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BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Loyalitas nasabah adalah sebuah target tertinggi yang seharusnya

dibangun oleh managemen lembaga keuangan mikro syariah. Hal ini

dikarenakan semakin tingginya tingkat persaingan lembaga keuangan yang

menggarap pangsa pasar usaha kecil menengah. Tingginya perkembangan

usaha kecil menengah di Indonesia, menjadikan beberapa bank umum yang

memiliki jaringan dan sistem yang mapan mulai menggerakkan pasarnya lebih

besar ke arah mikro dengan membangun unit usaha khusus untuk

menanganinya seperti Swamitra Bukopin, Danamon Simpan Pinjam, Mandiri

Mikro, Mikro Laju CIMB Niaga, BRI Mikro, Warung Mikro BSM, dan lain-

lain, di samping lembaga keuangan mikro berbentuk Bank Perkreditan Rakyat.

Tujuan pemasaran bukan mencari laba, tetapi memberi kepuasan, karena

dengan kepuasan akan terjadi pembelian ulang. Tujuan akhir dari kegiatan

pemasaran pada intinya adalah memuaskan pelanggan. Konsumen membuat

pertimbangan pribadi mengenai nilai dari penawaran pasar dan mengambil

keputusan berdasarkan pertimbangan tersebut. Kepuasan konsumen dari satu

pembelian tergantung dari kinerja produk relatif terhadap harapan pembeli.

Seorang pelanggan mungkin telah mengalami berbagai tingkat kepuasan.

Profitabilitas jangka panjang yang merupakan inti perusahaan adalah

membangun loyalitas konsumen. Loyalitas pelanggan banyak dipengaruhi oleh
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kepuasan pelanggan. Banyak manfaat yang diterima oleh perusahaan dengan

tercapainya tingkat kepuasan pelanggan yang tinggi, yakni selain dapat

meningkatkan loyalitas pelanggan tapi juga dapat mencegah terjadinya

perputaran pelanggan, mengurangi sensitivitas pelanggan terhadap harga,

mengurangi biaya kegagalan pemasaran, mengurangi biaya operasi yang

diakibatkan oleh meningkatnya jumlah pelanggan, meningkatkan efektivitas

iklan, dan meningkatkan reputasi bisnis.

Kepercayaan kepada lembaga keuangan mikro syariah tidak ditopang

oleh kebijakan otoritas keuangan negara sebagaimana bank melalui Lembaga

Penjamin Simpanan, akan tetapi hanya disandarkan kepada profil pengurus

atau pengelola BMT semata. Keberadaan LKMS seperti BMT, UJKS, BTM

adalah sebuah bisnis yang memiliki fungsi sebagaimana perbankan pada

umumnya. Perbankan merupakan salah satu bidang jasa yang bersifat

profesional. Professional service didefinisikan sebagai jasa yang

berkarakteristik kepercayaan (credence characteristics) sehingga konsumen

sulit untuk mengevaluasi meskipun telah membeli dan mengkonsumsi jasa

tersebut. Konsumen pengguna professional service benar benar harus

sepenuhnya bersandar dan percaya pada penyedia jasa karena sifat dari

professional service tersebut (Asytuti, dkk, 2013).

Untuk itu kepercayaan adalah modal utama dalam keberlangsungan

hidup BMT, dimana peningkatan kepercayaan nasabah/anggota akan

memberikan peningkatan penempatan dana di BMT. Di samping kepercayaan,

faktor lain yang mempengaruhi loyalitas adalah kepuasan nasabah. Kepuasan
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nasabah dapat dicapai apabila pelayanan dan infrastruktur lembaga keuangn

mikro syariah dapat memenuhi tingkat harapan nasabah pada lembaga

keuangan mikro ini (Asytuti, dkk, 2013). Beberapa penelitian menyebutkan

bahwa tingkat kepercayaan dan kepuasan sangat berpengaruh signifikan

terhadap tingkat loyalitas nasabah.

Kualitas pelayanan juga memberikan suatu dorongan kepada pelanggan

untuk menjalin ikatan kebutuhan yang kuat dengan perusahaan. Dalam jangka

panjang ikatan seperti ini memungkinkan perusahaan untuk memahami dengan

seksama harapan pelanggan serta kebutuhan pelanggan. Apabila kualitas

pelayanan semakin baik, yang ditunjukkan dengan pelayanan yang handal,

memiliki kualitas pelayanan yang memiliki daya tanggap, memiliki jaminan

pelayanan dan memiliki perhatian yang lebih, maka konsumen akan merasa

puas dan akan tetap loyal terhadap perusahaan tersebut.

Riset gap yang melatarbelakangi penelitian ini yaitu adanya perbedaan

hasil penelitian, dimana hasil penelitian Wulandari dan Suwitho (2017)

menunjukkan bahwa kualitas pelayanan tidak berpengaruh terhadap loyalitas,

namun hasil penelitian Tumini dan Pratiwi (2016) menunjukkan bahwa

kualitas pelayanan tidak berpengaruh terhadap loyalitas pelanggan. Demikian

halnya pada variabel kepercayaan, hasil penelitian Trisusanti (2017),

menunjukkan bahwa kepercayaan tidak berpengaruh terhadap loyalitas

pelanggan, namun hasil penelitian Tumini dan Pratiwi (2016) menunjukkan

bahwa kepercayaan berpengaruh terhadap loyalitas pelanggan.
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Kualitas layanan nasabah BMT/UJKS/KJKS yang mayoritas nasabahnya

adalah pengusaha atau masyrakat mikro, kecil dan menengah memiliki

potensial modal yang dapat dikembangkan, yakni modal sosial. Penelitian Tyas

menyimpulkan bahwa kekuatan modal sosial akan mengurangi tingkat resiko

yang dikandung oleh bisnis ini. Di sisi lain modal sosial juga dapat dijadikan

modal guna meningkatan fungsi Tamwil (lembaga bisnis) yakni peningkatan

return.

Namun kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa kepercayaan kepada

BMT untuk mengelola dana yang dimilikinya belum optimal mengingat BMT

sebagai lembaga keuangan mikro Syariah belum memiliki payung hukum yang

kuat. Hasil observasi awal juga menunjukkan bahwa kurangnya kepercayaan

anggota meskipun pihak BMT selama ini selalu bisa menepati janjinya

mengakibatkan kepuasan anggota belum tercapai sepenuhnya, hal tersebut

terlihat dari hasil wawancara peneliti dengan beberapa anggota KSPPS BMT

Aman Utama Jepara yang berdagang di pasar Kalinyamatan Jepara, bahwa

kadang petugas marketing tidak datang tepat pada waktunya, namun demikian

pedagang mengaku masih bisa mentolerir keterlambatan petugas tersebut.

Permasalahan lain juga muncul, berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan

peneliti pada anggota menyebutkan bahwa pengurus atau pimpinan dari

KSPPS BMT Aman Utama Jepara tidak pernah turun ke lapangan untuk lebih

dekat dan melihat secara langsung kegiatan ekonomi para anggotanya.

Beberapa permasalahan tersebut mengakibatkan anggota ada yang kurang

percaya pada kredibilitas BMT hal tersebut terlihat dari adanya anggota yang
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menarik keseluruhan uangnya yang ada di tabungan, ada juga anggota yang

tidak menabung lagi karena penarikan uang harus konfirmasi terlebih dahulu.

Sehingga fenomena gap yang melatarbelakangi penelitian ini yaitu anggota

KSPPS BMT Aman Utama Jepara ada yang loyal namun ada juga yang tidak

loyal sehingga pindah ke lembaga keuangan yang lain, selain itu letak BMT

yang strategis yaitu berada di tengah-tengah kota Jepara dan juga cabangnya

yang tersebar di daerah Jepara memungkinkan BMT untuk lebih

mengembangkan sayap di bidang simpan pinjam Syariah.

KSPPS BMT Aman Utama Jepara dipilih sebagai obyek penelitian

karena berdasarkan data koperasi Syariah di Kabupaten Jepara menunjukkan

bahwa KSPPS BMT Aman Utama Jepara merupakan satu dari 24 Koperasi

Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (KSPPS) yang ada di Kabupaten Jepara

sehingga agar KSPPS BMT Aman Utama Jepara mampu bersaing dengan

koperasi Syariah lainnya, KSPPS BMT Aman Utama Jepara harus

memperhatikan serta memperbaiki kualitas pelayanan sehingga mampu

meningkatkan kepercayaan dan loyalitas pelanggan.

Berdasarkan uraian di atas peneliti bermaksud untuk melakukan

penelitian yang berjudul “Pengaruh Kualitas Pelayanan dan Kepercayaan

terhadap Loyalitas Pelanggan (Studi pada KSPPS BMT Aman Utama

Jepara)”.
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1.2 Ruang Lingkup

Penelitian ini membatasi ruang lingkup penelitian yang akan

dilaksanakan dengan tujuan ruang lingkup dalam penelitian ini sesuai dengan

sasaran yang tepat sehingga mampu menghasilkan penelitian yang sesuai

dengan tujuan penelitian. Kriteria batasan yang diterapkan, sebagai berikut :

1. Permasalahan dalam penelitian ini difokuskan pada pengaruh kualitas

pelayanan dan kepercayaan terhadap loyalitas pelanggan.

2. Subyek dalam penelitian ini adalah karyawan KSPPS BMT Aman Utama

Jepara.

3. Penelitian ini menggunakan 2 variabel independen, yakni kualitas pelayanan

dan kepercayaan serta satu variabel dependen yaitu loyalitas pelanggan.

1.3 Rumusan Masalah

Dari uraian penelitian tersebut dapat dirumuskan pertanyaan-pertanyaan

penelitian sebagai berikut ini :

1. Apakah kualitas pelayanan berpengaruh terhadap loyalitas pelanggan

KSPPS BMT Aman Utama Jepara?

2. Apakah kepercayaan berpengaruh terhadap loyalitas pelanggan KSPPS

BMT Aman Utama Jepara?

3. Apakah kualitas pelayanan dan kepercayaan berpengaruh terhadap loyalitas

pelanggan KSPPS BMT Aman Utama Jepara?
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1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah, tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pengaruh kualitas pelayanan terhadap loyalitas

pelanggan KSPPS BMT Aman Utama Jepara.

2. Untuk mengetahui pengaruh kepercayaan terhadap loyalitas pelanggan

KSPPS BMT Aman Utama Jepara.

3. Untuk mengetahui pengaruh kualitas pelayanan dan kepercayaan terhadap

loyalitas pelanggan KSPPS BMT Aman Utama Jepara.

1.5 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan mempunyai manfaat baik secara teoritis

maupun praktis sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

a. Penelitian ini diharapkan bermanfaat dalam memberikan kontribusi

terhadap pengembangan literatur penelitian loyalitas pelanggan.

b. Hasil penelitian dapat digunakan penelitian selanjutnya dalam

menyumbang pemikiran secara teoritis dan ilmiah dalam pengembangan

pengetahuan mengenai kualitas pelayanan dan kepercayaan terhadap

loyalitas pelanggan.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai masukan bagi KSPPS

BMT Aman Utama Jepara dalam meningkatkan analisis yang berkaitan

dengan kualitas pelayanan dan kepercayaan. Menjadi bahan pertimbangan
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dan evaluasi dalam menentukan kebijakan - kebijakan berkaitan loyalitas

pelanggan.


