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Kepuasan nasabah merupakan ukuran untuk mengetahui kualitas jasa yang 

ditawarkan suatu bank. Hal tersebut berarti bahwa jika kepuasan nasabah tercapai berarti 

pula kualitas jasa dapat memenuhi harapan nasabah sehingga menyebabkan nasabah 

melakukan pembelian ulang dan meningkatkan penjualan. 

PT Mandiri  (Persero) Tbk sebagai salah satu bank terbesar di Indonesia saat ini 

yang didirikan pada 2 Oktober 1998, sebagai bagian dari program restrukturisasi 

perbankan yang dilaksanakan oleh pemerintah Indonesia. Unit Bisnis Banking Center 

(BBC) Bank Mandiri  Bandar Lampung sebagai salah satu unit bisnis di Bank Mandiri   

yang dalam usahanya meningkatkan ekspansi kredit ditengah persaingan Perbankan yang 

ketat saat ini, dituntut untuk dapat tampil dengan kualitas pelayanan bank yang baik. 

Salah satu program pemasaran bank adalah menciptakan hubungan kemitraan 

dengan nasabah sebagai salahsatu cara mencapai tujuan perusahaan. Kemitraan antara 

lain membentuk loyalitas nasabah, hal ini berarti mempertahankan dan memelihara 

nasabah yang telah ada lebih ditekankan daripada menciptakan nasabah baru. 

Kualitas jasa yang dirasakan nasabah pada dasarnya merupakan tingkat kepuasan 

nasabah (customer satisfaction). Karena itu kepuasan nasabah merupakan ukuran untuk 

mengetahui kualitas jasa yang ditawarkan perusahaan. Hal tersebut berarti bahwa jika 

kepuasan nasabah tercapai berarti pula kualitas jasa dapat memenuhi harapan nasabah 

sehingga menyebabkan nasabah melakukan pembelian ulang dan meningkatkan 

penjualan. 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Persepsi nasabah atas bauran 

pemasaran Bank Mandiri  BBC Bandar Lampung. Dan Pengaruh bauran pemasaran 

terhadap loyalitas nasabah kredit Bank Mandiri  Bandar Lampung Sampel diambil 

sejumlah 90 responden yang merupakan debitur UKM Bank Mandiri Lampung. 

Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan analisis 
deskriptif yang bersifat eksploratif akan digunakan untuk mengetahui profil nasabah dan 

bagaimana tingkat kepuasan nasabah terhadap kualitas pelayanan yang disampaikan oleh 

Bank Mandiri  Business Banking (BBC) Lampung. 



 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara keseluruhan variabel bebas 

yaitu faktor produk, faktor harga, faktor distribusi, faktor promosi, faktor proses, 

faktor people dan faktor tampilan fisik dari bank mandiri rata-rata konsumen 

memberikan skor 4.  Berdasarkan hal ini dapat disimpulkan bahwa bauran produk yang 

ditawarkan kepada nasabah oleh Bank Mandiri sudah baik. Persepsi nasabah atas bauran 

pemasaran berpengaruh signifikan pada berbagai tingkatan pinjaman dapat diterima. 

 

Nasabah dengan tingkat pinjaman sampai dengan Rp. 500 juta faktor harga yang 

berpengaruh paling besar dengan koefisien besarnya pengaruh sebesar 4,776. Artinya 

apabila faktor lain dianggap tetap maka akan meningkatkan besarnya pinjaman nasabah 

untuk golongan ini sebesar 4,776 nasabah. Faktor produk merupakan faktor kedua 

terbesar yang mempengaruhi nasabah dalam mengambil kredit di Bank Mandiri. 

Selanjutnya disusul faktor manusia, faktor promosi, faktor proses, faktor distribusi dan 

terakhir adalah faktor tampilan fisik. 

 

 Kebijakan yang perlu dilakukan oleh manajemen PT. Bank Mandiri 

adalah tetap meningkatkan kualitas layanan dan fasilitas pendukung layanan, 

kemampuan dan keramahan pegawai, serta mengevaluasi secara kontinyu 

prosedur pinjaman maupun suku bunga pinjaman yang ditetapkan agar dapat 

selalu menyesuaikan dengan kondisi dan keinginan nasabah serta tujuan dari bank 

itu sendiri. Dengan demikian diharapkan dapat meningkatkan kepuasan nasabah 

yang akan meningkatkan loyalitas nasabah. 

 

Kata Kunci : loyalitas nasabah 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


