
1 
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang  

  Sebagai lembaga keuangan, masalah bank yang paling 

utama adalah pendanaan. Tanpa pendanaan yang cukup, 

bank tidak akan melaksanakan fungsinya dengan baik. 

Fungsi bank sebagai lembaga intermediasi khususnya 

dalam penyaluran kredit mempunyai peranan penting bagi 

pergerakan roda perekonomian secara keseluruhan dan 

memfasilitasi pertumbuhan ekonomi. Dimana pada level 

ekonomi makro bank merupakan alat dalam menetapkan 

kebijakan moneter sedangkan pada level mikro ekonomi 

bank merupakan sumber utama pembiayaan bagi para 

pengusaha maupun individu (Konch, 2000). 

“Bank adalah suatu badan usaha yang tugas utamanya 

sebagai lembaga perantara keuangan (financial 

intermediaries), yang menyalurkan dana dari pihak yang 

kelebihan dana kepada pihak yang kekurangan dana pada 

waktu yang ditentukan” (Lukman Dendawijaya, 2003). 

Kegiatan bank dalam menyalurkan dana yang dilakukan 

melalui pemberian pinjaman kepada dalam masyarakat 

lebih dikenal dengan nama kredit. Kredit yang diberikan 

oleh bank terdiri dari beragam jenis, tergantung dari tujuan 
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nasabah akan mengambil jenis kebutuhan fasilitas 

pinjamannya.  

Persaingan di bidang perbankan, membuat bank di 

Indonesia selalu melakukan peningkatan dalam 

pelayanannya kepada nasabah. Peningkatan layanan 

tersebut diharapkan dapat membuat bank dipercaya nasabah 

untuk menyimpan dana dan melakukan pendanaan fasilitas 

kredit. Kata kredit berasal dari bahasa latin yaitu “credere”, 

yang artinya percaya. Menurut Hasibuan (2001), “kredit 

adalah semua jenis pinjaman yang harus dibayar kembali 

bersama bunganya oleh peminjam sesuai dengan perjanjian 

yang telah disepakati”. Sedangkan menurut Rivai dan 

Veithzal (2006), “kredit adalah penyerahan barang, jasa, 

atau uang dari satu pihak (kreditur atau pemberi pinjaman) 

atas dasar kepercayaan kepada pihak lain (nasabah atau 

pengutang) dengan janji membayar dari penerima kredit 

kepada pemberi kredit pada tanggal yang telah disepakati 

kedua belah pihak”.   

Tabel 1.1 Total pencairan kredit tahunan 

 Bank CIMB Niaga (2012-2015) 

 

Tahun  
segmen pemberian kredit                                        

(Rp. Triliun) 
Korporasi Komersil konsumer 

2012 43 50 39,5 
2013 42,54 34,69 47,97 
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(Sumber : Pengolahan data 2016) 

 

Perkembangan dan pertumbuhan dunia perbankan akan 

sangat dipengaruhi oleh kemampuannya dalam 

menghimpun dana masyarakat, baik berskala kecil maupun 

besar dengan masa pengendapan yang memadai.  

Bank CIMB Niaga dikenal memiliki basis yang kuat di 

segmen korporasi yaitu nasabah perusahaan besar nasional 

maupun multinasional. Keberadaan nasabah perusahaan 

besar tersebut menjadi pintu masuk untuk melakukan 

penetrasi pasar ke jaringan bisnis value chain yang menjadi 

bagian dari aktivitas usaha para nasabah tersebut seperti 

pabrik dan pemasok, perusahaan angkutan, dan distribusi. 

Pada tahun 2012 total pemberian kredit korporasi yang 

sudah dikeluarkan Bank CIMB Niaga sebesar 43 triliun, 

mengalami penurunan di tahun 2013 menjadi 42 triliun 

kemudian meningkat kembali menjadi 55,4 triliun di tahun 

2014 dan 58,09 triliun di tahun 2015. Dalam segmen 

korporasi ini,  rincian pembiayaan ke sektor korporasi 

tersebut sebesar 70% merupakan fasilitas kredit investasi 

dan 30% adalah fasilitas kredit modal kerja. Adapun 

pembiayaan masih didominasi oleh sektor-sektor seperti 

kelapa sawit, batu bara, properti komersial, produk 

konsumer dan perdagangan ritel. Pertumbuhan kredit juga 

2014 55,4 36,1 50,1 
2015 58,09 35,54 52,25 
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didorong oleh pembiayaan ke beberapa sektor industri 

lainnya seperti multifinance, minyak dan gas, 

telekomunikasi, transportasi, serta infrastruktur.  

Pemberian kredit komersial Bank CIMB Niaga 

mencakup unit High-End Commercial (HEC), yang 

menangani nasabah perusahaan dengan kebutuhan kredit 

sampai dengan Rp200 miliar, dan unit lainnya adalah Small 

Medium Enterprise (SME) Commercial, yang menangani 

nasabah perusahaan dengan kebutuhan kredit sampai 

dengan Rp25 miliar. Pemberian kredit dalam segmen 

komersil Bank CIMB Niaga di tahun 2012 sebesar Rp 50 

triliun rupiah, namun sampai dengan tahun 2015 lalu 

pemberian fasilitas kredit komersial tersebut sebesar 

menurun sampai dengan  Rp. 35,54 triliun rupiah.  

Untuk sektor konsumer banking tercatat sebagian besar 

disumbang dari sektor KPR kemudian penyumbang terbesar 

kredit konsumer kedua adalah sektor otomotif atau KPM. 

Sedangkan penyumbang ketiga adalah sektor kartu kredit 

dengan total pemberian kredit konsumer keseluruhan pada 

tahun 2015 sebesar Rp 52,25 triliun. 

Saat ini Bank CIMB Niaga memiliki beberapa jenis 

produk untuk segmen pinjaman consumer bagi nasabahnya, 

seperti Kredit pemilikan rumah (KPR), Kredit pemilikan 

Mobil (KPM) dan time deposite, yang akan memudahkan 

nasabah Bank CIMB Niaga untuk mengambil lebih dari 
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satu jenis fasilitas pinjaman konsumer secara bersamaan 

dengan adanya persyaratan yang harus dipenuhi bagi 

nasabah tersebut. 

PT. Bank CIMB Niaga, Tbk., terus memperkuat 

penetrasi pasar KPR di tanah air. Per Desember 2015, 

CIMB Niaga tercatat telah mengucurkan KPR sebesar Rp. 

23,27 triliun (sindonews 2016). Semakin tinggi fasilitas 

dana untuk pinjaman yang dikeluarkan melalui kredit 

agunan yang dimiliki bank CIMB Niaga dalam segmen 

pinjaman kredit konsumer dan kredit pinjaman agunan 

lainnya, maka dibutuhkan suatu fasilitas sebagai tempat 

penyimpanan agunan dan layanan aftersales yang aman dan 

nyaman. Hal tersebut dilakukan Bank CIMB Niaga agar 

nasabah selalu dapat memberikan kepercayaannya untuk 

menyimpan dananya kembali di Bank CIMB niaga.  

Adanya fasilitas kredit yang diambil nasabah tentunya 

dengan suatu jaminan yang dimiliki nasabah tersebut untuk 

disimpan di Bank sebagai jaminan. Sehingga setiap bank 

wajib memiliki suatu tempat penyimpanan khusus untuk 

jaminan tersebut. Jaminan-jaminan tersebut biasa 

dinamakan safekeeping, dan penyimpanan safekeeping 

tersebut harus didukung oleh beberapa dokumen pinjaman 

(loan documents) yang berisi pengkreditan dokumen yang 

ditandatangani oleh pihak bank dan nasabah. Safe keeping 

mengandung arti agunan/ jaminan yaitu dokumen hukum 
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yang timbul karena adanya perjanjian atas perikatan antara 

nasabah/ penjamin dengan bank, maupun seluruh bentuk 

kepemilikan agunan. Jaminan mengandung arti sebagai 

kepercayaan/ keyakinan dari bank atas kemampuan atau 

kesanggupan debitur untuk melaksanakan kewajibannya. 

Sedangkan agunan diartikan sebagai barang/ benda yang 

dijadikan jaminan untuk melunasi utang nasabah debitur 

(Nia Kumaladewi, 2013 ). Jaminan nasabah layak memiliki 

pengelolaan dengan suatu pemeliharaan yang baik dari bank 

CIMB Niaga, dan nasabah dapat memperoleh informasi 

mengenai jaminannya serta memeperoleh layanan yang 

baik di Bank CIMB Niaga. Jaminan tersebut akan dikelola 

dengan baik oleh bagian Safekeeping Loan Document. 

Loan document safe keeping - custodian for documents 

both original and copies related to loan and credit (Erni 

Palupi Setyaningsih,  LinkedIn) . Safekeeping Loan 

Documents merupakan bagian custody pada Bank CIMB 

Niaga yang menjaga dokumen asli dan copy yang 

berhubungan dengan pinjaman dan kredit. Selain memiliki 

fungsi sebagai tempat penyimpanan sertifikat berharga, 

SKLD juga memiliki pelayanan aftersales kepada nasabah, 

yang diharapkan dapat meningkatkan kepuasan dan 

loyalitas dari nasabah kredit di PT. Bank CIMB Niaga, Tbk. 

Fungsi dari SKLD diharapkan dapat menjaga kulitas 

layanan aftersales dari Bank CIMB Niaga, dalam 



7 
 

memberikan layanan penyerahan dokumen-dokumen 

jaminan tersebut kepada nasabah maka diberlakukan 

standar layanan untuk nasabah yaitu senyum, tegur, dan 

sapa. Hal tersebut untuk mempertahankan kualitas layanan 

dan memberikan kenyamanan pada nasabah. Tingkat 

kepercayaan nasabah terhadap Bank CIMB Niaga 

merupakan suatu hal yang dapat membuat Bank CIMB 

Niaga dapat lebih meningkatkan kualitas pelayanannya 

lebih baik sesuai dengan visi dan misi yang dimiliki Bank 

CIMB Niaga untuk mencapai bank yang terbaik dalam 

lingkup di ASEAN dan memliki kinerja yang unggul 

dibandingkan bank pesaingnya.  

Dalam proses pengambilan agunan yang telah dilunasi 

nasabah di Bank CIMB Niaga, diperlukan syarat khusus 

yang diberlakukan bagi nasabah kredit tersebut, yaitu hanya 

nasabah kredit yang berhak melakukan pelunasan fasilitas 

pinjaman kredit di Bank CIMB Niaga dan mengambil 

agunan tersebut. Apabila nasabah yang bersangkutan belum 

melakukan pelunasan terhadap pinjamannya maka pihak 

Bank tidak dapat memberikan safekeeping atau jaminannya 

kepada nasabah, dan Bagian divisi Safekeeping Loan 

Documents kemudian akan melakukan pengarahan ke 

Bagian Customer Care Lending untuk dapat memberikan 

informasi lebih lanjut perihal proses pelunasan kredit yang 

harus dilakukan oleh nasabah.  



8 
 

Safekeeping Loan Documents juga merupakan salah 

satu divisi dalam bagian pengkreditan Bank CIMB Niaga 

untuk mendukung Customer care lending dalam 

memberikan informasi perihal jaminan, walaupun dalam 

layanan informasi secara nominal dan angka pinjaman, 

Safekeeping Loan Document tidak difasilitasi program 

tersebut. Perpindahan nasabah antarbank sering terjadi, Saat 

ini masyarakat memiliki pengetahuan yang semakin baik 

mengenai pelayanan dan kepuasan sehingga apabila 

masyarakat merasakan ketidakpuasan terhadap pelayanan 

yang diterima maka pelanggan tidak segan untuk 

mengadukan kekecewaannya pada perusahaan yang 

bersangkutan. Pelanggan yang puas akan memberitahu tiga 

sampai lima orang mengenai produk atau layanan yang 

mereka terima,  tetapi di sisi lain pelanggan yang tidak puas 

akan mengatakan ke 10 hingga 12 orang (Janet, 2009). 

Maka dari itu sangat penting untuk memelihara kualitas 

pelayanan guna menciptakan kepuasan bagi nasabah. 

Dalam melakukan penjualan poduk berupa pinjaman 

kredit, Bank CIMB Niaga, terus berusaha meningkatkan 

layanannya untuk memberikan informasi tingkat suku 

bunga maupun benefit lainnya untuk mendapatkan 

kepercayaan nasabah, tidak terkecuali dalam kegiatan 

aftersales. Berikut merupakan data yang dimiliki oleh 

Safekeeping Loan Documents perihal adanya peningkatan 
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dari jumlah nasabah kredit pemilikan rumah (KPR), Kredit 

Pemilikan Mobil (KPM) dan Deposito yang mengambil 

jaminannya di SKLD, dikarenakan pinjaman tersebut sudah 

lunas secara mature atau jatuh tempo, ataupun dilakukan 

takeover ke bank lain. 

 
Tabel 1.2 Jumlah pengambilan jaminan lunas segmen 

kredit consumer periode tahun 2012 -2015 

Tahun Jumlah jaminan yang diambil 
nasabah 

Take Over  
Bank lain 

2012 824 22 
2013 990 2 
2014 984 1 
2015 1060 2 

   (Sumber : SKLD, Bank CIMB Niaga, 2016) 
  

Adanya tingkat suku bunga yang ditawarkan oleh bank 

pesaing yang memiliki fasilitas kredit yang serupa dengan 

fasilitas kredit yang ditawarkan oleh Bank CIMB Niaga, 

dan nilai plafond fasilitas pinjaman kredit yang lebih tinggi, 

dapat menyebabkan nasabah kredit consumer dari Bank 

CIMB Niaga mengalami perubahan keputusan kredit, dari 

awalnya melakukan kredit untuk jaminan hingga akhirnya 

memutuskan untuk melunasi jaminannya dan berpindah ke 

bank lain. Pada tahun 2012, sebanyak 824 jaminan telah 

dikembalikan kepada nasabah di CIMB Niaga dikarenakan 

adanya pelunasan pinjaman fasilitas kredit consumer dalam 
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segmen KPR, KPM ataupun deposito. Jumlah tersebut 

sudah mencakup dengan kredit takover yang dipindahkan 

ke bank lainnya dengan fasilitas kredit serupa, yaitu BJB, 

BTN, Bank Mega, BRI, dan Bank Mandiri dengan total 

keseluruhan takeover sebanyak 22 Nasabah. Adanya 

takeover yang dilakukan nasabah umumnya disebabkan 

karena penawaran selisih bunga yang lebih rendah oleh 

bank lainnya dan yang kedua nasabah melakukan takeover 

kredit karena ingin memperoleh jumlah tambahan plafon 

dari kredit yang sebelumnya.  

Pada tahun 2013 jumlah pemindahan kredit jaminan 

tersebut berkurang drastis menjadi 2 pelunasan.  Takeover 

tersebut hingga tahun 2015, mengalami tingkat kestabilan 

pelunasan jaminan nasabah yang melakukan takeover bank 

lain semakin sedikit, dan terlihat bahwa loyalitas yang 

dimiliki nasabah Bank CIMB Niaga untuk segmen kredit 

konsumer lebih tinggi adalah di tahun 2014 dengan total 

takeover yang lebih kecil sebanyak 1 nasabah. 

Kualitas pelayanan sangat penting dalam bisnis 

perbankan. Bank-bank semakin bersaing dalam merebut 

customer based dengan mengandalkan kualitas pelayanan. 

Selain menawarkan berbagai macam produk, perbaikan di 

sisi teknologi informasi, sisi pelayanan fisik lainnya, sisi 

pelayanan non fisik, dan beragam hal yang berbau 

pelayanan prima dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas 
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pelayanan. Semua itu disiapkan untuk memenuhi kebutuhan 

nasabah dan akhirnya diharapkan mampu menjaring dana 

masyarakat. Pelayanan harus dilakukan terus menerus tanpa 

henti, karena bank bekerja berdasarkan prinsip 

kepercayaan, sehingga value itu menjadi penting. Value 

terbaik bisa membuat nasabah puas dan pada akhirnya 

nasabah menjadi loyal (Supriyanto, 2003). Menurut 

Suliyanto (2001) dengan pelayanan yang berorientasi 

kepada kepuasan nasabah,maka nasabah akan merasa loyal 

kepada bank sehingga bank dapat mempertahankan 

nasabahnya untuk tidak meninggalkan bank (beralih kepada 

bank lainnya) serta dengan pelayanan yang berorientasi 

kepada kepuasan nasabah, maka nasabah 

akan menceritakan mengenai pelayanan bank yang 

memuaskan kepada orang lain yang pada akhirnya 

merupakan sarana promosi yang efektif tanpa 

mengeluarkan biaya. 

Kepuasan pelanggan merupakan kunci dalam 

menciptakan loyalitas pelanggan. Kepuasan adalah suatu 

keadaan yang dirasakan konsumen setelah dia mengalami 

suatu kinerja (atau hasil) yang telah memenuhi berbagai 

harapannya. Menurut Oliver, kepuasan adalah tingkat 

perasaan seseorang (pelanggan) setelah membandingkan 

antara kinerja atau hasil yang dirasakan (pelayanan yang 

diterima dan dirasakan) dengan yang diharapkannya (Irine, 



12 
 

2009, p.61). Menurut Kotler (2000), kepuasan konsumen 

adalah hasil yang dirasakan oleh pembeli yang mengalami 

kinerja sebuah perusahaan yang sesuai dengan harapannya. 

Dalam kondisi bisnis yang sangat kompetitif ini, dengan 

diferensiasi produk dan jasa yang begitu beragam, maka 

kepuasan dan loyalitas pelanggan menjadi sangat penting 

untuk meningkatkan keuntungan sehingga perusahaan 

selalu menjaga hubungan baik dengan pelanggan, untuk 

mendapatkan loyalitas dan mempertahankan kinerja 

perusahaan tersebut.  

Adapun loyalitas merupakan besarnya konsumsi dan 

frekuensi pembelian dilakukan oleh seorang konsumen 

terhadap suatu perusahaan (Wulf, Gaby dan Lacobucci, 

2001). Dan mereka berhasil menemukan bahwa kualitas 

keterhubungan yang terdiri dari kepuasan, kepercayaan dan 

komitmen mempunyai hubungan yang positif dengan 

loyalitas.  

Pelanggan yang puas dan loyal (setia) merupakan 

peluang untuk mendapatkan pelanggan baru. 

Mempertahankan semua pelanggan yang ada umumnya 

akan lebih menguntungkan dibandingkan dengan 

pergantian pelanggan karena biaya untuk menarik 

pelanggan baru bisa lima kali lipat dari biaya 

mempertahankan seorang pelanggan yang sudah ada 

(Kotler et al, 2000 : p. 60). Jadi mempertahankan pelanggan 
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sama dengan mempertahankan kelangsungan hidup 

perusahaan sehingga akan dapat meningkatkan loyalitas.  

Melalui penelitian terdahulu yang sudah dilakukan 

Gusti Ayu Putu Ratih Kusuma Dewi dengan judul Thesis 

“Pengaruh Kualitas Pelayanan terhadap Kepuasan dan 

Loyalitas nasabah PT. BPR Hoki di kabupaten Tabanan”, 

menyatakan bahwa Hasil penelitian tersebut menunjukkan 

bahwa: 1) kualitas pelayanan berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap kepuasan nasabah, 2) kepuasan 

berpengaruh positif dan signifikan terhadap loyalitas 

nasabah, 3) kualitas pelayanan berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap loyalitas nasabah.  

Berdasarkan uraian dari latar belakang di atas, maka 

penelitian ini akan mengambil judul “PENGARUH 

PELAYANAN SAFEKEEPING LOAN DOCUMENTS 

TERHADAP KEPUASAN DAN LOYALITAS 

NASABAH PT BANK CIMB NIAGA TBK CABANG 

BANDUNG LEMBONG” 

 

1.2 Rumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, 

permasalahan yang dapat dirumuskan dalam penelitian ini 

adalah sebagai berikut: 
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1. Bagaimana pengaruh pelayanan Safekeeping Loan 

Document terhadap kepuasan nasabah PT Bank CIMB 

Niaga, Tbk di Cabang Bandung Lembong? 

2. Bagaimana pengaruh pelayanan Safekeeping Loan 

Document terhadap loyalitas nasabah PT Bank CIMB 

Niaga, Tbk cabang Bandung Lembong ? 

3. Bagaimana pengaruh  Kepuasan nasabah terhadap 

Loyalitas Nasabah Safekeeping Loan Documents PT 

Bank CIMB Niaga, Tbk di Cabang Bandung Lembong? 

 

1.3 Tujuan Penelitian  

Berdasarkan uraian pokok permasalahan yang telah 

dipaparkan, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 

1. Untuk mengetahui  pengaruh pelayanan Safekeeping 

Loan Document terhadap kepuasan nasabah PT Bank 

CIMB Niaga, Tbk di Cabang Bandung Lembong  

2. Untuk mengetahui pengaruh pelayanan Safekeeping 

Loan Documents terhadap loyalitas nasabah PT Bank 

CIMB Niaga, Tbk di Cabang Bandung Lembong  

3. Untuk mengetahui pengaruh Kepuasan nasabah 

terhadap Loyalitas Nasabah Safekeeping Loan 

Documents PT Bank CIMB Niaga, Tbk di Cabang 

Bandung Lembong  
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1.4  Batasan Penelitian  

Untuk menghindari ruang lingkup yang terlalu luas 

sehingga penelitian dapat terarah dengan baik sesuai dengan 

tujuan penelitian, dan keterbatasan waktu pengerjaan penelitian 

ini, maka diperlukan adanya batasan penelitian sebagai berikut : 

1. Penelitian yang akan dilakukan hanya terbatas pada 

kegiatan yang bekaitan dengan kualitas layanan 

dari safekeeping loan document PT. Bank CIMB 

Niaga, Tbk. Bandung Lembong 

2. Obyek dari penelitian ini hanya ditujukan kepada 

nasabah kredit fasilitas pinjaman consumer pada 

safekeeping loan document PT. Bank CIMB Niaga 

Tbk. Bandung Lembong.  

 

1.5 Manfaat Penelitian  

Beberapa manfaat yang bisa diberikan dari penelitian ini 

adalah sebagai berikut : 

1. Hasil/temuan dari penelitian yang dilakukan dapat 

memberikan masukan kepada pihak Manajemen PT. 

Bank CIMB Niaga, Tbk mengenai kualitas pelayanan 

nasabah kredit aftersales terhadap loyalitas nasabah, 

dan menjadi dasar untuk penyempurnaan dan perbaikan 

kekurangan yang ada serta mempertahan kan apa yang 

dinilai sudah baik. 
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2. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi 

dan masukan bagi perusahaan lain yang telah, maupun 

akan meningkatkan kualitas pelayanan dan keunggulan 

produk dengan tujuan meningkatkan loyalitas nasabah. 

3. Memberikan bukti empiris mengenai pengaruh kualitas 

pelayanan dan keunggulan produk dengan tujuan 

meningkatkan loyalitas nasabah, khususnya untuk 

produk Kredit Consumer. 

 

1.6 Lokasi Penelitian  

Kegiatan penelitian ini dilaksanakan di PT. Bank CIMB 

Niaga, Tbk  yang terletak di Jl. Lembong No. 7 Bandung, 

melalui divisi Safekeeping Loan Documents yang 

merupakan layanan nasabah fasilitas pinjaman untuk 

segmen jaminan kredit konsumer bank di lantai 3. 

 

 
 
 
 

 


