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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang Penelitian 

Iklim kompetisi industri sektor perbankan pada saat ini khususnya di 

Indonesia sangatlah berat dengan memperhatikan tantangan kondisi perekonomian 

baik didalam negeri maupun secara global.  Namun sebagaimana halnya sebuah 

perusahaan yang harus dapat mempertahankan kelangsungan bisnisnya berbagai 

strategi harus dilakukan oleh sektor perbankan.   

Dalam perkembangannya sektor Perbankan diwarnai dengan semakin 

ketatnya persaingan antara perusahaan-perusahaan yang berada dalam sektor 

industri perbankan untuk memperebutkan pasar yang sama.  Pada situasi dengan 

tingkat persaingan ketat tersebut, nasabah seringkali tidak memiliki loyalitas 

kepada suatu bank karena banyaknya tawaran yang diberikan kepada nasabah dan 

nasabah senantiasa tawaran yang menguntungkan Bloemer et al. (2002)   

Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk. (Bank bjb) 

sebagai salah satu bank milik pemerintah daerah yang telah memposisikan diri 

menjadi bank nasional melalui pelepasan saham di bursa (Go Public) sangat 

merasakan tantangan persaingan tersebut baik posisinya sebagai bank 

pembangunan daerah jawa barat dan banten sebagai basis utama wilayah nasabah 

maupun diluar Jawa Barat dan Banten.   
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Bank bjb kantor cabang kebayoran baru sangat merasakan ketatnya 

persaingan antar bank di kota Jakarta, melalui berbagai strategi yang dilakukan 

bank bjb kantor cabang kebayoran baru terus berusaha untuk bertahan diantara 

ketatnya persaingan terebut.   

Pada Tabel 1.1 berikut ini dapat dilihat perkembangan jumlah penabung di 

bank bjb kantor cabang kebayoran baru dari tahun 2010 hingga tahun 2014. 

Tabel 1.1 

Pertumbuhan Jumlah Penabung 

 

 

 

 

Sumber : Bank bjb Cabang Kebayoran Baru 

Berdasarkan tabel 1.1 diatas dapat dilihat bahwa dari tahun 2010 sampai 

dengan tahun 2014 jumlah penabung di Bank bjb cabang kebayoran baru tiap 

tahunnya selalu mengalami peningkatan, pertumbuhan tertinggi dicapai pada 

tahun 2012 sebesar 82,56%.   

 

 

 

 

 

 

Tahun 
Jumlah 

Penabung 
Pertumbuhan 

2010 1,460 - 

2011 2,517 72,40% 

2012 4,595 82,56% 

2013 7,803 69.82% 

2014 10,628 36.20% 
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Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dari gambar 1.1 dibawah ini :  

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1.1  

Grafik Pertumbuhan Jumlah Penabung 

Dalam penilaian kerja kinerja cabang, bank bjb menggunakan metode 

Balanced Score Card.  Dimana penilaian kinerja ini dilakukan berdasarkan 4 

(empat) perspektif yakni Financial, Customer, Internal dan Learning and Growth.  

Terkait dengan penelitian yang akan dilakukan, berikut perkembangan nilai 

indeks Customer perspektif kantor cabang kebayoran baru dari tahun 2010 sampai 

dengan tahun 2014 : 

Tabel 1.2  

Nilai Indeks Customer Perspektif 

 

 

 

 

Sumber : Bank bjb Cabang Kebayoran Baru 

 

Berdasarkan tabel 1.2 diatas dapat dilihat bahwa dari tahun 2010 sampai 

dengan tahun 2014 nilai indeks customer perspektif bank bjb kebayoran baru 

Tahun Indeks 

2010 91,70% 

2011 95,30% 

2012 98,90% 

2013 92,20% 

2014 102,60% 
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hampir selalu terjadi kenaikan kecuali pada tahun 2013 terjadi penurunan sebesar 

92,20%.   

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dari gambar 1.2. dibawah ini :  

 

 

 

 

Gambar 1.2  

Grafik Nilai Indeks Customer Perspektif 

Berdasarkan Tabel 1.1 diatas dapat dilihat bahwa setiap tahunnya terjadi 

kenaikan dari jumlah penabung, dimana dapat dilihat pada grafik pula 

pertumbuhannya cukup baik.  Dalam dunia perbankan dunia perspektif pelanggan 

sangatlah penting, sehingga keduanya memiliki hubungan yang erat. Namun dapat 

dilihat pada tabel 1.2 terjadi penurunan nilai indeks customer perspektif pada 

tahun 2013 berbanding terbalik dengan kenaikan jumlah penabung yang terjadi 

pada tahun 2013.  Hal tersebut dapat diakibatkan oleh sentimen negatif perhatian 

publik terhadap manajemen bank bjb khususnya level atas (direksi) dimana posisi 

direktur yang harusnya terisi 7 (tujuh) orang direktur hanya terpenuhi 3 (tiga) 

orang direktur dikarenakan tidak lolos dalam Fit and Proper Test Otoritas Jasa 

Keuangan (OJK).  Hal ini tentunya menjadi pertanyaan publik apakah bank bjb 

masih dapat melaksanakan kinerjanya dengan baik dengan kondisi tersebut.  
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Tingkat persaingan perbankan di Jakarta akan semakin ketat mengingat 

memasuki Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) 2015 dimana bank-bank luar 

indonesia pasti membuka cabang di Jakarta.  Dalam kondisi persaingan yang 

ketat, Bank bjb kantor cabang Kebayoran Baru harus berupaya mengantisipasi 

perubahan yang terjadi dalam lingkungan bisnis jasa perbankan.   

Seiring dengan perubahan yang terus terjadi, baik perubahan kepentingan 

nasabah, juga perubahan yang terjadi pada lingkungan makro, seperti perubahan 

teknologi informasi, komunikasi, perdagangan, pendidikan, dan budaya, Bank bjb 

kantor cabang Kebayoran Baru harus selalu memantau dan memperhatikan hal-hal 

yang menjadi kebutuhan, kepentingan, dan keinginan nasabah. Hal ini harus 

menjadi perhatian utama karena kebutuhan, kepentingan, dan keinginan nasabah 

merupakan salah satu faktor yang sangat menentukan kepuasan nasabah, dan pada 

akhirnya akan meningkatkan loyalitas nasabah terhadap Bank bjb kantor cabang 

Kebayoran. 

Berbagai literatur yang membahas mengenai loyalitas senantiasa 

menghubungkan dengan kualitas pelayanan dan kepuasan nasabah.  Menurut 

Gerson (2001:3), kepuasan adalah “persepsi pelanggan bahwa harapannya telah 

terpenuhi atau terlampaui”. Menurut Tjiptono (2005), terciptanya kepuasan 

pelanggan dapat memberikan manfaat, di antaranya hubungan antara perusahaan 

dengan pelanggannya menjadi harmonis, memberikan dasar yang baik bagi 

pembelian ulang, terciptanya loyalitas pelanggan dan membentuk suatu 

rekomendasi dari mulut ke mulut (word of mouth) yang menguntungkan bagi 

perusahaan.  
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Dimensi-dimensi kualitas pelayanan secara umum memang telah banyak 

digunakan, namun tidak sedikit kritik yang diberikan. Untuk mengatasi 

kelemahan yang ada pada kualitas pelayanan, maka dikembangkan metode 

pengukuran baru untuk mengukur kualitas pelayanan khusus bagi Industry 

perbankan yang disebut Banking Service Quality (BSQ). Bahia dan Nantel 

(2000) mengembangkan BSQ karena konsep SERVQUAL maupun konsep-

konsep pengukuran kualitas pelayanan lain banyak dikritik dan terbukti memiliki 

kelemahan.  

Dalam pembentukan kualitas layanan untuk jasa perbankan tersebut, Bahia 

dan Nantel menggunakan kerangka bauran pemasaran yang dikembangkan oleh 

Booms dan Britner, 1981 (dalam Bahia dan Nantel, 2000) yang biasa disebut 7 

P yaitu Produk / Jasa (Product and Service), Tempat (Place), Proses (Process), 

Partisipan (Participant), Lingkungan Fisik (Physical Surrounding), Harga (Price), 

Promosi (Promotion). 

Berdasarkan hasil analisis maka diperoleh 6 dimensi Banking Service 

Quality (BSQ), yang kemudian diangkat menjadi variabel penelitian, yaitu : 

Keefektifan dan Jaminan (Effectiveness and Assurance), Akses (Access), Harga 

(Price), Keterwujudan (Tangible), Portofolio Jasa (Service Portofolio), 

Kehandalan (Reliability). Dimensi-dimensi BSQ tersebut telah mampu 

memenuhi, validitas dan kemampuan pengukurannya pada bidang jasa 

perbankan terbukti lebih baik daripada dimensi-dimensi SERVQUAL Bahia 

dan Nantel (2000), sehingga pada penelitian ini dimensi-dimensi kualitas 

pelayanan jasa perbankan (BSQ) tersebut akan digunakan sebagai faktor-faktor 
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yang akan mempengaruhi kepuasan nasabah dalam kaitannya untuk 

meningkatkan loyalitas nasabah dari Bank bjb Kantor Cabang Kebayoran 

Baru. 

Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian 

dengan judul penelitian : “Analisis Pengaruh Dimensi Banking Service Quality 

Terhadap Kepuasan Nasabah dan Dampaknya Terhadap Loyalitas Nasabah 

(Studi Kasus Pada Bank bjb Cabang Kebayoran Baru)”. 

 

1.2. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian yang terdapat pada latar belakang penelitian dan untuk 

memberi batasan terhadap permasalahan yang akan dibahas, maka dirumuskan 

beberapa rumusan masalah yaitu :  

1. Bagaimanakah pengaruh dari dimensi-dimensi banking service quality 

(BSQ) terhadap kepuasan nasabah? 

2. Bagaimanakah pengaruh dari dimensi-dimensi banking service quality 

(BSQ) terhadap loyalitas nasabah? 

3. Bagaimanakah pengaruh dari kepuasan nasabah terhadap loyalitas 

nasabah? 
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1.3. Maksud dan Tujuan   

Tujuan yang ingin dicapai melalui diadakannya Penelitian ini adalah 

sebagai berikut : 

1. Untuk menganalisis pengaruh dari dimensi-dimensi banking service 

quality (BSQ) terhadap kepuasan nasabah Bank bjb Cabang  

Kebayoran Baru. 

2. Untuk menganalisis pengaruh dari dimensi-dimensi banking service 

quality (BSQ) terhadap loyalitas nasabah Bank bjb Cabang  

Kebayoran Baru. 

3. Untuk menganalisis pengaruh dari kepuasan nasabah terhadap loyalitas 

nasabah Bank bjb Cabang Kebayoran Baru.  

 

1.4. Kegunaan Penelitian 

Penulisan penelitian ini diharapkan bisa memberikan manfaat kegunaan 

teoritis maupun praktis. 

a. Kegunaan Teoritis 

Sebagai bahan pembelajaran dalam pengembangan ilmu pengetahuan yang 

dapat memperluas kajian pengukuran kualitas pelayanan pada industri 

perbankan (Banking Service Quality), yang terdiri dari dimensi Banking 

Service Quality (BSQ) yang terdiri dari Keefektifan dan Jaminan 

(Effectiveness and Assurance), Akses (Access), Harga (Price), 

Keterwujudan (Tangible), Portofolio Jasa (Service Portfolio), dan 

Kehandalan (Reliability) terhadap loyalitas nasabah, sehingga hasil 
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penelitian ini dapat memberikan petunjuk atau masukan bagi jurusan 

Manajemen dan bagi para peneliti objek yang serupa. 

b. Kegunaan Praktis 

Secara praktis hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan 

bagi bank bjb kantor cabang Kebayoran Baru dalam upaya meningkatkan 

kualitas jasa melalui dimensi Banking Service Quality (BSQ) yang terdiri 

dari Keefektifan dan Jaminan (Effectiveness and Assurance), Akses 

(Access), Harga (Price), Keterwujudan (Tangible), Portofolio Jasa 

(Service Portfolio), dan Kehandalan (Reliability)  terhadap loyalitas 

nasabah, melalui pengukuran kinerja kualitas pelayanan dengan dimensi-

dimensi tersebut dapat meningkatkan loyalitas nasabah Bank bjb kantor 

cabang Kebayoran Baru. 


