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PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Titik berat pembangunan nasional dewasa ini adalah 

pembangunan di bidang ekonomi melalui pewujudan suatu pola 

pembangunan jangka panjang yang dilakukan secara bertahap. Dalam 

mencapai terwujudnya pembangunan nasional yang bertitik berat pada 

bidang ekonomi tersebut maka peranan perbankan amatlah penting, 

terutama dalam memberikan potensi permodalan suatu usaha baik dalarn 

skala kecil maupun usaha dalam skala besar. Dengan adanya bantuan 

dari aktifitas perbankan, diharapkan taraf hidup masyarakat Indonesia 

dapat lebih meningkat 

Aktivitas perbankan di Indonesia telah berkembang menjadi suatu 

kompetisi tingkat tinggi, salah satu sebab dari keadaan ini adalah 

kebijakan pemerintah tentang deregulasi kegiatan perbankan. Kebijakan 

tersebut telah membuat tingkat persaingan menjadi sangat ketat yang 

membuat kompetisi antar bank menjadi arnat ketat. Dalam era 

perdagangan bebas yang telah disepakati bersama seperti AFTA (2003), 

APEC (2010) dan WTO, setiap perusahaan dituntut untuk selalu 

memberikan pelayanan yang baik. Dirnasa tersebut setiap perusahaan 

mempunyai kebebasan dalam bersaing dan mendirikan perwakilannya, 

yang mengakibatkan tingkat persaingan antara perusahaan domestik dan 

asing akan sangat ketat sekali. Meningkatnya intensitas persaingan dan 

jumlah pesaing menuntut setiap perusahaan untuk selalu memperhatikan 

kebutuhan dan keinginan pelanggan serta berusaha memenuhi apa yang 

mereka harapkan dengan cara yang lebih memuaskan daripada yang 

dilakukan oleh para pesaing. Perhatian perusahaan tidak hanya terbatas 

pada produk barang atau jasa yang dihasilkan saja, tetapi juga pada 

aspek proses, surnber daya manusia, dan lingkungan. Dengan demikian 
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hanya perusahaan yang benar-benar berkualitas yang dapat bersaing 

dengan pasar global. 

Dunia perbankan Indonesia yang pada saat ini mengalami 

keterpurukan serta goncangan yang diakibatkan oleh ulah kalangan 

perbankan itu sendiri rnenyebabkan citra perbankan rnenjadi buruk. Untuk 

mengantisipasi ha1 tersebut diperlukan suatu strategi untuk meningkatkan 

citra serta kepercayaan dari masyarakat tersebut. Salah satu strategi 

yang perlu dilakukan antara lain adalah dengan rnengoptirnalkan tingkat 

pelayanan yang lebih baik untuk menjaring nasabah yang lebih banyak. 

Menyadari akan fungsi perbankan yang mengelola dana dari masyarakat 

tersebut, maka modal utama yang paling penting bagi suatu bank adalah 

adanya kepercayaan dari rnasyarakat. Peraturan Pemerintah saat ini 

telah memasuki paradigrna baru, peraturan tersebut telah rnemberikan 

keleluasaan bagi bank untuk rnenyiapkan strategi tertentu. Adanya 

deregulasi perbankan membuka kesempatan pada semua bank untuk 

bersaing sebebas-bebasnya baik dalarn pengumpulan dana rnaupun 

untuk mernasarkannya, sehingga peraturan-peraturan yang selama ini 

membatasi bank-bank swasta tidak berlaku lagi yang rnernbuat 

persaingan antar bank rnenjadi lebih terbuka dan kornpetitif. Perbankan 

lndonesia agar tetap dipercaya oleh masyarakat dituntut untuk dapat 

rnemberikan pelayanan yang baik kepada nasabahnya sehingga rnereka 

dapat mernpertahankan nasabahnya serta rnendapatkan nasabah yang 

baru. 

Ada beberapa ha1 yang pada umumnya membuat para nasabah 

kecewa oleh bentuk pelayanan yang diberikan bank kepada nasabah 

seperti teller yang tidak rarnah, larnanya waktu yang diperlukan dalarn 

melakukan transaksi tertentu, catatan rekening yang keliru, gedung yang 

tidak nyaman serta parkir yang sernpit. Hal-ha1 tersebut antara lain yang 

menyebabkan nasabah merasa tidak terpenuhi keinginannya karena 

terdapat ketidaksesuaian pelayanan dengan keinginan I persepsi 

nasabah yang pada akhirnya nasabah menutup rekening dan mencari 
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bank lain yang d ianggappat  memberikan pelayanan yang lebih baik. 

Untuk mengantisipasi hat tersebut maka bank sebaiknya senantiasa 

melakukan evaluasi terhadap ~ T T  agar -sesuai.---- ---- 

dengan harapan konsumen sehingga nasabahnya tidak pindah ke bank 

lain. Kepuasan pelayanan sangat menentukan keberhasilan dalam bisnis 

perbankan. Hal yang perlu diperhatikan adalah penarikan nasabah baru 

melalui -pelayanan yang memuaskan adalah lebih mudah daripada 

mempertahankan pelayanan yang memuaskan terhadap nasabah lama. 

Kantor cabang Bank X di Bandung sebagai salah satu bank milik 

Pernerintah yang memiliki kepercayaan dari masyarakat tidak bisa tinggal 

diam rnereka harus lebih aktif dan giat dalarn menghadapi situasi yang 

kompetitif dalam proses pengumpulan dana rnelalui jasa-jasa bank 

tersebut dan mereka harus senantiasa meningkatkan pelayanannya 

didalam menyiasati persaingan diantara bank-bank lain karena pada 

umumnya bank milik pemerintah rnempunyai citra pelayanan yang 

dianggap lebih buruk bila dibandingkan dengan bank swasta. Bank XI 

memerlukan suatu strategi untuk mengatasi persaingan salah satunya 

cara yang dapat diarnbil adalah dengan rneningkatkan fasilitas jaringan 

seperti ATM, merubah "lay out" ruangan kantor yang dapat memudahkan 

nasabahnya untuk melakukan transaksi serta tidak ketinggalan 

melakukan pendidikan dan latihan terhadap karyawannya untuk 

meningkatkan kemampuan yang termasuk didalamnya adalah penataan 

sikap dan perilaku pegawai dalam melaksanakan tugas-tugasnya 

memberikan pelayanan. Peningkatan Pelayanan terhadap nasabah 

adalah faktor yang amat penting dikarenakan hal-ha1 : 

3 Nasabah rnerupakan salah satu persyaratan eksistensi bank. 

3 Nasabah adalah yang memasok pekerjaan bank dan selanjutnya 

merupakan kehidupan bank. 

* Nasabah adalah penentu pertumbuhan bank. 

* Secara tidak langsung nasabah adalah penentu bagi kemajuan dan 

perkembangan bank. 
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Didalam melakukan strategi peningkatan pelayanan tidak hanya melihat 

dari sudut pandang manajemen Bank X saja tetapi juga harus dilihat dari 

persepsi nasabah terhadap bank dalam ha1 ini adalah Bank X. 

Berdasarkan konsep servqual, kualitas pelayanan pada dasarnya adalah 

hasil persepsi dalam benak nasabah. Perceived service quality ini 

terbentuk dalam benak nasabah setelah ia membandingkan antara 

kualitas pelayanan yang mereka terima dan yang mereka harapkan. 

Perbandingan antara persepsi dan harapan bisa memunculkan dua 

kemungkinan, yaitu pertama persepoi lebih besar daripada harapan, yang 

berarti pelanggan merasa puas dengan kualitas pelayanan yang 

diberikan oleh bank. Kedua, persepsi lebih kecil daripada harapan, yang 

berarti harapan pelanggan terhadap kualitas pelayanan tidak tercapai. 

Oleh karena itu Bank X harus mengetahui apa yang diinginkan oleh 

nasabah sebagai masukan untuk meningkatkan pelayanan yang telah 

diberikan saat ini, serta kekurangan dari manajemen bank X untuk 

meningkatkan kualitas pelayanan serta dapat mengidentifikasikan area 

perbaikan pelayanan dengan fokus pelanggan didalam memenangkan 

persaingan diantara bank-bank lain dari dalam dan luar negeri. 

Berdasarkan hasil survai tersebut diharapkan pihak manajemen bank 

dapat rnemilih dan menetapkan program kualitas perbaikan pelayanan, 

dapat rnelakukan analisis situasi melalui pengamatan situasional maupun 

secara berkala, menetapkan rencana perbaikan melalui penetapan 

sasaran perbaikan kualitas, dapat melaksanakan program perbaikan 

selama waktu tertentu, serta rnengambil tindakan perbaikan terhadap 

kekurangan yang terlihat dari hasil penelitian ini. 

Di dalam penelitian ini juga dilakukan penelitian terhadap komitmen 

manajemen serta karyawan didalarn rneningkatkan kepuasan pelanggan 

Komitmen yang tinggi dari manajernen akan menentukan berhasil 

tidaknya peningkatan kualitas pelayanan nasabah pada kantor cabang 

bank X 
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8. Perurnusan Masalah 

Untuk menajamkan arah penelitian, dilakukan perumusan masalah 

sebagai berikut : 

1. Sejauhmana tingkat pelayanan yang telah dilaksanakan oleh 

kantor cabang Bank X di bandung ditinjau dari segi persepsii 

nasabah ? 

2. Sejauhmana komitmen dari manajemen didalam menerapkan 

sistem pelayanan dan sistem manajemen yang berfokus pada 

kepuasan pelanggan diinginkan nasabah ? 

3. Bagaimana strategi yang akan diterapkan manajemen dalam 

menyempurnakan pelayanan untuk meningkatkan daya saing 

perusahaan ? 

C. ldentifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan 

diatas, penulis mengidentifikasikan masalah sebagai berikut : 

1. Apakah pelayanan yang dilakukan oleh manajemen di kantor 

cabang Bank X telah sesuai dengan keinginan konsumen 

2. Sejauhmana efektifitas kerja dalam peningkatan pelayanan 

nasabah di kantor cabang bank X di bandung. 

3. Sejauhmana upaya yang dilakukan manajemen untuk mengatasi 

masalah - masalah yang dihadapi karyawan di dalam pelayanan 

nasabah 

4. Sejauhmana pendapat nasabah di kantor cabang bank X di 

Bandung terhadap pelayanan nasabah sebagai kegiatan Customer 

Relafions. 
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D. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan yang hendak dicapai dari penelitian ini adalah 

sebagai berikut : 

1. Untuk mengetahui tingkat pelayanan yang dilakukan oleh kantor 

cabang Bank X di Bandung. 

2. Untuk mengetahui komitmen manajemen kantor cabang bank X di 

Bandung dengan fokus pelanggan 

3. Memberikan gambaran area perbaikan layanan serta prioritas yang 

harus dilakukan didalam peningkatan kualitas. 

4. Memberikan solusi perbaikan untuk menyempurnakan kualitas 

pelayanan nasabah 

E. Manfaat Penelitian 

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Bagi bank X di bandung 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan guna 

mendapatkan solusi dan pengambilan keputusan yang berkaitan 

dengan peningkatan kualitas pelayanan. 

2. Bagi Penulis 

Merupakan peluang untuk mengaplikasikan ilmu dan konsep- 

konsep yang diperoleh selarrla masa proses perkuliahan di MMA - 
IPB, juga merupakan kesempatan untuk memperoleh pengetahuan 

dan pengalaman tentang aktivitas perilaku konsumen di dunia yang 

sesungguhnya. 
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F. Ruang Lingkup 

Ruang lingkup dari penelitian ini dibatasi kepada : 

1. kegiatan pelayanan yang dimulai dari tahap nasabah datang 

melakukan transaksi dan persepsi konsumen terhadap produk dan 

pelayanan yang diberikan, serta mengetahui komitmen 

manajemen di dalam peningkatan kualitas pelayanan. 

2. Pengkajian masalah hanya sampai pada tahap memberikan ares 

perbaikan serta alternatif untuk menyempurnakan kualitas 

pelayanan sedangkan implementasinya diserahkan kepada kantor 

cabang bank X di Bandung. 
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