
 

I PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Dalam masa Pandemic covid-19, Bank Indonesia memberi arahan kepada 

Penerbit Kartu Kredit dapat menetapkan dan menerapkan kebijakan yang ditujukan 

untuk memberikan kemudahan dalam melakukan proses pemasaran Kartu Kredit. 

Kebijakan tersebut dapat ditetapkan oleh masing-masing Penerbit berdasarkan 

asesmen terhadap pemegang kartu kredit dengan tetap memperhatikan praktik 

kehati-hatian dan manajemen risiko yang baik. (BI 2020). Setiap bank penerbit 

kartu kredit memiliki berbagai cara yang ditempuh dalam memasarkan produknya 

dalam hal ini kartu kredit seperti penjualan melalui kantor cabang, direct sales, 

telemarketing, kerjasama dengan komunitas atau korporasi serta aplikasi online 

yang biasa ditemukan pada website di masing-masing Bank. 

Setiawati (2015) menyebutkan bahwa aplikasi online menyediakan kemudahan 

akses bagi calon customer, yang dilihat dari beberapa faktor seperti dapat diakses 

dengan menggunakan gadget (hp atau tablet), komputer desktop dan tanpa terbatas oleh 

waktu sehingga memberikan dampak positif terhadap peningkatan customer pengguna 

kartu kredit.  

Bank BRI yang merupakan salah satu penerbit Kartu Kredit terbesar di 

Indonesia merespon kebijakan Bank Indonesia dengan memberikan kemudahan 

kepada nasabah dengan memberikan layanan pemasaran kartu kredit melalui 

aplikasi online yang berbasis web. Terbukti selama tahun 2020 telah terjadi 

peningkatan aktivitas pada aplikasi online kartu kredit BRI dengan peningkatan 

pengunjung yang naik menjadi 29.200 pengunjung selama periode Januari – 

September dibandingkan periode yang sama tahun 2019 yaitu 5.600 pengunjung. 

Akan tetapi berdasarkan hasil studi kasus pada data pengajuan melalui aplikasi 

online kartu kredit BRI ditemukan beberapa kendala seperti jumlah data yang 

mengunjungi website lebih besar dibanding dengan yang melakukan pengajuan 

kartu kredit, jumlah data yang mendaftar belum sebanyak dengan data yang 

didapatkan pada strategi pemasaran lainnya sedangkan materi komunikasi untuk 

mengajak customer mengajukan secara online sudah dilakukan dengan massive. 

Dari sisi kualitas data pengajuan didapatkan bahwa banyak customer yang tidak 

melakukan pengajuan hingga selesai yang berdampak pada banyaknya data 

customer yang tidak sesuai dengan apa yang menjadi persyaratan dalam pengajuan 

kartu kredit dan memerlukan waktu untuk dilakukan follow up kembali. Kemudian, 

terjadi peningkatan komplain melalui call center terkait dengan pertanyaan validitas 

website aplikasi online kartu kredit BRI, kerahasiaan data yang telah di submit serta 

banyaknya error yang terjadi di tengah-tengah pengajuan. 

Menurut Kesuma (2014) dan Tate (2007), Penerapan layanan berbasis 

website baru bisa berhasil jika berbagai faktor penggerak layanan ini berjalan 

dengan baik pula. Kepuasan customer merupakan tujuan penting di dalam 

penerapan layanan web sehingga dibutuhkan pengawasan yang berkelanjutan dari 

performa layanan web yang dijalankan. Kepuasan pelanggan merupakan salah satu 

faktor atau ukuran keberhasilan bagi setiap pengembangan dan implementasi sistem 

informasi pada suatu perusahaa. Citra kualitas layanan yang baik bukanlah 

berdasarkan sudut pandang atau persepsi pihak penyedia layanan, melainkan 

berdasarkan sudut pandang atau persepsi pengguna/pelanggannya. Terdapat 
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beberapa kerangka kerja pengukuran yang dapat digunakan untuk mengukur tingkat 

kualitas suatu layanan. Salah satunya adalah Servqual. Metode Servqual 

menggunakan lima dimensi pengukuran yang dapat digunakan untuk mengukur 

tingkat persepsi customer terhadap kualitas layanan dan pengaruhnya terhadap 

kepuasan customer. Kelima dimensi pengukuran yang ada dalam Servqual meliputi 

dimensi Tangibles, Reliability, Responsiveness, Assurance dan empathy 

(Parasuraman et al. 2005). Namun, di dalam penelitian ini, indikator dimensi 

pengukuran yang digunakan dimodifikasi untuk disesuaikan dengan konteks 

layanan yang akan diukur, yaitu layanan aplikasi online. 

Menurut Lubis et al. (2019) Dengan memahami apa yang diinginkan dan 

diharapkan oleh customer dari kualitas pelayanan yang diberikan, maka akan 

didapat suatu nilai tambah tersendiri bagi perusahaan. Kualitas pelayanan perlu 

mendapat perhatian besar dari perusahaan, karena kualitas pelayanan mempunyai 

hubungan langsung dengan kemampuan bersaing dan tingkat keuntungan 

perusahaan. Kotler dalam Panjaitan dan Yuliati (2016), mengungkapkan bahwa 

kualitas pelayanan adalah suatu cara kerja perusahaan yang berusaha mengadakan 

perbaikan mutu secara terus-menerus terhadap proses, produk dan service yang 

dihasilkan perusahaan. Sedangkan menurut Tjiptono (2011), kualitas pelayanan 

merupakan upaya pemenuhan kebutuhan dan keinginan konsumen serta ketepatan 

penyampaiannya dalam mengimbangi harapan konsumen.  

Salah satu cara untuk meningkatkan kualitas pelayanan perusahaan adalah 

dengan melakukan pengukuran dan analisis terhadap faktor-faktor yang 

mempengaruhi kualitas pelayanan itu sendiri bagi kepuasan pelanggan. Pengukuran 

persepsi pelanggan ini menjadi sangat penting guna menentukan kriteria dan faktor-

faktor apa saja yang perlu ditingkatkan untuk kepentingan inovasi, perbaikan 

pelayanan jasa perusahaan, serta peningkatan profitabilitas perusahaan di masa 

depan (Parahsakthti dan Kannan 2012). 

Disebabkan oleh hasil uraian di atas yang erat kaitannya dengan kualitas 

layanan aplikasi online kartu kredit BRI maka untuk meningkatkan kualitas 

pelayanan pada website aplikasi online kartu kredit BRI perlu dilakukan 

pengukuran kualitas layanan aplikasi online kartu kredit BRI. Kualitas layanan 

menjadi faktor penentu sejauh mana aplikasi online dapat memberikan pemahaman 

kepada customer secara efektif serta menganalisa pengaruh kualitas layanan 

aplikasi online tersebut berdampak pada peningkatan customer yang akan 

mengajukan kartu kredit BRI serta menguraikan layanan yang diinginkan oleh 

customer pada aplikasi online kartu kredit BRI. 

 

1.2 Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang, dalam konteks penelitian ini terdapat beberapa 

pertanyaan penelitian sebagai berikut: 

a. Bagaimana tanggapan customer atas kualitas layanan aplikasi online kartu 

kredit BRI?   

b. Bagaimana pengaruh antara kualitas layanan dengan peningkatan jumlah 

customer kartu kredit BRI? 
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1.3 Tujuan Penelitian 

Sesuai dengan rumusan masalah yang dikemukan penelitian ini bertujuan 

antara lain:  

a. Untuk mengetahui tanggapan customer atas kualitas layanan aplikasi online 

kartu kredit BRI. 

b. Untuk menganalisis pengaruh kualitas layanan aplikasi online dalam 

meningkatkan jumlah customer kartu kredit BRI. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

 Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat terhadap pihak-pihak yang 

terkait, antara lain: 

a. Sebagai bahan bacaan atau referensi untuk penelitian yang berhubungan 

dengan kualitas pelayanan aplikasi online Kartu kredit. 

b. Memberikan masukan kepada PT. Bank Rakyat Indonesia dalam upaya untuk 

meningkatkan kualitas layanan aplikasi online dalam rangka untuk 

meningkatkan kepuasan customer. 

c. Sebagai bahan perbaikan dimasa depan terkait pelayanan khususnya dalam 

layanan aplikasi online. 

d. Untuk memperoleh informasi atas harapan dan persepsi customer dalam rangka 

peningkatan kepuasan customer. 

 

1.5 Ruang Lingkup Penelitian 

Ruang lingkup penelitian ini terbatas pada analisa data kualitas layanan dari 

aplikasi online kartu kredit BRI dan pengujian hipotesis berdasarkan data primer 

hasil penyebaran kuesioner dan data sekunder dari data internal Bank BRI serta 

tinjauan dari buku-buku referensi. 

  




