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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang Penelitian  

Perusahaan perbankan adalah salah satu sektor ekonomi yang bergerak 

dibidang keuangan. Perusahaan Perbankan mempunyai peranan penting, yaitu 

menyediakan dan menyalurkan dana pembangunan ekonomi masyarakat. Bank 

adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan 

dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk-bentuk 

lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Perkembangan dunia 

poerbankan di Indonesia sangat dinamis dan moderen, baik segi ragam produk 

perbankan serta teknologi yang dimiliki. Perbankan semakin mendominasi 

perkembangan ekonomi dan bisnis suatu negara, tidak hanya di negara maju tetapi 

juga di negara berkembang. 

Kenyataan pelayanan yang baik pada akhirnya akan mampu memberikan 

kesetiaan kepada pelanggan, serta akan mampu pula untuk menarik image perusahaan 

sehingga citra perusahaan dimata pelanggan atau nasabah terus meningkat  pula.  

Bank  yang  mempunyai  kualitas  pelayanan  (service  quality) prima,  dapat  

membangun  reputasi dan  kepuasan  nasabah  pada  bank  tersebut. Peningkatan 

loyalitas nasabah dapat digunakan sebagai indicator keberhasilan perkembangan 

suatu bank.  

Pemasaran tidak hanya sekedar menyampaikan produk dari produsen ke 

konsumen, tetapi pemasaran pun memperhatikan apakah kebutuhan dan keinginan 
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konsumen terpenuhi, apakah konsumen puas terhadap produk tersebut,  dan apakah 

konsumen akan  melakukan pembelian ulang  dan menjadi loyal terhadap produk 

atau merek tersebut. Suatu perusahaan berhasil menawarkan produk jasa kepada 

pelanggan apabila mampu memberikan nilai dan kepuasan (value and satisfaction). 

Nilai (value) adalah perkiraan konsumen atas seluruh kemampuan produk untuk 

memuaskan kebutuhannya. Dalam menggunakan suatu produk atau jasa, konsumen 

akan membandingkan antara biaya atau usaha yang dikeluarkan dengan manfaat atau 

keuntungan  yang  telah diperoleh konsumen  sehingga tercipta nilai pelanggan. 

Kepercayaan nasabah merupakan sebuah jenis refleksi bagi perdagangan. Hal 

tersebut tergantung pada tingkat pemenuhan produk yang diharapkan atau layanan 

manfaat, serta tingkat konsistensi harapan dan hasil aktual. Apabila nasabah 

mengharapkan suatu pelayanan pada tingkat tertentu, dan dirasakannya pelayanan 

yang diterima lebih tinggi dari apa yang diharapkannya dan tetap menggunakan 

produk atau pelayanan, maka nasabah tersebut dapat dikatakan percaya.  

Industri jasa tidak hanya masalah dalam kualitas layanan saja, masalah 

pelayanan yang  perlu  diperhatikan  adalah  bagaimana  pelayanan  atas  pelayanan 

keluhan  para nasabah. Dari masalah penanganan keluhan dapat dipakai sebagai tolak 

ukur kualitas produk dan jasa yang ditawarkan, sehingga dari uraian tersebut diatas 

diharapkan mampu menciptakan kepuasan yang sekaligus juga menciptakan loyalitas 

nasabah. Dengan banyaknya bank-bank syariah yang bermunculan dalam bisnis 

perbankan pada saat ini, maka banyak pula yang menjadi sumber dari permasalahan 

yang dihadapi pihak perbankan. Adanya penilaian terhadap kualitas layanan yang 

diberikan oleh pihak bank kepada nasabah maka timbulnya komplain atau keluhan 
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dari nasabah. Pihak bank juga dituntut bagaimana dalam mengahadapi komplain atau 

keluhan yang dilakukan nasabah, maka bank harus dapat cepat dan tepat dalam 

melakukan penanganan keluahan, supaya nasabah bisa merasakan kepuasan atas 

pelayanan penanganan keluhan yang dirasakan, sehingga nasabah bisa menjadi loyal 

terhadap bank tersebut. 

Fenomena penelitian saat ini terkait dengan kurangnya kepercayaan nasabah 

terhadap Bank Jateng KCP Pasar Kliwon Kudus diantaranya adalah disebabkan oleh 

kurangnya maksimal jalinan komunikasi dengan nasabah, penyuluhan tentang produk 

jasa bagi nasabah baru. Kurangnya kegiatan-kegiatan untuk dapat membangun nilai 

nasabah serta kesadaran nasabah misalnya melakukan kegiatan talkshow, 

penyampaian produk, serta even promosi yang mengikut sertakan calon nasabah 

dengan pendaftaran nasabah baru ditempat even tersebut. Penanganan keluhan pada 

kota saran dirasakan masih belum cepat dapat ditanggapi.  

Tabel 1 

Data Keluhan Nasabah Bulan Mei 2018 

No Jenis Keluhan Jumlah Keluhan 

1 Antrian bertransaksi di teller yang cukup 

memakan waktu lama 

5 

2 Sulit untuk  menghubungi customer service 

pusat apabila ada permasalahan yang berkaitan 

dengan pelayanan 

9 

3 ATM sering mengalami cras dan gangguan 

(offline) 

8 

4 Customer service kurang ramah dalam 

melayani nasabah 

3 

5 Pembuatan kartu ATM baru memerlukan waktu 

yang cukup lama 

7 

Sumber : Bank Jateng  KCP Pasar Kliwon Kudus 
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Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas penulis tertarik untuk 

melakukan penelitian dengan judul PENGARUH KEPERCAYAAN, NILAI 

NASABAH DAN PENANGANAN KELUHAN TERHADAP LOYALITAS 

NASABAH PADA BANK JATENG KCP PASAR KLIWON KUDUS. 

 

1.2. Ruang Lingkup 

Adapun ruang lingkup permasalahan dalam penelitian adalah sebagai berikut 

ini. 

1.2.1. Variabel penelitian yaitu : kepercayaan, nilai nasabah dan penanganan 

keluhan dan loyalitas nasabah. 

1.2.2. Subyek Penelitian adalah Nasabah Bank Jateng KCP Pasar Kliwon 

Kudus. 

1.2.3. Obyek Penelitian Bank Jateng KCP Pasar Kliwon Kudus. 

1.2.4. Waktu penelitian ini dilakukan selama 4 bulan (jadwal terlampir). 

 

1.3. Perumusan Masalah  

Berdasarkan uraian latar belakang, permasalahan dan ruang lingkup tersebut 

maka dapat dirumuskan pertanyaan penelitian sebagai berikut: 

1.3.1. Apakah ada pengaruh positif kepercayaan terhadap loyalitas nasabah 

pada Bank Jateng KCP Pasar Kliwon Kudus? 

1.3.2. Apakah ada pengaruh positif nilai nasabah terhadap loyalitas nasabah 

pada Bank Jateng KCP Pasar Kliwon Kudus? 
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1.3.3. Apakah ada pengaruh positif penanganan keluhan terhadap loyalitas 

nasabah pada Bank Jateng KCP Pasar Kliwon Kudus? 

1.3.4. Apakah ada pengaruh positif kepercayaan, nilai nasabah, dan 

penanganan keluhan terhadap loyalitas nasabah pada Bank Jateng KCP 

Pasar Kliwon Kudus secara berganda? 

 

1.4. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian yang ingin dicapai peneliti adalah sebagai berikut: 

1.4.1. Menguji pengaruh positif kepercayaan terhadap loyalitas nasabah pada 

Bank Jateng KCP Pasar Kliwon Kudus. 

1.4.2. Menguji pengaruh positif nilai nasabah terhadap loyalitas nasabah pada 

Bank Jateng KCP Pasar Kliwon Kudus. 

1.4.3. Menguji pengaruh positif penanganan keluhan terhadap loyalitas 

nasabah pada Bank Jateng KCP Pasar Kliwon Kudus. 

1.4.4. Menguji pengaruh positif kepercayaan, nilai nasabah, dan penanganan 

keluhan terhadap loyalitas nasabah pada Bank Jateng KCP Pasar Kliwon 

Kudus secara berganda. 

 

1.5.     Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan 

dalam  menentukan strategi  pemasaran  yang berwawasan pada kesetiaan agar 

tercipta kepercayaan nasabah pada bank serta hasil penelitian ini diharapkan 
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digunakan sebagai masukan dalam pengembangan ilmu pemasaran dan sebagai 

bahan acuan untuk penelitian selanjutnya. 
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