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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang  

Perkembangan dunia bisnis saat ini mengalami pertumbuhan yang 

sangat pesat, baik bisnis yang bergerak dibidang manufaktur mau pun jasa. 

Perkembangan perekonomian secara menyeluruh yang diiringi dengan 

perkembangan teknologi dan ilmu pengetahuan menciptakan sebuah 

persaingan yang semakin ketat dan tajam, baik di pasar domestik maupun 

di pasar internasional, Oleh karena itu dalam persaingan yang demikian, 

perusahaan dituntut untuk dapat memuaskan pelanggannya dengan 

menciptakan produk-produk berkualitas sesuai dengan keinginan 

konsumen. 

Dunia perbankan saat ini mengalami perkembangan yang sangat 

pesat, sehingga keadaan ini menimbulkan bisnis perbankan yang 

kompetitif dan ketat. Kenyataan seperti ini tidak dapat dipungkirilagi 

sehingga setiap bank dituntut untuk menggunakan berbagai cara dalam 

menarik minat masyarakat  

 Bank adalah lembaga keuangan yang tugas pokoknya 

mengumpulkan dana dari masyarakat dan menyalurkannya kepada 

masyarakat. selain itu bank juga memberikan jasa-jasa keuangan, 

pembayaran pembiayaan lainnya, sebagai lembaga keuangan yang 

mendapat kepercayaan masyarakat atas dananya. Bank-bank berusaha 
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semaksimal mungkin melakukan dana tarik (insentif) ekonomi berupa 

bunga tinggi, bonus serta hadiah-hadiah yang menarik. Berbagai langkah 

dilakukan bank dengan tujuan menghimpun dana masyarakat, yang salah 

satu caranya adalah dengan meningkatkan jumlah nasabah. 

Kepercayaan masyarakat merupakan modal utama dalam dunia 

perbankan, sebab dengan adanya kepercayaan dari masyarakat maka bank 

dapat menjalankan tugasnya dengan baik sehingga mampu berkembang 

dan lebih maju. Dalam meningkatkan dan menumbuhkan kepercayaan 

nasabah, bank harus mempunyai strategi pemasaran yang cukup baik 

untuk meningkatkan jumlah nasabah. Bank harus melakukan beberapa 

langkah-langkah salah satunya yaitu dengan meningkatkan mutu 

pelayanan bank kepada nasabah.   

Pelayanan bagi dunia perbankan adalah kunci yang membedakan 

suatu bank dengan pesaingnya, sehinggga  memegang peranan penting 

dalam pencapaian tujuan perusahaan. Industri jasa perbankan ini sangat 

terkait erat dengan kepercayaan, service (layanan), dan hubungan yang 

dekat berpadu interaksi terbaik kepada nasabah. Suatu paradigma yang 

selama ini menganggap service merupakan tanggung jawab penuh dari 

karyawan yang berada di front officer sudah seharusnya diubah. Front 

officer juga hanya bisa bekerja dengan performa terbaik dengan dukungan 

back office secara penuh dan total. Pelayanan yang baik harus mampu 

memudahkan nasabah melewati keruwetan yang berbelit dan lama. 
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  Salah satu syarat yang harus dipenuhi oleh suatu perusahaan agar 

dapat sukses dalam persaingan adalah berusaha untuk menciptakan dan 

mempertahankan pelanggan. Pelanggan merupakan suatu faktor terpenting 

bagi perkembangan suatu perusahaan karena tanpa pelanggan suatu 

perusahaan tidak akan dapat menjalankan kegiatan usahanya. Oleh karena 

itu, perusahaan dituntut untuk dapat memberikan sesuatu yang berharga 

dan dapat memberikan kesan yang baik kepada pelanggan. Salah satu 

faktor yang berharga dan dapat memberikan kesan yang mendalam bagi 

pelanggan adalah memberikan kepuasan melalui kinerja pelayanan. Dalam 

hal ini yang erat kaitannya dengan kualitas pelayanan terhadap nasabah 

yaitu karyawan front officer yang secara langsung berinteraksi dengan 

nasabah dalam memenuhi kebutuhan nasabah sehari-hari. 

Mengingat pentingnya menjaga kualitas pelayanan bank terhadap 

nasabahnya dalam rangka menjawab tantangan dalam persaingan dewasa 

ini maka bank harus selalu mampu mengukur sejauh mana kualitas 

pelayanan yang mereka berikan, juga tingkat kepuasan nasabah atas hasil 

dari pelayanan yang telah diberikan. Dalam pelayanan yang diberikan 

kepada nasabah, pelayanan dari teller sebuah bank merupakan bagian yang 

sangat berpengaruh terhadap pelayanan keseluruhan, karena hampir 

sebagian besar nasabah perbankan yang mendatangi banking hall 

bertujuan untuk melakukan transaksi perbankan di counter teller. 

Sedangkan transaksi yang dapat dilakukan di counter teller antara 

lain : 
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penyetoran dan penarikan tabungan, pencairan dan penempatan deposito, 

penarikan cek dan bilyet giro, transfer, kliring, pembayaran – pembayaran 

tagihan, dan lain – lain. Oleh karena itulah peranan Teller sangat penting 

terhadap reputasi pelayanan sebuah bank, sehubungan dengan sebagian 

besar nasabah mengunjungi counter teller untuk bertransaksi, maka bank 

harus selalu memperhatikan kualitas pelayanan dari tellernya agar tercapai 

kepuasan nasabah tanpa harus mengesampingkan aspek keamanan dan 

kehati – hatian.  

Kinerja teller dapat dijadikan tolak ukur bagi nasabah tentang 

analisa  bank tersebut dalam memberikan pelayanan kepada nasabah. 

Berdasarkan pemaparan tersebut diatas, maka penulis tertarik untuk 

membuat suatu karya ilmiah yang berkaitan dengan “ANALISIS 

KEPUASAN NASABAH TERHADAP PENERAPAN STANDART 

KINERJA PELAYANAN TELLER PADA PT BANK JATIM Tbk 

CABANG MALANG  ” 

B. Perumusan Masalah   

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka penulis 

merumuskan beberapa permasalahan yang timbul, yaitu : 

1. Bagaimana penilaian nasabah terhadap pelayanan teller pada PT. Bank 

Jatim, Tbk Cabang Malang ? 

2. Apa upaya PT. Bank jatim Tbk Cabang Malang dalam meningkatkan 

kinerja pelayanan teller ? 
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3. Apa saja standart kinerja pelayanan yang perlu mendapat perhatian 

khusus dalam upaya memperbaiki standart kinerja pelayanan PT. Bank 

Jatim Cabang Malang ? 

 

C. Batasan Masalah  

Dalam Penulisan tugas akhir ini agar pembahasan lebih terarah dan 

jelas serta dapat memberikan pemahaman yang sesuai dengan tujuan, 

maka pembahasan dalam masalah yang akan dibahas hanya pada 

hubungan penerapan standar kinerja pelayanan teller terhadap tingkat 

kepuasan nasabah pada PT. Bank Jatim Tbk Cabang Malang, penerapan 

standar kinerja pelayanan di PT. Bank Jatim Tbk Cabang Malang dan 

upaya peningkatan kinerja pelayanan teller pada PT. Bank Jatim Tbk 

Cabang Malang   

D. Tujuan Penelitian  

Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah : 

1. Untuk mengetahui penilaian nasabah terhadap pelayanan teller pada 

PT. Bank Jatim, Tbk Cabang Malang. 

2. Untuk mengetahui upaya peningkatan kinerja pelayanan teller pada 

PT. Bank Jatim Tbk Cabang Malang 

3. Untuk mengetahui Apa saja standart kinerja pelayanan yang perlu 

mendapat perhatian khusus dalam upaya memperbaiki standart kinerja 

pelayanan pada PT. Bank Jatim Cabang Malang. 
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E. Kegunaan Penelitian 

Dari hasil penelitian memberikan kegunaan atau manfaat bagi 

berbagai pihak, yaitu : 

1. Bagi PT. Bank Jatim Tbk Cabang Malang   

Sebagai bahan masukan bagi bank jatim khususnya Bank Jatim 

Tbk Cabang Malang yang berkaitan dengan  kinerja pelayanan yang 

diberikan kepada nasabah dan masukan untuk lebih meningkatkan 

kualitas pelayanan demi mencapai kepuasan nasabah 

2. Bagi Peneliti selanjutnya 

Sebagai bahan referensi bagi peneliti selanjutnya yang 

mengambil tema yang sama.  

 

 

 


