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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Sektor jasa perbankan adalah salah satu sektor jasa yang sangat dibutuhkan oleh 

masyarakat. Karena sektor ini begitu dibutuhkan oleh masyarakat maka sektor 

perbankan mengalami pertumbuhan yang sangat pesat. Hal ini ditandai dengan 

pertambahan jumlah bank umum yang beroperasi di Indonesia. Menurut data dari 

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) jumlah bank umum yang beroperasi di Indonesia 

adalah sejumlah 109 bank. Dengan semakin bertambahnya jumlah bank umum yang 

beroperasi maka persaingan antar bank menjadi sangat ketat. Tiap bank umum secara 

terus menerus dalam jangka waktu tertentu mengeluarkan produk-produk perbankan 

beserta fasilitas-fasilitas yang dapat diberikan kepada nasabah dengan tujuan untuk 

mendapatkan dan mempertahankan nasabah baru. 

Selain itu dengan semakin beragamnya produk maupun fasilitas yang diberikan 

oleh bank kepada nasabah maka sangat mungkin terjadi permasalahan dalam 

pelaksanaannya terhadap nasabah. Jumlah pengaduan jasa finansial melalui YLKI 

atau Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia meningkat sepanjang tahun 2019 

(Kompas, 2020). Peningkatan tersebut tercatat 46,9 persen dari 1.871 pengaduan 

konsumen yang masuk (Kompas, 2020). YLKI merincikan bahwa terdapat lima jasa 

finansial yang mendominasi dari jenis pengaduan masyarakat terkait masalah 

finansial yakni meliputi perbankan, uang elektronik, asuransi, leasing, dan pinjaman 

online (Kompas, 2020). YLKI juga menyebut selama 7 tahun terakhir ada banyak 

pengaduan yang terjadi, bahkan untuk produk jasa finansial menduduki rangking 1 

sampai tiga teratas untuk yang mendominasi pengaduan tertinggi (Kompas, 2020). 

Data YLKI mencatat ada 10 besar pengaduan konsumen berdasar komoditas, yakni 

perbankan sebanyak 106 kasus, pinjaman online sebanyak 96 kasus, perumahan 81 

kasus dan belanja online 34 kasus (Kompas, 2020). Menurut OJK hingga September 

2020 secara total, pengaduan yang masuk ke OJK mencapai 270.000. Adapun 

pengaduan yang masuk paling banyak dari bank, multifinance dan diikuti fintech. 

(Kontan, 2020). Bank sebagai lembaga keuangan menduduki peringkat tertinggi 

dalam jumlah pengaduan. Kualitas layanan yang baik, penanganan keluhan nasabah 

yang baik, dan kepercayaan nasabah menjadi faktor penting bagi Bank untuk dapat 

menjalankan perusahaan dengan baik dan memenangkan persaingan yang semakin 

ketat. 
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Berkaitan dengan semakin mendominasinya layanan perbankan dan semakin 

ketatnya persaingan antar bank dewasa ini, maka dampak langsung dari hal ini adalah 

para nasabah menjadi lebih bersikap menuntut. Di dalam persaingan yang sedemikian 

ketat maka kualitas layanan menjadi salah satu strategi kunci yang harus diperhatikan 

oleh bank untuk mempertahankan dan meningkatkan bisnisnya. Sabir et al. (2014) 

mengatakan bahwa dalam persaingan bank yang kompetitif, bank dapat meningkatkan 

keuntungan melalui penyediaan layanan yang superior kepada nasabah mereka. Ha 

dan Jang (2009) memberikan pendapat bahwa kegagalan layanan terjadi ketika 

persepsi nasabah terhadap layanan tidak sesuai dengan harapan nasabah. Karena 

persaingan perbankan yang ketat maka kegagalan layanan akan membuat hubungan 

nasabah dengan bank menjadi rusak dan nasabah akan berpindah kepada bank 

kompetitor. Dalam beberapa penelitian terdahulu, kualitas layanan telah dianggap 

sebagai sebuah tingkatan dimana sebuah layanan telah memenuhi kebutuhan atau 

harapan nasabah (Lewis dan Mitchell, 1990). Ketika bank memenuhi kebutuhan dan 

harapan nasabah maka nasabah akan dipuaskan. Kepuasan nasabah ini mempengaruhi 

keputusan pembelian kembali oleh nasabah dan membuat mereka menjadi nasabah 

yang setia terhadap bank sehingga kepuasan nasabah menjadi kunci untuk 

mempertahankan nasabah (Kotler and Armstrong, 2012). 

Dimensi kualitas layanan menurut Parasuraman, Zeithaml, dan Berry dalam 

Tjiptono dan Chandra (2020) dibagi menjadi lima dimensi diantaranya tangibles, 

reliability, responsiveness, assurance, empathy. Parasuraman, Zeithaml, dan Berry 

(1988) menyebutkan bahwa dimensi service quality (servqual) sangat bernilai ketika 

digunakan secara periodik untuk melacak keadaan kualitas layanan saat itu dan 

sebagai tambahan pada pengukuran kualitas layanan bentuk yang lain. Menurut Akbar 

dan Parvez (2009) perusahaan saat ini harus menyadari perlunya belajar dan 

memahami berbagai kualitas layanan dari loyalitas nasabah yang mungkin membantu 

mereka untuk mengembangkan basis nasabah setia. Sebagaimana dinyatakan dalam 

literatur oleh Siddiqi (2011), Sabir et al. (2014) layanan berkualitas tinggi membantu 

untuk menghasilkan kepuasan nasabah, loyalitas nasabah, dan pertumbuhan pangsa 

pasar dengan mendapatkan nasabah baru, dan meningkatkan produktivitas dan kinerja 

keuangan. 

Pada saat pelaksanaannya nasabah akan memberikan penilaian terhadap kualitas 

layanan yang diterima namun ketika terjadi sebuah permasalahan atau tidak sesuai 

dengan ekspektasi mereka maka nasabah akan segera menuntut penanganan keluhan 

yang baik. Karena itu penanganan keluhan ikut menjadi faktor yang mempengaruhi 

penilaian nasabah terhadap suatu bank. Penanganan keluhan secara konseptual 

diyakini mampu menciptakan loyalitas nasabah. Sudah lebih dari 25 tahun lalu konsep 
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kepuasan nasabah lahir dan mulai dipraktekan dalam dunia usaha baik jasa maupun 

barang, dan manajemen keluhan merupakan unsur penting yang melatarbelakangi 

ditemukannya konsep dan teori kepuasan nasabah. Penanganan keluhan menjadi 

penting mana kala produk yang dihasilkan tidak sesuai dengan nilai yang diharapkan 

nasabah. Karena tidak ada satupun produk baik barang dan jasa yang sempurna tanpa 

ada kelemahan. Disisi lain selera dan tuntutan nasabah berubah dengan begitu cepat. 

Terlebih beberapa rujukan penelitian memperlihatkan hubungan penanganan keluhan 

dengan kinerja penjualan dan keuntungan perusahaan secara jangka panjang (Blodgett 

dan Anderson 2000). Menurut Kotler dan Keller (2016) pelanggan yang keluhannya 

diselesaikan dengan memuaskan memberi tahu rata-rata lima orang tentang perlakuan 

baik yang mereka terima. Namun, rata-rata pelanggan yang tidak puas mengeluh 

kepada 11 orang. Jika masing-masing dari ini memberi tahu orang lain, jumlah yang 

menerima kata-kata buruk dari mulut ke mulut dapat tumbuh secara eksponensial. Hal 

ini menunjukkan betapa besar pengaruh dari penanganan keluhan yang baik dengan 

keberlangsungan suatu perusahaan. 

Selain itu sebagai perusahaan jasa salah satu faktor yang sangat penting untuk 

menjaga kepuasan dan loyalitas nasabah adalah kepercayaan konsumen. Sebagai 

lembaga keuangan sebuah bank tentu diharapkan menjunjung tinggi kepercayaan 

konsumen sehingga dapat memberikan rasa aman kepada konsumen. Pernyataan 

tersebut diperkuat dengan pendapat para ahli yang menyatakan kepercayaan 

merupakan salah satu unsur penting dalam loyalitas konsumen, kepercayaan sebagai 

dasar penting untuk membangun dan memelihara hubungan jangka panjang (Akbar 

dan Parvez, 2009). Jadi dapat disimpulkan bahwa kepercayaan merupakan modal 

penting dalam meningkatkan loyalitas konsumen terutama dalam membangun 

hubungan jangka panjang, sehingga kepercayaan memegang peranan penting dalam 

keberlangsungan perusahaan untuk waktu yang akan datang. Menurut Kotler dan 

Keller (2016) membangun kepercayaan pelanggan adalah salah satu prasyarat untuk 

menikmati hubungan jangka panjang yang sehat dengan perusahaan. Hal ini dapat 

dikatakan bahwa kepercayaan sebagai tanda awal dari terciptanya sebuah komitmen. 

Karena itu untuk menjaga keberlangsungan usaha sebuah bank maka bank wajib 

memperhatikan dan menjaga kepercayaan konsumen. 

Karena itu bagi bank untuk dapat memenangkan persaingan di tengah persaingan 

yang sangat kompetitif, maka bank perlu memiliki kualitas layanan yang unggul, 

penanganan keluhan yang baik, serta kepercayaan nasabah. Jika tiga hal ini terpenuhi 

maka diharapkan dapat meningkatkan kepuasan dan loyalitas nasabah. Ketidakpuasan 

nasabah ini akan berpengaruh terhadap kepuasan dan loyalitas nasabah. Kondisi ini 

sangat relevan dengan temuan penelitian terdahulu Siddiqi (2011), Sabir et al. (2014), 

dan Karim (2019) yang menyatakan bahwa kualitas layanan nasabah berpengaruh 
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terhadap kepuasan dan loyalitas nasabah. Begitu juga dengan penanganan keluhan, 

penelitian terdahulu oleh Salim (2019) dan Shode (2017) menunjukkan bahwa 

penanganan keluhan juga berpengaruh terhadap kepuasan dan loyalitas nasabah. 

Selain itu kepercayaan menurut penelitian terdahulu Akbar dan Parvez (2009) 

berpengaruh kepada loyalitas nasabah dan menurut Sitorus dan Yustisia (2018) 

kepercayaan berpengaruh terhadap kepuasan dan loyalitas nasabah. 

Tujuan dari ketiga hal ini adalah mendapatkan loyalitas nasabah. Bagi sebuah bank 

loyalitas nasabah sangat penting. Agar kompetitif, banyak bank yang berinvestasi 

untuk meningkatkan sumber daya yang ada untuk dapat mempertahankan dan 

meningkatkan loyalitas nasabah. Mereka juga mencoba mendapatkan umpan balik 

bagaimana menjaga dan meningkatkan loyalitas nasabah. Untuk bank di Indonesia, 

loyalitas nasabah akan meningkatkan pertumbuhan dana melalui simpanan nasabah, 

giro, tabungan, deposito berjangka, pinjaman dan layanan lainnya. Konsep loyalitas 

nasabah memiliki dan mendapatkan perhatian dari para peneliti dan praktisi selama 

tiga dekade terakhir (Roig et al. 2009).  

PT. Bаnk Mayapada Internasional, Tbk аdаlаh sаlаh sаtu bаnk swаstа terkemukа 

di Indonesiа yаng sudаh dikenаl oleh mаsyаrаkаt luаs diаntаrа sekiаn bаnyаk bаnk 

yаng аdа di Kotа Surabaya. Bаnk Mayapada adalah bаnk trаnsаksionаl yаng 

menаwаrkаn rаngkаiаn jаsа perbаnkаn yаng memiliki kantor cabang dan layanan 

ATM yаng disediаkаn di berbаgаi lokаsi strаtegis di seluruh Indonesiа untuk 

memenuhi berаgаm kebutuhаn pаrа nаsаbаh. Bаnk Mayapada telаh mendаpаtkаn 

pengаkuаn, bаik dаlаm negeri mаupun luаr negeri, melаlui pencаpаiаn berbаgаi 

prestаsi dаn reputаsi. Pada tahun 2017 PT. Bank Mayapada Internasional, Tbk resmi 

naik kelas dalam kategori Bank Umum Kelompok Usaha (BUKU) 3, yang memiliki 

kecukupan modal inti Rp5 triliun hingga kurang dari Rp30 triliun (Bisnis, 2017). Hal 

ini menunjukkan Bank Mayapada terus berkembang dengan pesat.  

Mаsаlаh yаng dihаdаpi pihаk PT. Bank Mayapada Inernasional, Tbk аdаlаh 

аdаnyа persаingаn yаng mаkin tаjаm diаntаrа perusаhааn jаsа sejenis. Hаl ini sebаgаi 

аkibаt mаkin bаnyаknyа bаnk yаng аdа dengаn berbаgаi produk jаsа dаn pelаyаnаn 

untuk memenuhi kebutuhаn dаn memuаskаn nаsаbаhnyа. Untuk memenangkan 

persaingan tersebut maka pihak PT. Bank Mayapada Internasional, Tbk tentu sangat 

memperhatikan kualitas layanan, penanganan keluhan yang baik, serta menjaga 

kepercayaan konsumen demi menciptakan kepuasan dan loyalitas para nasabahnya. 

Beberapa hal telah dilakukan oleh PT. Bank Mayapada Internasional, Tbk untuk dapat 

tetap bersaing yaitu sejak tahun 2015, PT. Bank Mayapada Internasional, Tbk dengan 

gencar mempromosikan MyCall 1500029 yang merupakan hotline yang disediakan 

oleh bank serta membentuk divisi marketing communication dimana salah satu 

tugasnya adalah mengorganisasi akun resmi bank di media-media sosial online yang 
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ada agar mempermudah nasabah untuk mendapatkan informasi dan layanan 

perbankan serta dalam menyampaikan keluhan. Selanjutnya PT. Bank Mayapada 

Internasional, Tbk juga melalui divisi sumber daya manusia mengorganisasi 

pelatihan-pelatihan karyawan secara rutin dan berkala pada semua bagiannya dengan 

tujuan untuk meningkatkan kompetensi setiap karyawan bank. Selain itu juga 

membentuk divisi kualitas layanan yang bertugas untuk meningkatkan dan 

mengevaluasi kualitas layanan tiap kantor cabang agar memiliki kualitas layanan yang 

baik dan merata di setiap cabangnya. Berdasarkan latar belakang tersebut maka 

penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan membuktikkan pengaruh kualitas 

layanan, penanganan keluhan, dan kepercayaan terhadap loyalitas nasabah dengan 

kepuasan nasabah sebagai variabel intervening pada PT. Bank Mayapada 

Internasional, Tbk cabang Kapas Krampung Surabaya. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka rumusan 

masalahnya adalah sebagai berikut: 

1. Apakah kualitas layanan berpengaruh terhadap kepuasan nasabah pada PT. Bank 

Mayapada Internasional, Tbk cabang Kapas Krampung Surabaya? 

2. Apakah penanganan keluhan berpengaruh terhadap kepuasan nasabah pada PT. 

Bank Mayapada Internasional, Tbk cabang Kapas Krampung Surabaya? 

3. Apakah kepercayaan berpengaruh terhadap kepuasan nasabah pada PT. Bank 

Mayapada Internasional, Tbk cabang Kapas Krampung Surabaya? 

4. Apakah kualitas layanan berpengaruh terhadap loyalitas nasabah pada PT. Bank 

Mayapada Internasional, Tbk cabang Kapas Krampung Surabaya? 

5. Apakah penanganan keluhan berpengaruh terhadap loyalitas nasabah pada PT. 

Bank Mayapada Internasional, Tbk cabang Kapas Krampung Surabaya? 

6. Apakah kepercayaan berpengaruh terhadap loyalitas nasabah pada PT. Bank 

Mayapada Internasional, Tbk cabang Kapas Krampung Surabaya? 

7. Apakah kepuasan nasabah berpengaruh terhadap loyalitas nasabah pada PT. Bank 

Mayapada Internasional, Tbk cabang Kapas Krampung Surabaya? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian yang ingin dicapai berdasarkan rumusan masalah di atas adalah 

untuk menganalisis dan membuktikan: 

1. Pengaruh kualitas layanan terhadap kepuasan nasabah pada PT. Bank Mayapada 

Internasional, Tbk cabang Kapas Krampung Surabaya. 

2. Pengaruh penanganan keluhan terhadap kepuasan nasabah pada PT. Bank 

Mayapada Internasional, Tbk cabang Kapas Krampung Surabaya. 
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3. Pengaruh kepercayaan terhadap kepuasan nasabah pada PT. Bank Mayapada 

Internasional, Tbk cabang Kapas Krampung Surabaya. 

4. Pengaruh kualitas layanan terhadap kepuasan nasabah pada PT. Bank Mayapada 

Internasional, Tbk cabang Kapas Krampung Surabaya. 

5. Pengaruh penanganan keluhan terhadap loyalitas nasabah pada PT. Bank 

Mayapada Internasional, Tbk cabang Kapas Krampung Surabaya. 

6. Pengaruh kepercayaan terhadap loyalitas nasabah pada PT. Bank Mayapada 

Internasional, Tbk cabang Kapas Krampung Surabaya. 

7. Pengaruh kepuasan nasabah terhadap loyalitas nasabah pada PT. Bank Mayapada 

Internasional, Tbk cabang Kapas Krampung Surabaya. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

Berdasarkan tujuan penelitian yang hendak dicapai, maka penelitian ini diharapkan 

mempunyai manfaat dalam pengambilan keputusan baik secara langsung maupun 

tidak langsung. Adapun manfaat penelitian adalah sebagai berikut: 

1.4.1 Manfaat Teoretis 

Hasil penelitian diharapkan dapat bermanfaat sebagai masukan untuk 

pengembangan ilmu ekonomi, khususnya dalam bidang manajemen pemasaran dan 

perilaku konsumen. Selain itu hasil penelitian diharapkan dapat menjadi referensi bagi 

penelitian selanjutnya khususnya mengenai pengaruh kualitas layanan, penanganan 

keluhan, dan kepercayaan terhadap loyalitas nasabah dengan kepuasan nasabah 

sebagai variabel intervening. 

1.4.2 Manfaat Praktis 

Hasil penelitian diharapkan dapat menjadi masukan bagi PT. Bank Mayapada 

Internasional, Tbk cabang Kapas Krampung Surabaya dalam upaya meningkatkan 

kualitas layanan, penanganan keluhan, dan kepercayaan pada nasabah sehingga dapat 

meningkatkan kepuasan dan loyalitas nasabah PT. Bank Mayapada Internasional, Tbk 

cabang Kapas Krampung Surabaya. 

  

 

 

 


