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BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Perubahan dunia yang begitu cepat telah memaksa produsen dan para

penjual berfikir keras agar tetap eksis didunianya. Perubahan ini diakibatkan

oleh berbagai sebab seperti pesatnya pertumbuhan dan perkembangan

teknologi, baik teknologi mesin dan alat-alat berat, terlebih lagi teknologi

telekomunikasi. Pesatnya perkembangan tersebut menimbulkan persaingan

yang ketat dalam usaha perebutan pangsa pasar.

Diantara Perkembangan industri yang bersaing salah satunya adalah

bidang perekonomian. Perekonomian dan keuangan suatu Negara sangat

berpengaruh terhadap kondisi lembaga keuangan di Negara tersebut. Peran

lembaga keuangan dan perbankan lainya sangat menentukan pertumbuhan

perekonomian Negara itu karena fungsi bank sebagai lembaga intermediasi

dan karena aktivitas bank sangat penting untuk memenuhi kebutuhan dan

keinginan masyarakat.

Perbankan merupakan salah satu jenis industri yang bergerak dibidang

perekonomian. Dimana setiap bank pasti memiliki tujuan dan maksud tertentu

yang harus dicapai dalam waktu dan jumlah tertentu. Artinya, setiap bank

harus membuat suatu rencana mengenai hal-hal apa saja yang harus dilakukan

dan bagai mana target yang ingin dicapai. Untuk mencapai target tersebut

bank harus memberikan produk, pelayanan, dan komitmen memenuhi

kebutuhan masyarakat. Hal ini dapat dilakukan dengan menawarkan beberapa
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fasilitas, berbagai kemudahan, hadiah yang menarik, dan tingkat bunga yang

cukup tinggi.

Dewasa ini bisnis perbankan merupakan salah satu jenis usaha jasa

yang saat ini berada dalam iklim persaingan sangat ketat. Meningkatnya

intensitas persaingan dan jumlah pesaing menuntut setiap bank untuk

memperhatikan kebutuhan dan keinginan nasabahnya serta berusaha

memenuhi apa yang mereka harapkan dengan cara yang lebih unggul serta

lebih memuaskan dari pada yang dilakukan oleh pihak bank dan pesaing

lainnya. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi kepuasan nasabah

diantaranya: kualitas pelayanan.

Kepuasan nasabah harus lebih diperhatikan karena kebanyakan nasabah

ingin melakukan transaksi yang simpel saja dan tidak membutuhkan waktu

yang cukup lama. Menurut (Hadi Irawan, 2004:37) terdapat lima faktor

utama yang harus diperhatikan dalam menentukan tingkat kepuasan nasabah,

yaitu: Kualitas produk, Kualitas pelayanan, Emosional, Harga, Biaya. Dalam

upaya untuk meminimasi ketidak puasan nasabah, perusahaan harus mencari

strategi bagaimana cara perusahaan dapat memberikan pelayanan yang terbaik

buat nasabah atau konsumennya dengan menitikberatkan pada keinginan dan

kepuasan pelanggan. Dengan meningkatkan mutu pelayanan dan kualitas

produk oleh suatu perusahaan perbankan merupakan suatu cara yang nyata

dalam memenangkan persaingan dan mempertahankan nasabah.

Produk menjadi bagian yang penting untuk mencapai kesuksesan dan

kemakmuran pada perusahaan modern. Perkembangan teknologi, peningkatan

persaingan global, serta dinamika kebutuhan dan keinginan pasar,
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mengharuskan perusahaan melakukan pengembangan produk terus menerus.

Hanya ada 2 pilihan yaitu sukses dalam pengembangan produk sehingga

menghasilkan produk yang unggul, atau gagal dalam pencapaian tujuan

bisnisnya karena produk yang tidak mampu bersaing dipasar.

Selain produk, hal yang perlu diperhatikan oleh perusahaan yaitu

tentang kualitas pelayanan yang diberikan. Dimana hampir semua konsumen

mengharapkan pelayanan yang baik, sehingga apa yang konsumen harapkan

dapat terpenuhi. Di samping itu, kualitas pelayanan juga merupakan salah satu

faktor yang berharga dan dapat memberikan kesan yang mendalam bagi

konsumen atau nasabah.

PT Bank Rakyat Indonesia merupakan salah satu Bank milik

pemerintah yang terbesar di Indonesia, dalam melaksanakan operasionalnya

PT Bank Rakyat Indonesia terus melakukan berbagai upaya dan kemampuan

untuk bersaing dengan lembaga keuangan lainnya dengan menawarkan

produk-produk. Dengan adanya pelayanan yang baik sebuah bank kepada

nasabahnya maka akan menimbulkan rasa kepuasan yang  tinggi dan hal ini

akan menambah minat nasabah melakukan kerjasama dengan pihak bank dan

tentunya akan menambah jumlah nasabah dalam sebuah bank.

Pada umumnya nasabah selalu mengaharapkan kebutuhan dapat

dilayani secara tepat, efisien, tanggap, dan perilaku yang sopan, serta penuh

senyum dari pihak bank. Jadi wajar para nasabah mengaharapkan pelayanan

dan produk yang memuaskan sebagai komitmen dari pihak bank, yaitu

keberadaannya sebagai nasabah bank tersebut akan selalu dipertahankan. PT.
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Bank Rakyat Indonesia merupakan salah satu bank yang memiliki banyak

nasabah, ini terlihat dari perkembangan kenaikan jumlah nasabah yang

menabung mulai dari tahun 2009 sampai 2013, seperti terlihat dalam tabel.

Tabel 1: Data Jumlah Nasabah yang Menabung di Bank BRI Unit Sungai
Pakning tahun 2009 s/d 2013

No Tahun
Jenis Tabungan

TABUNGAN
BRITAMA

TABUNGAN
SIMPEDES

1 2009 1.456 2.542
2 2010 911 2.164
3 2011 1.738 2.503
4 2012 2.238 2.728
5 2013 1.157 2.860

Tabel 2: Data Target, Realisasi, Persentase Jumlah Nasabah yang
Menabung di Bank BRI Unit Sungai Pakning tahun 2009/2013

Tahun Target Nasabah Realisasi Nasabah
Persentase
Realisasi
Nasabah

2009 4.500 3.998 88.8%
2010 4.200 3.075 73.2%
2011 4.000 4.241 106.02%
2012 5.000 4.966 99.3%
2013 5.200 4.017 77.3%

Sumber : Bank Rakyat Indonesia Unit Sungai Pakning, 2014

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa perkembangan nasabah bank BRI

Unit Sungai Pakning. Dapat dilihat pada tahun 2009, dimana target nasabah

adalah 4.500 orang, terealisasi sebanyak 3.998  orang atau persentase sebesar

88.8%. Dan pada tahun 2010 bank menargetkan nasabah sebanyak 4.200

orang dan hanya terealisasi sebanyak 3.075 atau sebesar 73.2%. Pada tahun

2011 bank  menargetkan nasabah sebanyak 4.000 orang dan terealisasi 4.421

orang atau sebesar 106%. Kemudian pada tahun 2012 bank menargetkan
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nasabah sebanyak 5.000 orang, terealisasi sebanyak 4.966 orang atau sebesar

99.3%. Dan pada tahun 2013 bank menargetkan nasabah sebanyak 5.200

orang, namun hanya terealisisasi sebanyak 4.017 orang atau sebesar 77.3%.

Berdasarkan keadaan diatas maka penulis tertarik untuk melakukan

penelitian dalam bentuk skripsi dengan judul “ PENGARUH KUALITAS

PELAYANAN TERHADAP KEPUASAN NASABAH MENABUNG DI

BANK BRI UNIT SUNGAI PAKNING, KABUPATEN BENGKALIS”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan dari latar belakang diatas maka dapat disimpulkan

perumusan masalah sebagai berikut :

Bagaimana pengaruh kualitas pelayanan yang terdiri dari Kehandalan,

Daya Tanggap, Jaminan, Empatu, Bukti Fisik terhadap kepuasan nasabah

menabung di Bank Rakyat Indonesia Unit Sungai Pakning ?

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka, penelitian ini

mempunyai tujuan sebagai berikut :

Unuk memngetahui pengaruh kualitas pelayanan yang tediri dari

Kehandalan, Daya Tanggap, Jaminan, Empatu, Bukti Fisik terhadap

kepuasan nasabah menabung di Bank Rakyat Indonesia Unit Sungai

Pakning.
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1.3.2 Manfaat Penelitian

Manfaat yang dapat diharapkan dari penelitian ini antara lain :

a. Untuk mengaplikasikan ilmu pengetahuan yang penulis dapatkan

selama menjadi mahasiswa di Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Uin

Suska Riau.

b. Sebagai bahan informasi atau bahan penelitian ini dapat menjadi bahan

refrensi untuk penelitian yang berkaitan dengan penelitian ini dimasa

yang akan datang.

c. Sebagai bahan masukan bagi perusahaan tentang cara untuk

meningkatkan pelayanan kepada nasabah.

1.4 Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan pemahaman dalam penulisan penelitian ini,

penulisan ini dibagi menjadi enam bab. Dimana dalam babnya hanya

difokuskan untuk membahas satu permasalahan saja. Adapun pokok-pokok

yang dibahas pada masing-masing bab tersebut, dikemukakan sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan latar belakang masalah, perumusan masalah,

tujuan dan manfaat penelitian serta sistematika tulisan.

BAB II : LANDASAN TEORI

Pada bab ini menguraikan teori yang mendukung pemecahan

masalah penelitian sehingga dapat disimpulkan suatu hipotesis

dan variabel-variabel penelitian.
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BAB III : METODE PENELITIAN

Bab ini akan dijelaskan dan diuraikan tentang lokasi penelitian,

jenis dan sumber data, populasi dan sampel, teknik dan metode

penelitian data serta analisis data. Dengan demikian dapat

diketahui berapa jumlah sampel yang dapat penulis ambil, teknik

dan metode serta analisa yang tepat untuk digunakan.

BAB IV : GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

Pada bab ini penulis memuat sejarah singkat berdirinya

perusahaan, kegiatan, aktivitas dan pertumbuhan perusahaan serta

struktur organisasi perusahaan.

BAB V : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini akan diuraikan mengenai analisis dari hasil

penelitian yang dilkukan.

BAB VI : KESIMPULAN DAN SARAN

Pada bab ini menjelaskan tentang rangkuman pembahasan dari

bab-bab sebelumnya dalam suatu kesimpulan penelitian dan

barisan saran-saran yang kiranya bisa bermanfaat bagi pihak

terkait.


