
1.1. Latar Belakang 

Agribisnis sebagai sektor andalan bagi Indonesia sangat diharapkan dapat 

membawa Indonesia untuk siap memasuki pasar bebas. Hal ini didukung oleh kondisi 

alam Indonesia yang cukup mendukung dikembangkannya agribisnis. Kenyataan ini 

terbukti agribisnis mampu bertahan selama krisis berlangsung. S3suai data Biro Pusat 

Statistik tahun 1999 pada saat sektor non agribisnis kecuali minyak burni mengalami 

pertumbuhan negatif sebesar 4,16 - 39,74 persen tergmtung komoditasnya, sektor 

agribisnis masih tumbuh positif sebesar 0,22 persen. Untuk hal tersebut sektor 

agribisnis perlu dikembangkan guna meningkatkan nilai ekspor sehingga dapat 

mendongkrak perolehan devisa negara. 

Menurut Arief, 2002 potensi agribisnis masa depan masih terbuka luas karena 

komoditas agribisnis di samping untuk konsurnsi dalam negeri, juga merupakan 

komoditas ekspor yang dapat mendatangkan devisa sehingga dimungkinkan menjadi 

leading sector. Potensi tersebut dapat terwujud apabila dicapai dengan kesungguhan 

dan didorong oleh iklim usaha yang kondusif dari pemerintah. 

Sebagai salah satu faktor penunjang ddam sistem agribisnis, perbankan 

mempunyai peran yang sangat penting karena dalam pembiayaan agribisnis tidak 

terlepas dari kredit perbankan. Namun demikian saat ini perbankan dihadapkan dalam 

kondisi yang sangat sulit. Krisis ekonomi yang membawa dampak pada krisis multi 

dimensi hingga k i ~  belum dapat dikatakan pulih benar yaitu ditandai dengan 

ketidakberhasilan perbankan dalam meningkatkan Loan Deposit Ratio (LDR) yang 

diakibatkan tidak hanya karena faktor lingkungan bempa hukum, politik serta 



keamanan yang kurang mendukung   en gem bang an bisnis, tetapi juga karena faktor 

internal perbankan sendiri dengan masih dominannya obligasi rekapitalisasi. A~abila 

dibandingkan, LDR sebelurn krisis mencapai lebih kurang 80 persen namun LDR 

posisi September 2002 sebesar 47 persen (Retnadi, 2002). Selanjutnya menurut 

Retnadi, kekhawatiran perbankan dalam menyalurkan kredit terkait dengan upaya 

pemerintah dalam pemulihan ekonomi yang masih banyak masalah berupa tingginya 

faktor risiko dan ketidakpastian yang menyangkut kebijakan penetapan sistem harga, 

bidang hukurn dan peradilan, keamanan dan kekacauan dalam pelaksanaan otonorni 

daerah. 

Di tengah ancaman kondisi bisnis dengan berbagai macam risiko dan ketidak 

pastian dalam negeri, risiko ekstemal yang makin besar serta perlambatan ekonomi 

dunia yang masih terus berlangsung, maka untuk menangkap peluang di bidang 

agribisnis yang ada serta menjaga eksistensi dalam peranannya sebagai financial 

intermediary BRI turut serta memberi dukungan pembiayaan di bidang agribisnis 

melalui pembiayaan Usaha M i o  Kecil dan Menengah (UMKM). Melalui rencana 

jangka panjang atau corporate plan tahun 2003-2007, BRI akan "menjadi bank 

terbesar dan terbaik dalam pengembangan Agribisnis" dan sasaran kuantitatif yang 

diharapkan adalah berupa target "pinjaman di sektor Agribisnis mencapai 40 persen 

dari total portofolio pinjaman PT. Bank Rakyat Indonesia Pesero)" d m  Non 

Performing Loan di bawah 5 persen (Corporate plan BRI 2003-2007). 

Untuk mencapai sasaran tersebut bukanlah suatu pekerjaan yang mudah. 

Sebagai gambaran sederhana, portofolio pinjaman agribisnis seluruh segmen (mikro, 

rite1 dan menengah) posisi Desember 2002 baru mencapai Rp11,695 iriliun dari 

Rp39,295 triliun atau 29,76 persen dari total kredit yang disalurkan BRI. Sehingga 
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untuk mencapai komposisi 40 persen pada tahun 2007 masih memerlukan ekspansi 

sebesar Rp58,124 triliun dari total rencana portofolio tahun 2007 sebesar Rp97,419 

triliun. Sementara itu pinjaman agribisnis segmen menengah pada posisi Desember 

2002 adalah Rp3,193 triliun atau 27,30 persen dari total kredit segmen agribisnis atau 

8,13 persen dari seluruh kredit yang disalurkan BRI. Dengan proporsi yang sama, 

maka jika ekspansi total kredit BRI pada tahun 2007 adalah Rp97,419 triliun, maka 40 

persen agribisnis nasional adalah Rp38,967 triliun dan untuk agribisnis segmen 

menengah diarahkan menempati posisi 26,89 persen dari agribisnis nasional, seh'ingga 

akan mendapat target ekspansi kredit sebesar Rp27.273 triliun. Beranjak dari 

portofolio posisi tahun 2002 pertambahan kredit yang hams dicapai oleh agribisnis 

segmen menengah adalah Rp7,286 triliun atau harus mengalami petumbuhan kredit 

rata-rata sebesar 25,13 persen per tahun. 

Tabel 1. Realisasi dan Rencana Pemenuhan Target Corporate Plan PT. BRI (persero) 
2007 

gi mng. thd total loan1 8.53% 1 8.13% 1 8.54% 1 9.78% 1 10.45% 1 10.75% ( 10.76% 
rowth Agri Mng. 1 23.30% 15.65% 27.75% 39.23% 28.17% 21.98% 18.02% 

Sumber data : Corporate plan PT. BRI (Persero) 2003-2007 diolah. 

Berdasarkan data di atas menunjukkan pertumbuhan pinjaman agribisnis 

segmen menengah belum sesuai yang diharapkan. Tabel 2 menunjukkm realisasi 

dibandingkan rencana pinjaman agribisnis segmen menengah BRI selama tahun 2001 

sainpai dengan Triwulan I1 2003. 



Tabel 2. Realisasi dan Rencana Pinjaman Agribisnis Segmen Menengah PT. BRI 
(Persero) Tahun 2001 s/d Juni 2003. 

Dalam Rp. Juta 

Sumber data : Administrasi hedit PT. BRI (Persero), diolah. 

Di samping target ekspansi pinjaman yang hams dipenuhi, sekaligus 

diharapkan juga dapat menjnga agar portofolio kredit tetap dalam kondisi yang 

performing mengingat batas non performing loan (WL) yang dicanangkan dalam 

corporate plan tidak lebih besar dari 5 persen dari portofolio kredit yang disalurkan. 

Untuk mewujudkan pertumbuhan pinjaman agribisnis dan menekan angka non 

performing loan di bawah 5 persen, serta dalam rangka menghadapi persaingan 

industri perbankan yang bergerak di bidang pelayanan jasa pinjaman yang sama, maka 

diperlukan upaya untuk melakukan marketing yang efektif untuk mendapatkan debitur 

baru yang baik serta meningkatkan kepuasan pelanggan untuk mempertahankan 

debitur lama yang loyal melalui suatu strategi pemasaran yang terintegrasi antar unit 

kerja terkait. 

Melalui analisa kepuasan pelanggan, penelitian ini diiarapkan dapat digunakan 

untuk mengetahui tingkat kepuasan nasabah, mengidentifikasi faktor-faktor yang 

mem~engaruhi tingkat kepuasan nasabah, memberikan masukan kepada perusahaan 

dalam rangka mempertahankan pelangan dan untuk mendapatkan debitur baru yang 

baik sesuai tujuan perusahaan. Perbaikan pelayanan kepada pelangganlnasabah 



ditujukan agar nasabah merasa puas, karena bila nasabah tidak mendapatkan kepuasan 

pasti tidak akan lagi menggunakan produk jasa pinjaman yang ditawarkan. Kepuasan 

konsumen merupakan fungsi dari kesan kinerja dan harapan. Jika kinerja di bawah 

harapan, konsumen tidak akan puas. Jika kinerja melebihi harapan konsumen, maka 

konsumen akan merasa sangat puas (Umar, 2002). 

Lele dan Sheth (1995) mengemukakan banyak perusahaaan berfokus pada 

kepuasan yang tinggi ksrena konsumen yang hanya merasa puas mudah untuk berubah 

pikiran bila mendapatkan tawaran yang lebih baik. Konsumen yang merasa sangat 

puas lebih sukar untuk beralih kepada merk lain. Kepuasan tinggi atau kesenangan 

menciptakan kelekatan emosional terhadap merek bukan hanya preferensi rasional, 

melainkan kesetiaan konsumen yang tinggi. 

1.2. Identifikasi Masalah 

Kesadaran masyarakat bahwa agribisnis merupakan sektor unggulan karena 

terbukti mampu bertahan dan tetap mengalami pertumbuhan positif dikala krisis 

berlangsung, menjadikan banyak investor yang berminat menerjuni usaha tersebut. 

Namun peran perbankan belum optimal mengingat rendahnya LDR yang diakibatkan 

oleh karena tingginya faktor risiko 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), dalam fungsinya sebagai lembaga 

interrnediaty turut berperan serta dalam memberikan dukungan di bidang agribisnis 

melalui corporate plan yang dicanangkan untuk tahun 2003-2007, yang salah satu 

arahnya adalah menjadikan outstanding pinjaman di sektor agribisnis sebesar 40 



persen dari seluruh portofolio pinjaman yang disalurkan atau *15 persen untuk 

agribisnis segmen rnenengah. 

Tantangan akan menjadikan sektor agribisnis menengah pada posisi +I5 persen 

dari portofolio kredit yang disalurkan dan untuk menjadikan kondisi non performing 

loan (NPL) di bawah 5 persen membuat BRI harus bekeja keras untuk mendapatkan 

debitur baru yang baik dan mempertahankan debitur lama yang loyal melalui upaya 

untuk memuaskan pelanggan. 

Untuk memenangkan persaingan yang semakin ketat serta meningkatkan 

pertumbuhan outstanding pinjaman agribisnis segmen menengah, Divisi Agribisnis 

BRI hams berfokus kepada konsumenlnasabah dengan terus berusaha memperbaiki 

pelayanan, distribusi dan memberikan informasi yang akurat kepada nasabahnya. 

Kepuasan pelanggan mempakan ha1 yang h a s  diperhatikan agar bisa mendapatkan 

nasabah baru, mempertahankan nasabah lama, dan membuat loyal nasabah yang sudah 

ada sehingga target corporate plan dapat tercapai. 

1.3. Rumusan Masalah 

Sehubungan dengan latar belakang, identifikasi masalah tersebut di atas, 

dirumuskan masalah sebagai berikut : 

a. Kepuasan konsumen mempakan salah satu kunci keberhasilan meningkatkan 

keuntungan perusahaan, meningkatkan daya tarik nasabah bank lain melalui 

informasi sesama rekan bisnis, serta mendorong konsumen menjadi lebii loyal. 

b. Divisi Agribisnis PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) belum mengetahui tingkat 

kepuasan nasabahnya, apalagi faktor-faktor yang mempengaruhi kepuasan 

konsumen. 



c. Divisi Agribisnis PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) belum melakukan 

penelitian tentang kcpuasan pelanggan. Dengan demikian penelitian tentang 

kepuasan pelanggan sangat penting untuk dilakukan, mengingat penelitian tersebut 

tidak saja untuk mengetahui tingkat kepuasan pelanggan, namun juga menilai 

kine rja pemsahaan dalam melayani konsume~ya. 

1.4. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan latar belakang dan perumusan masalah di atas, maka tujuan 

penelitian ini adalah : 

1.4.1. Mengetahui tingkat kepuasan nasabah Divisi Agribisnis PT. Bank Rakyat 

Indonesia (Persero). 

1.4.2. Mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat kepuasan 

nasabah Divisi Agribisnis PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero). 

1.4.3. Memberikan saran bagi pengembangan dan peningkatan pelayanan guna 

meningkatkan kepuasan konsumen. 

1.5. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat : 

1.5.1. Mengetahui tingkat kepuasan nasabah Divisi Agribisnis PT. Bank Rakyat 

Indonesia (Persero). 

1.5.2. Bagi pemsahaan sebagai bahan informasi dan pertirnbangan dalam 

rnerancang strategi layanan guna meningkatkan kepuasan konsumen 

secara efektif. 

1.5.3. Bagi penulis mempakan sarana pengembangan wawasan clan pengalaman 

dalam menganalisis permasalahan yang ada khususnya di bidang 

pemasaran. 
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1.6. Ruang Lingkup Penelitian 

Ruang lingkup penelitian dibatasi sebagai berikut : 

1.6.1. Penelitian dibatasi hanya untuk produk jasa pinjaman agribisnis segmen 

menengah di PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero). 

1.6.2. Penelitian dilakukan terhadap debitur pengguna jasa pinjaman agribisnis 

segmen menengah di Divisi Agribisnis Kantor Pusat PT. Bank Rakyat 

Indonesia (Persero). 

1.6.3. Waktu penelitian selama 3 bulan terhitung mulai bulan Juni sld agustus 

2003. 




