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Kesadaran masyarakat bahwa agribisnis merupakan sektor unggulan karena 
terbukti mampu berlahan dan tetap mengalami pertumbuhan positif dikala krisis 
berlangsung, menjadikan banyak investor yang berminat menerjuni usaha tersebut. 
Namun peran perbankan belum optimal terlihat dari rendahnya LDR (Loan 
Deposit Ratio) yang diakibatkan oleh karena tingginya faktor resiko dan 
ketidakpastian dari pemerintah menyangkut kebijakan penetapan sistem harga, 
bidang hukum dan peradilan, keamanan dan kekacauan dalam pelaksanaan otonomi 
daerah. 

PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) sebagai lembaga intermediary turut 
berperan serta dalam memberikan dukungan di bidang agribisnis melalui 
pembiayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Melalui corporate plan 
tahun 2003-2007 BRI mencanangkan akan menjadikan outstanding pinjaman di 
sektor agribisnis turnbuh berkembang mencapai 40 persen dari seluruh portofolio 
pinjaman yang disalurkan atau 15 persen untuk agribisnis segmen menengah serta 
menjaga agar pinjaman bermasalah (nonperforming loan) tidak lebih dari 5 persen. 

Tantangan tersebut membuat PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) harus 
berusaha melakukan marketing secara efektif guna mempertahankan debitur lama 
yang loyal dan mendapatkan debitur baru yang baik, terutama melalui upaya 
peningkatan kepuasan pelanggan. Kepuasan pelanggan merupakan salah satu kunci 
keberhasilan dalam meningkatkan keuntungan perusahaan, meningkatkan daya 
tarik nasabah bank lain melalui informasi dari sesama rekan bisnis (word of 
mouth) serta mendorong konsumen menjadi loyal. Akan tetapi sampai saat ini 
Divisi Agribisnis PT. BRI belum mengetahui tingkat kepuasan nasabahnya, apalagi 
faktor-faktor yang mempengaruhi kepuasan pelanggan. Oleh karena itu penelitian 
mengenai kepuasan pelanggan menjadi sangat penting untuk dilakukan, tidak saja 
untuk mengetahui tingkat kepuasan pelanggan, namun juga menilai kinerja 
perusahaan dalam melayani konsumennya. 

Secara khusus penelitian ini dilakukan dengan tujuan: (1) Mengetahui 
tingkat kepuasan nasabah Divisi Agribisnis BRI, (2) Mengidentifikasi faktor-faktor 
yang mempengaruhi tingkat kepuasan nasabah Divisi Agribisnis BRI, (3) 
Memberikan saran bagi pengembangan dan peningkatan pelayanan guna 
meningkatkan kepuasan pelanggan. 

Penelitian ini dilakukan dengan metode survei yang melibatkan 64 
responden dengan teknik pengambilan sampel seluruh populasi peminjam kredit 
agribisnis menengah di BRI (sensus). Data primer diperoleh dari hasil wawancara 
langsung dengan panduan kuesioner yang telah dikirim kepada responden 
sedangkan data sekunder diambil dari laporan keuangan publikasi PT. Bank Rakyat 
Indonesia (Persero), laporan portofolio kredit agribisnis BRI serta Corporate Plan 
BRI 2003-2007. Sedangkan waktu penelitian adalah bulan Juni s/d Agustus 2003. 

Data yang telah diperoleh dianalisis dengan CHAID (Chi-Square Automatic 
Interaction Detection) untuk mengetahui segmentasi berdasarkan atribut kepuasan 



pelanggan di mana analisis ini dilakukan dengan menggunakan sofware Answer 
Tree 2.0. Corespondence analysis yang bertujuan untuk mengetahui tingkat 
kebutuhan (hierarchy need) dari masing-masing atribut. Software yang 
dipergunakan untuk analisis ini adalah NTSYS-PC. Analisis SEM (Structural 
Equation Modelind pada hakekatnya merupakan suatu metode yang 
menggabungkan analisis regresi, analisis lintas (path analysis) dan analisis faktor 
Cfactor analysis) untuk mengetahui kekuatan masing-masing atribut dalam 
mempengaruhi kepuasan pelanggan Analisis ini dilakukan dengan menggunakan 
sofware LISREL 8.30. 

Hasil penelitian terhadap kepuasan pelanggan menunjukkan bahwa 54,69 
persen dari responden menyatakan puas dan sangat puas terhadap pelayanan jasa 
pinjaman agribisnis segmen menengah PT. BRI, 42,19 persen netral dan 3,12 
persen tidak puas. Dari sisi loyalitas, terdapat 75 persen responden menyatakan 
loyal kepada BRI, 23,44 persen sedang pikir-pikir dan 1,56 persen akan pindah ke 
bank lain. Bedasarkan tingkat kepuasan pelanggan secara total terbagi dalam 6 
segmen yaitu segmen yang puas terhadap pelayanan informasilkonsultasi, segmen 
yang puas terhadap layanan IT, segmen yang puas terhadap corporate image BRI, 
segmen yang puas terhadap pemberian jangka waktu kredit, segmen yang netral 
terhadap layanan keaneka ragaman produk terkait, segmen yang netral terhadap 
layanan persyaratan kredit. Informasi penting yang didapat dari aspek kepuasan 
dan loyalitas memberikan masukan kepada manajemen untuk memberikan 
treatment khusus bagi kelompok-kelompok yang menyatakan netral dan tidak puas, 
sedang ~kir-vikir dan tidak mau merekomendasikan ke~ada  orang lain. sementara - 
segm%asi iepuasan pelanggan akan digunakan un& memberikan arah bagi 
manajemen dalarn menentukan target serta rencana strategi komunikasi yang akan 
digunakan. 

- - 

Hierarchy need analysis terhadap 24 atribut yang diteliti menunjukkan 
bahwa berdasarkan hirarkhi kebuluhan dapat dikelompokkan dalam 3 kelompok, 
yaitu kelompok basic need, performance need dan existing need. Pesan penting 
dari informasi ini pihak manajemen dapat mengetahui atribut-atribut yang perlu 
mendapat perhatian yang serius dan segera mendapat tindak lanjut terutama untuk 
kelompok basic need yang belum memuaskan pelanggan seperti : suku bunga 
kredit, kecepatan proses putusan kredit, kecepatan proses pencairan kredit, sisitem 
IT, kemudahan persyaratan dan agunan kredit. Analisis Lisrel terhadap 24 atribut 
yang diteliti menunjukkan bahwa atribut yang paling kuat menentukan kepuasan 
pelanggan adalah jangka waktu kredit, berikutnya adalah atribut layanan 
informasi/konsultasi serta atribut reliabilily. Informasi penting yang didapatkan 
adalah penentuan prioritas dalam rangka peningkatan pelayanan yang diutarnakan 
terhadap atribut-atribut yang terkuat dalam memberikan kepuasan pelanggan. 

Berdasarkan hasil penelitian ini dapat dirumuskan saran yaitu : (1) 
Manajemen agar mempertahankan responden yang puas dan loyal kepada BRI 
dengan tetap memantau dan memenuhi kebutuhan mereka sehingga senantiasa 
dalam kondisi puas dan sangat puas. Dari pelanggan yang puas diharapkan dapat 
mengkomunikasikan kepuasan tersebut melalui pesan worth of mouth sehingga 
mampu mempengaruhi secara positif kepada rekan bisnisnya untuk menggunakan 
pelayanan jasa perbankan di BRI. (2) Terhadap responden yang berbankir lebih 
dari satu, kelompok yang menyatakan netral, sedang pikii-pikir dan ragu-ragu 
perlu diperhatikan dan dipertimbangkan untuk mendapat treatment khusus. 



Altematif yang dapat diberikan kepada kelompok tersebut misalnya dengan 
rnernpercepat proses pelayanan kredit, pemberian suku bunga lebih kompetitif, 
memperingan biaya provisi dan pendekatan personal dengan meningkatkan 
empathy, assurance maupun reliabilify. (3) Manajemen agar mernperhatikan 
segmentasi kepuasan pelanggan seoptimal mungkin dalam setiap mengadakan 
perancangan strategi pemasaran terutama dalam penetapan target serta rencana 
strategi komunikasi yang akan digunakan. Kelompok yang puas terhadap layanan 
informasi/konsultasi, layanan IT dan corporate image adalah me~pakan  segmen 
yang potensial untuk menjadi target dalam rangka meningkatkan kepuasan layanan 
pinjaman agribisnis BRI. (4) Manajemen perlu segera melaksanakan tindakan 
perbaikan pelayanan terhadap atribut basic need yang tingkat kepuasannya masih 
rendah yaitu : pemberian suku bunga kompetitif, kecepatan proses putusan kredit, 
kecepatan proses pencairan kredit, sistem IT, kemudahan persyaratan agunan kredit 
dan kemudahan persyaratan kredit. (5) Layanan infcrmasi/konsultasi, meskipun 
masuk dalam kategori kebutuhan exciting, atribut tersebut perlu dipertahankan dan 
dikembangkan oleh manajemen sehingga pelanggan tetap mendapatkan kepuasan 
atas layanan tersebut yang pada akhimya dapat meningkatkan loyalitas pelanggan. 
Untuk menunjang ha1 tersebut manajemen perlu senantiasa memberikan wawasan 
yang luas melalui berbagai macam pendidiian kepada para petugaslpejabat 
pelayanan kredit dan jajarannya sehingga menjadi lebih profesional dalam 
membangun komunikasi yang efektif dengan pelanggan. 
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