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BAB I 
PENDAHULUAN 

 
1.1 Latar Belakang Penelitian 

Bank Indonesia memperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 

tahun 2019 akan berada di kisaran 5%-5,4%. Kondisi tersebut terlihat dari kondisi 

pertumbuhan ekonomi kuartal I-2019 yang hanya tumbuh 5,07%, lebih rendah dari 

kuartal sebelumnya yang tumbuh 5,18%. Meskipun sedikit lebih tinggi dari kuartal 

yang sama di tahun sebelumnya yang tumbuh 5,06%. Faktor eksternal menjadi 

salah satu dorongan utama pertumbuhan saat ini terutama melalui kenaikan harga 

komoditas. Selain itu, ada faktor meningkatnya ekspor dan investasi yang 

diharapkan bisa memperkuat daya saing (www.detik.com, 2019).  

Pada rasio kredit bermasalah (Non Performing Loan) masih aman terjaga, 

tetapi Bank Indonesia dan OJK (Otoritas Jasa Keuangan) harus selalu mengawasi 

pergerakannya. Sedangkan pada sisi pemenuhan kebutuhan lapangan kerja, Bank 

Indonesia melihat adanya kebijakan untuk meningkatkan penerimaan. Hal tersebut 

sebagai cara membiayai keberlanjutan pembenahan dalam sektor tenaga kerja, 

pasar keuangan dan produksi. Sistem ekonomi Indonesia akan selalu meningkat 

bergantung dari bagaimana pemerintah mengakumulasikan berbagai indikator. 

Seperti mendorong investasi swasta, upaya pembangunan infrastruktur dan 

diperkirakan investasi sendiri berkontribusi sebanyak 35% terhadap pertumbuhan 

ekonomi PDB 2018. Selain itu, melihat situasi terhadap naiknya harga minyak 

mentah dunia akan meningkatkan pemasukan negara pada sektor minyak dan gas 

bumi (www.detik.com, 2019). 

Pertumbuhan ekonomi suatu negara dapat ditandai dengan pertumbuhan 

industri perbankan yang ada dalam negara tersebut. Semakin berkembang industri 
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perbankan maka semakin baik pula pertumbuhan ekonomi negara itu sendiri. 

Karena kegiaatan perekonomian berhubungan erat dengan perbankan (Amin et al., 

2012). Bank merupakan lembaga keuangan yang menjadi tempat bagi perusahaan, 

badan-badan pemerintahan dan swasta, maupun perorangan untuk menyimpan 

dananya. Melalui berbagai kegiatan perbankan dan berbagai jasa yang diberikan, 

bank melayani kebutuhan pembiayaan serta melancarkan mekanisme sistem 

pembayaran bagi semua sektor perekonomian. Hubungan antara pihak bank dengan 

nasabah menyangkut kebutuhan para nasabah terhadap jasa bank dan kesanggupan 

bank untuk dapat memenuhi kebutuhan nasabah khususnya bagi yang tinggal di 

kota besar (www.detik.com, 2019). 

Pertumbuhan ekonomi Batam yang sudah mencapai 4,47 % pada tahun 

2018, dinilai cukup menjadi kabar baik jika dibandingkan tahun sebelumnya. Badan 

Pengusahaan (BP) Batam menargetkan pertumbuhan ekonomi Batam pada 2019 

sebesar 7 %. Untuk menunjang tercapainya pertumbuhan ekonomi tersebut, BP 

Batam selaku pengelola perekonomian menerapkan langkah strategis lain yang 

pada intinya untuk menjaga pertumbuhan ekonomi ke arah yang positif. Hal terbaru 

yang dilakukan adalah melakukan diskusi lintas instansi untuk menampung 

masukan dari pelaku ekonomi di berbagai sektor, sehingga didapat pilihan langkah-

langkah strategis untuk membangun ekonomi Batam menjadi lebih maju lagi 

(www.batampos.co.id, 2019). Namun pemerataan ekonomi belum sepenuhnya 

tercapai terlihat dari masih banyaknya masyarakat yang memiliki akses terbatas 

terhadap sumberdaya ekonomi untuk mengeksploitasi sumberdaya yang ada 

tersebut, khususnya sumberdaya finansial. Keterbatasan tersebut akhirnya 

membuat masih tingginya jumlah masyarakat lapisan menengah kebawah yang 
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memiliki kehidupan ekonomi yang rendah. Sejauh ini masih banyak daerah yang 

belum memiliki akses keuangan seperti bank-bank umum yang memadai sehingga 

dibutuhkan lembaga lain yang dapat memberikan akses finansial secara langsung, 

diantaranya adalah Bank Perkreditan Rakyat (www.batampos.co.id, 2019). 

Bank Perkreditan Rakyat (BPR) merupakan lembaga keuangan yang 

bertujuan untuk melayani kebutuhan pelayanan jasa-jasa perbankan bagi 

masyarakat ekonomi lemah dan usaha kecil di Indonesia. BPR memiliki peran 

penting bagi usaha kecil dalam peningkatan pembiayaan usaha karena usaha mikro 

dan kecil memerlukan suntikan modal dari pihak luar. Usaha mikro dan kecil 

merupakan sektor yang berperan penting dalam perekonomian Indonesia. 

Berdasarkan data Kementerian Koperasi dan UKM Indonesia tahun 2017, jumlah 

usaha mikro dan kecil di Indonesia adalah 56 juta unit atau 99% dari jumlah seluruh 

unit usaha yang ada di Indonesia. Usaha mikro dan kecil ini juga menyerap 94% 

jumlah tenaga kerja yang ada dan memberikan kontribusi sebesar 45% pada Produk 

Domestik Bruto. Artinya, usaha kecil berperan sebagai penunjang perekonomian 

dan memiliki kontribusi positif terhadap kestabilan perekonomian secara mikro 

(www.batampos.co.id, 2019).  

Pada tahun 2006, volume usaha bank umum dan BPR yang diukur dari total 

asset masing-masing telah mencapai Rp.14,59 triliun dan 428 miliar. Sementara itu, 

pengerahan dana masyarakat yang terdiri dari giro, simpanan berjangka dan 

tabungan baik berupa Rupiah maupun valuta asing pada Bank Umum mencapai 

Rp.12,42 triliun dan BPR sebesar Rp.357 miliar , sedangkan penyaluran kredit 

perbankan dalam rupiah dan valuta asing Bank Umum mencapai Rp.6,67 triliun 

dan BPR sebesar Rp.232 miliar. (www.bi.go.id)  
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Namun, perkembangan usaha kecil di Indonesia masih memiliki berbagai 

kendala, terutama dalam hal pemenuhan modal usaha dari lembaga keuangan 

formal seperti bank. Disinilah peran utama BPR untuk ikut berkontribusi dalam 

peningkatan perekonomian masyarakat pada sektor ekonomi mikro dengan 

memberikan akses terhadap kebutuhan sumberdaya secara finansial 

(www.batampos.co.id, 2019).  

Seiring perkembangan dan pertumbuhan Kota Batam sebagai salah satu 

pusat industri dan jasa, maka sektor jasa perbankan di Batam juga bertumbuh begitu 

pesat, terbukti dengan banyak berdirinya bank pemerintah dan swasta di Batam. 

Posisi kota Batam sebagai pusat pertumbuhan ekonomi di wilayah Kepulauan Riau 

yang sedang giat membangun berbagai sektor, terutama sektor industri dan 

perdagangan turut mempengaruhi pendapatan masyarakat Batam dan hal ini 

meningkatkan kesadaran masyarakat akan kebutuhan terhadap jasa perbankan 

termasuk BPR. Di Batam sampai tahun 2018 telah ada 28 unit BPR, dengan 

pertumbuhan yang baik dan diharapkan dapat menjadi motor utama kemajuan 

industri mikro atau UMKM di Batam. Berikut ditampilkan BPR dikota Batam 

dengan kinerja terbaik dan asset terbesar. 

Tabel 1.2 

Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Terbaik dan Aset Terbesar di Batam (2014) 

No Nama BPR Jumlah Aset 

1. BPR Dana Nusantara  Rp 506.250.058 

2. BPR Sejahtera Batam  Rp 261.672.794 

3. BPR Banda Raya  Rp 226.420.000 

4. BPR Barelang Mandiri  Rp 225.999.000 

5. BPR Dana Makmur  Rp 220.695.000 
Sumber : www.ojk.go.id 
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Konsep kualitas layanan telah menjadi faktor yang sangat dominan terhadap 

keberhasilan organisasi, baik organisasi profit maupun non profit. Karena apabila 

nasabah atau konsumen merasa bahwa kualitas layanan yang diterimanya baik atau 

sesuai harapan, maka akan merasa puas, percaya dan mempunyai komitmen 

menjadi nasabah yang loyal. Nasabah yang puas, percaya dan berkomitmen 

terhadap barang atau jasa, maka akan dengan mudah membentuk niatnya dalam 

membeli ulang dan memiliki kecenderungan semakin sering pembelian barang / 

jasa, serta semakin loyal terhadap barang dan jasa tersebut. Pada akhirnya 

terbentuklah hubungan jangka panjang antara konsumen dengan produsen.  

Meraih loyalitas pelanggan melalui kepuasan pelanggan bukan hal yang 

mudah. Beberapa cara yang dilakukan perusahaan dalam mencapai loyalitas adalah 

dengan memberikan harga yang sesuai kepada pelanggan serta pengembangan citra 

perusahaan. Jan et al., (2013) juga menyatakan bahwa untuk mencapai suatu 

loyalitas maka dibutuhkan citra perusahaan yang kuat. Penelitian yang dilakukan 

oleh Amin  et al., (2012) menyimpulkan bahwa untuk layanan yang kompleks, citra 

perusahaan dan kepuasan pelanggan adalah bukan dua jalur yang terpisah untuk 

loyalitas pelanggan. Konsekuensi keterkaitan ini maka kedua belah pihak 

konsumen dan penjual dituntut untuk konsisten terhadap keterhubungan tersebut 

yaitu konsumen harus membayar berbagai manfaat yang diberikan oleh produsen 

barang dan jasa dan pemasar berupaya terus menerus untuk memberikan, 

menciptakan nilai manfaat yang lebih baik lagi dari pelayanan tersebut. Kualitas 

pelayanan atau yang juga disebut dengan service quality memiliki hubungan yang 

sangat erat terhadap customer loyalty. Kualitas pelayanan menciptakan suatu 

dorongan yang kuat kepada konsumen untuk menjalin ikatan hubungan dengan 
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suatu perusahaan. Dalam jangka yang panjang, hal tersebut dapat membantu 

perusahaan untuk memahami keluhan serta kebutuhan konsumen. Sehingga 

perusahaan dapat menciptakan customer loyalty dimana perusahaan dapat 

memaksimalkan pengalaman konsumen yang menyenangkan serta meminimalisir 

kesalahan terhadap konsumen.  

Perusahaan menyadari bahwa kepuasan pelanggan adalah hal yang utama 

yang harus dicapai perusahaan untuk mendapatkan loyalitas dari pelanggannya. 

Penelitian Chiu et al. (2014) menyatakan bahwa kepuasan merupakan variabel 

mediasi antara kualitas pelayanan dengan loyalitas pelanggan sehingga kebanyakan 

pelanggan yang puas akan memberikan loyalitas yang tinggi. Berdasarkan 

penelitian sebelumnya dan pemaparan diatas, maka penulis tertarik untuk 

melakukan penelitian yang berjudul “Pengaruh Kepercayaan, Komitmen dan 

Kedekatan Nasabah terhadap Loyalitas Nasabah pada Bank Perkreditan 

Rakyat (BPR) di Batam”  

 

1.2 Permasalahan Penelitian 

Berdasarkan latar belakang diatas, maka permasalahan dalam penelitian 

sebagai berikut: 

1. Apakah terdapat pengaruh signifikan antara kepercayaan terhadap 

komitmen? 

2. Apakah terdapat pengaruh signifikan antara kepercayaan terhadap kedekatan 

nasabah? 

3. Apakah terdapat pengaruh signifikan antara kepercayaan terhadap loyalitas 

nasabah? 
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4. Apakah terdapat pengaruh signifikan antara komitmen terhadap loyalitas 

nasabah? 

5. Apakah terdapat pengaruh signifikan antara kedekatan nasabah terhadap 

loyalitas nasabah? 

6. Apakah terdapat pengaruh signifikan antara kepercayaan nasabah terhadap 

loyalitas nasabah dengan komitmen sebagai variabel mediasi 

7. Apakah terdapat pengaruh signifikan antara kepercayaan nasabah terhadap 

loyalitas nasabah dengan kedekatan nasabah sebagai variabel mediasi 

 

1.3  Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1.3.1.  Tujuan Penelitian 

Berdasarkan permasalahan diatas maka tujuan penelitian ini adalah : 

1. Untuk mengetahui pengaruh kepercayaan pelanggan terhadap komitmen 

2. Untuk mengetahui pengaruh kepercayaan pelanggan terhadap kedekatan 

nasabah 

3. Untuk mengetahui pengaruh kepercayaan terhadap loyalitas nasabah 

4. Untuk mengetahui pengaruh komitmen terhadap loyalitas nasabah 

5. Untuk mengetahui pengaruh antara kedekatan nasabah terhadap loyalitas 

nasabah  

6. Untuk mengetahui pengaruh antara kepercayaan nasabah terhadap loyalitas 

nasabah dengan komitmen sebagai variabel mediasi 

7. Untuk mengetahui pengaruh antara kepercayaan nasabah terhadap loyalitas 

nasabah dengan kedekatan nasabah sebagai variabel mediasi 
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1.3.2.  Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Bagi manajemen Bank Perkreditan Rakyat (BPR): penelitian ini diharapkan 

dapat menjadi masukan dan saran bagi BPR di Batam dalam mengetahui 

faktor yang meningkatkan loyalitas nasabah sehingga BPR akan berusaha 

memberikan perhatian yang lebih pada faktor tersebut. 

2. Bagi akademisi: sebagai referensi dan informasi untuk penelitian selanjutnya 

yang berkaitan dengan variabel loyalitas nasabah dan faktor-faktor yang 

mempengaruhinya.  

 

1.4 Sistematika Pembahasan 

BAB I  :  PENDAHULUAN 

   Pada bab ini akan diuraikan secara singkat mengenai latar belakang                     

penelitian, permasalah penelitian, tujuan dan manfaat penelitian serta                     

sistematika pembahasan. 

BAB II        : KERANGKA TEORETIS DAN PERUMUSAN HIPOTESIS 

Bab ini berisi tentang teori yang digunakan sebagai dasar untuk 

menganalisa pokok masalah yang berhubungan dengan variabel 

independen terhadap loyalitas pelanggan sebagai variabel dependen 

serta metode yang digunakan dalam menganalisis data. 
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BAB III      : METODE PENELITIAN 

Dalam bab ini menerangkan tentang rancangan penelitian, objek 

penelitian, definisi operasional variabel, teknik pengumpulan data, 

metode analisis data dan pengujian hipotesis. 

BAB IV      : ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

Dalam bab ini akan dijelaskan hasil analisa data yaitu menguji 

hipotesis  dengan membahas hasil statistik deskriptif dari kuesioner, 

uji kualitas data dan pengujian hipotesis. 

BAB V       : KESIMPULAN, KETERBATASAN DAN REKOMENDASI 

Pada bab ini penulis memberikan kesimpulan akhir dari seluruh 

pembahasan yang sudah penulis sajikan, keterbatasan yang ada pada 

penelitian dan rekomendasi bagi peneliti selanjutnya.  
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