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BAB I  

PENDAHULUAN 
 

1.1 Latar Belakang Penelitian 

Pada era Globalisasi saat ini persaingan menjadi sangat ketat dari berbagai 

bidang usaha, persaingan yang semakin ketat ini membuat para perusahaan harus 

mampu menetapkan suatu strategi agar dapat mempertahankan konsumen, saat ini 

banyak industri mulai tumbuh di Batam yang meliputi pariwisata, komunikasi, 

listrik, air, gas industri dan galangan kapal. Dengan di dukung semua itu Batam 

menjadi tempat berinvestasi bagi para pengusaha dan penanaman modal di Batam, 

oleh karena itu banyak pola pikir masyarakat yang mulai mempersiapkan rencana 

untuk menabung di masa depan dan salah satu penyedia jasa penyimpanan uang 

yang aman dan mempermudah penggunanya adalah dengan menabung uang di 

perbankan.  

Pertumbuhan sektor perbankan pada saat 2017 relatif stabil, tercatat 

pertumbuhan meningkat sebesar Rp56,33 triliun dengan pangsa 0,81% dari 

perbankan nasional. Bank konvesional terlihat masih mendominasi kegiatan 

perbankan di Kepri yang termasuk di Batam dengan total aset sebesar Rp50,09 

triliun atau dari total aset perbankan sebesar 88,91% data tersebut jauh lebih besar 

di bandingkan dengan total aset Bank Perkreditan Rakyat (BPR) yang tercatat 

sebesar Rp6,24 triliun, sedangkan untuk total aset bank syariah tercatat sebesar 

Rp3,73 triliun tumbuh sebesar 23,94% dibanding april tahun 2016 dengan pangsa 

1,48% dari total aset perbankan syariah nasional (batamnews.co.id, 2017). 
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Dari data tersebut bank konvesional memiliki pertumbuhan lebih besar dan 

mendominasi kegiatan perbankan saat ini, bank konvesional merupakan suatu 

bank yang melaksanakan kegiatan usaha yang di lakukan secara konvensional 

dalam memberikan jasa untuk lalu lintas pembayaran pada umumnya yang sangat 

berguna atau bermanfaat bagi pengusaha yang berbisnis di Batam. Bank 

konvesional di kenal sebagai salah satu perusahaan yang berbadan hukum, bank 

konvesional termasuk lembaga usaha perbankan yang mempunyai peranan dalam 

melayani kepentingan dan kebutuhan masyarakat di bidang jasa keuangan 

khususnya untuk pengusaha, oleh sebab itu bank konvesional harus selalu 

meningkatkan kinerjanya melalui CSR mereka untuk menganalisa kebutuhan 

masyarakat terutama pengusaha yang ada di Batam sehingga dapat tumbuh 

dengan sehat dalam fungsinya sebagai penyedia jasa perbankan. 

Pada saat ini banyak bank konvesional yang berusaha mempertahankan 

nasabahnya tetapi itu saja tidak cukup jika perbankan hanya dengan mengukur 

tingkat kepuasan nasabah, namun ada cara yang lebih baik lagi yaitu dengan 

mengukur loyalitas dari nasabah tersebut. Bagi perusahaan perbankan loyalitas 

nasabah merupakan suatu hal yang penting. Oleh sebab itu bank melakukan 

berbagai cara agar nasabah selalu loyal dan tidak gampang berpindah ke bank 

lain, untuk itu dibutuhkan pemahaman sosial dalam perbankan dimana 

pemahaman sosial tersebut bisa menjadi suatu yang menentukan loyalitas dari 

nasabah atau pelanggan, oleh karena itu di butuhkan penelitian yang berdampak 

dari CSR yaitu terdiri dari customer centric merupakan suatu strategi CSR yang  

cenderung fokus pada tujuan dalam kepuasan pelanggan, Yusof et al., (2015) 
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berpendapat inisiatif customer-centric CSR memiliki pengaruh yang lebih kuat 

terhadap sikap dan perilaku nasabah terhadap bank dibandingkan dengan inisiatif 

filantropi dan lingkungan. Customer centric juga ditemukan inisiatif yang paling 

banyak dipilih pelanggan. Seperti yang di lakukan oleh Bank BRI yang di mana 

berusaha untuk membangun kepuasan pelanggan dengan mengembangkan digital 

banking yang sesuai keinginan dan kebutuhan nasabah, nantinya layanan ini akan 

berguna dalam membantu nasabah yang berada di pesisir seperti petani dan 

nelayan agar bisa menikmati perbankan seperti halnya menabung, fasilitas 

pinjaman hingga mengambil uang melalui digital banking tersebut 

(wirausahabrilian.bri.co.id, 2017). 

Ethic dalam customer social responsibility merupakan strategi yang dilakukan 

perusahaan dengan mewajibkan kariyawan berprilaku baik dan sopan untuk 

menjaga hubungan baik dengan pelanggan dan loyal terhadap sebuah perusahaan. 

Menurut Basgoze dan Tektas (2012) menyatakan kesadaran pelanggan tentang 

kegiatan pemasaran yang etis dari perusahaan adalah salah satu isu seputar studi 

etika pemasaran. Dalam etika studi di masa lalu ditemukan etis kepada kesadaran 

konsumen memiliki dampak keputusan pembelian mereka. Pelanggan juga 

bersedia membayar harga premium atau loyal untuk perusahaan yang beroperasi 

dalam perilaku etis. Seperti yang di lakukan oleh Bank Mandiri yang di mana dia 

melakukan program wirausaha muda mandiri yang bertujuan untuk melestarikan 

kelangsungan hidup budaya di suatu daerah, dimana memperlihatkan memiliki 

etika kepedulian terhadap wiarausaha dan pelestarian budaya daerah kepada 

konsumen (csr.bankmandiri.co.id, 2016).  
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Sedangkan untuk green environment strategi pemasaran hijau sebagai 

keunggulan yang kompetitif dengan mulai ikut bertanggung jawab secara sosial 

(CSR) dalam menyikapi isu-isu lingkungan untuk mengikat pelanggan dan loyal 

terhadap perusahaan. Yusof et al., (2015) menurutnya. Dalam sistem keuangan 

khususnya dalam studi yang lebih baru, citra hijau pada toko pengecer ternyata 

mempengaruhi loyalitas pada sebuah toko pengecer. Seperti yang di lakukan oleh 

Bank BNI yang di mana dia menjalankan program kemitraan dan bina lingkungan 

dibeberapa kota di Indonesia (swa.co.id, 2014).           

Philanthropic merupakan strategi dengan menunjukan komitmen mereka 

dengan masyarakat, dan juga menjadi sarana memenuhi tanggung jawab ekonomi 

dengan meningkatkan reputasi perusahaan mereka seperti melakukan sumbangan 

dan kegiatan amal yang dimana dapat mempengaruh dalam customer loyalty.  

Nareeman & Hassan (2013) Kegiatan sukarela seperti karyawan dan manajer 

menghabiskan waktu untuk pengembangan masyarakat atau dukungan yang dapat 

membangun hubungan baik dengan pelanggan dan meningkatkan loyalitas 

pelanggan. Seperti yang di lakukan oleh Bank CIMB Niaga yang di mana  

melakukan program CIMB Niaga peduli dalam bidang pendidikan, 

pengembangan dan pemberdayaan masyarakat (bola.kompas.com, 2013).  

Semua kegiatan tersebut mempengaruhi terhadap loyalitas pelanggan inilah 

yang menyebabkan munculnya inovasi dalam kebutuhan tanggung jawab sosial 

perusahaan corporate social responsibility, karena sebab itu beberapa bank di 

Indonesia melaksanakan inovasi dalam kegiatan yang berhubungan dengan 
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kegiatan sosial untuk mempertahankan nasabah yang telah loyal dan untuk 

mendapat tanggung jawab sosial perusahaan (CSR). 

Lembaga keuangan membuat strategi tersebut berguna untuk memikat 

nasabahanya. Untuk itu penting suatu perusahaan menggunakan corporate social 

responsibility (CSR) sebagai inovasi strategi bisnis yang berasal dari kebutuhan 

dan keinginan pelanggan. Sebuah perhatian itu juga berdampak pada konsumen, 

pekerja, pemerintah terhadap konsep CSR yang didasarkan dari gagasan bahwa 

ada bisnis yang tidak hanya untuk keuntungan semata, hal itu juga diakui sebagai 

bagian fundamental dari strategi pemasaran perusahaan perbankan. 

Oleh karena itu di temukan bahwa sejumlah lembaga keuangan adalah 

investor terbesar dalam tanggung jawab sosial (CSR) oleh karena itu dengan 

kecenderungan komunitas baru, filantropis dan berkomitmen dalam lingkungan 

antara konsumen saat ini. Lembaga keuangan telah merespon tren ini dengan 

mengadaptasi konsep tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) sebagai strategi 

baru mereka. memang banyak perusahaan bisnis saat ini melakukan pemasaran 

konvensional dengan memiliki perhatian pada peningkatan strategi yang 

dirancang untuk menampilkan inovasi CSR mereka bahkan peningkatan strategi 

yang direncanakan berfungsi untuk menampilkan CSR mereka. Mirabi et al, 

(2014) mengakui bahwa faktor terkait seperti nilai korelasi, tren sosial dan 

kecenderungan etis dalam menentukan keberhasilan CSR. Sehingga dapat tumbuh 

dengan sehat dan melaksanakan fungsinya sebagai penyedia jasa perbankan, 

berdasarkan kesimpulan di atas maka penulis melakukan penilitian berjudul 
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“Analisis Pengaruh Initiatives Corporate Social Responsibility (CSR) 

Terhadap Customer Loyalty Bank Konvesional di Batam “ 

 

1.2 Permasalahan Penelitian 

Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah di kemukakan di atas, maka 

permasalahan yang dapat di indentifikasi adalah: 

1. Apakah customer centric berpengaruh terhadap customer loyalty nasabah 

perbankan di batam?  

2. Apakah green environment berpengaruh terhadap customer loyalty 

nasabah perbankan di batam? 

3. Apakah ethic berpengaruh terhadap customer loyalty nasabah perbankan di 

batam? 

4. Apakah philanthropic berpengaruh terhadap customer loyalty nasabah 

perbankan di batam? 

 

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1.3.1 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan permasalahan di atas, adapun tujuan dalam penelitian ini adalah : 

1. Untuk mengetahui pengaruh customer centric terhadap customer loyalty 

nasabah perbankan di batam. 

2. Untuk mengetahui pengaruh variabel green environment terhadap 

customer loyalty nasabah perbankan di batam. 
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3. Untuk mengetahui pengaruh variabel ethic terhadap customer loyalty 

nasabah perbankan di batam. 

4. Untuk mengetahui pengaruh variabel philanthropic terhadap customer 

loyalty nasabah perbankan di batam. 

1.3.2 Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah 

1. Bagi manajemen perusahaan 

Sebagai bahan informasi dan mempertimbangkan bagi perusahaan yang 

dapat dijadikan sebagai referensi dalam usaha mempertahankan kualitas 

pelayanan perusahaan jasa terutama dalam industri bank dan juga 

meningkatan loyalitas terhadap pelanggan 

2. Bagi akademisi 

Sebagai referensi dan informasi untuk penelitian yang akan datang dan 

penelitian selanjutnya diharapkan mampu memperbaiki atau 

menyempurnakan  kekurang yang ada di penelitian ini.  

3. Bagi peneliti  

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan wawasan 

penulis khususnya yang berkaitan dengan kegiatan CSR terhadap customer 

loyalty nasabah perbankan di batam. 

  

1.4 Sistematika Pembahasan 

Penelitian ini terbagi menjadi lima bab dimana masing-masing bab terbagi 

dalam beberapa sub bab yang mendukung keseluruhan isi bab.  
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Adapun sistematika pembahasaan dalam skripsi ini terdiri dari : 

BAB I : PENDAHULUAN 

Menjelaskan uraian latar belakang penelitian, permasalahan  

penelitian, tujuan dan manfaat penelitian, serta sistematika   

pembahasan.  

BAB II : KERANGKA TEORETIS DAN PERUMUSAN HIPOTESIS 

Menjelaskan dan membahas definisi, kajian teoretis dan hasil 

penelitian dari  penelitian sebelumnya mengenai faktor yang 

mempengaruhi loyalitas konsumen serta model penelitian 

terdahulu, model dan hipotesis penelitian yang akan uji. 

BAB III : METODE PENELITIAN 

Menjelaskan rancangan penelitian, objek penelitian, definisi 

operasional variable, teknik pengumpulan data, dan metode analisis 

data. 

BAB IV : ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

Dalam bab ini memberikan hasil uji statistik deskriptif, hasil 

analisis dan pembahasan yang berhubungan dengan permasalahan 

yang diteliti. 

BAB V : KESIMPULAN, KETERBATASAN DAN REKOMENDASI 

Berisikan kesimpulan, keterbatasan yang dialami saat melakukan 

penelitian dan rekomendasi terhadap perusahaan dan peneliti 

selanjutnya berdasarkan hasil penelitian. 
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