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BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Persaingan bisnis jasa khususnya perbankan saat ini berubah dengan sangat

cepat. Kondisi tersebut dipengaruhi dengan adanya sistem pasar global dimana

tingkat persaingannya semakin terasa baik domestik maupun international. Setiap

bank bersaing untuk menarik nasabah sebanyak-banyaknya untuk

keberlangsungan operasional bank itu sendiri. Oleh karena itu, dunia perbankan

mau tidak mau harus meningkatkan profesionalisme, kompetensi dan daya saing

agar mampu bertahan pada kondisi apapun.

Dunia perbankan memiliki keterkaitan yang sangat erat terhadap

konsumennya, karena hubungan antara perbankan dan nasabah merupakan satu

kesatuan. Dengan kata lain kedua komponen tersebut saling membutuhkan. Oleh

sebab itu, bank harus dapat memberikan pelayanan terbaik kepada para

nasabahnya, sehingga terjalin hubungan baik diantara kedua belah pihak.

Dalam industri perbankan secara umum, terdapat 2 jenis pelayanan yaitu

pelayanan yang bersifat customer-facing merupakan layanan yang sifatnya

langsung pada pelanggan. Penerapannya dapat di lihat dibagian front office sebuah

bank. Sebagai contoh, pegawai dibagian customer service akan membantu

nasabah melakukan transaksi pembukaan rekening, pengaduan, atau permintaan

informasi mengenai produk-produk perbankan. Industri perbankan adalah bisnis

kepercayaan.
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Front Office dijadikan sebagai cerminan atas pelayanan pada PT. Bank Negara

Indonesia (persero) Tbk cabang Malang untuk melayani nasabah. Bank sebagai

lembaga pelayanan jasa keuangan senantiasa menjaga kepercayaan dan menjaga

citra positif dimata masyarakat. Oleh sebab itu, Bank BNI cabang utama Malang

perlu menyiapkan karyawan yang mampu menangani keinginan, kebutuhan, dan

permasalahan dari nasabahnya. Karyawan yang diharapkan mampu menjalankan

tugas tersebut adalah Customer Service.

Customer Service merupakan suatu bagian dari unit organisasi yang berada

di front office yang berfungsi sebagai sumber informasi dan perantara bagi bank

dan nasabah yang ingin mendapatkan jasa-jasa pelayanan maupun produk-produk

bank. Sesuai dengan fungsinya, Customer Service diharapkan dapat melakukan

“One Stop Service”, artinya nasabah cukup menghubungi bagian Customer

Service saja dalam berhubungan dengan bank. Selanjutnya Customer Service akan

menjelaskan ataupun mengerjakan kebutuhan nasabah tersebut dengan

menghubungi bagian yang terkait. Hal ini akan meningkatkan kepuasan nasabah

karena merasa akan kepentingannya dilaksanakan dengan rasa penuh tanggung

jawab dan tidak perlu berhubungan dengan banyak orang untuk memenuhi

kebutuhannya.

Customer Service dituntut untuk selalu berhubungan dengan nasabah dan

menjaga hubungan itu tetap baik. Hal ini tentu saja harus dilakukan karena

menjaga hubungan yang baik dengan nasabah juga berarti menjaga image bank

agar citra bank dapat terus meningkat di mata nasabah. Customer Service adalah
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setiap kegiatan yang diperuntukan atau ditujukan untuk memberikan kepuasan

kepada nasabah melalui pelayanan yang dapat memenuhi keinginan dan

kebutuhan nasabah (Kasmir, 2004 : 202).

Customer Service tentu mempunyai fungsi dan tugas yang harus di

laksanakannya. Secara umum, fungsi dan tugasnya, antara lain sebagai

Resepsionis, Deskman, Salesman, Customer Relation Officer dan Komunikator.

Semua itu harus dilaksanakan secara selaras dan seimbang demi tercapainya

pelayanan prima untuk kepuasan nasabah.

Peran customer service sangat penting dan vital dalam meningkatkan

upaya intensifikasi dana melalui produk tabungan. Customer service juga

berperan penting dalam proses pra transaksi, saat transaksi dan pasca transaksi.

Oleh karena itu, Customer Service dituntut harus memiliki kemampuan melayani

nasabah secara tepat dan cepat serta memiliki kemampuan berkomunikasi yang

baik didukung dengan tersedianya sarana dan prasarana yang mendukung

kecepatan, ketepatan, dan keakuratan pekerjaannya sehingga dapat memberikan

pelayanan yang terbaik bagi kepuasan nasabah.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, maka yang menjadi

permasalahan pokok dalam penulisan Tugas Akhir ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana persepsi nasabah terhadap kinerja pelayanan Customer Service

pada PT. Bank Negara Indonesia (persero) Tbk Cabang Malang ?

2. Bagaimana upaya PT. Bank Negara Indonesia (persero) Tbk Cabang Malang

terhadap kinerja pelayanan Customer Service ?
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C. Batasan Masalah

Untuk mempermudah kajian lebih lanjut dan penelitian lebih terarah serta

menghindari kemungkinan pembahasan yang menyimpang dari pokok

permasalahan yang ditentukan, maka perlu adanya pembatasan masalah. Dalam

hal ini penulis membatasi mengenai pengkajian kepuasan nasabah yaitu pelayanan

Customer Service yang diberikan oleh PT. Bank Negara Indonesia (persero) Tbk

cabang utama Malang.

D. Tujuan Penelitian

Tujuan dalam penulisan Tugas Akhir mengenai Persepsi nasabah terhadap

pelayanan Front Office (Customer Service) pada PT Bank Negara Indonesia Tbk

cabang Malang adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui persepsi nasabah terhadap kinerja Customer Service pada

PT. Bank Negara Indonesia (persero) Tbk cabang utama Malang.

2. Untuk mengetahui upaya PT. Bank Negara Indonesia (persero) Tbk cabang

Malang terhadap kinerja pelayanan Customer Service.

E. Kegunaan Penelitian

1. Bagi PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk

Memberikan masukan mengenai hal-hal yang berhubungan dengan

aktivitas perbankan yang dapat digunakan sebagai salah satu bahan evaluasi

dengan perusahaan dalam mengambil aktivitas perbankan dan pengembangan

usaha perusahaan.
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2. Bagi Peneliti Lain

Merupakan tambahan referensi bacaan dan informasi bagi pihak yang

ingin melakukan pengembangan ilmu lebih dalam mengenai penelitian sejenis.


