
 

1 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Dewasa ini transaksi serta kegiatan ekonomi masyarakat tidak dapat 

dipisahkan dengan keuangan. Maka dari itu banyak masyarakat lebih selektif 

dalam memilih lembaga-lembaga keuangan yang menurut mereka memberi 

manfaat antara kedua belah pihak. Pilihan akan lembaga keuangan tersebut 

pastinya menurut mereka adalah yang terbaik, peran karyawan ataupun 

seorang pelayan dalam dunia perbankan hendaknya memberikan dampak 

positif dalam perkembangan dunia perbankan saat ini dan untuk selanjutnya 

menjadi  penopang kemajuan perbankan. Dengan pelayanan yang diberikan 

pastinya  akan lebih banyak masyarakat yang tertarik menggunakan jasa 

perbankan tersebut. 

Front office merupakan barisan terdepan dalam melakukan 

pelayanan kepada masyarakat. Customer Service (Pelayanan Pelanggan), 

adalah suatu tugas lain secara aktif, termasuk dalam hubungan langsung 

dengan konsumen itu sendiri, atau melalui alat komunikasi, atau proses 

otomatis. Ini dirancang, dilaksanakan dan dikomunikasikan dengan dua 

tujuan utama, yaitu produktifitas operasional dan kepuasan konsumen. 

Malayu, (2001). 

Pelayanan atau Service adalah suatu tindakan yang dilakukan untuk 

memenuhi kebutuhan orang lain (konsumen, pelanggan, tamu, penumpang, 

klien, pembeli, pasien, dan lain-lain) yang tingkat pemuasannya hanya dapat 
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dirasakan oleh orang yang melayani maupun dilayani. Dalam memberikan 

pelayanan berkualitas perusahaan perbankan, setidaknya bank harus 

memenuhi lima dimensi kualitas pelayanan sehingga dapat menciptakan 

nasabah yang loyal, yaitu kehandalan (reabillity), ketanggapan 

(responsiveness), jaminan (assurance), empati atau kepedulian (empathy), 

bukti langsung atau berwujud (tangibles). 

Peranan customer service juga merupakan salah satu sumber daya 

manusia yang diperlukan oleh suatu perusahaan. Dalam melakukan pelayanan 

peranan dari customer service ini berhubungan langsung dengan pilihan 

konsumen, maka diperlukan customer service yang handal. Pengertian 

customer service secara umum adalah setiap kegiatan yang diperuntukkan 

atau ditujukan untuk memberikan kepuasan nasabah, melalui pelayanan yang 

dapat memenuhi keinginan dan kebutuhan nasabah.  

Berdasarkan uraian diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa peranan  

customer service adalah suatu tindakan yang dilakukan untuk memenuhi 

kebutuhan orang lain dan berhubungan langsung dengan konsumen 

memberikan layanan dan informasi kepada nasabah yang ingin menggunakan 

produk, serta memberikan keuntungan bagi bank dan nasabah untuk 

memperoleh informasi terkait dengan produk yang diinginkan. 

PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, Kantor Layanan Nasabah 

Sawojajar Malang, merupakan lembaga keuangan yang menghimpun dana 

dari masyarakat dalam bentuk simpanan, dan menyalurkan kembali kepada 

masyarakat dalam bentuk kredit. Selain itu juga dalam menjalankan kegiatan 

usahanya selalu mengutamakan layanan customer service kepada nasabah dan 
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juga berperan penting dalam proses pra transaksi, saat transaksi dan  paska 

transaksi dengan ramah serta santun. 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 Latar Belakang yang diuraikan di atas, maka rumusan 

yang diperoleh sebagai berikut:  

1. Bagaimana peranan customer service dalam meningkatkan pelayanan 

nasabah pada PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, Kantor Layanan 

Nasabah Sawojajar Malang ? 

2. Strategi apa saja yang dilakukan oleh PT. Bank Negara Indonesia 

(Persero) Tbk, Kantor Layanan Nasabah Sawojajar Malang. Untuk 

meningkatkan kualitas layanan customer service ? 

 

C. Tujuan Penulisan Tugas Akhir 

Melihat dari rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitin ini 

maka peneliti mempunyai beberapa tujuan dan kegunaan dalam penelitian ini. 

Diantaranya sebagai berikut : 
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1. Tujuan Penulisan Tugas Akhir 

a. Bagaimana peranan customer service dalam meningkatkan pelayanan 

nasabah pada PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, Kantor 

Layanan Nasabah Sawojajar Malang. 

b. Untuk mengetahui strategi apa saja yang dilakukan oleh PT. Bank 

Negara Indonesia (Persero) Tbk, Kantor Layanan Nasabah Sawojajar 

Malang untuk meningkatkan kualitas layanan customer service. 

2. Kegunaan Penulisan Tugas Akhir 

a. Bagi pihak PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, KLN 

Sawojajar. 

Sebagai bahan masukan kepada pihak bank guna 

meningkatkan kualitas layanan customer service  

b. Bagi pihak Lain. 

Sebagai bahan acuan dan bahan pustaka bagi pihak yang ingin 

melakukan penelitian dengan objek penelitian yang sama. 

 

D. Batasan Masalah 

Agar pembahasan ini mengarah pada permasalahan yang dihadapi 

maka perlu dilakukan pembatasan terhadap ruang lingkup pembahasaan 

supaya tidak mengalami pembiasaan, hanya terbatas pada peranan customer 

service dalam upaya meningkatkan kualitas kualitas layanan nasabah pada 

PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, Kantor Layanan Nasabah 

Sawojajar Malang. 


