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PENDAHULUAN 

1 .I .Latar Belakang Masalah 

Pada tahun 1988 pemerintah mengeluarkan suatu kebijakan 

yang menetapkan kemudahan bagi pendirian bank-bank umum 

swasta nasional. Kebijakan diatas bertujuan untuk mempercepat 

pertumbuhan pembangunan di sektor riil. Dengan semakin 

banyaknya bank diharapkan akan dapat dihimpun dana dari 

masyarakat yang semakin besar, untuk disalurkan kembali ke 

masyarakat untuk pembangunan. Selain itu kebijakan tersebut juga 

bertujuan menciptakan iklim persaingan yang akan mendorong dunia 

perbankan agar dapat beroperasi dengan lebih efisien serta mampu 

meningkatkan mutu pelayanannya kepada masyarakat. 

Persaingan dalam bisnis perbankan mencakup segala aspek 

dalam aktivitas operasionalnya. Hal paling menarik untuk diamati dan 

tampak nyata adalah persaingan dalam aspek pemasaran, di mana 

masing-masing bank berusaha menarik nasabah baru dan 

mempertahankan nasabah yang sudah ada. Semakin banyak 

nasabah yang dapat dilayani maka semakin banyak pula potensi 

pendapatan yang dapat diraih oleh bank tersebut. Pendapatan 

tersebut mencakup interest income maupun non-interest income yaitu 

fee dari pelayanan yang telah diberikan kepada nasabah. Dengan 

demikian Bank berusaha untuk dapat menarik nasabah dalam jumlah 



yang optimal di dalam kondisi persaingan yang cukup ketat. Untuk 

memenangkan persaingan dalam mendapatkan nasabah sebesar- 

besarnya, masing-masing bank telah melancarkan berbagai jurus jitu 

untuk merayu nasabah dengan melancarkan program-program 

pemasaran yang agresif. Perang produk perbankan pun berlangsung 

seru. sehingga tarif, produk, kualitas pelayanan, teknologi, lokasi, dan 

sumber daya manusia menjadi obyek pemasaran tersebut. 

Bank berlomba-lomba untuk memanjakan nasabahnya dengan 

berbagai kemudahan sehingga diharapkan nasabah akan senang 

dan selalu menggunakan jasa dari suatu bank tersebut atau menjadi 

nasabah yang loyal. Tetapi semua kemudahan tersebut bukan 

merupakan satu-satunya ha1 yang sangat diharapkan oleh para 

nasabah bank. Banyak faktor mengapa seorang nasabah dapat 

loyal terhadap suatu bank. Namun banyak sekali terjadi nasabah 

yang mengalihkan transaksinya kepada bank lain hanya karena 

tidak puas terhadap pelayanan bank tertentu. 

Kondisi persaingan yang ketat di atas, memacu bank-bank 

untuk rnengeluarkan produk inovatif dalam memuaskan kebutuhan 

nasabah. Setiap bank mempunyai kekuatan tersendiri untuk 

mengembangkan bisnisnya, seperti luasnya jaringan dengan 

banyaknya kantor cabang, kemudahan akses, serta keramahan 

pelayanan. Satu ha1 lagi yang tidak kalah pentingnya adalah faktor 

teknologi dalam sistem perbankan. 



Dalam rangka rnemenangkan persaingan dengan cara 

memanjakan nasabah, pada akhir tahun 2002 PT. Bank BNI bekerja 

sama dengan Telkomsel memberikan layanan terbaru yaitu BNI 

Mobile. BNI Mobile merupakan layanan informasi dan transaksi 

perbankan yang dapat di akses langsung oleh nasabah melalui 

telepon selular. Nasabah dapat mengetahui informasi saldo, billing, 

kurs, lokasi kantor cabang dan lokasi ATM serta dapat melakukan 

transfer uang dari mana saja. 

PT. Bank BNI saat ini telah memberikan layanan khusus 

kepada nasabah khusus. Nasabah tersebut tidak perlu antri, 

menunggu dan risau menanti untuk dilayani. Segala urusan 

perbankan nasabah khusus di atas dilayani oleh personal banking 

dari awal sampai selesai. Layanan khusus di atas bernarna BNI 

Prima dari PT. Bank BNI. Nasabah khusus di atas adalah pemilik 

rekening giro, deposit0 atau tabungan dengan saldo rata selama 

enam bulan diatas Rp. 350 juta untuk daerah Jakarta dan Rp. 250 

juta di luar Jakarta. Biasanya nasabah semacam di atas 

mengharapkan sentuhan pribadi, dan disediakan ruangan khusus 

dalam melakukan transaksi perbankannya. Saat menunggu, 

nasabah tersebut dapat menikmati makanan kecil dan minuman 

yang telah disediakan. Mereka juga mendapat fasilitas layanan 

executive lounge di bandara-bandara, seperti layaknya pemilik Kartu 

Kredit Ernas (BNI Visa atau Master Gold Card). 



Sejauh ini Bank BNI tidak sendiri karena Bank BCA dan Bank 

Mandiri juga melakukan ha1 sama untuk menggaet nasabah khusus. 

Walaupun jumlah mereka relatif sedikit (sekitar 1 %), akan tetapi 

dana yang tersimpan di rekening mereka mencapai 70 % dari total 

dana seluruh nasabah (Hendrika.2003). 

1.2. ldentifikasi Masalah 

Sebagai industri jasa, maka loyalitas nasabah sangat 

ditentukan oleh kualitas dari pelayanan bank. Bisnis perbankan saat 

ini lebih menonjolkan 'pemberian hadiah dan teknologi maju' untuk 

mempertahankan dan menambah jumlah nasabahnya. Mereka 

kurang memperhatikan keinginan dan harapan nasabah yang 

sebenarnya, sehingga layanan yang diberikan tidak sesuai dengan 

harapan nasabah. 

Dengan semakin banyaknya tawaran dan rayuan dari bank 

kepada masyarakat dalam rangka persaingan, maka masyarakat 

memiliki pilihan yang luas untuk menentukan bank yang akan 

digunakan. Calon nasabah tidak serta merta hanya mencari bank 

pemberi hadiah terbesar. Nasabah khusus lebih memilih pelayanan 

yang istimewa dari bank. Bank harus mengetahui sejauh mana 

tuntutan nasabah untuk merasa puas atas pelayanan bank yang 

telah dipilihnya. 



1.3. Batasan Masalah 

Pembahasan dalam penelitian ini dibatasi hanya pada 

penganalisaan harapan dan persepsi nasabah terhadap dimensi- 

dimensi kualitas layanan BNI Prima di PT. Bank BNI Cabang 

Jakarta Pusat (JPU). 

1.4. Rumusan Masalah 

Dari uraian tersebut di atas, maka rumusan masalah penelitian 

adalah sampai seberapa jauh bank dapat meningkatkan kualitas 

layanan terhadap nasabahnya, sehingga kesenggangan antara 

persepsi kualitas pelayanan di benak pelanggan dengan harapan 

mereka dengan pelayanan yang diberikan BNI Prima di Bank BNI 

Cabang Jakarta Pusat (JPU) tidak terlalu besar. Karena itu 

penelitian ini dilakukan untuk mengetahui : 

a. Bagaimana mutu layanan yang telah diberikan BNI Prima 

terhadap tingkat kepuasan para nasabah? 

b. Faktor-faktor apa yang mempengaruhi tingkat kepuasan 

nasabah terhadap layanan BNI Prima? 

c. Upaya-upaya apa yang sebaiknya dilakukan PT. BNI 

Cabang Jakarta Pusat dalam rangka meningkatkan 

kepuasanparanasabah? 



1.5. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan latar belakang yang telah dirumuskan 

sebelumnya maka penelitian ini bertujuan : 

a. Untuk mengetahui karakteristik nasabah BNI Prima 

Cabang JPU. 

b. Untuk mengetahui tingkat kepuasan nasabah atas 

pelayanan BNI Prima di BNI Cabang Jakarta Pusat (JPU) 

pada setiap dimensi layanan jasa, yang terdiri atas 

dimensi-dimensi berwujud (tangible), kehandalan 

(reliability,), ketanggapan (responsiveness), jaminan 

(assurance) dan empati (empathy). 

c. Memberikan masukan bagi pihak manajemen mengenai 

upaya-upaya yang harus dilakukan oleh BNI Prima 

Cabang JPU untuk meningkatkan kepuasan nasabahnya. 

1.6. Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan 

bagi pihak manajemen PT. Bank BNI Cabang Jakarta Pusat (JPU) 

berkaitan dengan tingkat kepuasan nasabah BNI Prima yang telah 

dilayaninya, dengan harapan dapat mempertahankan pelayanan 

yang telah sesuai dengan harapan nasabah, serta memberikan 

informasi pada aspek pelayanan yang dirasakan masih kurang, 

sehingga perlu untuk ditingkatkan atau diperbaiki. 



Bagi penulis, penelitian ini berguna sebagai sarana dan 

media dalam menganalisis masalah berdasarkan aplikasi teori serta 

menambah wawasan dan pengetahuan penulis mengenai tingkat 

kepuasan nasabah terhadap PT. Bank BNI Cabang Jakarta Pusat 

(JPU). Bagi pembaca, penelitian ini diharapkan dapat membuka 

wawasan dan dapat dijadikan perbandingan atau acuan dalam 

melakukan studi lanjutan. 




