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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Globalisasi perekonomian membawa tantangan baru bagi organisasi untuk 

tetap bertahan hidup dalam persaingan yang makin kompetitif. Organisasi bisnis 

maupun organisasi non bisnis dituntut untuk memiliki SDM yang kompeten yang 

mampu menjalankan dan menyelesaikan tugas dan kewajibannya secara lebih 

baik. Individu harus terlatih untuk secara aktif bertanggung jawab atas perilaku 

mereka, mengembangkan dan saling berbagi informasi tentang pekerjaan. 

Pemberdayaan karyawan akan sangat menentukan kesuksesan organisasi. 

Organisasi harus menyadari bahwa makin kompetitifnya lingkungan bisnis 

mereka, memerlukan pembelajaran yang lebih efektif, pemberdayaan karyawan, 

dan komitmen yang lebih besar dari setiap orang yang terlibat dalam organisasi. 

Perusahaan harus memahami bahwa kunci untuk meraih kinerja perusahaan yang 

lebih baik adalah komunikasi. 

Selama dua puluh tahun terakhir, para pemimpin bisnis telah 

menggunakan suatu skor alat komunikasi yaitu focus group, organizational 

surveys, management by walking around, dan cara lain untuk menyampaikan dan 

mendapatkan informasi yang dibutuhkan untuk melaksanakan perubahan dan 

pengembangan organisasi. Memasuki abad 21, kesuksesan setiap teknik 

pembelajaran dan komunikasi tidak hanya menuntut peran manajer selaku 

pimpinan dalam organisasi melainkan memerlukan keterlibatan dan peran aktif 
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dari bawahan atau karyawan. Hal ini dikarenakan makin kompetitifnya 

lingkungan bisnis, masalah-masalah yang dihadapi oleh perusahaan juga makin 

kompleks. Untuk itu peran setiap individu baik pada level manajemen puncak 

hingga karyawan sangat diperlukan yaitu dengan mencegah dan menghilangkan 

adanya hambatan-hambatan yang mungkin menghalangi individu untuk 

mendapatkan informasi yang berguna bagi organisasi. 

Ditinjau dari segi kepemimpinan dalam organisasi dibutuhkan seorang 

pemimpin yang memiliki jiwa kepemimpinan sehingga mampu mempengaruhi 

orang lain agar bekerja bersama sebagai suatu tim untuk mencapai tujuan yang 

ingin dicapai, selain itu ia harus bisa membedakan antara otoritas (suatu 

wewenang yang didelegasikan dari atas melalui rantai perintah) dan 

kepemimpinan (suatu wewenang yang didapat seseorang dari rekan maupun 

bawahannya). Dalam melaksanakan fungsi kepemimpinan, seorang pemimpin 

harus memahami benar bahwa individu merupakan komponen penting dalam 

organisasi sehingga harus dilibatkan dalam pendelegasian tanggung jawab untuk 

mencapai tujuan organisasi dengan tanpa mengabaikan aspek budaya dan 

lingkungan organisasi, serta adanya persetujuan antara pihak manajemen dengan 

bawahan.1 Untuk menunjang fungsi inilah dibutuhkan adanya komunikasi yang 

berkualitas yaitu dengan sikap antusias terhadap semua kegiatan operasi, 

komunikasi dua arah antara pemimpin dengan pekerja, dan perhatian yang cukup 

dalam hubungan dengan bawahan. 

                                                             
1 Conger, A. J., 1998. The Necessary Art of Persuasion. HBR. May – June dalam Jurnal 
Manajemen, Vol.7, No.4, Mei 2009 
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Kesuksesan organisasi sangat dipengaruhi oleh kapabilitas dan kompetensi 

masing-masing individual dan kerjasama antar anggota tim dalam organisasi. 

Dalam menjalin kerjasama untuk mencapai tujuan tersebut diperlukan adanya 

komunikasi. Ditinjau berdasarkan teknis pelaksanaannya, komunikai dapat 

dirumuskan sebagai kegiatan dimana seseorang menyampaikan pesan melalui 

media tertentu kepada orang lain dan sesudah menerima pesan serta memahami 

sejauh mana kemampuannya, penerima pesan menyampaikan tanggapan melalui 

media tertentu kepada orang yang menyampaikan pesan tersebut kepadanya. 

Argiris mendefinisikan komunikasi sebagai suatu proses dimana 

seseorang, kelompok, atau organisasi (sender) mengirimkan informasi (massage) 

pada orang lain, kelompok, atau organisasi (receiver). Proses komunikasi 

umumnya mengikuti beberapa tahapan. Pengirim pesan mengirimkan informasi 

pada penerima informasi melalui satu atau beberapa sarana komunikasi. Proses 

berlanjut dimana penerima mengirimkan feedback atau umpan balik pada 

pengirim pesan awal. Dalam proses tersebut terdapat distorsi-distorsi yang 

mengganggu aliran informasi yang dikenal dengan noise.2 

Unsur terakhir dalam komunikasi adalah umpan balik merupakan 

tanggapan penerima terhadap pesan yang diterima dari pengirim. Umpan balik 

bisa berupa tanggapan verbal maupun non verbal dan bisa bersifat positif maupun 

negatif. Umpan balik positif terjadi bila penerima menunjukkan kesediaan untuk 

menerima dan mengerti pesan dengan baik serta memberikan tanggapan 

                                                             
2 Argiris C., 1994. Good communication that block learning. HBR. July - Agustus dalam 
Jurnal Manajemen, Vol.7, No.4, Mei 2009 
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sebagaimana diinginkan oleh pengirim. Sedangkan umpan balik negatif dapat 

benar juga dapat salah. 

Mengingat pentingnya informasi dalam kehidupan organisasi yang dapat 

kita peroleh melalui komunikasi, hal terpenting adalah bagaimana kita dapat 

memperbaiki keefektifan sebagai komunikator. Pemilihan Bank oleh nasabah 

tidak hanya dilihat dari kelengkapan fasilitas saja tetapi juga dari pelayanannya. 

Nasabah yang puas merupakan aset yang sangat berharga karena apabila nasabah 

puas mereka akan terus melakukan pemakaian terhadap jasa dari Bank tersebut. 

Salah satu cara yang dilakukan supaya nasabah merasa puas adalah dengan 

menciptakan sistem pelayanan konsumen yang selalu mengarah kepada customer 

satisfaction (kepuasan konsumen). Karena komunikasi yang tidak searah 

dikwatirkan berdampak negatif pada nasabah. Seperti kondisi masyarakat di 

daerah Panarukan yang kurang begitu lancar dalam berbahasa Indonesia juga pola 

pikirnya yang cenderung tradisional karena mayoritas masyarakat Panarukan 

berpendidikan rendah yang kurang mengetahui prosedur penyimpanan uang di 

bank karena keterbatasan komunikasi formal (bahasa Indonesia). Di sisi lain 

masyarakat yang memiliki uang banyak (bos) juga banyak yang buta huruf dan 

tidak sekolah. Oleh karena itu, efektivitas komunikasi pelayanan customer service 

mengacu pada kualitas layanan yang diberikas yang nantinya akan mempengarui 

atensi dan intensi konsumen terhadap produk yang ditawarkan. 

Dari uraian latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk lebih jauh 

meneliti tentang upaya customer service perusahaan dalam meningkatkan kualitas 

komunikasi dengan nasabah Bank BRI Panarukan-Situbondo. 
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B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian di atas, maka muncul permasalahan yang berkaitan 

dengan latar belakang di atas, dapat dirumuskan masalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana upaya customer service perusahaan dalam meningkatkan 

kualitas komunikasi dengan nasabah Bank BRI Panarukan-Situbondo? 

2. Apa saja kendala yang dihadapi customer service perusahaan dalam 

meningkatkan kualitas komunikasi dengan nasabah Bank BRI Panarukan-

Situbondo? 

C. Tujuan Penelitian 

1. Untuk mengetahui upaya customer service perusahaan dalam 

meningkatkan kualitas komunikasi dengan nasabah Bank BRI Panarukan 

2. Untuk mengetahui kendala yang dihadapi customer service perusahaan 

dalam meningkatkan kualitas komunikasi dengan nasabah Bank BRI 

Panarukan-Situbondo 

D. Kegunaan Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, baik manfaat 

akademis maupun manfaat praktis yaitu sebagai berikut: 

1 Secara akademis nantinya hasil penelitian ini dapat digunakan untuk 

membuka wacana baru dalam hal komunikasi, khususnya mengenai 

kualitas komunikasi. 

2 Secara praktis nantinya hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai data 

atau informasi berkenaan dengan strategi customer service perusahaan 

dalam meningkatkan kualitas komunikasi oleh kalangan mahasiswa secara 
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umum dan mahasiswa jurusan komunikasi secara khusus, sekaligus dapat 

menjadi bahan masukan dan pertimbangan dalam mempertahankan, 

memperbaiki, meningkatkan kualitas komunikasi. 

E. Ruang Lingkup dan Keterbatasan Penelitian 

Dalam penelitian ini penulis mengambil lokasi penelitian pada Bank BRI 

Panarukan-Situbondo, maka yang menjadi ruang lingkup penelitian mengenai 

kualitas komunikasi terhadap nasabah Bank BRI Panarukan-Situbondo adalah: 

1. Keterbukaan (openness), artinya  komunikator harus terbuka kepada orang 

yang diajak berinteraksi. 

2. Empati, yaitu kemampuan seseorang untuk merasakkan apa yang sedang 

dirasakkan orang lain dalam suatu keadaan tertentu 

3. Sikap mendukung, dapat diperlihatkan antara lain dengan bersikap 

deskriptif dan bukan evaluatif 

4. Kesetaraan (equality): disini harus ada pengakuan secara diam- diam bahwa 

kedua pihak yang berinteraksi sama- sama bernilai dan berharga, dan 

bahwa masing- masing pihak mempunyai sesuatu yang penting untuk 

disumbangkan 

 


