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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

 Penyelenggaraan program jaminan sosial merupakan salah satu tanggung 

jawab dan kewajiban Negara dalam rangka memberikan perlindungan sosial 

ekonomi kepada masyarakat. Indonesia seperti negara berkembang lainnya 

mengembangkan program jaminan sosial berdasarkan funded social security 

berupa jaminan sosial yang didanai oleh peserta dan masih terbatas pada 

masyarakat pekerja di sektor formal yang dewasa ini pelaksanaannya dikelola 

oleh sebuah Badan Penyelenggara Jaminan Sosial di bidang Ketenagakerjaan 

yang selanjutnya disebut BPJS Ketenagakerjaan.(www.bpjsketenagakerjaan.go.id) 

 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 menyebutkan program jaminan 

sosial yang diselenggarakan oleh BPJS Ketenagakerjaan mencakup empat hal 

diantaranya: 1) jaminan kecelakaan kerja (JKK); 2) jaminan hari tua (JHT); 3) 

jaminan pensiun (JP); dan 4) jaminan kematian (JK). Menjadi lembaga yang 

bergerak di bawah naungan kebijakan pemerintah, BPJS Ketenagakerjaan bercita-

cita untuk menjadi lembaga asuransi social yang memberikan pelayanan terbaik, 

lebih unggul dan nomor satu di Indonesia sehingga kepuasan peserta selaku 

pelanggan menjadi orientasi utama lembaga. Berikut ini disajikan data jumlah 

pertumbuhan peserta aktif di BPJS Ketenagakerjaan pada tahun 2014-2018, yaitu: 
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Gambar 1.1 

Pertumbuhan Jumlah Peserta (Aktif) 

BPJS Ketenagakerjaan Tahun 2014-2018 
Sumber : Laporan Tahunan nasional 2018, www.bpjsketenagakerjaan.go.id 

 

 Selama tahun 2014-2018, BPJS Ketenagakerjaan mencatatkan jumlah 

peserta yang aktif terus meningkat setiap tahunnya. Penurunan pada jumlah 

peserta terlihat pada grafik hanya terjadi pada tahun 2015 dari sebanyak 

19.713.879 jiwa di tahun sebelumnya menjadi 19.275.061 jiwa. Adapun di tahun 

2016-2018 berikutnya, jumlah peserta terus tumbuh signifikan sebesar 28,72%. 

 Keberhasilan perusahaan dalam menciptakan kepuasan bagi pelanggannya 

dewasa ini salah satunya dapat dilihat dari pertumbuhan jumlah pelanggan. 

Kepuasan pelanggan tidak lagi hanya sebatas pada terpenuhinya harapan 

pelanggan atas kinerja produk/ jasa yang dimiliki perusahaan, namun kini sudah 

lebih kepada bentuk aplikatif dimana pertambahan yang terjadi pada jumlah 

pelanggan mengindikasikan besarnya pencapaian perusahaan dalam memenuhi 

harapan-harapan para pelanggannya itu sendiri. 

 Mengacu kepada Laporan Tahunan 2018 BPJS Ketenagakerjaan, adanya 

peningkatan jumlah peserta seperti disajikan pada grafik 1.1 belum sepenuhnya 

menggambarkan kepuasan yang tinggi dari para peserta. Hal ini dikarenakan lini 

2014 2015 2016 2017 2018

Jumlah Peserta Aktif 19.713.879 19.275.061 22.633.082 29.104.792 45.663.981
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bisnis BPJS Ketenagakerjaan yang sinergis dengan kebijakan pemerintah, 

sehingga merger antara pertumbuhan jumlah peserta dengan tingkat kepuasan 

peserta menjadi hal yang semu. Untuk memastikan tingkat kepuasan peserta, perlu 

diteliti lebih lanjut bagaimana tanggapan peserta atas layanan yang diberikan. 

 Kepuasan adalah kriteria utama dalam mengevaluasi kualitas pelayanan 

(Goldwag dkk, 2012:12). Penelitian Sekandi dkk (2011:3) mengutarakan bahwa 

pendapat pelanggan terhadap kualitas pelayanan dan umpan balik mereka sangat 

penting dalam pemantauan kualitas layanan dan perbaikan. Schoenfelder 

(2015:17) menyatakan bahwa kepuasan dapat digambarkan sebagai reaksi pasien 

untuk beberapa aspek dari pengalaman mereka medapatkan layanan. Dengan 

demikian peserta dapat mengevaluasi layanan serta penyedia dari sudut pandang 

subjektif mereka sendiri. 

 Hasil survey BPJS Ketenagakerjaan pada tahun 2018 disebutkan indeks 

kepuasan pelanggan secara nasional hanya mencapai 72% yang masih di bawah 

rata-rata indeks kepuasan dengan nilai standar 75% (BPJS Ketenagakerjaan, 

2017:44). Meskipun capaian ini sudah dapat dikategorikan cukup baik, namun 

karena capaiannya masih dibawah nilai standar diprediksi masih terdapat masalah 

ketidakpuasan peserta seperti antrian klaim yang panjang dan pengalaman peserta 

yang kurang nyaman atas tindakan Frontliner. Adanya jumlah peserta yang masih 

belum puas atas pelayanan BPJS Ketenagakerjaan menjadi fenomena agar dapat 

ditelaah lebih mendalam tentang apa yang menjadi faktor penyebabnya. Hal ini 

tergambarkan pada hasil observasi pendahuluan di kantor cabang Bandung Suci 

sebagai berikut: 
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Gambar 1.2 

Keluhan Peserta BPJS Ketenagakerjaan 

Kantor Cabang Bandung Suci 
Sumber : hasil observasi pendahuluan, data diolah 2019. 

 

 Berdasarkan data pada grafik 1.2 di atas, diketahui ada empat hal yang 

dikeluhkan oleh peserta BPJS Ketenagakerjaan di Kantor Cabang Bandung Suci. 

Observasi pendahuluan yang dilakukan pada 30 responden ini menunjukan 

sebesar 42% menyebutkan waktu pengajuan klaim yang tidak konsisten menjadi 

hal utama yang banyak dikeluhkan. Secara prosedur, waktu pengajuan klaim 

BPJS Ketenagakerjaan adalah 7 hari kerja yang dimulai dari mengurus pencairan 

dengan cara ditransfer via rekening bank. Namun demikian, lebih dari 40% 

responden menjawab bahwa pengalaman pengajuan klaim yang pernah mereka 

lakukan umumnya memakan waktu 15 hari bahkan hingga 1 bulan. Itupun 

memerlukan konfirmasi ke kantor cabang Bandung Suci lebih dari 1 kali. 

Sehingga hal ini tentunya membuat proses pengajuan klaim menjadi kurang 
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efisien, karena peserta harus datang kembali ke kantor cabang untuk menanyakan 

status pengajuan klaimnya. 

 Pada grafik 1.2 juga diketahui sebanyak 22% peserta yang mengeluhkan 

layanan customer service masih kurang ramah. Diakui oleh beberapa responden 

hal ini umumnya terjadi pada jam layanan di atas jam 12 siang. Pada saat-saat itu, 

kondisi antrian peserta cenderung sedang ramai, sehingga banyak dari petugas 

yang melayani peserta dengan respon kurang ramah bahkan terkesan galak. 

 Tingginya keluhan peserta akan proses pengajuan klaim dan keramahan 

petugas dalam melayani peserta membuat jumlah keluhan peserta yang masuk ke 

kantor BPJS Ketenagakerjaan cabang Bandung Suci terus mengalami 

peningkatan. Berikut ini juga dijelaskan tentang jumlah laporan keluhan peserta di 

kantor cabang Bandung Suci pada Januari hingga Mei 2019, yaitu: 

 

Grafik 1.3 

Jumlah Laporan Keluhan Peserta BPJS Ketenagakerjaan 

Kantor Cabang Bandung Suci Periode Januari s/d Mei 2019 
Sumber : hasil observasi pendahuluan, data diolah 2019. 
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2019. Jumlah laporan paling tinggi terjadi pada Maret dengan total 177 kasus atau 

sama dengan rata-rata sebanyak 7 orang menyampaikan keluhannya setiap hari. 

Menurut data dari pihak kantor cabang, keluhan yang paling banyak disampaikan 

adalah tentang waktu pencairan dana klaim yang tidak konsisten seperti yang 

diinformasikan petugas yang sinkron dengan data keluhan peserta sebelumnya. 

 Dalam rangka mencapai kepuasan pelanggan, Sondakh (2014:49) 

menyatakan ada dua hal pokok yang saling berkaitan yaitu harapan pelanggan 

terhadap pelayanan jasa dan persepsi pelanggan terhadap kualitas pelayanan jasa. 

Beberapa literatur menyatakan kualitas pelayanan dapat dilihat dari lima dimensi 

yaitu bukti fisik, daya tanggap, keandalan, jaminan dan empati (Parasuraman et al, 

2012:92). 

 Dimensi bukti fisik menggambarkan kesiapan sarana dan prasarana 

penunjang sebuah layanan misalnya seperti kondisi gedung kantor atau tampilan 

fisik lainnya dari peralatan layanan. Dimensi daya tanggap dan keandalan merujuk 

pada sikap petugas layanan dan keahliannya dalam memberikan layanan pada 

pelanggan. Dimensi jaminan menjelaskan kesesuaian antara prosedur layanan 

dengan realitas yang terjadi di lapangan. Sedangkan terakhir, dimensi empati 

merupakan sebuah pendekatan emosional petugas pelayanan atas kondisi-kondisi 

tertentu yang dialami pelanggan. 

 Terkait kualitas pelayanan, berikut ini juga disajikan hasil obervasi 

pendahuluan pada kelima dimensi kualitas pelayanan di kantor BPJS 

Ketenagakerjaan Cabang Bandung Suci, yaitu: 

 



7 

 

 

Grafik 1.4 

Tanggapan Peserta BPJS Ketenagakerjaan pada Dimensi Kualitas 

Pelayanan di Kantor Cabang Bandung Suci  
Sumber : hasil observasi pendahuluan, data diolah 2019. 

 

 Berdasarkan data pada Grafik 1.4 di atas terlihat kelima dimensi 

memperoleh tanggapan yang beragam dari 70% hingga 97%. Hasil ini 

menunjukan bahwa dimensi kualitas pelayanan pada kantor Cabang Bandung Suci 

secara umum ditanggapi positif oleh responden. Penanganan keluhan yang 

mewakili dimensi empati memperoleh tanggapan responden paling rendah sebesar 

70% dibandingkan ke empat dimensi lainnya. Menurut  Parasuraman et al 

(2012:21) empati merupakan bentuk perhatian atas masalah atau perasaan  yang 

dirasakan oleh pelanggan meliputi kemudahan dalam melakukan hubungan, 

komunikasi yang baik dalam memenuhi dan memahami kebutuhan pelanggan. 

Dari penjelasan ini diduga bahwa Frontliner BPJS Ketenagakerjaan Kantor 

Cabang Bandung Suci memiliki tingkat empati yang kurang. Hal ini sinkron 

dengan data keluhan pelanggan sebagaimana telah dijelaskan pada grafik 

sebelumnya. 

 Mengacu kepada Visi dan Misi perusahaan, BPJS Ketenagakerjaan 

berkomitmen untuk senantiasa memperluas cakupan kepesertaan baik dari sektor 
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formal maupun informal yang diwujudkan melalui dua kelompok program kerja 

utama yaitu penguatan kapasitas organisasi dan penguatan kemitraan strategis. 

Customer Relationship Management termasuk dalam program kerja penguatan 

kemitraan strategis yang senantiasa dikembangkan oleh BPJS Ketenagakerjaan. 

Secara teoritis, customer relationship management sendiri merupakan proses 

mengembangkan dan memberikan produk yang memiliki nilai berarti hingga 

dapat membuat konsumen puas (Armstrong et al, 2014:55). 

 BPJS Ketenagakerjaan melakukan customer relationship management 

melalui kerjasama promosi maupun penjualan (Business to Business) atas jasa 

milik pemberi kerja/badan usaha peserta. Salah satu bentuk customer relationship 

management yang diterapkan adalah program potongan harga (discount) untuk 

semua transaksi pembelian produk/jasa oleh peserta BPJS Ketenagakerjaan di 

merchant-merchant tertentu. Hingga tahun 2018, BPJS Ketenagakerjaan telah 

bekerjasama dengan 1.542 merchant yang dilaksanakan oleh kantor cabang dan 

kantor pusat. Untuk wilayah Bandung sendiri yang masuk pada lingkup 

operasional kantor cabang Bandung Suci, terdapat tiga merchant yang telah 

bekerjasama menyediakan co-marketing untuk peserta BPJS Ketenagakerjaan 

diantaranya Amarta (dealer resmi sepeda motor Honda), Bandung Makuta dan 

Gubug Makan Mang Engking. Beberapa peserta BPJS Ketenegakerjaan yang 

mengaku pernah mencoba program ini memberikan tanggapan sebagai berikut: 

1. Perjanjian diskon pembayaran DP hingga Rp 800.000.- untuk pengambilan 

semua varian motor di Amarta realitanya sudah benar dilakukan dengan 
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ketentuan seperti barang harus yang ready stock dan waktu pembayaran 

pelunasan DP maksimal hanya 2 hari. 

2. Untuk co-marketing yang dilakukan dengan Bandung Makuta dan Gubug 

Makan Mang Engking yang memiliki promo diskon 10%, diakui oleh peserta 

BPJS Ketenagakerjaan yang pernah mencobanya memang sudah benar 

dilakukan. Namun nilai diskon ini dianggap masih kurang besar. 

 BPJS Ketenegakerjaan Cabang Bandung Suci juga melakukan kegiatan 

customer relationship management dalam bentuk lain yaitu melalui kunjungan 

pada 50 perusahaan pilihan yang bertujuan untuk dapat meningkatkan jumlah 

tenaga kerja dan iuran peserta. Namun demikian, dalam kurun waktu 3 (tiga) 

tahun terlihat kenaikan pada jumlah iuran peserta dari ke 50 perusahaan yang 

sudah dikunjungi masih rendah yang mengindikasikan dampak dari customer 

relationship management yang telah dilakukan masih belum optimal. 

Tabel 1.1 

Data Jumlah Iuran dan Peserta BPJS Ketenegakerjaan Cabang Bandung 

Suci tahun 2016-2018 

 

 

 

 

 

Sumber : BPJS Ketenagakerjaan Cabang Bandung Suci. 

 Mengacu kepada tabel di atas, kegiatan customer relationship management 

dan kualitas layanan yang dimiliki serta dilakukan oleh BPJS Ketenagakerjaan 

Cabang Bandung Suci belum optimal, sehingga hal tersebut berdampak kepada 
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realiasi pencapaian tenaga kerja dan iuran. Hal tersebut terlihat pada realisasi 

jumlah iuran dan jumlah peserta yang terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan Cabang 

Bandung Suci menurun setiap tahunnya. Pada tahun 2016 dari jumlah peserta 

sebanyak 310.193 orang, jumlah iuran yang masuk ada sebanyak Rp 941.193 

milyar. Tahun 2017 tercatat jumlah iuran yang masuk pada laporan keuangan 

BPJS Ketenegakerjaan Cabang Bandung Suci adalah Rp 1.104.869 milyar dari 

jumlah peserta sebanyak 324.760 orang. Adapun di tahun 2018 terlihat ada 

penurunan sebanyak 4359 orang sehingga jumlah iuran yang masuk ada sebanyak 

Rp 1.257.875 milyar. Penurunan yang terjadi pada jumlah iuran tersebut 

merupakan iuran yang disebabkan oleh menurunnya jumlah peserta yang 

terdaftar. Sehingga tujuan perusahaan untuk dapat meningkatkan besarnya jumlah 

iuran dari peserta belum tercapai dengan maksimal. 

 Uraian latar belakang tersebut mengindikasikan adanya permasalahan pada 

kepuasan peserta BPJS Ketenagakerjaan di kantor Cabang Bandung Suci yang 

bertolak belakang dengan jumlah pertumbuhan peserta secara nasional setiap 

tahunnya. Tanggapan positif responden pada dimensi kualitas pelayanan yang ada 

di kantor cabang Bandung Suci serta upaya-upaya peningkatan program customer 

relationship management yang telah dilakukan melalui pemberian diskon pada 

beberapa merchant dan kegiatan kunjungan pada beberapa perusahaan rekanan 

untuk meningkatkan jumlah iuran pada peserta diduga belum dapat mendongkrak 

tingkat kepuasan, hal ini terlihat dari masih adanya keluhan peserta pada layanan 

yang diberikan. Dengan demikian hal ini melandasi dilakukannya penelitian yang 

mengkaji pengaruh kualitas pelayanan dan customer relationship management 
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terhadap kepuasan pelanggan dalam sebuah penelitian tesis berjudul “Kualitas 

Pelayanan dan Customer Relationship Management untuk Menciptakan 

Kepuasan Peserta BPJS Ketenagakerjaan di Kantor Cabang Bandung Suci” 

 

1.2 Identifikasi, Pembatasan dan Rumusan Masalah 

1.2.1 Identifikasi Masalah 

 Kantor BPJS Ketenagakerjaan cabang Bandung Suci yang beralamat di Jl. 

PH.H. Mustofa No.39 Neglasari Kecamatan Cibeunying Kaler diketahui telah 

memiliki kualitas pelayanan yang baik. Hal ini ditunjukan oleh ketersediaan ruang 

tunggu yang nyaman, jumlah petugas customer service yang cukup banyak, cara 

komunikasi petugas yang santun, kesesuaian manfaat yang diterima dan empati 

petugas saat penanganan keluhan. Namun faktanya, kondisi kualitas pelayanan 

yang sudah baik tersebut ternyata belum mampu untuk mengurangi jumlah 

keluhan peserta yang selalu ada bahkan bertambah tiap waktunya. 

 BPJS Ketenagakerjaan berkomitmen untuk memberikan manfaat lebih 

pada peserta. Hal ini dilakukan dengan mengembangkan program customer 

relationship management melalui kerjasama co-marketing pada beberapa 

merchant di seluruh Indonesia. Namun faktanya, hal ini ternyata juga belum 

mampu untuk menciptakan tingkat kepuasan peserta atas layanan jaminan sosial 

yang disediakan karena jumlah laporan keluhan peserta yang terus meningkat. 

 Keluhan yang dilaporkan oleh peserta BPJS Ketenagakerjaan di kantor 

Bandung Suci hampir setiap hari diduga menyebabkan kepuasan peserta yang 

rendah karena tidak terpenuhinya harapan pelanggan sehingga keluhan itu terjadi. 
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Beberapa penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Elfrado, et al (2014:2); 

Muslichati (2015:12); Nazilah (2015:10) menyatakan bahwa kualitas pelayanan 

berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan pelanggan, sedangkan pada 

variabel CRM penelitian Satyaleksana, et al (2017:1); Sirait (2018:7); Rahmat 

(2018:16) menyatakan kepuasan pelanggan dipengaruhi signifikan positif oleh 

customer relationship management. 

 

1.2.2 Pembatasan Masalah 

 Berdasarkan kepada identifikasi masalah yang ada, maka penelitian ini 

hanya dibatasi pada pengaruh kualitas pelayanan dan customer relationship 

management terhadap kepuasan peserta BPJS Ketenagakerjaan di kantor Cabang 

Bandung Suci. Adapun yang menjadi batasan pada penelitian ini diuraikan: 

1. Penelitian dilakukan pada BPJS Ketenagakerjaan kantor cabang Bandung Suci 

2. Waktu penelitian dilakukan selama 6 (enam) bulan yang dimulai dari januari 

hingga Juni 2019. 

3. Variabel independen yang digunakan adalah kualitas pelayanan dan customer 

relationship management, sementara kepuasan pelanggan menjadi variabel 

dependen. 

4. Responden penelitian merupakan peserta BPJS Ketenagakerjaan yang 

terdaftar di kantor cabang bandung suci serta berkunjung ke kantor cabang 

Bandung Suci untuk mengurus keperluan administratif maupun 

menyampaikan laporan (keluhan). 
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1.2.3 Rumusan Masalah  

Mengacu pada batasan masalah yang dibuat, maka yang menjadi 

permasalahan dalam penelitian ini selanjutnya dapat dirumuskan sebagai berikut: 

1. Bagaimana tanggapan responden pada kualitas pelayanan, customer 

relationship management dan kepuasan peserta BPJS Ketenagakerjaan di 

kantor Cabang Bandung Suci? 

2. Bagaimana pengaruh kualitas pelayanan terhadap kepuasan peserta BPJS 

Ketenagakerjaan di kantor Cabang Bandung Suci? 

3. Bagaimana pengaruh customer relationship management terhadap kepuasan 

peserta BPJS Ketenagakerjaan di kantor Cabang Bandung Suci? 

4. Bagaimana pengaruh kualitas pelayanan dan customer relationship 

management terhadap kepuasan peserta BPJS Ketenagakerjaan di kantor 

Cabang Bandung Suci? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah: 

1. Untuk mengetahui tanggapan responden pada kualitas pelayanan, customer 

relationship management dan kepuasan peserta BPJS Ketenagakerjaan di 

kantor Cabang Bandung Suci. 

2. Untuk menganalisa pengaruh kualitas pelayanan terhadap kepuasan peserta 

BPJS Ketenagakerjaan di kantor Cabang Bandung Suci. 

3. Untuk menganalisa pengaruh customer relationship management terhadap 

kepuasan peserta BPJS Ketenagakerjaan di kantor Cabang Bandung Suci. 
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4. Untuk menganalisa pengaruh kualitas pelayanan dan customer relationship 

management terhadap kepuasan peserta BPJS Ketenagakerjaan di kantor 

Cabang Bandung Suci. 

 

1.4 Manfaat Penelitian  

Manfaat pada penelitian ini diantaranya: 

1. Implikasi Akademik 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjelaskan hubungan kualitas 

pelayanan dan customer relationship management terhadap kepuasan 

pelanggan. 

2. Implikasi Praktis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi masukan pada manajemen 

BPJS Ketenagakerjaan di kantor cabang Bandung Suci dalam upayanya 

menciptakan kepuasan pelanggan dengan memperhatikan aspek pada kualitas 

pelayanan dan merancang program customer relationship management yang 

menarik. 


