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BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Saat ini bank menjadi salah satu kegiatan usaha yang memegang peranan 

penting dalam perekonomian di negara kita. Bank juga merupakan salah satu 

produk jasa yang digunakan oleh masyarakat luas dalam melakukan kegiatan 

perekonomian. Kota Surabaya yang merupakan salah satu pusat perdagangan dan 

juga perekonomian nasional turut serta dalam menyumbang permintaan akan dana 

dan juga fasilitas penyimpanan dana. Hal ini di buktikan dengan semakin 

bertumbuh kembangnya perbankan di wilayah Surabaya, baik kantor pusat 

maupun cabang suatu bank. Semakin berkembang pesatnya dunia perbankan saat 

ini bukan antar bank konvensional saja namun juga antara bank konvensional 

dengan bank syariah. Sehingga menuntut bank konvensional harus lebih mengerti 

terhadap kebutuhan maupun perilaku nasabah sehingga nasabah tidak akan 

berpindah ke bank syariah maupun bank lain. Hal ini yang menjadi salah satu 

tantangan tersendiri bagi bank untuk dapat menarik nasabah menyimpan dananya 

di bank tersebut.

Dalam usaha mendapatkan nasabah, promosi sangat diperlukan. Oleh 

karena itu dalam melakukan promosi ada beberapa faktor yang harus diperhatikan 

untuk mendukung kegiatan tersebut. Agar kegiatan promosi dapat berjalan lancar, 

perlu adanya tujuan yang jelas dari kegiatan promosi yang akan dilakukan oleh 

bank tersebut. Promosi berkenaan pula dengan mempengaruhi tingkah laku 
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pembeli, maka kegiatan promosi sangatlah penting dalam meningkatkan nasabah. 

Karena dengan promosi, nasabah dapat mengetahui tentang sifat dan karakteristik 

produk yang ditawarkan oleh bank.

Tanpa promosi jangan diharapkan Nasabah dapat mengenal bank. Oleh 

karena itu, promosi merupakan sarana yang paling ampuh untuk menarik dan 

mempertahankan nasabahnya. Salah satu tujuan promosi bank adalah 

menginformasikan segala jenis produk yang ditawarkan dan berusaha menarik 

calon nasabah yang baru. Kemudian promosi juga berfungsi mengingatkan 

Nasabah akan produk, promosi juga mempengaruhi nasabah untuk membeli dan 

akhirnya promosi juga akan meningkatkan citra bank di mata Nasabahnya. 

(Kasmir,2008:155).

Selain promosi, bank juga harus menentukan lokasi yang strategis untuk 

mendirikan kantor cabangnya. Lokasi suatu bank akan mempengaruhi kelancaran 

dari usaha tersebut. Penentuan lokasi suatu cabang bank merupakan salah satu 

kebijakan yang sangat penting. Bank yang terletak dalam lokasi yang strategis 

sangat memudahkan nasabah dalam berurusan dengan bank. (Kasmir,2008:145).

Kualitas pelayanan juga memiliki hubungan yang erat dengan keputusan

nasabah menyimpan dananya di bank. Kualitas pelayanan memberikan suatu 

dorongan kepada Nasabah untuk menjalin ikatan/hubungan yang kuat dengan 

bank. Dalam jangka panjang, memungkinkan bank untuk memahami dengan 

seksama harapan nasabah serta kebutuhan mereka. Dengan demikian, bank dapat 

meningkatkan nilai simpanan Nasabah di bank dengan memaksimumkan 
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pengalaman Nasabah yang menyenangkan dan meminimumkan pengalaman 

nasabah yang kurang menyenangkan.

Pelayanan kepada nasabah menjadi penting bagi bank dalam upaya 

memberikan kenyamanan kepada Nasabah sehingga nasabah tetap percaya pada 

bank dan meminimumkan nasabah pindah ke bank lain. Pelayanan bermutu hanya 

bisa dipahami dari sudut pandang nasabah sehingga bank harus merumuskan 

pelayanan bermutu melalui sudut pandang nasabah tersebut. Begitu juga dengan 

kehadiran beragam layanan perbankan di Indonesia yang berlomba-lomba 

memberikan pelayanan bermutu bagi setiap nasabahnya. Untuk kemajuan bank 

maka perlu mencermati permintaan Nasabah terhadap suatu produk atau jasa yang 

akan ditawarkan, salah satunya yaitu dengan meningkatkan kualitas pelayanan. 

Nasabah dapat memutuskan terhadap suatu produk atau jasa, salah satunya 

dengan meningkatkan kualitas pelayanan.

Bank Mandiri merupakan salah satu bank milik negara dengan simpanan 

dari nasabah yang sangat besar. Sampai dengan bulan juni 2014 nilai simpanan 

tabungan nasabah di Bank Mandiri lebih besar dari pada BRI yaitu sebesar Rp. 

205.015.797.000.000. Namun jika dilihat dari perkembangan empat tahun 

terakhir, nilai perkembangan simpanan tabungan Nasabah Bank Mandiri menurun 

cukup tajam pada periode 2013-2014 yaitu hanya berkembang sebesar Rp. 

19.019.710.000.000 di bandingkan dengan periode tahun sebelumnya pada 

periode 2012-2013 perkembangan nilai simpanan tabungan nasabah mencapai Rp. 

29.320.234.000.000. Pada periode 2013-2014 perkembangan nilai simpanan 
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tabungan Nasabah Bank Mandiri juga lebih rendah dibandingkan dengan BRI 

yaitu mencapai Rp. 25.522.473.000.000.

Tabel 1.1
DATA PERBANDINGAN LAPORAN POSISI KEUANGAN

TABUNGAN BANK MANDIRI DAN BRI
(dalam jutaan)

Nama Bank Juni 2011 Juni 2012 Juni 2013 Juni 2014

MANDIRI 127,382,640 156,675,853 185,996,087 205,015,797

BRI 123,757,332 155,721,240 176,167,416 201,689,889

Sumber : Laporan posisi keuangan (Neraca) Bank Mandiri dan BRI, diolah

Laporan posisi keuangan (Neraca) Bank Mandiri mengalami penurunan 

nilai perkembangan tabungan dari tahun sebelumnya dan juga perkembangannya 

pada periode 2013-2014 lebih rendah dibandingkan dengan BRI. sehingga Bank 

Mandiri perlu melakukan cara-cara untuk meningkatkan nilai simpanan tabungan 

untuk terus dapat memenangkan persaingan di dunia perbankan. Berdasarkan 

penurunan diatas peneliti tertarik untuk mengkaji pengaruh promosi, lokasi dan 

kualitas pelayanan terhadap keputusan nasabah menabung pada Bank Mandiri di 

Surabaya.

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah dan uraian yang dikemukakan diatas, maka 

akan dapat dirumuskan sebagai berikut :

1) Apakah promosi berpengaruh secara positif signifikan terhadap keputusan 

nasabah menabung pada Bank Mandiri di Surabaya?

2) Apakah lokasi berpengaruh secara positif signifikan terhadap keputusan 

nasabah menabung pada Bank Mandiri di Surabaya?
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3) Apakah kualitas pelayanan berpengaruh secara positif signifikan terhadap

keputusan nasabah menabung pada Bank Mandiri di Surabaya?

4) Apakah promosi, lokasi, dan kualitas pelayanan berpengaruh secara 

simultan terhadap keputusan nasabah menabung pada Bank Mandiri di 

Surabaya?

1.3 Tujuan  Penelitian

Berdasarkan pada latar belakang dan rumusan masalah, maka penelitian ini 

dilakukan dengan tujuan sebagai berikut :

1) Untuk menganalisis pengaruh promosi terhadap keputusan nasabah

menabung pada Bank Mandiri di Surabaya.

2) Untuk menganalisis pengaruh lokasi terhadap keputusan nasabah menabung 

pada Bank Mandiri di Surabaya.

3) Untuk menganalisis pengaruh kualitas pelayanan terhadap keputusan 

nasabah menabung pada Bank Mandiri di Surabaya.

4) Untuk menganalisis pengaruh promosi, lokasi, dan kualitas pelayanan 

secara simultan terhadap keputusan nasabah menabung pada Bank Mandiri 

di Surabaya.

1.4 Manfaat Penelitian

Dari tujuan penelitian diatas maka manfaat yang ingin dicapai dalam penelitian ini 

adalah :

1. Bagi bank

Diharapkan dari penelitian ini akan menghasilkan suatu masukan pemikiran dan 

input yang bermanfaat sehingga bank dapat menerapkan strategi-strategi baru 
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untuk meningkatkan jumlah nasabah serta simpanannya pada Bank Mandiri di 

Surabaya.

2. Bagi perguruan tinggi

Dapat menambah keperpustakaan dan dapat dijadikan bahan bacaan yang 

berisikan suatu studi tentang manajemen perbankan yang bersifat ilmiah.

3. Bagi penulis

Penelitian ini merupakan suatu kesempatan bagi penulis menerapkan ilmu dan 

pengetahuan, dan untuk menambah wawasan dan pengetahuan di bidang 

manajemen perbankan.

1.5 Sistematika Penulisan Skripsi

Untuk mempermudah cara penulisan skripsi, penulis membagi 

penggunaan bab-bab secara teratur dan sistematis agar mudah dibaca dan 

dipahami oleh pembaca. Dengan cara penulisan tersebut maka dapat 

memungkinkan pembahasan dilakukan secara sistematis, bertahap, terperinci pada 

tiap bab dan sub babnya. Adapun sistematika penulisan skripsi ini adalah sebagai 

berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan tentang pembahasan latar belakang masalah, perumusan 

masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian serta sistematika penulisan 

proposal.
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BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini menguraikan tentang hasil penelitian terdahulu yang ada kaitannya dengan 

penelitian saat ini. Serta membahas tentang landasan teori, keramgka pemikiran 

dan hipotesis penelitian.

BAB III : METODE PENELITIAN

Bab ini menguraikan tentang rancangan penelitian, batasan penelitian, identifikasi 

variable, definisi operasional dan pengukuran variable, populasi, sampel dan 

teknik pengambilan sampel, instrument penelitian, data dan metode pengumpulan 

data, uji validitas dan reliabilitas instrument penelitian, teknis analisis data. 

BAB IV : GAMBARAN SUBYEK PENELITIAN DAN ANALISIS DATA

Dalam bab ini dijelaskan tentang gambaran subyek penelitian yang akan 

dianalisis, selain itu bab ini juga membahas analisis data untuk menjelaskan 

tentang variabel yang diteliti dan penjelasan tentang hasil pengujian hipotesis 

serta pembahasan dari pengujian hipotesis tersebut.

BAB V : PENUTUP

Dalam bab ini dijelaskan tentang kesimpulan dari hasil penelitian yang dilakukan, 

keterbatasan penelitian serta saran yang diharapkan berguna bagi penelitian yang 

akan datang.


