
    

No Nama Bank Jumlah Nasabah
1 BRI 33.000.000
2 BNI 11.722.000
3 MANDIRI 11.300.000
4 BCA 9.700.000
5 BTN 5.000.000
6 DANAMON 4.700.000
7 BII 2.800.000
8 CIMB NIAGA 2.600.000
9 PERMATA BANK 2.000.000

10 PANIN BANK Tidak  ada data

BAB I 

PENDAHULUAN  

LatarBelakang 

Perkembangan bisnis Perbankan Indonesia begitu pesat dilihat dari segi 

kuantitas dimulai pada tahun 1988, yaitu dengan dikeluarkan Paket Oktobet 

(PAKTO) 1988.Paket yang berisi mengenai dipermudahkannya persyaratan-

persyaratan bagi para pengusaha untuk mendirikan bank. Setelah itu bank banyak 

berdiri dan bertumbuh di mana-mana. Pada tahun 1988 terdapat 111 bank dengan 

1.728 kantor cabang. Hal ini ditandai dengan jumlah Bank yang semakin banyak 

dan fasilitas yang ditawarkan semakin variatif yang diminati oleh para nasabah 

sebagai tempat yang dapat memberikan kepercayaan penuh. Pada Tabel 1.1dapat 

dilihat bahwa Bank BRI pada tahun 2011 mempunyai nasabah terbanyak 

sebanyak 33 juta nasabah sedangkan Bank BNI berada diurutan kedua dengan 

jumlah nasabah sebanyak 11.722.000 nasabah. 

Tabel 1.1Jumlah Nasabah 10 Bank Terbesar di Indonesia      

Sumber : www.infobank.com/2011/11/36645/ 

Infobank bersama Marketing Research Indonesia (MRI) kembali 

menghadirkan Bank Service Excellence Monitor (BSEM) 2011-2012 . Tidak 

http://www.infobank.com/2011/11/36645/


    
ada wajah baru memang peraih best service excellence

 
kali ini. Mereka 

merupakan pemain lama yang menghuni 10 besar perbankan nasional. 

Peringkat pertama dari survei ini masih diraih PT Bank Mandiri TBk. 

Entah apa khasiatnya Bank Mandiri masih bercokol diurutan atas, sudah lima 

tahun berturut-turut menjuarai Best Bank Service Excellence.  

Posisi kedua juga dicapai bank hasil merger, yakni PT Bank Permata Tbk. 

(PertamaBank). Bank yang sahamnya dimiliki PT Astra International Tbk. ini 

terbilang gemilang prestasinya kali ini. PermataBank naik peringkat dari posisi 

keempat tahun lalu ke posisi kedua dalam survei MRI. 

Sementara itu, diurutan ketiga ditempati PT Bank International Indonesia 

Tbk. (BII). BII dinilai ciamik dari performa e-banking, toilet dan satpam.  

Keempat, ada bank milik pemerintah, yakni PT Bank Negara Indonesia 

Tbk. (BNI), yang naik satu peringkat dari posisi kelima tahun lalu. Perbaikan 

layanan yang dilakukan BNI kali ini membuahkan hasil. Bahkan, di kelas bank 

pemerintah, BNI menjadi rival Bank Mandiri dari segi pelayanan.  

BNI juga harus berhadapan dengan saudaranya sesama bank pemerintah, 

yakni PT Bank Rakyat Indonesia Tbk. (BRI), yang berada diposisi kelima. BRI 

pun kali ini menampakan prestasi yang tak kalah cemerlang. Lihat saja perolehan 

prestasi yang diraih dari posisi ketujuh tahun lalu melompat ke posisi lima. 

Bahkan, BRI juga begitu getol memperbaiki layanan dan service electronic 

delivery channel.Yang mengejutkan dari hasil survei yang dilakukan MRI ini 

adalah posisi PT Bank OCBC NISP Tbk. Kali ini bank yang sahamnya juga 

dimiliki OCBC Bank Singapura ini harus berbesar hati berada diurutan 

keenamdari posisi ketiga tahun lalu. Dari survei MRI, skor OCBC NISP memang 

mengalami penurunan, disamping beberapa bank lain, seperti PermataBank, BNI, 

BRI, juga meningkatkan pelayanannya, sehingga meningkatkan performa layanan 

yang disurvei. 

Sedangkan ditempat ketujuh diduduki PT Bank CIMB Niaga Tbk. (CIMB 

Niaga), yang juga turun satu peringkat dari posisi tahun lalu. Menurut survei MRI, 



    
skor terbaik CIMB Niaga ada pada perfoma ATM, sementara untuk performa 

toilet, telepon, phone banking-machine, mobile banking, SMS banking, e-banking, 

internet banking, dan internet banking, tidak masuk 10 besar. Bahkan, pada 

performa ATM Centre pun, CIMB Niaga tidak masuk 10 besar. 

CIMB Niaga masih ditemani PT Bank Danamon Indonesia Tbk. 

(Danamon), yang berada ditempat kedepalan. Bank yang akan diakuisisi DBS 

Group asal Singapura ini naik satu peringkat dari posisi sembilan tahun lalu. 

Posisi ini bersaing dengan PT Bank Central Asia Tbk. (BCA) yang berada 

diurutan kesembilan tahun ini dari posisi kedelapan tahun lalu.  

Terakhir, diperingkat sepuluh, muncul PT Bank Tabungan Negara Tbk. 

(BTN), yang masuk sepuluh besar pada survei MRI kali ini. Berbeda dengan 

tahun-tahun sebelumnya, kali ini BTN mencoba peruntungan baru pada Best 

Bank Service Excellence . (www.infobanknews.com, 3 : May 2012) 

Banyaknya bank yang ada menyebabkan terjadinya persaingan dalam 

mendapatkan nasabah. Untuk itu, setiap Bank berusaha dan berlomba-lomba 

untuk memberikan yang terbaik bagi nasabahnya yaitu salah satu caranya dengan 

meningkatkan mutu pelayanan.  

Bisnis Perbankan adalah bisnis jasa. Salah satu cirinya adalah setiap 

transaksi yang terjadi memerlukan interaksi langsung antara petugas bank (teller) 

dengan nasabah. Teller sebagai salah satu ujung tombak yang selalu langsung 

berhubungan dengan nasabah menjadi salah satu sentral bagi standar pelayanan 

bank.  

Berhubung dengan fungsinya, teller memegang peranan dimana setiap hari 

nasabah akan dilayani langsung dan mendapat nilai tertentu di benaknya. Selama 

melayani para nasabah, para teller yang dipekerjakan oleh bank menjadi sorotan 

oleh nasabah yang datang dan dilayani. Teller harus bersikap dan berperilaku 

tertentu sedemikian rupa hingga mampu menambah nilai kepuasan bagi nasabah 

yang dilayani. Sikap dan perilaku kurang baik dari seorang teller bisa 

mengurangikepuasan nasabah yang akhirnya menjadi barometer yang buruk bagi 

http://www.infobanknews.com


    
kinerja bankbersangkutan. Oleh karena itu, titik-titik pelayanan yang sering dan 

langsung berhubungan dengan nasabah perlu mendapat perhatian khusus dari 

pengelola perbankan, seperti misalnya kualitas pelayanan teller. 

Perusahaan yang gagal memuaskan pelayananya akan mendapatkan 

masalah yang kompleks. Umumnya pelanggan yang tidak puas akan 

menyampaikan pengalaman buruknya kepada orang lain dan bisa dibayangkan 

betapa besar kerugian dari kegagalan kepuasan pelanggan. 

Menurut Tse dan Wilton, 1988: 204 yang dikutip oleh Tjiptono 

(2004:146) menyatakan bahwa kepuasan atau ketidakpuasan pelanggan adalah 

respon pelanggan terhadap evaluasi ketidaksesuaian atau diskonfirmasi yang 

dirasakan antara harapan sebelumnya (atau norma kerja lainnya) dan kinerja 

aktual produk yang dirasakan setelah pemakaiannya. Kepuasan adalah tingkat 

perasaan seseorang setelah membandingkan kinerja produk (atau hasil) yang ia 

rasakan dengan harapannya. Jadi tingkat kepuasan merupakan fungsi dari 3 

perbedaan antara kinerja yang dirasakan (perceived performance) dan harapan 

(expectations)(Kotler, 2000: 50). 

Kottler (1997) dalam Sihombing(2003: 4) mendefinisikan kepuasan 

pelanggan adalah kepuasan atau kekecewaan yang dirasakan oleh konsumen 

setelah membandingkan antara harapan dengan kenyataan yang ada.  

Dari pengertian diatas dapat dipahami bahwa peran kualitas pelayanan 

yang baik merupakan hal sangat penting dan sangat berpengaruh, tanpa adanya 

pelayanan yang tepat produk akan kurang diminati oleh konsumen.BNI 46 

merupakan salah satu bank yang memperhatikan kepuasan nasabah dengan cara 

memberikan mutu pelayanan yang terbaik sehingga para nasabah merasa puas 

terhadap pelayanan Bank BNI 46. Dalam melakukan riset tentang kepuasan 

pelanggan, ada standar-standar atau ukuran-ukuran yang dipakai yang dapat 

mewakili kepuasan pelanggan terhadap suatu produk dan jasa. Dalam menentukan 

kualitas suatu jasa sehingga pelanggan merasa puas, kutipan Fandy Tjiptono 

(2006;69) Terdapat sepuluh faktor yang menentukan/mempengaruhi kualitas jasa. 



     
Kualitas pelayanan sangatlah penting dan harus terus di tingkatkan karena 

identik dengan keberadaan lembaga atau organisasi yang bersangkutan. Kualitas 

pelayanan yang diberikan akan mempengaruhi kepuasan nasabah, dimana bank 

yang memiliki pelayanan buruk lambat laun akan ditinggalkan nasabahnya. 

Namun, sebaliknya bank yang kualitas pelayanannya prima akan banyak dicari 

nasabah.  

Reputasi pelayanan terbaik dan posisi tawar yang kuat, bank tidak perlu 

takut kehilangan nasabahnya. Bahkan, bank bisa menjadi pemenang dalam 

memperebutkan dana nasabah. kualitas pelayan merupakan hal yang sangat 

penting sebagai pemberian mutu yang sangat tinggi terhadap nasabah. Konsumen 

akan merasa puas jika pelayanan yang diberikan oleh perusahaan yang sesuai 

dengan keinginan nasabah. Sebaliknya, nasabah akan merasa kecewa apabila 

pelayanan yang diberikan perusahaan tidak sesuai dengan yang diharapkan para 

nasabah. Ini akan menimbulkan nasabah akan beralih kepada Bank dan Lembaga 

Keuangan lainnya.    

Jumlah keluhan nasabah Bank BNI Cabang Asia Afrika Bandung 

mengalami penurunun setiap bulannya seperti terlihat pada tabel 1.2 Penurunan 

keluhan nasabah ini diduga berkaitan erat dengan kualitas pelayanan yang 

diberikan oleh pihak Bank BNI. 

Tabel 1.2  
Jumlah Keluhan Nasabah Pada Bank BNI Cabang Asia Afrika 

Bandung Dari Bulan November 2012 

 

April 2013 

Bulan Jumlah 
November 2012 52 
Desember 2012 46 

Januari 2013 30 
Februari 2013 36 

Maret 2013 23 
April 2013 15 

     Sumber: PT. Bank BNI., Cabang Asia Afrika Bandung 

Salah satu bentuk pemberian mutu pelayanan yang terbaik yaitu dengan 

memberikan waktu pelayanan yang secepat mungkin, tersedianya teller yang 



    
beroperasi dan berkualitas sehingga nasabah-nasabah tidak perlu menunggu 

terlalu lama untuk mendapatkan pelayanan. Apabila antrian selalu terjadi dan 

kurangnya teller yang beroperasi maka dapat menyebabkan kehilangan 

nasabahnya, sehingga kepuasan para nasabah akan berpengaruh terhadap 

keberhasilan suatu bank.  

PT. Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk merupakan salah satu bank 

tertua di Indonesia. Selama sekitar 60 tahun Bank BNI melayani masyarakat 

hampir di seluruh daerah di Indonesia. Kepercayaan masyarakat yang tinggi 

terhadap Bank BNI menjadikan bank ini berusaha keras untuk melayani 

masyarakat di semua lapisan.   

Berdasarkan fenomena dan penjelasan yang telah dipaparkan diatas, maka 

penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul Pengaruh  Kualitas 

Pelayanan Teller Terhadap Kepuasan Nasabah Pada Bank BNI Cabang Asia 

Afrika Bandung .  

Identifikasi Masalah   

Berdasarkan uraian diatas, penulis mengidentifikasi masalah sebagai 

berikut: 

1) Bagaimana tanggapan nasabah terhadap kualitas pelayanan teller pada Bank 

BNI Cabang Asia Afrika? 

2) Bagaimana tingkat kepuasan nasabah pada Bank BNI Cabang Asia Afrika? 

3) Bagaimana pengaruh kualitas pelayanan teller terhadap kepuasan nasabah 

Bank BNI Cabang Asia Afrika?    



    
Tujuan Penelitian 

Berdasarkan latar belakang dan perumusan masalah yang telah diuraikan, 

maka tujuan penelitian ini adalah: 

1. Untuk mengetahui tanggapan dari nasabah Bank BNI Asia Afrika tentag 

kualitas pelayanan teller yang diberikan Bank BNI Cabang Asia Afrika. 

2. Untuk mengetahui tingkat kepuasan nasabah yang diberikan Bank BNI 

Cabang Asia Afrika. 

3. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh kualitas pelayanan teller yang 

diberikan oleh Bank BNI Cabang Asia Afrika terhadap kepuasan nasabah.  

Manfaat Penelitian  

Adapun mamfaat yang diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Bagi perusahaan, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan 

yang bermanfaat bagi pelaksanaan program lain atau yang akan dilaksanakan 

oleh perusahaan. Dan juga dapat dijadikan sebagai salah satu bahan penelitian 

jika perusahaan berminat melakukan riset lebih lanjut.  

2. Bagi penulis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu 

pengetahuan kepada penulis dan penelitian ini merupakan persyaratan guna 

mencapai gelar sarjana Ekonomi Jurusan Manajemen.  

3. Bagi umum, sebagai salah satu informasi dan pengetahuan yang dapat 

memberikan manfaat dan juga pihak-pihak lain yang menaruh minat terhadap 

penelitian ini diharapkan menjadi bahan masukan yang berguna.   

Kerangka Pemikiran 

Pelayanan terhadap pelanggan saat ini merupakan hal yang sangat penting 

sebab pelayanan yang baik akan menciptakan kepuasan bagi nasabah. Perhatian 

besar terhadap kepuasan konsumen sebagai suatu alat bersaing dewasa ini 

merupakan acuan persaingan antar bank. 



    
Menurut Parasuraman yang dikutip oleh Fandy Tjiptono (2006;69) 

Terdapat 10 faktor utama yang menentukan kualitas jasa yaitu : 

1. Reliability (keandalan) 

Mencakup dua hal pokok, yaitu konsistensi kerja kemampuan untuk dapat 

dipercaya (dependability). Hal ini berarti perusahaan memberikan jasanya 

secara tepat semenjak saat pertama. Selain itu juga berarti bahwa perusahaan 

yang bersangkutan memenuhi janjinya, misalnya menyampaikan jasanya 

sesuai dengan jadwal yang disepakati. 

2. Responsiveness(tanggapan) 

Kemauan atau kesiapan para karyawan untuk memberikan jasanya sesuai 

dengan jadwal yang disepakati. 

3. Competence (kemampuan) 

Setiap orang dalam suatu perusahaan memiliki keterampilan dan pengetahuan 

yang dibutuhkan agar dapat memberikan jasa tertentu. 

4. Access(akses) 

Meliputi kemudahan untuk dihubungi dan ditemui. Hal ini berarti lokasi 

fasilitas jasa yang mudah dijangkau, waktu menunggu yang tidak terlalu 

lama, saluran komunikasi peerusahaan mudah dihubungi, dan lain-lain. 

5. Courtesy(kesopanan) 

Sikap sopan santun, respek, perhatian, dan keramahan yang dimiliki para 

contact personnel(seperti resepsionis, operator telepon, dan lain-lain). 

6. Communication(komunikasi) 

Memberikan informasi kepada pelanggan dalam bahasa yang dapat mereka 

pahami, serta selalu mendengarkan saran dan keluhan pelanggan.  

7. Credibility(kredibilitas) 

Sifat jujur dan dapat dipercaya. Kredibilitas mencakup nama perusahaan, 

reputasi perusahaan, karakteristik pribadi contact personnel, dan interaksi 

dengan pelanggan.   



    
8. Security(keamanan) 

Aman dari bahaya, resiko, atau keragu-raguan. Aspek ini meliputi keamanan 

secara fisik (physical safety), keamanan finansial (financial security), dan 

kerahasian (confidentiality). 

9. Understanding/Knowing the custumer(memahami/mengetahui konsumen) 

Usaha untuk memahami kebutuhan pelanggan. 

10. Tangible (bukti langsung) 

Bukti fisik dari jasa, bisa berupa fasilitas fisik, peralatan yang dipergunakan, 

representasi fisik dari jasa (misalnya kartu ATM plastik). 

Baik tidaknya kualitas pelayanan bank tergantung pada tingkat respon 

yang diperoleh dari nasabah, respon utama adalah melakukan transaksi yang 

ditawarkan oleh suatu bank, kemudian dapat dirasakan oleh nasabah yang 

menciptakan kepuasan nasabah. 

Adapun pengertian kepuasan konsumen menurut Philip Kotler dan Kevin 

lane Keler (2007;177) adalah sebagai berikut : 

kepuasan adalah perasaan senang atau kecewa seseorang yang 

muncul setelah membandingkan kinerja (hasil) produk yang 

dipikirkan terhadap kinerja (hasil) yang diharapkan.

 

Dapat disimpulkan bahwa kepuasan konsumen berhubungan erat dengan 

kualitas pelayanan. Kualitas pelayanan yang tinggi menghasilkan kepuasan 

konsumen yang tinggi. Konsumen akan merasa puas apabila nilai hantaran dari 

kualitas pelayanan yang diberikan baik, kepuasan konsumen akan turun apabila 

kualitas pelayanan yang diberikan kurang memuaskan. 

Oleh karena itu, keberhasilan yang besar diperoleh suatu perusahaan 

adalah mendapatkan pelanggan, buku penjualannya itu sendiri. Setiap barang/jasa 

dapat dijual satu kali kepada pelanggan, akan tetapi sebuah perusahaan dikatakan 

apabila meningkatkan jumlah pelanggannya yang dapat membeli berulang kali. 

Oleh karena itu, pelanggan harus tetap dijaga jangan sampai pindah perhatiannya 

kepada perusahaan tersebut dan pindah menjadi pelanggan perusahaan lain, maka 

perusahaan mengukur tingkat kepuasan konsumen. Tingkat kepuasan konsumen 



    
dapat diukur dengan harapan konsumen, sehingga perusahaan dapat mengetahui 

unsur-unsur pelayanan, mana yang harus dipioritaskan untuk meningkatkan 

kualitasnya. 

Berdasarkan kerangka pemikiran diatas maka dapat dirumuskan 

paradigma penelitiansebagai berikut :   

Gambar 1.1 

Kerangka Pemikiran Pengaruh Variabel Kualitas Jasa (X) 

Terhadap Variabel Kepuasan (Y)            

Berdasarkan indikasi masalah, tujuan penelitian, dan kerangka pemikiran, 

maka hipotesis ini dapat dirumuskan sebagai berikut  :  Pengaruh Kualitas 

Pelayanan Teller Terhadap Kepuasan Nasabah Pada Bank BNI Cabang Asia 

Afrika    

Metode Penelitian 

Jenis Pengumpulan Data 

metode penelitian yang dilaksanakan dengan mengumpulkan data, 
kemudian menyusun data tersebut sehingga memberikan gambaran 

Variabel Kualitas Jasa (X) 

1. Reliability  
2. Responsiveness 
3. Competence 
4. Access 
5. Courtesy 
6. Communication 
7. Credibility 
8. Security 
9.Understanding/Knowing 
the custumer 
10. Tangible  

Sumber : Fandy Tjiptono 
(2006:59) 

Variabel Kepuasan 
(Y) 

1. Kinerja yag 
dirasakan  

Sumber : Philip Kotler 
dan Kevin Lane Keler 
(2007:177) 



    
yang sistematika, kemudian dianalisis dan ditarik kesimpulan yang 
dapat dijadikan saran bagi perusahaan pada masa yang akan 
datang.

 
Sedangkan menurut Suharsimi (2006) mengatakan : 

Metode Verifikatif adalah metode untuk menguji kebenaran dari 

suatu hipotesis yang dilaksanakan melalui pengumpulan data 

dilapangan

 

Dalam penelitian ini, penelitian deskrptif digunakan untuk 

menggambarkan kualitas pelayanan teller dan kepuasan nasabah Bank BNI 

Cabang Asia Afrika. 

Untuk menganalisis pengaruh antara variabel digunakan metode 

verifikatif. Penelitian verifikatif digunakan untuk meneliti pengaruh variabel 

independen dan variabel dependen yaitu pengaruh antara kualitas pelayanan teller 

dengan kepuasan nasabah PT. Bank BNI Cabang Asia Afrika. Setelah itu, 

dianalisa dengan menggunakan analisa statistik untuk akhirnya di ambil 

kesimpulan.  

Variabel Peneliatian 

Menurut Zulganef (2008:63) menyatakan definisi dari variabel adalah 

segala sesuatu yang dapat dibedakan atau mempunyai variasi nilai. 

Berdasarkan kerangka pemikiran dan hipotesis yang telah disajikan 

sebelumnya, maka penulis membedakan objek penelitian ke dalam dua variabel, 

yaitu:   

1. Variabel Bebas (Independent Variable) 

Yaitu variabel yang tidak dipengaruhi dengan vaariabel lain. Dalam 

penelitian ini, yang merupakan variabel bebas atau variabel independent 

adalah kualitas pelayanan teller. 



    
2. Variabel Terikat (Dependent Variable) 

Yaitu variabel dapat dipengaruhi oleh variabel lain. Dalam penelitian ini, 

yang merupakan variabel terikat atau variabel dependent adalah kepuasan 

nasabah.  

Lokasi dan Waktu Penelitian 

Guna memperoleh data dalam penyusunan skripsi sebagai salah satu syarat 

dalam menempuh ujian sidang sarjana Ekonomi jurusan Manajemen Pemasaran 

pada Fakultas Bisnis dan Manajemen Universitas Widyatama, penulis 

mengadakan penelitian di PT. Bank BNI (persero) Tbk Cabang Asia Afrika, Jl. 

Asia Afrika No. 119 Bandung, Jawa Barat. Adapun penelitian ini dilakasanakan 

selama bulan April2013 sampai dengan selesai.             


