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Bab I 

Pendahuluan 

1.1. Latar belakang Masalah 

Menjelang penerapan Masyarakat Ekonomi Asean pada 

2020, persaingan bisnis antar perusahaan semakin ketat baik di 

pasar domestik maupun internasional. Globalisasi perdagangan 

dunia mengakibatkan perubahan yang cepat pada lingkungan 

bisnis. Oleh karena itu setiap perusahaan yang ingin 

mempertahankan kelangsungan hidupnya haruslah dapat 

menyesuaikan diri dengan perubahan yang ada dan harus 

memiliki keunggulan kompetitif. Perusahaan yang ingin 

berkembang dan mendapatkan keunggulan kompetitif harus 

mampu memberikan produk berupa barang atau jasa yang 

berkualitas dengan harga murah, penyerahan cepat, dan 

memberikan pelayanan yang baik kepada konsumennya 

dibanding dengan kompetitornya. Untuk memenuhi kepuasan 

nasabah pada industri perbankan, kualitas pelayanan sangat 

penting bagi perusahaan untuk dikelola dengan baik agar 

memenuhi keinginan konsumen (Lovelock, 1988). 

Beberapa ahli menyatakan bahwa memberikan 

pelayanan yang berkualitas kepada para nasabah merupakan 

suatu keharusan pada lingkungan industri perbankan yang 

kompetitf di masa sekarang ini (Yavas, et al, 1997). Ditambahkan 
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oleh Kotler (1997) yang mengatakan salah satu cara untuk 

meningkatkan daya saing adalah dengan peningkatan kualitas 

pelayanan, karena dengan kualitas pelayanan yang baik maka 

kepuasan pelanggan akan tercapai.   

Dewasa ini diyakini bahwa kunci utama untuk 

memenangkan persaingan adalah memberikan kepuasan kepada 

pelanggan. Kepuasan nasabah akan terpenuhi apabila mereka 

memperoleh apa yang mereka inginkan, terutama dari segi 

kualitas pelayanan yang mereka dapatkan. Kepuasan yang 

dirasakan nasabah terhadap sebuah jasa yang mereka gunakan 

akan membawa efek positif terhadap kelangsungan sebuah 

perusahaan. Sesuai dengan hasil penelitian Montfort, Masurel 

dan Rijn (2000) bahwa kepuasan nasabah merupakan elemen 

penting pada lembaga keuangan. Oleh sebab itu lembaga 

perbankan dituntut untuk meningkatkan citra yang baik di mata 

pelanggan sehingga tidak ditinggalkan oleh pelanggannya. 

Dalam menciptakan kepuasan nasabah, perusahaan 

harus dapat meningkatkan nilai nasabah maupun keunggulan 

produknya. Nilai nasabah dapat diciptakan melalui kualitas 

pelayanan yang diberikan oleh perusahaan kepada para 

pelanggannya. Semakin baik kualitas pelayanannya, akan semakin 

tinggi pula nilai pelanggan terhadap perusahaan tersebut. 

Tingginya kualitas pelayanan juga tidak lepas dari dukungan 
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internal perusahaan, terutama dukungan dari sumber daya 

manusianya. 

Penelitian Aaker dan Keller (1990) dalam penelitiannya 

menguji pengaruh citra perusahaan dan ekuitas merek terhadap 

kepuasan nasabah dan pengaruh kepuasan nasabah terhadap 

loyalitas nasabah, dimana hasil penelitiannya menunjukkan 

bahwa citra yang baik dari perusahaan mampu meningkatkan  

kepuasan dari konsumen akan produk perusahaan yang 

kemudian berdampak pada loyalitasnya. 

Bank bjb merupakan salah satu Bank Umum milik 

Pemerintah Daerah di Indonesia yang memiliki nasabah utama 

berupa perorangan, karyawan, koperasi, BUMD, BUMN, beserta 

institusi lainnya baik Pemerintah maupun swasta. Sampai 31 

Desember 2014, bank bjb memiliki 62 Kantor Cabang, 312 

Kantor Cabang Pembantu, 318 Kantor Kas, 133 Payment Point, 

11 mobil kas dan 1.191 ATM. bank bjb telah memiliki nasabah 

simpanan sebanyak 4.873.020 pihak yang terdiri dari 83,35% 

nasabah ritel, 7,89% nasabah korporasi, 0,43% nasabah 

pemerintah dan nasabah institusional sebesar 8,32%. Selain itu 

bank bjb juga telah menyalurkan pinjamannya kepada 454.191 

debitur di seluruh daerah operasional bank bjb yang terdiri dari 

77,16% debitur kredit konsumer, 1,44% debitur kredit komersial, 
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3,78% debitur kredit KPR dan sebesar 17,61% debitur kredit 

mikro.  

Saat ini bank bjb telah melakukan perluasan jaringan 

kantor diseluruh Indonesia. Hal ini dilakukan sebagai 

perwujudan dari visi bank bjb untuk menjadi 10 bank terbesar di 

Indonesia yang berkinerja baik. Untuk wilayah tertentu bank bjb 

memberikan layanan secara konvensional dan bank devisa 

dengan pengelompokan cabang yang disesuaikan dengan pangsa 

pasar yang digarap. 

Mengacu pada hasil penelitian yang dilakukan Marketing 

Research Specialist (dalam Bardan Raksadipoera, 2000:5) tentang 

kualitas pelayanan dikatakan bahwa lebih dari 65% pelanggan 

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. 

Jumlah PNS di kabupaten Bekasi ditunjukan oleh Tabel 

1.1 Sebagai berikut ini : 
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Tabel 1.1 
Jumlah Pegawai Negeri Sipil Kab. Bekasi 

2010-2014 
Tahun Jumlah (orang) 

2010 
                                

13,613  

2011 
                                

13,907  

2012 
                                

13,900  

2013 
                                

13,597  

2014 
                                

13,315  
Sumber: Badan Kepegawaian  Daerah Kabupaten 
Bekasi 

 

Dipastikan seluruh PNS dalam tabel diatas merupakan 

nasabah bank bjb cabang Cikarang.  Jumlah PNS yang telah 

memasuki masa pensiun di kabupaten Bekasi merupakan pasar 

yang sangat potensial bagi produk tabungan ini seperti terlihat 

pada tabel 1.2 berikut ini : 

Tabel 1.2 
Jumlah PNS Pensiun Kab. Bekasi  2010-2014 

Tahun Jumlah (orang) 

2010                                      
281  

2011 
                                     

268  

2012 
                                     

298  

2013 
                                     

303  



6 

 

 

 

2014                                      
195  

Sumber: Badan Kepegawaian  Daerah Kabupaten 
Bekasi 

 

Tabel 1.2 menunjukan bahwa masih terbuka kesempatan 

untuk meningkatkan bisnis pada pangsa pasar ini.  Seperti kita 

ketahui selama ini bahwa hampir seluruh gaji PNS pemerintah 

daerah Jawa Barat disalurkan melalui bank bjb namun hanya 

sebagian kecil yang menyalurkan manfaat pensiunnya melalui 

bank bjb seperti ditunjukan tabel 1.3 berikut ini : 

Tabel 1.3 
Jumlah Penerima Manfaat Pensiunan Kelolaan bjb cabang 

Cikarang 2011-2015 

Tahun Jumlah (orang) Pertumbuhan Persentase 

2011 
                                     

211  
                               
-    

 
2012 

                                     
237  

                              
26  9.74% 

2013 
                                     

267  
                              

30  8.47% 

2014 
                                     

354  
                              

87  44.62% 
Sumber: bjb Cabang 
Cikarang  

   

Tabel 1.3 menunjukan pertumbuhan penerima manfaat 

pensiun di bank bjb cabang Cikarang masih memiliki potensi 

yang cukup besar untuk tabungan tandamata Purnabakti. Di 
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tahun 2012 dari 298 orang jumlah PNS yang memasuki masa 

pensiun baru 26 orang yang menyalurkan pembayaran manfaat 

pensiunnya melalui bank bjb cabang Cikarang atau sekitar 8.72% 

dari jumlah PNS kabupaten Bekasi yang memasuki masa 

pensiun. Sementara peningkatan yang signifikan terjadi di tahun 

2014 dimana dari 195 orang jumlah PNS yang memasuki masa 

pensiun sebanyak 87 orang yang menyalurkan pembayaran 

manfaat pensiun melalui bank bjb cabang Cikarang atau sekitar 

44.62%. 

Dari data diatas dapat kita lihat bahwa pada saat PNS 

aktif gajinya disalurkan oleh bank bjb namun pada saat pensiun 

cukup banyak yang berpindah bank. Seperti telah dijelaskan 

diatas bahwa perpindahan nasabah dari suatu bank ke bank lain 

cukup banyak diakibatkan oleh ketidakpuasan terhadap kualitas 

pelayanan yang diberikan.  

Dari berbagai penelitian dinyatakan bahwa kualitas 

layanan merupakan faktor penting yang mempengaruhi kepuasan 

nasabah yang berujung pada loyalitas nasabah. Kualitas layanan 

sangat gencar di tingkatkan oleh para pengambil kebijakan 

perusahaan dalam rangka mempertahankan ataupun merebut 

pasar yang ada. Perbankan merupakan salah satu bidang jasa 

yang bersifat profesional (Wheiler, 1987 seperti dikutip oleh 



8 

 

 

 

Thakar dan Kumar, 2000). Professional service didefinisikan 

sebagai jasa yang berkarakteristik kepercayaan (credence 

characteristics) sehingga konsumen sulit untuk mengevaluasi 

meskipun telah membeli dan mengkonsumsi jasa tersebut 

(Parasuraman, 1985 seperti dikutip oleh Thakar dan Kumar, 

2000). 

Pada penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Winata 

(2015), dijelaskan bahwa terdapat pengaruh antara customer 

satisfaction terhadap Customer Loyalty. Hidayat (2009) dalam 

penelitiannya menyatakan bahwa Kualitas layanan berpengaruh 

negatif dan nonsignifikan terhadap loyalitas nasabah. Namun 

kualitas layanan berpengaruh positif dan signifikan  terhadap 

loyalitas nasabah dengan diantarai oleh kepuasan nasabah. 

 Hal ini menjadi dasar peneliti untuk melanjutkan 

penelitian tersebut lebih fokus kepada nasabah yang memasuki 

masa pensiun sebagaimana masalah yang sedang dihadapi bank 

bjb cabang Cikarang saat ini. 

Berdasarkan hal tersebut maka perlu kiranya dilakukan 

penelitian mengenai “Peran Kepuasan Sebagai Variabel 

Pemediasi Dalam Hubungan Antara Kualitas Layanan Dan 

Loyalitas Nasabah Pada Nasabah Yang Memasuki Masa 

Pensiun (Studi Kasus pada bank bjb Cabang Cikarang)” 



9 

 

 

 

 

1.2. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas maka identifikasi 

masalah adalah sebagai berikut : 

1. Apakah kualitas layanan berpengaruh terhadap kepuasan 

nasabah? 

2. Apakah kepuasan nasabah berpengaruh terhadap loyalitas 

nasabah? 

3. Apakah kepuasan nasabah memediasi hubungan antara 

kualitas layanan dengan loyalitas nasabah? 

1.3. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah : 

1. Menganalisis pengaruh kualitas layanan terhadap kepuasan 

nasabah. 

2. Menganalisis pengaruh kepuasan nasabah terhadap loyalitas 

nasabah. 

3. Menganalisis peran kepuasan nasabah dalam memediasi 

hubungan antara kualitas layanan dengan loyalitas nasabah. 

1.4. Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut ; 
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1. Bagi peneliti bahwa hasil penelitian dapat berguna sebagai 

masukan ide pemikiran yang diterapkan  dalam kehidupan 

sehari-hari serta perbaikan peningkatan kualitas layanan 

dimana penulis bekerja. 

2. Bagi Pemimpin Cabang, memberikan sumbangan pemikiran 

dalam melaksanakan tugas dan perannya sebagai Pemimpin 

Cabang. 

3. Bagi Pegawai, menambah wawasan dalam meningkatkan 

kompetensi dan kinerja sesuai dengan tugas yang dimiliki. 

4. Bagi Perusahaan, penelitian ini diharapkan dapat digunakan 

sebagai masukan dalam upaya peningkatan ekspansi bisnis 

dan pengembangan strategi pemasaran sehingga mendukung 

pencapaian tujuan perusahaan. 

 


