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BAB I 

 PENDAHULUAN 

 

 

1.1    Latar Belakang Masalah  

Era globalisasi akan mempengaruhi industri keuangan Indonesia. Di satu 

pihak, globalisasi akan menciptakan peluang bagi industri keuangan dalam negeri, 

tetapi di lain pihak hal tersebut juga bisa merupakan suatu ancaman. Bank-bank 

domestik dapat melakukan upaya go international untuk menggarap setiap 

peluang yang muncul. Di samping itu, dengan masuknya bank-bank asing ke 

industri perbankan nasional akan memperketat persaingan. 

Selain itu dimensi persaingan tidak hanya meliputi persaingan antar bank, 

tetapi juga melibatkan lembaga keuangan bukan bank (LKBB). Kecenderungan 

ini juga akan ditandai dengan reposisi bank dari conventional banking menjadi 

universal banking yang menyediakan berbagai layanan jasa finansial yang 

semakin beragam, canggih dan tailor made. 

Saat ini terdapat pergeseran yang terjadi dalam bisnis perbankan dalam 

peta kekuatan perbankan, Bank Pemerintah yang makin disaingi oleh kekuatan 

Bank Swasta, serta teknologi perbankan yang semakin marak, sehingga sangat 

diperlukan adanya kreativitas yang menghasilkan inovasi pelayanan yang 

memberikan value (nilai) yang tinggi bagi nasabah, sehingga nasabah merasa puas 

atas pelayanan yang diberikan oleh perusahaan. 

Untuk menghadapi persaingan pihak bank melakukan berbagai upaya, 

antara lain dengan berusaha meningkatkan profesionalisme dalam pengelolaan 

bank yang mengarah kepada efisiensi dan meningkatkan kualitas pelayanan jasa 

perbankan kepada nasabah. Langkah ini didukung oleh kebijakan pemerintah 

seperti tertuang dalam Reformasi Perbankan yang diumumkan tanggal 27 Januari 

1998 dimana pemerintah memberikan jaminan keamanan atas dana masyarakat 

yang disimpan baik di bank pemerintah maupun bank swasta nasional. 
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Oleh karena itu Bank BCA diharapkan dapat meningkatkan pelayanan 

yang diberikan kepada nasabahnya agar dapat mempertahankan eksistensinya 

sebagai bank swasta nasional yang memberikan kepuasan sesuai dengan 

kebutuhan dan keinginan optimal nasabah yang menggunakan jasa bank, 

karyawan sebagai pemberi pelayanan, maupun pemilik dan manajemen bank, 

dituntut untuk meningkatkan pelayanan yang bermutu. 

Untuk itu diperlukan penyesuaian yang menyangkut sumber daya manusia 

yang berkualitas serta fasilitas penunjang yang modern dan mengikuti 

perkembangan teknologi perbankan yang demikian cepat agar dapat bersaing, 

maka diperlukan investasi yang besar untuk meningkatkan kemampuan dalam 

pelayanan kepada nasabah. 

Jika pelayanan yang diberikan kepada nasabah itu baik dan memuaskan 

maka akan mempunyai pengaruh positif terhadap kinerja usaha, sebaliknya 

pelayanan yang diberikan kepada nasabah kurang memuaskan maka akan 

berpengaruh negatif terhadap kinerja usaha, jadi pelayanan mempunyai andil dan 

peran terhadap kinerja usaha. Karena salah satu faktor yang masih dapat 

membedakan bank yang satu dengan yang lain adalah dalam hal service atau mutu 

pelayanannya. Dengan tingkat pelayanan yang tinggi seorang nasabah akan 

menjatuhkan pilihannya kepada bank tersebut. Sebaliknya, bank yang buruk 

pelayanannya, cepat atau lambat akan segera ditinggalkan nasabahnya. 

Berikut data peringkat Bank Service Excellence Monitor (BSEM) 2014, 

beberapa performa yang diukur oleh MRI, diantaranya kantor cabang, ATM, 

phone banking, SMS banking, mobile banking, internet banking, security, toilet, 

peralatan banking hall, customer service, teller, kenyamanan ruangan, dan ATM 

centre. 
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Tabel 1.1 

Bank Service Excellence Monitor (BSEM) Tahun 2012-2014 

Peringkat 
Bank 

2012 2013 2014 

1 1 1 Bank Mandiri 

2 2 3 Bank International Indonesia 

3 3 6 Bank OCBC NISP 

4 8 9 Bank Central Asia (BCA) 

5 4 2 Bank Permata 

6 7 5 Bank BRI 

7 6 7 Bank CIMB Niaga 

8 5 4 Bank Negara Indonesia (BNI) 

9 10 - Bank Bukopin 

10 9 8 Bank Danamon 

- - 10 Bank Tabungan Negara (BTN) 
Sumber : Marketing Research Indonesia, 2014 

 

Pada Tabel 1.1 Bank Mandiri selalu menjadi leader dalam hal pelayanan. 

Bank Mandiri merupakan salah satu bank milik pemerintah, di samping BNI, 

Bank BRI dan BTN. Pada tahun 2014 Bank BCA turun  satu peringkat ke 9 besar 

dari semula peringkat 8 dalam Service Excellence Monitor (BSEM). 

Berdasarkan data yang dapat dihimpun perkembangan dari jumlah nasabah 

Bank BCA Kantor Cabang Pembantu Sumbersari Bandung dapat dilihat pada 

tabel 1.2 berikut ini : 

Tabel 1.2 

Perkembangan Jumlah Nasabah Bank BCA  

Kantor Cabang Pembantu Sumbersari Bandung 

No Tahun 

Produk 

Deposito G (%) Giro G (%) Tabungan 
G 

(%) 
Jumlah 

1 2011 1.365 - 883 - 10.207 - 12.455 

2 2012 1.517 11,14 982 11,21 11.654 14,17 14.153 

3 2013 1.896 24.98 1.155 17.62 15.554 23.07 17.394 

4 2014 1.684 (11.18) 1.165 0.87 14.343 (7.79) 17.192 

Keterangan : G = Growth (Pertumbuhan) 

Sumber : Bank BCA Kantor Cabang Pembantu Sumbersari Bandung, 2014 

Tabel 1.2, menunjukan penurunan jumlah nasabah tabungan pada Bank 

BCA Kantor Cabang Pembantu Sumbersari Bandung sebesar (7.79%) dari tahun 
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2013 ke tahun 2014, begitu pula jumlah deposan sebesar (11.89%) di tahun 2014. 

Hal ini disebabkan karena semakin rendahnya tingkat suku bunga produk deposito 

sehingga nasabah lebih memilih produk investasi non bank sebagai alternatif 

seperti ORI (Obligasi Ritel Indonesia), Sukuk Ritel Indonesia, Reksadana dan 

Bancasurrance yang tingkat bunganya relatif lebih tinggi. 

Nasabah dalam memilih bank yang menjadi tempat ia menyalurkan 

transaksinya tentu mempunyai tuntutan dan kebutuhan tertentu. Nasabah ingin 

dilayani sebaik mungkin. Baik tidaknya pelayanan yang ia terima tergantung pada 

harapan dan persepsi nasabah terhadap pelayanan dari bank tersebut. Pada 

dasarnya Bank BCA sudah sejak lama berupaya untuk meningkatkan mutu 

pelayanan dengan service excellence atau pelayanan prima. Program ini 

difokuskan pada salah satu faktor pendukung kualitas pelayanan yaitu sikap 

pelayanan. 

Hasil penelitian yang dilakukan Marketing Research Specialist (dalam 

Bardan Raksadipoera, 2012:5) tentang kualitas pelayanan dikatakan bahwa lebih 

dari 65% pelanggan bank suatu bank berpindah ke bank pesaing karena alasan 

service delivery quality, antara lain karena kurang mendapat perhatian sebanyak 

20% dan 45% karena alasan pelayanan yang tidak ramah. Lebih lanjut Bardan 

Raksadipoera (2012:5)  menyatakan bahwa menarik pelanggan baru 

membutuhkan biaya lima kali lebih banyak dibandingkan mempertahankan 

nasabah yang yang sudah ada, sedangkan menarik pelanggan yang sudah pindah 

ke bank pesaing membutuhkan sepuluh sampai duabelas kali biaya lebih banyak. 

Data yang diperoleh dari kotak keluhan nasabah Bank BCA Kantor 

Cabang Pembantu Sumbersari Bandung terlihat bahwa kualitas pelayanan yang 

diberikan relatif belum baik. Hal ini terlihat dari adanya karyawan yang masih 

acuh tak acuh terhadap nasabah yang sudah duduk di kursi antrian, kecepatan 

teller dalam menyelesaikan transaksi masih lamban dan sikap karyawan kurang 

simpatik, kurang tanggap dalam memberikan informasi dan pelayanan kepada 

nasabah, masih lambatnya penanganan komplain yang disebabkan kesalahan 

pembukuan, kurang tersedianya fasilitas parkir yang disediakan, serta pemahaman 

karyawan yang masih kurang tentang kebutuhan nasabah. Sehingga diduga 
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dengan rendahnya kualitas pelayanan yang diberikan kepada nasabah akan 

berdampak pada berpindahnya nasabah kepada bank pesaing yang memberikan 

pelayanan yang jauh lebih baik dari Bank BCA Kantor Cabang Pembantu 

Sumbersari Bandung. 

 Tabel 1.3 di bawah ini tergambar fenomena pertumbuhan keluhan pada 

Bank BCA Kantor Cabang Pembantu Sumbersari Bandung, sebagai berikut : 

Tabel 1.3 

Data Jumlah Keluhan Nasabah atas Kualitas Pelayanan 

Di Bank BCA Kantor Cabang Pembantu Sumbersari Bandung 

Tahun 2012 - 2014 

No Keluhan 
Jumlah Keluhan/Tahun 

2012 2013 2014 

1 Minimnya ketersediaan fasilitas 

parkir yang disediakan 
55 51 49 

2 Kurang tanggap dalam memberikan 

informasi dan pelayanan kepada 

nasabah 

20 14 16 

3 Kecepatan Teller dalam 

menyelesaikan transaksi masih 

lambat sehingga menunggu antrian 

lama 

35 33 30 

4 Pemahaman CSO yang masih 

kurang tentang kebutuhan nasabah 
9 10 11 

5 Pelayanan Teller terhadap nasabah 

kurang ramah 
17 19 18 

Jumlah  136 127 124 

Sumber : diolah dari kotak keluhan nasabah BCA Kantor Cabang Pembantu  

               Sumbersari Bandung (2015) 

 

Berdasarkan data pada Tabel 1.3 dapat disimpulkan bahwa terdapat 

penurunan jumlah keluhan yang masuk dalam manajemen Bank BCA Kantor 

Cabang Pembantu Sumbersari Bandung yaitu sebesar 6.62% tahun 2013 dan 

2.36% tahun 2014,  jumlah keluhan yang masuk ini, apabila tidak ditanggapi 

secara cepat maka akan menimbulkan persepsi negatif terhadap kualitas pelayanan 

yang diberikan. Keluhan pelanggan merupakan bentuk persoalan adanya 

ketidakpuasan pada diri pelanggan atas pelayanan dan produk yang diberikan oleh 

perusahaan. 

Peningkatan kualitas layanan yang diberikan kepada pelanggan 

dimungkinkan dapat mengurangi kegagalan pelayanan dan memberikan kepuasan 
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(Matilla, 2003:401). Bila hal tersebut dapat diwujudkan maka pelanggan 

senantiasa akan mengkonsumsi dan berperilaku positif terhadap jasa tersebut, 

sikap demikian mengindikasikan loyalitas pelanggan.  

Tabel 1.4 di bawah ini merupakan fenomena lain yang menjadi masalah 

penelitian yaitu menurunnya kepuasan nasababah Bank BCA Kantor Cabang 

Pembantu Sumbersari Bandung. 

Tabel 1.4 

Kepuasan Nasabah Bank BCA Kantor  

Cabang Pembantu Sumbersari Bandung 

No Layanan 
Score/Tahun 

2012 2013 2014 

1 Kepuasan nasabah terhadap 

penyambutan 
4.08 4.59 4.54 

2 Kepuasan nasabah terhadap Teller 

 
4.09 4.56 4.52 

3 Kepuasan nasabah terhadap CSO 

 
4.35 4.69 4.50 

Rata-rata 4.17 4.61 4.52 

Sumber : Branch Survey Result (Gallup, 2014) 

Berdasarkan Tabel 1.4 dapat diketahui bahwa selama tahun 2014 kepuasan 

nasabah Bank BCA Kantor Cabang Pembantu Sumbersari Bandung mengalami 

penurunan sebesar 2.16%.  Hal ini mengindikasikan bahwa terdapat masalah di 

Bank BCA Kantor Cabang Pembantu Sumbersari Bandung dimana jumlah 

keluhan menurun disisi lain kepuasan nasabah juga menurun. Sebagaimana di 

kemukakan oleh Wyckof dan Lovelock dalam Tjiptono (2008) bahwa untuk 

menciptakan kepuasan nasabah yang tinggi ditentukkan oleh tingkat kualitas 

layanan sebagai tingkat kesempurnaan untuk memenuhi keinginan konsumen, 

sedangkan menurut Parasuraman, et.al dalam Tjiptono (2008) kualitas pelayanan 

merupakan perbandingan antara layanan yang dirasakan (persepsi) konsumen 

dengan kualitas layanan yang diharapkan konsumen. Jika kualitas layanan yang 

dirasakan sama atau melebihi kualitas layanan yang diharapkan, maka layanan 

dikatakan berkualitas dan memuaskan. Sedangkan menurut Gronroos dalam 

Kirom (2009:6) perusahaan yang tidak mampu memberikan pelayanan yang lebih 

baik kepada konsumen akan kehilangan pasar dan produknya.  
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Menurut (Kurz&Clow, 2008:382) pengaruh kualitas pelayanan terhadap 

kepuasan dijelaskan sebagai berikut “if the service perform at the level that is 

expected or predicted, the satisfaction level is considered to be just “OK” artinya 

jika pelayanan yang diberikan kepada pelanggan sesuai dengan yang diharapkan, 

maka akan memberikan kepuasan. Dengan demikian jika kualitas pelayanan terus 

ditingkatkan sehingga mencapai apa yang diharapkan oleh pelanggan, maka akan 

puas.  

Penelitian tentang hubungan kualitas pelayanan dengan loyalitas 

pelayanan di antaranya dikemukakan oleh oleh Najjar dan Bishu (2006) “Service 

Quality Case Study of a Bank”. Yang mengacu kepada lima dimensi dari kualitas 

pelayanan yaitu (1) Reliability ,(2) Responsiveness, (3) Assurance, (4) Empathy, 

(5) Tangible (Berry, Zeithaml, and Parasuraman 1985). Penelitian ini 

menyimpulkan bahwa ke lima dimensi dari kualitas pelayanan sangat menentukan 

kinerja bank dalam mencapai tingkat kompetitif yang tinggi yang pada akhirnya 

meningkatkan loyalitas pelanggan.  

Kualitas pelayanan yang dilakukan oleh Bank BCA Kantor Cabang 

Pembantu Sumbersari Bandung pada dasarnya berfokus pada upaya untuk 

memberikan kepuasan kepada para nasabahnya (Customer Satisfaction Focus) 

yang pada akhirnya akan menciptakan customer yang loyal. Jika sistem 

penyampaian jasa kurang sesuai dengan keinginan nasabah maka bank tersebut 

akan ditinggalkan nasabahnya dan memilih bank lain. Akan tetapi jika sistem 

penyampaian jasa yang dilakukan suatu bank sesuai dengan harapan nasabah 

maka kepuasan nasabah akan tercapai. 

Keharusan memberikan pelayanan secara profesional kepada konsumen 

ternyata juga menjadi suatu kewajiban. Keberlangsungan dan keberhasilan 

perusahaan jasa banyak tergantung pada kualitas pelayanan yang sesuai dengan 

lingkungan perusahaan, dan kemampuan yang dimiliki para petugas dalam 

memberikan pelayanan dan menjelaskan produk-produk yang ditawarkan serta 

kebutuhan dan harapan nasabah. Dengan pelayanan yang berkualitas, maka 

nasabah akan merasa puas sehingga akan mempertahankan dan meningkatkan 

loyalitas nasabah terhadap perusahaan. Agar barang atau jasa yang ditawarkan 
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dipilih oleh pelanggan maka perusahaan harus mengetahui apa yang menjadi 

kebutuhan pelanggan dan bagaimana memberi layanan yang terbaik.  

Kualitas pelayanan yang mencakup harapan tentang kehandalan 

(Reliability), daya tanggap (Responsibility), jaminan (Assurance), empati 

(Empathy), dan bukti langsung (Tangible). (Parasuraman dalam Tjiptono, 

2005:15). Sedangkan hasil riset dari Bahia dan Nantel (2000) mengembangkan 

konsep kualitas pelayanan menjadi Bank Service Quality (BSQ) dalam menilai 

pelayanan pada sebuah bank. Kualitas  pelayanan diharapkan akan meningkatkan 

kepuasan pelanggan yang pada akhirnya loyalitas pelanggan akan tercipta. 

Menurut hasil penelitian Ladhari dan Morales (2007) menyatakan bahwa 

penerimaan kualitas pelayanan dan penerimaan nilai bagi pelanggan akan 

berpengaruh terhadap loyalitas pelanggan.  

Nasabah yang loyal adalah asset yang paling berharga bagi bank dalam 

meningkatkan profitabilitas perusahaan. Sebaliknya jika nasabah merasa tidak 

puas yang berakibat tidak loyal merupakan suatu kondisi yang terjadi karena 

adanya kegagalan dalam penyampaian jasa (service delivery) yang kemudian 

menimbulkan gap antara jasa yang diterima (perceived service) dengan jasa yang 

diharapkan (expected service) (Zeithaml : 2006:46). 

Tingkat loyalitas para nasabah sangat dipengaruhi oleh kemampuan suatu 

bank dalam  melakukan kualitas pelayanan, melalui upaya penyempurnaan 

dengan melakukan perbaikan (improvement) secara terus menerus terhadap 

komponen layanan bank yang terletak pada back office maupun yang terletak pada 

front office, sehingga para nasabah akan semakin tertarik dalam memanfaatkan 

poduk/jasa yang ditawarkan.  

Kualitas  pelayanan yang dilakukan Bank BCA Kantor Cabang Pembantu 

Sumbersari Bandung melalui upaya meningkatkan kemampuan dari pihak 

manajemen termasuk para karyawan dalam memberikan pelayanan yang handal 

kepada para nasabah. Hal ini dilakukan dengan suatu harapan akan terbentuknya 

loyalitas nasabah yang biasanya ditandai oleh perilaku seperti melakukan 

transaksi ulang, adanya kecenderungan melakukan word of mouth communication 
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sebagai promosi dari mulut ke mulut kepada relasi terdekatnya maupun 

merekomendasikan kepada orang lain untuk menjadi nasabah. 

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut di atas, maka perlu kiranya 

dilakukan penelitian mengenai ” Pengaruh  Kualitas Pelayanan terhadap 

Kepuasan dan Loyalitas Nasabah Bank Central Asia Kantor Cabang 

Pembantu Sumbersari Bandung”. 

 

1.2. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, penulis mengidentifikasikan 

masalah yang ada pada Bank BCA Kantor Cabang Pembantu Sumbersari 

Bandung sebagai berikut: 

1. Pelayanan Teller terhadap nasabah kurang ramah 

2. Kurang tanggap dalam memberikan informasi dan pelayanan kepada nasabah 

3. Kecepatan Teller dalam menyelesaikan transaksi masih lambat sehingga 

menunggu antrian lama 

4. Minimnya ketersediaan fasilitas parkir yang disediakan 

5. Pemahaman CSO yang masih kurang tentang kebutuhan nasabah 

1.3   Rumusan Masalah 

 

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah yang telah diuraikan, 

sebagaimana dipaparkan diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini 

adalah sebagai berikut : 

1. Bagaimana tanggapan nasabah tentang kualitas pelayanan pada Bank BCA 

Kantor Cabang Pembantu Sumbersari Bandung. 

2. Bagaimana kepuasan nasabah Bank BCA Kantor Cabang Pembantu 

Sumbersari Bandung. 

3. Bagaimana loyalitas nasabah Bank BCA Kantor Cabang Pembantu 

Sumbersari Bandung. 

4. Seberapa besar pengaruh kualitas pelayanan terhadap kepuasan nasabah Bank 

BCA Kantor Cabang Pembantu Sumbersari Bandung baik secara parsial 

maupun simultan. 
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5. Seberapa besar pengaruh kepuasan nasabah terhadap loyalitas nasabah Bank 

BCA Kantor Cabang Pembantu Sumbersari Bandung. 

1.4   Tujuan Penelitian 

Sesuai dengan rumusan masalah yang diajukan, maka tujuan penelitian ini 

adalah untuk mengkaji dan mengetahui : 

1. Tanggapan nasabah tentang kualitas pelayanan pada Bank BCA Kantor 

Cabang Pembantu Sumbersari Bandung. 

2. Kepuasan nasabah Bank BCA Kantor Cabang Pembantu Sumbersari 

Bandung. 

3. Loyalitas nasabah Bank BCA Kantor Cabang Pembantu Sumbersari Bandung. 

4. Besarnya pengaruh kualitas pelayanan terhadap kepuasan nasabah Bank BCA 

Kantor Cabang Pembantu Sumbersari Bandung baik secara parsial maupun 

simultan. 

5. Besarnya pengaruh kepuasan nasabah terhadap loyalitas nasabah Bank BCA 

Kantor Cabang Pembantu Sumbersari Bandung. 

1.5    Kegunaan Penelitian 

Sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai, maka hasil penelitian ini 

diharapkan berguna sebagai berikut: 

1. Secara teoritis (keilmuan), berguna dalam pengembangan ilmu manajemen, 

terutama manajemen pemasaran dan lebih khusus lagi mengenai sistem 

kualitas pelayanan, kepuasan dan loyalitas nasabah. 

2. Sebagai bahan kajian bagi para peneliti lainnya, khususnya yang berminat 

menindak lanjuti penelitian ini 

3. Secara praktis (guna laksana), penelitian ini diharapkan dapat memberikan 

manfaat bagi pihak Bank BCA Kantor Cabang Pembantu Sumbersari 

Bandung khususnya dan pihak perbankan pada umumnya untuk lebih 

meningkatkan kualitas dalam hal kualitas pelayanan (servqual) di masa yang 

akan datang. 


