
I. PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang Masalah 

Bank sebagai suatu lembaga keuangan yang menghimpun dana 

masyarakat berupa tabungan, giro dan deposit0 dihadapkan pada 

persaingan ketat dalam memenuhi kebutuhan likuiditas bank. Pesatnya 

pertumbuhan sektor perbankan memicu timbulnya persaingan yang ketat 

di industri perbankan. Bank-bank berlomba untuk menampilkan mutu 

produk yang baik, pelayanan yang modern, teknologi yang terus 

berkembang. 

Kebijakan pemerintah berupa paket 27 Oktober 1988 telah 

membawa dampak negatif pada industri perbankan nasional. Hal ini 

terbukti dengan adanya pelanggaran terhadap peraturan perbankan yang 

menggambarkan terjadinya praktek perbankan yang tidak sehat. Semakin 

banyaknya jumlah bank, menimbulkan persaingan yang cukup tinggi di 

industri perbankan dalam rangka menambah nasabah sebanyak- 

banyaknya. 

Sejak akhir Juli 1997, nilai tukar rupiah terhadap dollar Amerika 

Serikat terus melemah dan sejak saat itu terjadi krisis ekonomi yang 

sangat berpengaruh terhadap perbankan nasional. Krisis ekonomi 

membuat semakin memburuknya kualitas kredit perbankan nasional. 

Kondisi kredit perbankan sangat mempengaruhi tingkat kesehatan 

perbankan sehingga ambruknya sektor perbankan yang ditandai dengan 

keputusan melikuidasi 16 bank swasta nasional pada tanggal 16 



November 1997 dan 38 bank swasta nasional pada tanggal 13 Maret 

1998. Sejak saat itu tirnbulah krisis kepercayaan terhadap perbankan, 

yang rnengakibatkan terjadinya pengarnbilan dana secara bersarnaan 

(rush) dibeberapa bank swasta nasional, dan juga akan rnengakibatkan 

sernakin mernburuknya kesehatan suatu bank. Untuk itu pemerintah 

rnengeluarkan pernyataan bahwa daria rnasyarakat yang disirnpan di bank 

baik swasta dan pernerintah akan dijarnin oleh pernerintah. 

Dengan adanya jarninan dari pernerintah rnaka bank-bank yang 

rnasih beroperasi terus berangsur-angsur pulih kernbali, bahkan bank- 

bank saat itu berlornba untuk rnernanjakan nasabahnya dengan 

kernudahan sehingga diharapkan nasabah akan senang dan selalu 

rnenggunakan jasa dari perbankan. Kondisi persaingan yang ketat antar 

perbankan, rnernacu bank-bank untuk rnengeluarkan produk inovatif 

dalarn rnernuaskan kebutuhan nasabah. Usaha yang dilakukan perbankan 

antara lain rnenciptakan berbagai produk perbankan dengan rnenawarkan 

kernudahan, tingkat bunga, hadiah, teknologi yang terus dikernbangkan, 

serta keramahan pelayanan. Harnpir sernua bank saat ini rnernpunyai 

produk, teknologi, pernberian hadiah yang sernuanya itu dimaksudkan 

untuk menarik rninat konsurnen. 

Secara urnurn sebagian besar bank yang beroperasi saat ini 

rnernang belum seluruhnya merniliki standar pelayanan yang baik. Oleh 

sebab itu, perlornbaan bank dalarn rnernberikan pelayanan rnenjadi salah 

satu cara yang penting untuk rnerebut nasabah. Kualitas pelayanan 

rnernang relatif, tergantung persepsi nasabah. Apabila kualitas pelayanan 



yang disepakati baik, biasanya menjadi kabar baik pula bagi kalangan 

perbankan. Kepuasan nasabah lahir karena kualitas pelayanan yang baik. 

Kualitas bank yang baik menurut Zeithaml eta1 paling tidak mencakup 

lima ha1 yakni reliability (keandalan), responsiveness (daya tanggap), 

assurance (Jaminan), empathy (empati) dan tangible (bukti langsung). 

Belakangan ini banyak bank yang secara khusus berupaya 

meningkatkan kualitas pelayanan nasabah. Hal ini dapat dilihat dari survei 

yang dilakukan tahun 2002 oleh majalah lnfobank dan Yayasan Trisakti 

Institute of Management. Yayasan ini menjaring responden yang menilai 

kualitas atau kinerja atas kualitas pelayanan bank di Jakarta. Ada 

sembilan bank terbaik secara umum dalam ha1 kualitas pelayanan bank di 

Jakarta. Adapun hasil s u ~ e i  tersebut dapat dilihat pada Tabel 2. Dari 

data kantor pusat Bank "X" diperoleh indeks kinerja pelayanan Bank "X" 

dibanding dengan bank pesaing pada Tabel 1. 

Tabel 1. lndeks Kinerja Pelayanan Bank 'X dibanding bank pesaing 

ASPEK I BankX I MANDlRl I BCA 1 LlPPO 1 NlAGA I CITY-B 
KERAMAHAN *> I 7 1 4.9 1 4.58 1 4.37 1 7.64 1 7.5 

Sumber : Divisi PBE 

KECEPATAN *> 
KENYAMANAN *> 
PRODUCT KNOW 
*> 
I K P  
*> Data Konversi 

9.35 
9.06 

4 
7.17 

8.89 
8.88 

4.12 
6.27 

8.07 
9.45 

4.37 
6.23 

8.33 
8.41 

3.75 
5.85 

9 
9.13 

10 
8.9 

9.33 
9.85 

10 
9.2 



Bank Tebik  Drnensi Assurance 
Nilai Peringkat 

Citibank 4.0291 

Tabel 2. Peringkat Performa Pelayanan Bank Tahun 2002 

Bank Niaga 
Bank Danamm 

Bank BRI 
Lippobank 

Bank Terbaik Dimensi Reliability Bank Terbaik Dimensi Responsi\~ness 
Bank 

Citibank 
Bank Niaga 
Bank Danamm 
BII 
Bank Mandiii 
Bank "X' 
BCA 
LippoBank 
Bank BRI 

Bank Terbaik Ih'mensi Tangible 

1 ~ a n k  BRI 1 3.61781 9 
Sumber : Yayasan Trisakti 

Bank Terbaik Dmensi Empathy 

Bank 
Citibank 
BCA 
Bank Niaga 
Bank "X' 
Bank Mandiri 
BII 
Bank Danamon 
LippoBank 

Peiingkat 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

Bank 
Citibank 
Bank N i w  
Bank Danamm 
Bll 
Bank "X' 
Bank Mandiri 
Bank BRI 
Lippobank 
BCA 

Nilai 
3.9729 
3.7878 
3.7686 
3.7458 
3.7075 
3.6252 
3.6236 
3.6081 
3.51 86 

Bank 
Citibank 
Bank Niaga 
Bank Danamon 
Lippobank 
BCA 
Bank BRI 
Bank Mandiri 
BII 
Bank "X' 

Nilai 
3.7732 
3.6778 
3.5632 
3.5141 
3.3897 
3.3609 
3.3375 
3.326 

3.2218 

Petingkat 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

Nilai 
4.024 

3.8677 
3.8474 
3.783 

3.7795 
3.7581 
3.7538 
3.7178 

Nilai 
3.751 1 
3.3684 
3.243 

3.2329 
3.2134 
3.1986 
3.1764 
3.1528 
3.1074 

Peringkat 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 

Peringkat 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 



Dengan rnelihat Tabel 2 di atas, Bank "X" berada di peringkat 6 

untuk dimensi reliability, diperingkat ke 5 untuk dimensi responsiveness, 

diperingkat 6 untuk dirnensi assurance, diperingkat 9 untuk dirnensi 

Empathy dan diperingkat ke 4 untuk dimensi tangible. Secara keseluruhan 

bank X berada pada posisi ke 7 dari 9 bank utarna pilihan responden. 

Bank "X" dalam survei yang dilakukan lnfobank dan Yayasan Trisakti 

dalarn dua tahun terakhir itu, rnasih belum rnenghasilkan kepuasan yang 

diharapkan. Salah satu faktor yang membuat kepuasan nasabah adalah 

Kelebihan Customer Service bank pesaing, terutama Bank Niaga dan 

Citibank, disebabkan karena petugasnya di samping dapat menjelaskan 

secara lengkap fitur dan rnanfaat produk yang ditanyakan, juga yang 

bersangkutan aktif dan antusias dalam menjelaskan pertanyaan nasabah 

serta senantiasa proaktif dalarn upaya menggali potensi yang ada pada 

nasabah atau calon nasabah. Dilihat dari bank pesaing contohnya 

Citibank untuk suku bunga kartu kredit rnasih yang tertinggi diantara kartu 

kredit yang ada sekarang, tetapi pilihan nasabah akan pelayanan 

(services) adalah yang tertinggi . Nasabah saat ini lebih mementingkan 

pelayanan yang bagus atau bermutu tinggi daripada produk-produk yang 

ditawarkan perbankan. Dana merupakan persoalan utama bagi sebuah 

bank. Tanpa adanya dana, bisnis perbankan tidak akan jalan. Dana yang 

ada di bank merupakan titipan masyarakat yang sewaktu-waktu dapat 

diambil kembali oleh nasabah . 

Bisnis perbankan merupakan bisnis jasa yang sangat peka 

terhadap risiko akibat ketidakpuasan nasabah. Nasabah yang rnerasa 



tidak puas dengan pelayanan pihak bank, bisa melakukan reaksi dan 

memindahkan seluruh dananya pada bank lain. Salah satu cara untuk 

rnengantisipasinya adalah dengan memberikan pelayanan unggul sebagai 

pelayanan terpadu yang diberikan oleh seluruh unit sehingga pelayanan 

nasabah dapat dipenuhi. Selain itu untuk rnemahami perilaku nasabah 

merupakan salah satu cara untuk menetapkan bagaimana strategi 

pemasaran harus dibuat, sehingga dapat rnemberikan peluang pasar yang 

optimal dalam rnempertahankan nasabah yang sudah ada dan 

penghirnpunan dana rnasyarakat lainnya. 

Penghirnpunan dana rnasyarakat berupa tabungan, giro dan 

deposit0 menjadi ha1 yang sangat penting dalam usaha perbankan. 

Produk tabungan merupakan produk yang rnenjadi unggulan karena 

rnernpunyai jumlah dan penabung terbanyak dalarn pengumpulan dana. 

Bank "X" yang mernpunyai 13 kantor layanan, pada laporan akhir April 

2003 mernpunyai jumlah penabung sebanyak 55.497 penabung dengan 

jurnlah dana yang terkumpul sebanyak Rp.481.683.965.242,- 

Mengingat pentingnya strategi pernasaran dalam rangka 

mernpertahankan dan menghimpun dana masyarakat dalam bentuk 

tabungan menirnbulkan dorongan untuk mengadakan penelitian terhadap 

persepsi nasabah dalam rnenilai pelayanan nasabah yang diberikan bank 

kepada nasabah. Dengan rnengetahui persepsi nasabah, maka dapat 

dilakukan strategi pemasaran yang berdasarkan dari kepuasan 

konsumen, sehingga nasabah tetap loyal selain itu bertujuan untuk 



rnernpengaruhi citra bank di rnasyarakat yang pada akhirnya akan 

rneningkatkan jurnlah nasabah dan dana yang terkurnpul. 

1.2. Perurnusan Masalah 

Penghirnpunan dana rnasyarakat oleh suatu bank di rnasa 

pernulihan krisis ekonorni saat ini, di hadapkan pada tingkat kepercayaan 

masyarakat yang sudah rnulai tinggi terhadap kredibilitas bank yang 

bersangkutan. Dengan pulihnya kepercayaan konsumen terhadap 

perbankan rnaka akan rnernberikan irnplikasi yang positif yang pada 

akhirnya akan mernbantu perekonomian negara. 

Selain itu untuk dapat bersaing dalam rnenghirnpun dana 

masyarakat, rnaka bank harus dapat rnengidentifikasi kebutuhan nasabah 

terhadap pelayanan yang diberikan bank kepada nasabah. Untuk 

mengembangkan strategi pernasaran maka harus marnpu 

rnengidentifikasi faktor apa yang menjadi pertimbangan nasabah rnemilih 

bank tersebut sebagai tempat kegiatan bertransaksi perbankan. Melalui 

perurnusan rnasalah di atas, penelitian ini diharap dapat rnenjawab 

permasalahan sebagai berikut : 

?. Pada aspek pelayanan yang mana saja yang telah sesuai dengan 

harapan sehingga perlu dipertahankan dan aspek pelayanan yang 

rnana yang masih kurang untuk dapat ditingkatkan. 

2. Bagaimana strategi pelayanan Bank "X" agar nasabah dapat 

merasa puas terhadap pelayanan yang diberikan. 



1.3. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan permasalahan di atas, rnaka kegiatan penelitian ini 

bertujuan : 

1. Mengidentifikasi atribut rnana yang lebih penting dalarn pelayanan 

terhadap nasabah. 

2. Menganalisis tingkat kepuasan nasabah terhadap pelayanan yang 

diberikan bank kepada nasabah. 

3. Mernberikan saran atau masukan untuk strategi pelayanan yang 

tepat untuk rneningkatkan kepuasan nasabah . 

1.4. Maniaat Penelitian 

Hasil penelitian akan rnenjadi rnasukan yang berharga bagi Bank X 

dalarn bentuk inforrnasi yang dapat dijadikan pertirnbangan dalarn 

pengarnbilan keputusan untuk rnenyusun strategi pernasaran produk 

perbankan. 

Proses penelitian akan berrnanfaat bagi peneliti dalarn rnenerapkan 

teori-teori yang telah diperoleh dalarn kuliah untuk rnenghadapi dunia 

persaingan khususnya di industri perbankan. 

1.5. Ruang Lingkup Penelitian 

Untuk dapat rnernfokuskan rnasalah yang berdasarkan tujuan dan 

rnanfaat penelitian, rnaka dibuat pernbatasan kerangka kerja penelitian 

sebagai berikut : 



1. Penelitian dibatasi dalarn ruang lingkup dan unit operasional Bank 

"X" Kantor Cabang Senayan. 

2. Penelitian ini berhubungan dengan hal-ha1 yang berupa pelayanan 

nasabah tabungan yang diberikan Bank "X" serta rnengenai 

harapan dan keinginan nasabah tabungan yang .perlu rnenjadi 

perhatian oleh Bank "X" didalam rnenghadapi persaingan yang 

cukup ketat. 




