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BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Perbankan, merupakan inti dari sistem keuangan setiap negara.Bank juga

berperan sebagai lembaga keuangan yang menjadi tempat bagi perusahaan, badan-

badan pemerintah dan swasta, maupun perorangan menyimpan dana-

dananya.Melalui berbagai jasa yang diberikan, bank melayani kebutuhan

pembiayaan serta melancarkan mekanisme sistem pembayaran bagi semua sektor

perekonomian.

Selain menunjang sektor perekonomian, bank juga berfungsi untuk

mensejahterakan masyarakat. Dengan demikian, ekonomi masyarakat akan

tumbuh berkembang sejalan dengan perkembangan dan kemajuan bank dalam

melayani kebutuhan masyarakat. Bank menjadi suatu lembaga kepercayaan

dimana masyarakat percaya bahwa bank dapat memberikan suatu perlindungan

kepada miliknya dan percaya bahwa bank akan mampu memenuhi kebutuhan

sesuai dengan harapannya. Karenanya, bank dengan segala perangkat dan jaringan

bisnisnya adalah mitra masyarakat yang terampil dan terpercaya.

Sebagai organisasi yang menghendaki sejumlah keuntungan tertentu, bank

tak lepas dari persaingan antar lembaga keuangan khususnya antar bank.

Timbulnya bank-bank baru dan pembukaan cabang-cabang bank yang semakin

mudah, diikuti dengan penawaran produk-produk perbankan yang lebih menarik

bagi para konsumen, menyebabkan persaingan antara bank semakin bertambah

ketat. Khususnya produk tabungan berhadiah berkembang sangat pesat dalam
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beberapa tahun terakhir ini.Juga tidak kalah penting gencarnya iklan dan promosi

dari dunia perbankan yang menjanjikan kemudahan-kemudahan dalam

menggunakan jasa-jasa perbankan.Sejalan dengan aktivitas promosi ini, dunia

perbankan dipaksa untuk mengembangkan produk-produknya dengan lebih baik.

Meningkatkan pelayanan kepada nasabah tidaklah cukup hanya melakukan

proses administrasi yang cepat, tetapi bagaimana caranya memperlakukan nasabah

tersebut  sedemikian rupa sehingga caranya bank melayani dapat dipersepsi positif

oleh nasabah. Dalam hal inilah terlihat peran setiap individu/karyawan dari bank

tersebut, yaitu dalam caranya memberi respons, bersikap, pengetahuannya dalam

proses pelayanan, serta caranya dia memberikan kesan kepada nasabah.

Seseorang merasa sudah melaksanakan pelayanan yang terbaik, apabila dia

sudah cukup puas ketika selesai melayani nasabah, atau merasa tugasnya sudah

baik selama unit kerjanya berjalan dengan baik. Namun demikian bagi nasabah

bukan hanya sekedar proses yang ingin diharapkan tetapi hasil akhir dari

pelayanan tersebut. Dapat pula dikatakan bahwa nasabah atau konsumen tidak

mau peduli dengan segala kesulitan perusahaan, baginya yang penting mendapat

hasil akhir dari pelayanan tersebut.Hasil akhir inilah yang disebut dengan

kepuasan. Kepuasan akan sangat tergantung dari persepsi atau kesimpulan

konsumen terhadap seluruh pelayanan serta apa yang dilihat dan dirasakan

olehnya.

Dalam era globalisasi saat ini tingkat kemajuan teknologi yang kian

berkembang, persaingan tidak bisa terhindarkan.Untuk memenangkan persaingan

yang kian tajam tersebut, perusahaan harus mampu memberikan kepuasan pada
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para pelanggannya (pembeli) misalnya dalam memberikan produk yang mutunya

baik, pelayanan yang lebih baik dan kepuasan pelanggan yang hal paling utama.

Mendirikan sebuah perusahaan adalah untuk mencari keuntungan atau laba

yang maksimal, tujuan tersebut dapat tercapai apabila perusahaan mampu

berusaha mempertahankan dan meningkatkan kemampuan perusahaan.Agar

perusahaan dapat bertahan di lingkungan yang seperti ini, maka perusahaan di

tuntut untuk dapat memahami perilaku pelanggan atau konsumennya, maka bisa

memberikan penilaian yang positif terhadap kinerja perusahaan.

Jika pelanggan tidak puas dengan pelayanannya, maka mereka akan

meninggalkan perusahaan, dan menjadi pelanggan pihak pesaing. Pelanggan yang

puas diharapkan akan meningkatkan penjualan dan tetap loyal terhadap

perusahaan dimasa-masa yang akan datang. Konsumen merupakan suatu alat yang

sangat penting bagi perusahaan, karena mereka adalah pembeli yang akan

mengkonsumsi dan akan menentukan kepuasan atau ketidak puasan terhadap

produk yang dikonsumsinya. Bagi perusahaan sangat penting untuk

memperhatikan prilaku konsumennya karena hal itu merupakan bahan acuan bagi

perusahaan untuk menentukan kualitas suatu produk (barang atau jasa) sebagai

proses kebijakan perusahaan di masa yang akan datang.

Tabel I.1. Perkembangan Jumlah Nasabah PT. Bank BRI Kas Pembantu
Desa Bukit Lembah Subur Ukui, Kabupaten Pelalawan

No Tahun Jumlah Nasabah
Persentase Perubahan

Jumlah Nasabah
1 2010 1.706 -
2 2011 1.060 16,0 %
3 2012 3.780 28,0 %
4 2013 6.546 57,7 %

Sumber: PT. Bank BRI Kas Pembantu Desa Bukit Lembah Subur Ukui2014
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Dari tabel dapat dilihat bahwa jumlah nasabah PT. Bank BRI  Kas

Pembantu Desa Bukit Lembah Subur Ukui, Kabupaten Pelalawan mengalami

fluktuasi dari tahun ke tahun, dilihat dari tahun 2010 jumlah nasabah sebanyak

1.706, pada tahun  2011 jumlah nasabah berkurang menjadi 1.060 dengan jumlah

persentase 16,0 % jadi jumlah nasabah yang berkurang sebanyak 646 nasabah dari

1.706 sampai 1.060 nasabah, namun pada tahun 2012 mengalami kenaikan

kembali dari jumlah nasabah 1.060 naik menjadi 3.780, jumlah nasabah yang

bertambah sebanyak 2720 nasabah, yaitu dengan jumlah persentase perubahan

nasabah sebanyak 28,0 % , dan pada tahun 2013 mengalami kenaikan kembali

dari jumlah nasabah 3.780 menjadi 6.546, penambahan nasabah pada tahun 2013

ini sebanyak 2.766 nasabah, dengan jumlah persentase nasabah sebanyak 57,0 %.

Jadi jumlah keseluruhan nasabah dari tahun 2010 sampai 2013 sebanyak

6.546 nasabah dengan total jumlah persentase dari tahun 2010 sampai 2013

sebanyak 57,7 %.

Kepuasan pelanggan merupakan faktor yang sangat penting, karena

kepuasan pelanggan memberikan keuntungan besar bagi perusahaan diantaranya

terbinanya hubungan antara perusahaan dan konsumennya., tercipta loyalitas

pelanggan dan pembicaraan pelanggan menguntungkan bagi perusahaan karena

dengan pelanggan merasa puas maka pelanggan akan menyampaikan keunggulan

dari kualitas produk tersebut.

Untuk mengetahui kepuasan konsumennya, ada beberapa faktor yang

sangat mempengaruhi, diantaranya adalah : tangible, reability, responsiveness,

assurance, dan empaty.
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Kepuasan pelanggan sering diartikan “Kesenjangan antara apa yang

dipikirkan konsumen melalui transaksi, akan tetapi harus diakui juga bahwa dalam

melakukan kualitas pelayanan bukanlah gampang untuk dilakukan apabila

terdapat faktor-faktor biasa dalam service quality”.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka penulis tertarik untuk

melakukan penelitian pada perusahaan ini dengan judul :“FAKTOR-FAKTOR

YANG MEMPENGARUHI KEPUASAN PELANGGAN PADA PT. BANK

BRI KAS PEMBANTU DESA BUKIT LEMBAH SUBUR UKUI,

KABUPATEN PELALAWAN”.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dan beberapa alasan yang penulis kemukakan di atas,

maka dapat penulis kemukakan permasalahan yang diajukan dalam penelitian ini

yang menjadi perhatian utama dan mendasar adalah sebagai berikut:

1. Faktor-faktor apakah yang mempengaruhi kepuasan pelanggan pada

PT. Bank BRI Kas Pembantu Desa Bukit Lembah Subur Ukui,

Kabupaten Pelalawan.

2. Faktor-faktor apakah yang paling dominan mempengaruhi kepuasan

pelanggan pada PT. Bank BRI Kas Pembantu Desa Bukit Lembah

Subur Ukui, Kabupaten Pelalawan.
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1.3. Tujuan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

a. Untuk mengetahui faktor-faktor apakah yang mempengaruhi kepuasan

pelanggan pada PT. Bank BRI Kas Pembantu Desa Bukit Lembah

Subur Ukui, Kabupaten Pelalawan.

b. Untuk mengetahui faktor apakah yang paling dominan mempengaruhi

kepuasan pelanggan pada PT. Bank BRI Kas Pembantu Desa Bukit

Lembah Subur Ukui, Kabupaten Pelalawan.

1.4. Manfaat Penelitian

1. Sebagai pengetahuan dan pengalaman bagi penulis dalam mengaplikasikan

teori manajemen pemasaran yang telah diperoleh dalam perkuliahan.

2. Diharapkan hasil penelitian ini bermanfaat sebagai bahan pertimbangan

terhadap evaluasi kebijaksanaan perusahaan dan memberikan sumbangan

pemikiran pada perusahaan khususnya tentang masalah kepuasan

pelanggan.

3. Sebagai bahan acuan bagi yang ingin mendalami penulisan sejenis,

diharapkan hasil penelitian ini sekiranya dapat digunakan sebagai

tambahan informasi dan pengetahuan yang diperlukan.

1.5. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah dan memahami tentang hasil penelitian ini secara

sistematis, maka penulis akan membagi penulisan menjadi beberapa Bab dengan

pembahasan masing- masing secara terperinci sebagai berikut:
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BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini terdiri dari pendahuluan, terdiri atas beberapa

bagian sebagai pengantar yaitu latar belakang masalah,

rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian serta

sistematika penulisan.

BAB II : TELAAH PUSTAKA

Bab ini berisikan tentang teori-teori yang berhubungan

dengan masalah dan tujuan penelitian yaitu Konsep

pemasaran, Kepuasan Pelanggan, Pengertian Produk, dan

Pelayanan.Berdasarkan teori ini dapat ditarik suatu

hipotesis dari variabel-variabel atau penelitian selanjutnya.

BAB III : METODE PENELITIAN

Bab ini berisikan lokasi penelitian, jenis dan sumber data,

populasi dan sampel, teknik pengumpulan data serta analisa

data.

BAB IV : GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

Bab ini menguraikan tentang sejarah singkat berdirinya

perusahaan, struktur organisasi, dan aktivitas perusahaan.

BAB V : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini menjelaskan tentang hasil dari penelitian yang

dilakukan dari variabel-variabel yang ada, pengujian

hipotesis berdasarkan variabel-variabel tersebut.
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BAB VI : KESIMPULAN

Bab ini merupakan bab penutup dari keseluruhan skripsi

yang yang membuat kesimpulan dari penelitian dan

memberikan beberapa masukan atau saran.


