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BAB I 

 PENDAHULUAN  

A. Latar Belakang 

Perkembangan perbankan saat ini sangat pesat. Hal ini ditunjukkan dengan 

adanya produk dan jasa perbankan yang ditawarkan kemasyarakat sudah semakin 

banyak dan lengkap. Berkembangnya produk dan jasa dimasyarakat tidak lepas dari 

pelayanan front office khususnya Customer Service. 

Hal utama yang harus diprioritaskan oleh perusahaan yang bergerak dalam 

bidang pelayanan adalah kepuasan pelanggan agar dapat bertahan, bersaing, dan 

menguasai pangsa pasar Dengan menyadari bahwa sebenarnya nilai merupakan 

sintesa dari sejumlah hal yang diantaranya adalah kualitas dan pelayanan 

pelanggan, maka keputusan atau ketidakpuasan pelanggan. Kepuasan pelanggan 

ditentukan oleh kualitas barang atau jasa yang dikehendaki pelanggan, sehingga 

jaminan kualitas menjadi prioritas utama bagi setiap perusahaan sebagai tolak ukur 

keunggulan daya saing perusahaan tersebut. Kualitas pelayanan dalam perusahaan 

jasa merupakan hal yang sangat penting dari sudut pandang konsumen. 

Tujuan dari pelayanan yang baik adalah mencegah pembelotan dan membangun 

kesetiaan pelanggan atau Customer Loyality. Pembelotan pelanggan atau 

berpalingnya pelanggan disebabkan karena kesalahan pemberian pelayanan 

maupun sistem yang digunakan oleh perusahaan dalam melayani pelanggan. 

Konsumen tidak hanya menilai dari hasil jasa, tetapi juga dari proses 

penyampaian jasa tersebut. Pelanggan diibaratkan seorang raja yang harus dilayani, 
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namun hal ini bukan berarti perusahaan jasa tidak mendapatkan keuntungan dari 

pelayanan yang diberikan kepada konsumen 

peningkatan pelayanan adalah bertujuan agar para konsumen merasa puas dan 

pada akhirnya konsumen-konsumen yang lain pun akan mengikuti sehingga 

menjadi konsumen perusahaan yang dimilikinya. Jadi antara kedua belah pihak 

saling diuntungkan, kepuasan pelanggan merupakan suatu hal yang sangat berharga 

demi mempertahankan keberadaan pelanggannya tersebut untuk tetap berjalannya 

suatu bisnis atau usaha. 

Dalam memberikan pelayanan, Bank tentu mewajibkan seluruh karyawan 

dan personal yang ada didalamnya untuk memberikan pelayanan yang terbaik, 

namun dalam penelitian ini penulis mencoba meneliti tentang kinerja pelayanan 

Nasabah, hal ini dikarenakan Customer Service (Pelayanan Nasabah) adalah 

personal yang lebih banyak menerima keluhan-keluhan dari para pelanggan. Selain 

itu, Customer Service lebih banyak berinteraksi terhadap para pelanggan terutama 

mengenai produk perbankan. 

Tujuan dari kepuasan adalah untuk memberikan kekuatan bagi Bank serta 

memberi daya saing yang lebih unggul, kepuasan nasabah merupakan perioritas 

bagi seluruh perusahaan yang bergerak dibidang pelayanan dan jasa, kepuasan 

nasabah adalah pondasi bagi perusahaan agar  selalu kokoh dan selalu mendapat 

kepercayaan bagi para nasabahnya, untuk memberikan kepuasan tentu peningkatan 

pelayanan menjadi kunci dari kesuksesan perusahan, berbagai cara untuk melayani 

nasabah tentu harus dilakukan.Layanan tersebut dapat berupa layanan langsung 

atau tidak langsung, layanan langsung adalah layanan dimana  antara nasabah dan 
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Customer Service bertemu secara langsung dan bertatap muka, sedangkan layanan 

tidak langsung adalah layanan dimana interaksi pelayanan melalui alat 

telekomunikasi dapat berupa telepon atau handphone. 

A. Rumusan Masalah 

Rumusan masalah di ambil untuk mengetahui : Bagaimanakah kinerja 

pelayanan nasabah pada PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk Kantor 

Cabang Kangean? 

B. Batasan Masalah 

Penelitian ini membahas tentang Kinerja Pelayanan Nasabah pada PT. Bank 

Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk. Kantor Cabang Kangean, pada dasarnya 

yang disebut dengan Customer Service di Bank Jatim ialah Pelayanan Nasabah dan 

Service Assistant, namun peneliti berfokus pada Kinerja Pelayanan Nasabah. 

C. Tujuan Penelitian 

Tujuan Penulisan dalam penyusunan tugs akhir ini adalah sebagai berikut : 

1. Untuk mengetahui kinerja pelayanan nasabah pada PT. Bank Pembangunan 

Daerah  Jawa Timur, Tbk Kantor Cabang Kangean. 

D. Manfaat Penelitian 

1. Bagi PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk. Kantor Cabanag 

Kangean dapat dijadikan pedoman untuk meningkatkan kinerja pelayanan 

nasabah. 

2. Bagi Peneliti menambah pengetahuan dan wawasan dalam bidang perbankan 

khususnya berkaitan dengan peranan Customer Service dalam Kinerja 

pelayanan nasbah PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk. Kantor 

Cabang Kangean. 


