
BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang Masalah 

Kebijakan pemerintah yang populer disebut Pakto 88 (Paket Kebijakan 27 

Oktober 1988) melalui Surat Keputusan Menteri Keuangan 

No.1061/KMK.00/1988 dan SE No.21/2/BPPP, telah memicu pertumbuhan bisnis 

perbankan di tanah air dengan cepatnya. Dengan Pakto ini pula Pemerintah 

menetapkan kemudahan bagi pendirian bank-bank umum swasta nasional. 

Kebijakan ini bertujuan mempercepat pertumbuhan pembangunan di sektor nil, 

yang diharapkan dengan semakin tersebarnya lembaga keuangan bank akan 

dengan segera menghimpun dana dari masyarakat untuk disalurkan kembali ke 

masyarakat untuk pembangunan. Selain dari itu kebijakan ini juga bertujuan 

menciptakan iklim persaingan yang akan mendorong institusi-institusi perbankan 

agar dapat beroperasi dengan lebih efisien serta mampu meningkatkan 

pelayanannya kepada masyarakat. 

Kebijakan Pakto 88 ini memang efektif, sehingga dalam waktu yang relatif 

singkat jumlah kantor bank baik lembaganya maupun cabang-cabangnya tumbuh 

dengan subu bagaikan jamur di musim hujan. Bahkan melalui kebijakan 28 

February 1991 dan SE No.23/7/BPPP telah dipemudah dalam penambahan 

kantor dengan status di bawah kantor cabang tanpa hams melalui atau meminta 

ijin terlebih dahulu dari Menteri Keuangan. Bagi bank yang selama 12 bulan 

terakhir termasuk dalam kategori sehat, maka untuk pembukaan kantor di bawah 

kantor cabang cukup hanya diberi kewajiban melapor kepada Bank Indonesia. 

Dengan kemudahan-kemudahan ini sehingga sampai pertengahan dekade 90-an 



tercatat tidak kurang dari 240 nama bank telah berdiri, ketika Pakto digulirkan 

hanya tercatat sebanyak 11 1 bank saja. 

Data berikut adalah gambaran jumlah bank-bank di Indonesia per 31 

Desember 2001, setelah beberapa bank dilikuidasi dan BBKU (Bank Beku 

Kegiatan Usaha). 

Tabel 1. Bank dan Kantor Bank Per Desember 2001 

No. 

1 

2 

3 

4 

Seperti disebutkan di atas bahwa persaingan akan mengarah pada seleksi 

perbankan mana yang paling efisien. Efisiensi perbankan tentu dipengaruhi pula 

oleh seberapa besar jumlah nasabahnya, sehingga secara skala ekonomi semakin 

besar jumlah nasabahnya maka secara relatif cost menjadi lebih rendah. 

Permasalahannya adalah bagaimana agar bank-bank itu dapat menarik nasabah 

dalam jumlah yang setinggi-tingginya di dalam kondisi lingkungan industri 

perbankan penuh dengan persaingan yang cukup ketat. Untuk mengatasi ha1 ini 

bebarapa bank di awal-awal Pakto 88 dan bahkan hingga kini telah melancarkan 

program-program pemasaran yang agresif, salah satunya melalui hadiah-hadiah 

Jurnlah 

Jenis Bank 

Bank Persero 

Bank Swasta Nasional 

Bank Pernerintah Daerah 

Bank Asing & Carnpuran 

Surnber : Bank Indonesia 

159 

Z Bank 

5 

80 

26 

48 

5520 

Kantor 

1522 

3332 

574 

92 



seperti Tabungan Kesra, Gebyar BCA, Mandiri Fiesta maupun Pesona Taplus 

bagi bagi hadiah, dll. 

Perang produk perbankan pun berlangsung marak dengan diawalinya 

produk tabungan yang berbunga harian dan dapat diambil sewaktu-waktu. Dalam 

ha1 persaingan teknologi, bank-bank juga saling berlomba untuk menawarkan 

fasilitas on-line, ATM hingga ke e-banking dan kartu kredit. Persoalan sumber 

daya manusia juga tak kalah menariknya untuk ikut dipersaingkan, sehingga 

setiap bank berlomba untuk memajang karyawatinya yang cantik dan ramah untuk 

melayani di front office. 

Bisnis jasa perbankan adalah bisnis yang mudah ditiru oleh para pesaing- 

pesaingnya. Munculnya produk perbankan baru oleh suatu bank akan dengan 

segera diikuti oleh pesaingnya, kecanggihan bank tertentu akan dapat diikuti oleh 

bank lain dengan menggunakan teknologi yang kadang-kadang justru lebih baik 

dari pendahulunya. Sebagai contoh ketika tabungan masih bernama Tabanas 

penghltungan bunga dilakukan sekali dalam sebulan dan pengambilannyapun 

dibatasi maksimum dua kali dalam satu bulan. Pada saat itu salah satu bank 

membuat produk tabungan dengan penghitungan bunga secara harian dan 

pengambilan bisa sewaktu-waktu sepanjang masih terdapat saldo. Produk inipun 

dengan mudah diikuti oleh pesaing-pesaingnya tanpa hams melalui proses 

research & development. Ketika suatu bank menerapkan sistem on-line maka 

dengan mudah bank lain akan mengikutinya. 

Karena persaingan yang ketat itu pula bank-bank berlomba untuk 

memanjakan nasabahnya dengan berbagai kemudahan yang diharapkan dengan 

kemudahan itu nasabah menjadi loyal menggunakan produknya. Tapi apakah 



semua kemudahan tersebut merupakan ha1 yang sangat diharapkan oleh para 

nasabah bank ? Banyak faktor mengapa seseorang begitu loyal terhadap bank- 

bank tertentu, namun banyak pula bank yang tidak mengetahui secara pasti (dalam 

ha1 ini SDM di tingkat front liner) mengenai apa yang diinginkan dan tidak 

diinginkan oleh nasabahnya. Sehingga tidak jarang terdapat nasabah yang 

mengalihkan transaksinya kepada bank lain hanya karena adanya ketidak puasan 

terhadap bank tersebut. 

1.1.1. Identifikasi Masalah 

Seperti disebutkan di atas, dampak dari kebijakan Pakto 88 adalah 

munculnya bank-bank baru di tanah air. Semakin banyaknya jumlah bank ini 

menimbulkan persaingan yang sangat tajam di kalangan industri perbankan. 

Bahkan dalam rangka menggalang nasabah sebanyak-banyaknya, institusi bank 

sarnpai-sampai menyelenggarakan program-program undian berhadiah 

disamping kemudahan-kemudahan yang ditawarkan. 

Bisnis jasa perbankan menurut Yopie Yusuf mempakan bisnis yang 

mudah ditim oleh para pesaing-pesaingnya. Munculnya produk perbankan bam 

oleh suatu bank akan dengan segera diikuti oleh pesaingnya, kecanggihan bank 

tertentu akan dapat diikuti oleh bank lain dengan menggunakan teknologi yang 

kadang-kadang justm lebih baik dari pendahulunya. Dengan semakin banyaknya 

tawaran-tawaran dari industri perbankan ini menjadikan masyarakat memiliki 

pilihan yang luas untuk menentukan lembaga bank yang akan digunakan. 

Namun sejauh mana nasabah menyikapi pilihan layanan bank dan sejauh mana 

mereka merasa puas atas pelayanan pihak bank, industri perbankan dituntut 

untuk dapat mengikuti minimal memahami keinginan nasabah. 



Sebagai industri jasa, maka loyalitas pelanggan dalam ha1 ini nasabah 

ditentukan oleh kualitas dari pelayanan bank itu sendiri, dan bank sebagai 

lembaga yang komersil maka berkepentingan untuk mempertahankan loyalitas 

nasabahnya. Pada saat ini industri bank lebih menonjolkan hadiah dan teknologi 

untuk mempertahankan dan menambah jumlah nasabahnya. Mereka 

menomorduakan keinginan dan harapan yang sebenamya dari lembaga keuangan 

bank, sehingga layanan yang diberikan tidak sesuai dengan harapan nasabah. 

1.1.2. Batasan Masalah 

Pembahasan dalam penelitian ini akan dibatasi hanya pada penganalisaan 

harapan dan persepsi nasabah terhadap dimensi-dimensi kualitas layanan jasa 

Bank BNI cabang Kampus UI Depok. 

1.1.3. Rumusan Masalah 

Lembaga perbankan terlebih dengan ketatnya persaingan diantara 

mereka, dituntut untuk mengetahui apa yang diharapkan oleh para nasabahnya 

agar tetap loyal bahkan menjadi bertambah. Permasalahannya adalah banyak 

bank yang belum mengetahui apakah yang selama ini diberikan telah sesuai 

dengan harapau nasabah. Pada aspek-aspek pelayanan yang mana sajakah yang 

telah sesuai dengan harapan nasabah sehingga perlu dipertahankan, dan pada 

aspek pelayanan mana sajakah yang masih kurang untuk ditingkatkan. Banyak 

dari lembaga keuangan yang lebih mengandalkan kepada nama besar pemsahaan 

namun pada tingkat lapangan (ujung tombak) sangat jauh dari kebesaran dan 

harapan direksinya. 



1.2. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat kepuasan nasabah atas 

pelayanan yang diberikan Bank BNI Cabang UI Depok pada setiap dimensi 

layanan jasa yang terdiri dimensi tangible, reliability, responsiveness, assurance 

dan emphaty. 

1.3. Manfaat Penelitian 

Sementara hasil yang diharapkan dari penelitian ini adalah dapal 

memberikan rekomendasi kepada manajemen Bank BNI khususnya cabang UI 

Depok guna memperbaiki kineja pelayanannya. Hal ini penting mengingat 

masyarakat kampus adalah masyarakat yang kritis, sementara eksistensi Bank 

BNI sebagai bank tunggal di kampus UI sangat tergantung dan ditentukan oleh 

kualitas layanannya. 




