Begitu juga dengan pendapat dari Morgan dan Hunt (1994) yang 

mengatakan bahwa tingginya kepercayaan akan dapat berpengaruh terhadap 

menurunnya kemungkinan untuk melakukan perpindahan terhadap penyedia jasa 

lain. 

Salah satu industri perbankan yang bersaing dengan bank-bank besar 

lainnya adalah Bank Jabar Banten (BJB) yang didirikan pada tahun 1961 

merupakan bank yang dimiliki pemerintah propinsi Jawa Barat. Dengan posisinya 

sebagai bank pembagunan daerah, tentu memberikan kemudahan dan kenyamanan 

bagi bank BJB, dikarenakan seluruh anggaran pemerintah daerah yang ada di 

Jabar dipercayakan kepada bank BJB termasuk sistem penggajian Pegawai Negeri 

Sipil (PNS) di Jabar. Bank BJB merupakan salah satu alat kelengkapan otonomi 

daerah di bidang perbankan yang memiliki peran sebagai penggerak dan 

pendorong laju pembangunan daerah, sebagai pemegang kas daerah, dan sebagai 

salah satu sumber pendapatan daerah, serta mejalankan usahanya sebagai bank 

umum. 

Dengan total aset yang dimiliki sebesar Rp 88,69 triliun pada tahun 2015, 

bank BJB dirasa sebagai bank yang sudah kuat untuk menghadapi saingan dengan 
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bank-bank lainnya seperti bank OCBC NISP, bank Panin, bank Permata, bank 

Mega, bank Bukopin, bank CIMB Niaga, bank BTPN, bank UOB Indonesia.  

Hingga saat ini bank BJB memiliki 1 kantor pusat yang berada di Bandung, 

62 kantor cabang, 312 kantor cabang pembantu, 326 kantor kas, 134 payment 

point, 11 mobil kas dan 1.204 atm yang tersebar hampir di seluruh Indonesia (BJB 

Annual Report 2015). Selanjutnya, produk dari bank BJB terdiri dari dua kegiatan 

usaha yaitu, penghimpunan dana dan penyaluran dana. Produk yang termasuk 

penghimpunan dana antara lain giro, tabungan dan deposito, adapun kegiatan 

penyaluran dana meliputi produk-produk seperti kredit dan pembiayaan 

perusahaan.   

 

Rumusan Masalah 

Kualitas layanan memiliki hubungan yang erat dengan kepuasan nasabah 

dan oleh karena itu diperlukan layanan yang maksimal sehingga dapat tercipta 

kepuasan yang maksimal untuk tercapainya kepercayaan dan loyalitas pada 

akhirnya. Layanan yang berkualitas mampu membuat nasabah puas dan 

berkeinginan untuk melanjutkan transaksi dengan perusahaan perbankan serta 

memungkinkan lebih dari itu, layanan yang berkualitas bahkan mampu 

membedakan suatu perbankan dengan perbankan lainnya (Adams dan Allred 

2000). Berdasarkan data keluhan, dapat dilihat adanya peningkatan keluhan di 

bank BJB cabang Bogor (Gambar 1).  

 

 
Sumber: Bank BJB Bogor 

Gambar 1 Keluhan Layanan Transaksi dan Antrian layanan 

 

Dari gambar tersebut terlihat bahwa keluhan nasabah mengalami tren 

peningkatan selama satu tahun. Keluhan dari para nasabah menunjukan adanya 

ketidakpuasan terhadap layanan yang diberikan oleh bank BJB. Munculnya 

keluhan dari nasabah berarti dapat dikatakan masih terdapat kesenjangan (gap) 

antara apa yang diiginkan oleh nasabah dengan kenyataan yang didapat dari 

layanan yang diberikan kepada nasabah. Bank BJB selalu menanggapi secara 

positif keluhan para nasabahnya dengan harapan nasabah menjadi puas dan 
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akhirnya merasa percaya dan loyal.  Dengan demikian memunculkan pertanyaan 

penelitian sebagai berikut: 

1. Bagaimana tingkat kepuasan nasabah secara keseluruhan di bank BJB cabang 

Bogor? 

2. Bagaimana pengaruh tingkat kepuasan nasabah terhadap loyalitas nasabah 

BJB cabang Bogor? 

3. Bagaimana pengaruh tingkat kepuasan nasabah terhadap kepercayaan nasabah 

BJB cabang Bogor? 

4. Bagaimana pengaruh kepercayaan terhadap loyalitas nasabah BJB cabang 

Bogor? 
 

 

Tujuan Penelitian 

Berdasarkan perumusan masalah diatas, maka dapat disimpulkan bahwa 

tujuan dari penelitian ini yaitu: 

1. Mengukur tingkat kepuasan nasabah secara keseluruhan di bank BJB. 

2. Menganalisis pengaruh kepuasan terhadap loyalitas nasabah di bank BJB. 

3. Menganalisis pengaruh kepuasan terhadap kepercayaan nasabah di bank BJB. 

4. Menganalisis pengaruh kepercayaan terhadap loyalitas nasabah di bank BJB. 
 

 

Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi khususnya kepada 

bank BJB cabang Bogor terkait seberapa besar pengaruh layanan yang telah 

diberikan terhadap kepuasan dan kepercayaan nasabah dan implikasinya terhadap 

loyalitas nasabah serta penelitian ini diharapkan dapat membantu memberikan 

kontribusi kepada bidang jasa perbankan akan pentingnya meningkatkan kualitas 

layanan dalam menciptakan kepuasan, kepercayaan dan loyalitas nasabah. 

 

 

Ruang Lingkup 

Ruang lingkup penelitian ini terbatas hanya untuk mengukur services yang 

diberikan BJB cabang Bogor pada para nasabahnya dan melihat implikasinya 

terhadap kepuasan, kepercayaan dan loyalitas nasabahnya. Responden sebagai 

sampel yang digunakan untuk penelitian ini hanya nasabah produk tabungan BJB 

cabang Bogor. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Untuk Selengkapnya Tersedia di Perpustakaan SB-IPB 




