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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Menurut Rangkuti
1
, strategi merupakan respon secara terus menerus 

maupun adaptif terhadap peluang dan ancaman eksternal serta kekuatan dan 

kelemahan internal dapat mempengaruhi organisasi. 

Strategi merupakan suatu hal yang sangat penting untuk dilakukan oleh 

sebuah perusahaan. Karena strategi dapat menentukan hal atau kegiatan apa yang 

akan dilakukan sebuah perusahaan untuk mencapai visi, misi dan tujuan 

perusahaan tersebut.Begitu halnya dengan perusahaan yang bergerak dibidang 

jasa layanan pinjam. Tentunya perusahaan memiliki strategi tersendiri untuk 

menambah nasabahnya dan juga mempertahankan nasabah yang sudah ada.  

Banyaknya perusahaan dengan jasa layanan pinjam pada saat ini, menuntut 

perusahaan untuk memiliki strategi tertentu agar apa yang telah direncanakan 

sebelumnya bisa dijalankan sesuai rencana. Strategi disini juga menyangkut hal 

bagaimana perusahaa dapat mengatasi permasalahan yang datang dari dalam 

perusahaan maupun dari luar perusahaan.  

Didalam menjalankan strategi tersebut pastinya pihak perusahaan 

menggunakan proses komunikasi. Proses komunkasi ini diperlukan ketika pihak 

perusahaan berinteraksi dengan nasabahnya.  Dalam berinteraksi dengan 

nasabahnya ini perusahan menjalankan strategi yang telah dibuat sebelumnya. 

Yang mana strategi ini nantinya berkaitan dengan manajemen hubungan 

nasabah. Karena strategi yang dijalankan perusahaan tujuannya adalah sebagai 

jembatan hubungan antara perusahaan dengan nasabahnya. 

Jasa layanan pinjam atau usaha gadai
2
 sendiri adalah kegiatan 

menjaminkan barang-barang berharga kepada pihak tertentu, guna memperoleh 
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sejumlah uang dan barang yang dijaminkan akan ditebus kembali sesuai dengan 

perjanjian antara nasabah dengan lembaga gadai. 

Salah satu usaha gadai yang sampai saat ini masih sangat dikenal di 

Indonesia yaitu Pegadaian. Layanan jasa yang ditawarkan oleh PT Pegadaian 

(Persero) terbagi 3 kategori
3
, yaitu: 

1. Pembiayaan yang terdiri dari gadai konvensional, gadai syariah, krasida, 

kreasi, amanah, arum, dan kredit multi guna. 

2. Emas yang terdiri dari mulia, tabungan emas, dan konsinyasi emas. 

3. Aneka jasa yang terdiri dari kucica (pengiriman uang), multi pembayaran 

online, pegadaian mobile, persewaan gedung, jasa sertifikasi batu mulia, jasa 

taksiran, dan jasa titipan. 

Nasabah yang menggunakan jasa di PT. Pegadaian dari tahun ke tahunnya 

meningkat.
4
 

Tabel 1.1Peningkatan jumlah nasabah PT Pegadaian (Persero) Kanwil II 

Pekanbaru dari tahun 2014-2016 

NO Tahun Jumlah Nasabah 

1 2014 6.264.315 orang 

2 2015 6.523.484 orang 

3 2016 6.899.142 orang 

 

Persamaan PT Pegadaian (Persero) dengan jasa gadai lainnya tentu pada 

bidang jasa gadai dan peminjaman dana yang ditawarkan. Bila dibandingkan 

dengan jasa gadai lainnya seperti Adira Finance, MPM Finance, NSC Finance, 

PT. WOM Finance, PT Buana Finance, dan lain-lain yang berstatus swasta, PT. 

Pegadaian sendiri berstatus Badan Usaha Milik Negara (BUMN) seperti yang kita 

ketahui BUMN bersifat membantu tugas pemerintah, dibentuk untuk 

melaksanakan kebijakan pemerintah, dan dengan tujuan melindungi keselamatan 

dan kesejahteraan masyarakat. BUMN sendiri menguasai sektor yang vital bagi 
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kehidupan rakyat banyak serta mendapat jaminan dan dukungan dari Negara 

berbeda dengan usaha gadai milik swasta yang ada. 

Sesuai dengan mottonya “Mengatasi Masalah Tanpa Masalah” PT 

Pegadaian (Persero) mengatasi agar masyarakat yang sedang membutuhkan uang 

tidak jatuh ke tangan para pelepas uang atau tukang ijon atau tukang rentenir yang 

bunganya relatif tinggi. Dengan waktu yang relatif singkat untuk memperoleh 

uang dan persyaratan yang sangat sederhana ini memudahkan nasabah dalam 

prosesnya. Selain itu, nasabah menggunakan jasa PT Pegadaian (Persero) untuk 

menyimpanaset atau barang berharga mereka ketika ingin pergi berlibur dengan 

jangka waktu yang lama, seperti libur panjang dan libur akhir tahun. Dan juga jasa 

lain yang ditawarkan PT Pegadaian (Persero) adalah jasa tabungan emas ONH 

(Ongkos Naik Haji) yang mana jasa ini tidak ada pada jasa gadai swasta. 

Inilah yang membuat nasabah lebih memilih untuk menggunakan jasa 

layanan dari PT Pegadaian (Persero) dari pada usaha gadai milik swasta lainnya. 

Dan disinilah terbentuk kepuasaan nasabah dalam kegiatan usaha gadai di PT 

Pegadaian (Persero) ini. Karena nasabah merasa pihak PT Pegadaian memberikan 

alur prosedur yang begitu mudah, cepat dan biaya yang dikenakan relatif ringan. 

Kepuasan nasabah ini terbentuk oleh strategi yang dilakukan melaluimanajemen 

hubungan nasabah. Dimana manajemen hubungan nasabahmemiliki peranan yang 

penting bagi suatu perusahaan
5
, yaitu untuk meningkatkan nilai perusahaan, untuk 

mempertahankan nasabah yang ada, dan untuk membantu mengembangkan 

produk atau jasa.  

Berdasarkan uraian diatas maka penulis tertarik untuk meneliti 

peningkatan kepuasan nasabah yang ada di PT PEGADAIAN (Persero) Kanwil II 

Pekanbarudengan judul : “STRATEGI MANAJEMEN HUBUNGAN 

NASABAHPT PEGADAIAN (PERSERO) KANWIL II PEKANBARU 

DALAM MENINGKATKAN KEPUASAN NASABAH”. 

B. Alasan Pemilihan Judul 

Penulis memilih dan membuat judul penelitian ini berdasarkan 

                                                             
5
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alasandanpertimbangan-pertimbangan sebagai berikut: 

1. Menurut penulis judul tersebut layak untuk diteliti karena dalam 

menjalankan tugasnya manajemen hubungan nasabahtentunya memiliki cara atau 

kiat-kiat agar nasabahnya selalu  merasa puas dan bertambah dari waktu ke waktu. 

Oleh karena itu penulis ingin melihat bagaimana strategi manajemen hubungan 

nasabahPT Pegadaian (Persero) Kanwil II Pekanbaru dalam meningkatkan 

kepuasan nasabah. 

2. Penulis merasa mampu untuk meneliti judul ini, baik dari segi waktu, 

tempat, tenaga maupun dana. 

3. Masalah ini erat kaitannya dengan studi Ilmu Komunikasi yaitu bidang 

konsentrasi Public Relations (Humas) dan permasalahannya sangat menarik untuk 

diteliti. 

 

C. Penegasan Istilah 

Agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam mengartikan atau menafsirkan 

judul kajian ini, maka penulis merasa perlu untuk menjelaskan istilah-istilah 

sebagai berikut: 

1. Strategi 

Menurut Marrus, strategi adalah suatu proses penentuan rencana para 

pemimpin puncak yang berfokus pada tujuan jangka panjang organisasi, 

disertai penyusunan suatu cara atau upaya bagaimana agar tujuan tersebut 

dapat dicapai.
6
 

2. Manajemen Hubungan Nasabah/Customer Relationship Management 

Manajemen hubungan nasabah adalah seluruh proses kegiatan dalam 

mendapatkan, menjaga, dan meningkatkan jumlah pelanggan dengan 

menjalin hubungan dengan mereka.
7
 

 

 

                                                             
6
Umar, Husein. Strategic Management in Action, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 
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7
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2007). hal 14 
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3. PT Pegadaian (Persero) Kanwil II Pekanbaru 

PT Pegadaian (Persero) Kanwil Pekanbaru adalah cabang dari PT Pegadaian 

(Persero) pusat yang berada di Provinsi Riau. Merupakan perusahaan yang 

bergerak dibidang jasa gadai berstatus Badan Usaha Milik Negara (BUMN) 

bersifat membantu tugas pemerintah, dibentuk untuk melaksanakan kebijakan 

pemerintah, dan dengan tujuan melindungi keselamatan dan kesejahteraan 

masyarakat. 

4. Kepuasan 

Kepuasan adalah perasaan puas, rasa senang dan kelegaan seseorang 

dikarenakan mengkonsumsi suatu produk atau jasa untuk mendapatkan 

pelayanan suatu jasa.
8
 

 

D. Ruang Lingkup Masalah 

Untuk menghindari lingkup permasalahan menjadi terlalu luas, maka 

penulis membatasi masalah yang akan diteliti yaitu bagaimana strategi manajemen 

hubungan nasabahPT Pegadaian (Persero) Kanwil II Pekanbaru dalam 

meningkatkan kepuasan nasabah. 

 

E. Rumusan Masalah 

Berangkat dari latar belakang yang telah dipaparkan diatas, maka rumusan 

masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana strategi manajemen hubungan 

nasabahPT Pegadaian (Persero) Kanwil II Pekanbaru dalam meningkatkan 

kepuasan nasabah. 

 

 

 

 

 

 

                                                             
8
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F. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui strategi yang dilakukan 

manajemen hubungan nasabahPT Pegadaian (Persero) Kanwil II Pekanbaru dalam 

meningkatkan kepuasan nasabah. 

2. Kegunaan Penelitian 

a. Kegunaan Akademis 

1) Untuk menambah wawasan  dan pemahaman penulis secara lebih 

mendalam mengenai strategi manajemen hubungan nasabah PT Pegadaian 

(Persero) Kanwil II Pekanbaru dalam meningkatkan kepuasan nasabah. 

2) Sebagai aplikasi dari teori-teori yang penulis peroleh diperkuliahan dan 

membandingkannya dengan kenyataan yang terjadi di lapangan. 

3) Bentuk sumbangsih pemikiran penulis, yang dapat dijadikan referensi bagi 

mahasiswa Ilmu Komunikasi konsentrasi Public Relations. 

 

b. Kegunaan Praktis 

1) Sebagai referensi, bahan pertimbangan, dan masukan bagi PT Pegadaian 

(Persero) Kanwil II Pekanbaru dalam meningkatkan kepuasan nasabah. 

2) Agar bisa menjadi masukan bagi pihak-pihak yang berkompeten lainnya 

khususnya dalam meningkatkan kepuasan nasabah. 

 

G. Sistematika Penulisan 

Dalam penulisan penelitian ini, penulis membagi bab dalam enam 

bahasan, dimana masing-masing bab dibagi menjadi sub bab dengan uraian 

sebagai berikut: 

 

BAB I : PENDAHULUAN 

Dalam bab ini berisikan mengenai latar belakang, penegasan 

istilah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, dan 

sistematika penulisan. 
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BAB II : KAJIAN TEORI DAN KERANGKA PIKIR 

Bab ini berisikan tentang kajian teori, kajian terdahulu, dan 

kerangka pikir. 

 

 

BAB III : METODELOGI PENELITIAN 

Bab ini berisikan tentang jenis penelitian, lokasi penelitian, waktu 

penelitian, sumber data penelitian, teknik pengumpulan data, validitas data, teknik 

analisis data. 

BAB IV : GAMBARAN UMUM 

Bab ini berisikan tentang gambaran umum subjek penelitian. 

 

BAB V : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Bab ini berisikan tentang hasil penelitian dan pembahasan 

penelitian. 

 

BAB VI : KESIMPULAN DAN SARAN 

Bab ini berisikan tentang kesimpulan dan saran penelitian. 

 

DAFTAR PUSTAKA 

 

LAMPIRAN 

 

 


