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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang  

Perusahaan jasa perbankan pada umumnya adalah penyedia produk jasa 

untuk melayani transaksi-transaksi keuangan para nasabahnya. Masyarakat makin 

menyadari arti pentingnya suatu perusahaan jasa perbankan bagi kehidupan 

mereka. Kepercayaan masyarakat terhadap perusahaan jasa perbankan ini menjadi 

salah satu pendorong munculnya beberapa perusahaan jasa perbankan. Semakin 

banyaknya perusahaan jasa perbankan dengan berbagai macam produk jasa yang 

ditawarkan, membuat masyarakat mempunyai banyak alternatif untuk 

menentukan diperusahaan jasa perbankan mana mereka akan melakukan transaksi 

keuangan atau menyimpan uangnya. Hal ini menyebabkan ketatnya persaingan di 

antara perusahaan jasa perbankan dalam meraih nasabah sebanyak-banyaknya. 

Untuk dapat bersaing, maka dapat bersaing, maka perusahaan jasa perbankan 

diharuskan menerapkan sistem pelayanan yang berkualitas pada seluruh lini 

produk jasa perbankan. 

Fokus dari dinamika perbaikan kualitas jasa perbankan terletak pada 

kepuasan nasabah, oleh karena itu perlu dipahami hal-hal yang berkaitan dengan 

nasabah. Nasabah adalah semua orang yang melakukan transaksi pada suatu bank 

dan menuntut bank untuk memenuhi suatu standard kualitas tertentu yang sesuai 

dengan kebutuhan dan harapan nasabah. Kebutuhan nasabah terhadap produk dan 

jasa yang berkualitas dan pelayanan yang unggul bersifat tidak nyata dan tidak 

dapat diraba namun dapat dirasakan. Untuk dapat mewujudkan kepuasan nasabah, 
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maka suatu perusahaan jasa perbankan harus dapat menciptakan produk dan jasa 

yang sesuai dengan kebutuhan dan harapan nasabahnya. 

Kualitas jasa ditentukan oleh Reliability (Keandalan) yaitu kemampuan 

untuk melaksanakan jasa yang dijanjikan dengan akurat dan terpercaya, 

Responsiveness (Ketanggapan) yaitu kemauan untuk membantu pelanggan dan 

memberikan jasa yang cepat, Assurance (Jaminan) yaitu kemampuan untuk 

menimbulkan keamanan dan kepercayaan,  Emphaty (Empati) yaitu kesediaan 

untuk peduli dan mmeberikan perhatian kepada pelanggan , Tangible (Bukti fisik) 

yaitu penampilan fasilitas fisik, peralatan personil (Sipahutar, 2002:9). 

Kualitasa jasa yang tercermin dalam lima dimensi seperti yang telah 

disebutkan diatas akan mempengaruhi kepuasan pelanggan. Hal ini disebabkan 

yang menentukan citra kualitas jasa adalah pelanggan, sehingga persepsi 

pelanggan terhadap citra kualitas jasa secara keseluruhan diharapkan senantiasa 

dapat menjaga mutu pelayanannya. Pelanggan seperti nasabah bank pada 

umumnya, bisa merasa tidak puas kalau kebutuhan dan harapannya tidak 

terpenuhi.   

 Pembentukan citra perbankan yang positif akan sangat membantu 

perbankan dalam kegiatan pemasarannya karena dalam kondisi persaingan yang 

semakin ketat maka setiap perbankan akan berusaha menempatkan dirinya sebaik 

mungkin dimata konsumen agar dapat dipercaya untuk memenuhi kebutuhannya. 

Salah satu strategi yang dilakukan oleh perbankan adalah perlunya membentuk 

citra yang positif sebagai variabel yang bisa mempengaruhi konsumen dalam 

mempercepat proses pengambilan keputusan. 
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 Keberhasilan perusahaan didalam membentuk citra yang positif tentunya 

akan memberikan kontribusi positif baik jangka pendek maupun jangka panjang 

terhadap peningkatan jumlah nasabah yang dilayani, oleh karena itu berbagai 

dimesi seperti tangible, reliability, responsiveness, assurance, empathy harus 

mendapatkan perhatian dari pengelola jasa perbankan, karena dimensi itulah yang 

nantinya akan dipersepsikan oleh nasabah. 

 Bank Central Asia (BCA) salah satu bank yang menghadapi persaingan 

yang ketat dengan bank-bank seperti Bank Mandiri, Bank Niaga serta bank yang 

lainnya. Untuk dapat bertahan di dunia bisnis perbankan atau bahkan dapat 

memenangkan persaingan dengan perusahaan jasa perbankan sejenis maka BCA 

harus dapat mewujudkan kepuasan nasabah melalui dimensi kualitas jasa berupa  

tangible, reliability, responsiveness, assurance, empathy.  

 Kelima dimensi ini disebut service quality yang merupakan suatu alat ukur 

kualitas pelayanan. Dengan adanya perbedaan kriteria pemilihan bank oleh 

nasabah ini, maka bank dituntut untuk selalu berusaha meningkatkan layanan dan 

melakukan inovasi secara terus menerus. Untuk itu bank perlu melakukan riset 

konsumen untuk mengevaluasi kualitas pelayanan. 

 Menabung merupakan salah satu kebutuhan akan jaminan untuk masa 

yang akan dating, yang pada saat ini mulai mendapat perhatian dari masyarakat. 

Di lain pihak, bagi bank  tabungan merupakan sumber dana asing bank yang 

diperoleh dari pihak ketiga. Tabungan dibandingkan dengan produk jasa 

perbankan lain seperti deposito dan giro lebih banyak diminati masyarakat. Hal ini 

karena untuk memperoleh produk tabungan, seseorang tidak harus mempunyai 

uang dalam jumlah besar seperti yang ditentukan untuk produk deposito dan giro. 
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Disamping itu tabungan yang ada dibank dapat diambil sewaktu-waktu ketika 

nasabah membutuhkan. Berbeda dengan produk deposito, seseorang dapat 

mengambil uangnya jika sudah jatuh tempo sesuai dengan waktu yang telah 

disepakati. Hal ini yang membuat nasabah produk tabungan jauh lebih banyak 

dibandingkan dengan nasabah untuk produk deposito. Dengan menabung maka 

orang akan merasa aman karena mempunyai cadangan dana untuk kebutuhan 

yang mendesak ataupun kebutuhan yang akan datang. Sebagai salah satu 

kebutuhan yang harus terpenuhi, menyimpan uang dalam bentuk tabungan mulai 

disadari arti pentingnya dalam kehidupan manusia. 

  Penelitian ini lebih difokuskan pada tabungan, karena pada prinsipnya 

tabungan merupakan salah satu bentuk alternatif untuk meyimpan uang guna 

memberikan jaminan kesejahteraan masa depan seseorang yang lebih baik. 

Adanya jaminan kesejahteraan tersebut memungkinkan seseorang memperkecil 

masalah-masalah yang timbul dari resiko-resiko yang akan dihadapi dalam 

perjalanan hidupnya. Resiko-resiko tersebut memberi dampak finansial terutama 

bagi kehidupan seseorang atau bahkan keluarga sehingga kesejahteraan yang 

bersangkutan secara otomatis akan terganggu dan menimbulkan goncangan-

goncangan yang pada gilirannya akan mengganggu kelangsungan hidupnya. 

Untuk mengatasi kemungkinan terjadinya keadaan-keadaan tersebut diciptakan 

beberapa usaha pencegahan antara lain melalui menabung, supaya keadaan 

finansial dan masa depan tertata dengan baik. Untuk memenuhi kebutuhan 

tersebut, pihak konsumen dituntut agar lebih selektif dalam menilai dan 

melakukan keputusan untuk menabung. 
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 Pemilihan tempat penelitian yaitu pada PT. Bank Central Asia Tbk 

khususnya pada cabang Dinoyo Malang dalam penelitian ini karena BCA 

merupakan salah satu dari sekian banyak bank di Indonesia yang selama ini telah 

memberikan dan menawarkan produk maupun fasilitas pelayanan yang sangat 

bervariasi untuk kemudahan nasabah dalam melakukan transaksi perbankan. 

Penelitian ini lebih difokuskan pada Tabungan Hari Depan (TAHAPAN BCA) 

karena TAHAPAN BCA memberikan kemudahan dan berbagai macam manfaat 

bagi nasabah BCA Prioritas dalam transaksi perbankan. Selain itu Tahapan BCA 

juga menyediakan program-program berhadiah yang sangat menarik. 

Didukung jaringan ATM BCA,  kantor cabang, klikBCA,  m-BCA dan  BCA by 

Phone yang terhubung secara real time online, menjadikan aktifitas perbankan 

menjadi begitu gampang dan menyenangkan. Seperti yang dikemukakan diatas 

bahwa kepuasan pelanggan dipengaruhi oleh lima dimensi kualitas jasa, oleh 

sebab itu penelitian ini dipengaruhi oleh lima dimensi jasa tersebut sehingga 

penting untuk dilakukan. 

 Berdasarkan pemikiran tersebut, maka penulis tertarik untuk melakukan 

penelitian dengan mengangkat judul “ANALISIS DIMENSI KUALITAS 

PELAYANAN TERHADAP KEPUASAN NASABAH TAHAPAN BCA 

PADA PT. BANK CENTRAL ASIA, Tbk KCP DINOYO MALANG”.  

 

1.2 Perumusan Masalah 

 Dalam menghadapi persaingan yang makin ketat diantara perusahaan jasa 

perbankan maka pihak Bank BCA KCP Dinoyo Malang harus dapat mewujudkan 

kepuasan nasabah melalui dimensi kualitas jasa berupa   tangible, reliability, 
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responsiveness, assurance dan empathy. Berdasarkan uraian latar belakang diatas 

dapat disusun rumusan masalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana kualitas pelayanan PT Bank Central Asia, Tbk KCP Dinoyo 

Malang dilihat dari dimensi kualitas pelayanan, yang terdiri dari tangible, 

reliability, responsiveness, assurance dan empathy terhadap kepuasan 

nasabah Tahapan pada PT Bank Central Asia, Tbk KCP Dinoyo Malang? 

2. Bagaimana upaya PT Bank Central Asia, Tbk KCP Dinoyo Malang untuk 

meningkatkan kualitas pelayanan nasabah Tahapan BCA? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

1. Untuk mengetahui dimensi kualitas pelayanan yang terdiri dari tangible, 

reliability, responsiveness, assurance dan empathy yang diberikan oleh PT 

Bank Central Asia, Tbk KCP Dinoyo Malang terhadap kepuasan nasabah 

Tahapan pada PT. BCA, Tbk KCP Dinoyo Malang. 

2. Untuk mengetahui upaya-upaya PT Bank Central Asia, Tbk KCP Dinoyo 

Malang dalam peningkatan kualitas pelayanan nasabah Tahapan BCA. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat dari Penelitian ini adalah: 

A. Bagi Peneliti 

1. Menambah pengetahuan mengenai dimensi kualitas pelayanan yang 

diberikan bank terhadap kepuasan nasabah. 
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2. Hasil penelitian yang ada dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan 

sejauh mana teori-teori yang didapat selama perkuliahan dapat 

diterapkan pada perusahaan dan kehidupan secara nyata. 

 

B. Bagi Perusahaan 

1. Sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan, terutama 

dalam memenuhi kebutuhan dan keinginan nasabahnya. 

2. Sebagai bahan pertimbangan dalam mengevaluasi kualitas pelayanan 

yang telah diberikan dalam memenuhi kepuasan nasabah. 

 

C. Bagi Jurusan  

Sebagai bahan informasi dalam mengadakan penelitian mengenai hal-hal  

yang berkaitan dengan manajemen pemasaran pada umumnya dan dapat 

memperkaya wawasan tentang pemasaran.  

 

D. Bagi Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya 

1. Dapat digunakan sebagai pengembangan ilmu pengetahuan ekonomi, 

khususnya dalam bidang pemasaran. 

2. Hasil dari penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan referensi untuk 

menambah pengetahuan dan informasi untuk penelitian selanjutnya, 

khususnya bagi pihak-pihak yang tertarik pada bidang dan permasalahan 

ini.    


