
BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam memajukan perekonomian dari suatu Negara sangat diperlukan suatu

pengaturan pengolahan sumber-sumber ekonomi yang tersedia untuk

menumbuhkan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu

semua lembaga perekonomian yang ada harus saling bahu membahu dalam

mengembangkan setiap potensi ekonomi agar berdayaguna dan berhasil secara

optimal.

Untuk mencapai tingkat pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi perlu

ditingkatkan produksi di berbagai sektor pembangunan  ekonomi seperti:

pertanian, industri, perdagangan dan tak kalah penting adalah pembangunan

sektor perbankan dan lembaga keuangan lainnya.

Seiring dengan meningkatnya peranan bank dalam perekonomian dan

keinginan serta kepercayaan masyarakat untuk memanfaatkan jasa bank sebagai

pendukung program dan kegiatan pembangunan ekonomi,dunia perbankan

dituntut untuk mampu memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya kepada

masyarakat atau nasabah, sehingga dengan pelayanan yang baik ini akan mampu

memberikan kepuasan kepada masyarakat yang nantinya akan dapat memberikan

dampak yang positif pada bank sebagai mitra masyarakat yang terampil dan

percaya.



Keberhasilan suatu bank dalam memperkenalkan produknya tergantung

kepada usaha bank tersebut dalam memahami kebutuhan masyarakat dan usaha

dalam mengelola dananya, serta menawarkan beberapa fasilitas dengan berbagai

kemudahan, hadiah yang menarik, tingkat bunga yang cukup tinggi,semua itu

diarahkan untuk merebut pasar yang lebih luas.

Bank diharapkan pada persaingan yang tujuannya untuk menarik simpati para

nasabah, ketepatan dan kecepatan pelayanan dengan biaya yang lebih murah

adalah dambaan nasabah. Nasabah akan merasa puas apabila kualitas jasa yang

nasabah dapatkan sesuai dengan harapan yang mereka harapkan, bila pelayanan

maupun jasa yang diberikan memenuhi harapan para nasabah maka nasabah akan

merasa puas.

Pada umumnya nasabah selalu mengharap kebutuhannya dapat dilayani

secara tepat, efisien, tanggap dan perilaku yangramah dan sopan dari pihak bank.

Harapan ini bukanlah sesuatu yang berlebihan karena dapat dimaklumi bahwa

para nasabah merasa memberikan suatu bisnis kepada bank, yaitu keberadaannya

sebagai nasabah bank tersebut akan dipertahankan. Selain itu Bank RiauKepri

Cabang Panam Pekanbaru selalu berusaha memberikan rasa aman, nyaman dan

menguntungkan kepada masyarakat sebagai pemegang amanah dan kepercayaan

penyimpanan dana.

Bedasarkan data yang diperoleh dari pihak Bank RiauKepri Cabang Panam

Pekanbaru, jumlah nasabahdari tahun 2008-2012 terus bertambah seperti terlihat

dalam Table I.I di bawah ini:



Tabel I.I : Perkembangan Jumlah Penabung pada PT. Bank Riaukepri
Cabang Panam Pekanbaru Tahun 2008-2012

Tahun Jumlah penabung Kenaikan jumlah penabung (%)

2008

2009

2010

2011

2012

2691

3636

4359

5458

6524

-

35%

19%

25%

19%

Sumber : PT. Bank Riau Kepri Cabang Pembantu Panam Pekanbaru 2012.

Bedasarkan Tabel I.I di atas dapat dilihat bahwa jumlah penabung  pada PT.

Bank RiauKepri Cabang Panam Pekanbaru mengalami kenaikan setiap tahunnya.

Pada tahun 2009 jumlah penabung mengalami kenaikan sebanyak 945 orang atau

sebesar 35%, untuk tahun 2010 kenaikan sebanyak 723 orang atau sebesar 19%.

Pada tahun 2011 mengalami kenaikan sebanyak 1099 orang atau sebesar 25%,

dan pada tahun 2012 mengalami kenaikan sebanyak 1066 orang atau sebesar 19%.

Bedasarkan gambaran di atas jumlah nasabah setiap tahunnya mengalami

peningkatan. Tapi peningkatan ini seharusnya  juga diikuti dengan peningkatan

pelayanan kepada nasabahnya. Hal ini menjadi perhatian penulis karena seringkali

peningkatan yang terjadi pada sebuah perusahaan tidak diikuti denganpeningkatan

di dalam pelayanannya sehingga seringkali kepuasan nasabah terabaikan.



Untuk mengetahui kepuasan nasabah terhadap pelayanan yang diberikan

pihak bank, dapat dilihat dari 5 (lima) dimensi dalam pelayanan yaitu :

kehandalan (reliability), daya tanggap (responsivnness), keyakinan (assurance),

empati (empathy), dan berwujud (tangible).

Bedasarkan lima dimensi pelayanan tersebut dapat dilihat pelayanan ataupun

hasil kerja suatu bank sudah sesuai dengan harapan nasabah. Bertitik tolak dari

hal di atas maka penulis tetarik untuk meneliti dan mengaktualisasikannya dalam

bentuk tulisan ilmiah yang berjudul : “Analisis Pelayanan Terhadap Kepuasan

Nasabah Pada PT. Bank RiauKepri Cabang Panam Pekanbaru”.

B. Perumusan Masalah

Bedasarkan uraian di atas maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana kualitas pelayanan terhadap kepuasan nasabah pada PT. Bank

RiauKepri cabang Panam Pekanbaru ?

2. Apakah kehandalan, daya tanggap, empati, keyakinan, dan berwujud

berpengaruh secara bersama-sama terhadap kepuasan nasabah pada PT.

Bank RiauKepri Cabang Panam Pekanbaru ?

C. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu mengangkat tema yang sama, akan tetapi penelitian

terdahulu dilakukan di lokasi  yang berbeda dengan penelitian sekarang. Ada

banyak penelitian sebelumnya yang mengambil permasalahan yang sama



dengan penulis, akan tetapi penulis hanya mencantumkan tiga penelitian

terdahulu.

1. Penelitian yang dilakukan oleh R. Rina Apriana mahasiswi jurusan

manajemen fakultas ekonomi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif

Kasim Riau. Judul penelitian “Analisis Kualitas Pelayanan terhadap

Kepuasan Konsumen pada Rumah Bersalin Bunda Puja

Tembilahan”.

Variabel-variabel penelitiannya, variabel bebas yang terdiri dari; Bukti

Fisik (X1), Keandalan (X2), Daya Tanggap (X3), Jaminan (X4), dan Empati

(X5) serta variabel terikatnya adalah kepuasan konsumen (Y).

Hasil penelitiannya adalah:

a. Dari perhitungan menggunakan program SPSS diketahui bukti fisik

(X1) mempunyai pengaruh signifikan yang lebih besar dari variabel

bebas lainnya terhadap kepuasan konsumen pada Rumah Bersalin

Bunda Puja Tembilahan. Hal ini terlihat pada bukti fisik t hitung

sebesar 4,905 > tabel 1,984 dengan tingkat signifikan 0.000 telah kecil

dari taraf signifikan sebesar 5%.

b. Bedasarkan hasil perhitungan diketahui bahwa nilai koefisien korelasi

berganda (R) sebesar 0,789. Nilai R ini menunjukan adanya hubungan

yang sangat kuat (0,700 – 0,1000) antara variabel bebas dengan

variabel terikat.

c. Bedasarkan hasil perhitungan diketahui bahwa nilai koefisien

determinasi (R2) sebesar 0,622. Hal ini berarti variabel bebas (X)



sebesar 62,2% berpengaruh terhadap variabel (Y). Sedangkan sisanya

37,8% lagi dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak diteliti dalam

penelitian ini.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Solmiati mahasiswi jurusan manajemen

fakultas ekonomi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Judul penelitian “Analisis Kepuasan Anggota terhadap Pelayanan

Simpan Pinjam pada KUD Sumber Rezeki Desa Buluh Rampai

Kecamatan Seberida Kabupaten Indragir Hulu”.

Variabel-variabel penelitiannya, variabel bebas yang terdiri dari;

ketanggapan (X1), keandalan (X2), empati (X3), jaminan (X4), dan bukti

langsung (X5) serta variabel terikatnya adalah kepuasan anggota (Y).

Hasil penelitiannya adalah:

a. Dari hasil penelitian diketahui bahwa variabel bebas bersama-sama

mempengaruhi kepuasan anggota  pada pelayanan di KUD Sumber

Rezeki. Hal ini dibuktikan dengan program SPSS terhadap variabel di

atas, yang menunjukan F hitung sebesar 23,249 > F tabel sebesar 2,30

pada tingkat signifikan 5%.

b. Dari perhitungan menggunakan program SPSS diketahui variabel

ketanggapan (X1) mempunyai pengaruh yang besar atau dominan

terhadap kepuasan anggota pada KUD Sumber Rezeki, hal ini terlihat

pada t hitung sebesar 3,132 > t tabel sebesar 1,980 dengan taraf

signifikan 0,002. T hitung variabel ketanggapan lebih tinggi dari



variabel lainnya, hal ini berarti variabel ketanggapan lebih dominan

mempengaruhi kepuasan anggota.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Rama Yuni mahasiswi jurusan manajemen

fakultas ekonomi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Judul penelitian “Analisis Pelayanan Karyawan Pengisian BBM

terhadap Kepuasan Konsumen pada PT. Karya Mandiri Sejahtera

Pekanbaru”.

Variabel-variabel penelitiannya, variabel bebas yang terdiri dari; bukti

langsung (X1), emapti (X2), keandalan (X3), daya tanggap (X4), dan

jaminan dan kepastian (X5) serta variabel terikatnya adalah kepuasan

konsumen (Y).

Hasil penelitiannya adalah:

a. Kepuasan konsumen terhadap pelayanan yang diberikan oleh

karyawan pengisian BBM pada PT. Karya Mandiri Sejahtera

Pekanbaru dipengaruhi oleh kelima variabel dalam penelitian. Dengan

menggunakan alat bantu tersebut, maka sebesar 56% variabel bebas

mempengaruhi kepuasan konsumen pada PT. Karya Mandiri Sejahtera

Pekanbaru.

b. Sedangkan sisanya 44% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak diteliti

dalam penelitian ini.

c. Faktor yang sangat dominan mempengaruhi kepuasan konsumen pada

PT. Karya Mandiri Sejahtera Pekanbaru dengan menganalisis statistik

SPSS versi 15 adalah pada faktor keandalan sebesar 59,1%.



D. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah :

a. Untuk mengetahui berapa besar tingkat kepuasan nasabah terhadap

pelayanan yang diberikan PT. Bank RiauKepri Cabang Panam

Pekanabaru.

b. Untuk mengetahui berapa besar kehandalan, daya tanggap, empati,

keyakinan, dan berwujud berpengaruh secara bersama-sama terhadap

kepuasan nasabah pada PT. Bank RiauKepri Cabang Panam Pekanbaru

Sedangkan manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut :

a. Sebagai bahan masukan atau referensi bagi pihak  perbankan terutama PT.

Bank RiauKepri Cabang Panam Pekanbaru dalam mengembangkan

seluruh unit yang ada ke arah pemenuhan kebutuhan nasabah sehingga

menjadi sumber dari keunggulan daya saing yang berkelanjutan.

b. Sebagai bahan pertimbangan dan literature penelitian di bidang yang sama

di masa akan datang.

c. Sebagai sumber informasi untuk menambah ilmu dan wawasan bagi

penulis.

E. Sistematika Penulisan

Gambaran umum mengenai bagian-bagian yang dibahas dalam penulisan

skripsi ini, sistematika penulisannya yaitu:



BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan tentang latar belakang masalah, perumusan masalah,

tujuan dan manfaat penelitian serta sistematika penulisan.

BAB II : TELAAH PUSTAKA

Bab ini menguraikan tentang teori-teori dari para ahli tentang pengertian

bank, pengertian kepuasan, nasabah, kepuasan nasabah, pelayanan, hipotesis dan

variabel penelitian.

BAB III : METODE PENELITIAN

Bab ini menguraikan tentang lokasi penelitian, jenis dan sumber data,

populasi dan sampel, teknik pengumpulan data dan teknik analisis data.

BAB IV : GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

Bab ini menguraikan tentang sejarah berdirinya perusahaan, struktur

organisasi serta aktivitas usaha.

BAB V : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini membahas deskripsi variabel, pengujian hipotesis dan pembahasan

tentang variabel kehandalan, daya tanggap, empati, keyakinan dan berwujud.

BAB VI : KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini merupakan bab terakhir yang berisikan tentang kesimpulan dan saran-

saran yang dikemukakan atas dasar analisa yang telah dilakukan.


