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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Dinamika kehidupan masyarakat dewasa ini telah melahirkan pola 

pemikiran baru yang turut berkembang seiring dengan kemajuan zaman. Saat 

mekanisme pembayaran dituntut untuk selalu mengakomodir setiap kebutuhan 

masyarakat dalam hal perpindahan dana secara cepat, aman dan efisien, maka 

inovasi-inovasi teknologi pembayaran semakin bermunculan dengan sangat 

pesat. Memberikan  jawaban dengan berbagai fasilitas kemudahan dan semakin 

tiada batas sehingga masyarakat pun dihadapkan pada berbagai macam pilihan 

instrumen pembayaran. 

Walaupun pada zaman sekarang uang tunai masih tetap menjadi 

primadona dalam setiap kegiatan transaksi pembayaran. Namun instrumen 

pembayaran berbasis kertas paper based dan juga card based serta electronic 

based juga tak kalah menariknya dan semakin menjadi pilihan bagi masyarakat 

dalam melakukan transaksi. Pergeseran trend dari penggunaan paper based 

instrument seperti cek dan bilyet giro ke penggunaan card based dan electronic 

based instrument terlihat dari semakin terbiasanya masyarakat menggunakan 

alat pembayaran seperti kartu kredit, kartu ATM atau debet, transfer elektronik 

melalui kliring, pembayaran melalui saluran internet banking mobile payment 

dan fitur-fitur turunan lainnya (Anon., 2011). 

Fitur-fitur yang menjadi mekanisme pembayaran yang kini marak 

digunakan oleh masyarakat seperti kartu ATM, kartu kredit, internet banking 

mobile dan sebagainya adalah fitur-fitur yang dihadirkan oleh bank. Bank 

adalah tempat masyarakat menyimpan uangnya, yang juga merupakan badan 

usaha yang banyak berhubungan langsung dengan masyarakat. Masyarakat kini 

lebih banyak memanfaatkan semua mekanisme tersebut dan lebih sering 

mempercayakan penyimpanan uang tunai milik mereka di bank dibandingkan 
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di rumah mereka sendiri. Hal ini disebabkan karena bank sebagai lembaga 

keuangan memiliki tugas memberikan jasa keuangan melalui penitipan uang 

(simpanan), peminjaman uang (kredit) serta jasa-jasa keuangan lainnya 

(Kasmir, 2011). 

Perbankan merupakan salah satu sektor ekonomi yang sangat penting 

peranannya dalam perkembangan ekonomi Indonesia, dimana fungsi utamanya 

adalah sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat, yang bertujuan 

untuk menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka 

meningkatkan pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya serta pertumbuhan 

ekonomi dan stabilitas nasional kearah peningkatan taraf hidup rakyat banyak 

(Kartikasari, 2009). Dengan banyaknya bank yang ada di Indonesia saat ini, 

membuat meningkatnya intensitas persaingan dan jumlah pesaing sehingga 

mengakibatkan persaingan yang ada menjadi semakin ketat dan membuat 

mereka semakin berlomba untuk memperoleh peringkat paling baik dimata 

masyarakat. Selain itu, dengan semakin banyak bank yang ada di Indonesia 

juga membuat persaingan bisnis perbankan menjadi semakin bebas dan pada 

akhirnya cenderung saling mematikan (Fitriah & Epa, t.t). 

Seiring dengan adanya persaingan yang semakin tajam tersebut, 

membuat masing-masing bank memunculkan strategi-strategi baru yang lebih 

jitu agar mereka dapat menjadi pemenang diantara pesaing lainnya 

(Shakuntala, 2010). Banyak cara yang juga mereka lakukan demi menjadi lebih 

unggul dan memuaskan dibandingkan dengan bank lainnya, dan salah satunya 

adalah dengan berusaha meningkatkan kualitasnya, yaitu dengan memberikan 

pelayanan yang optimal, meningkatkan kualitas mutu produk, menentukan 

harga yang sesuai dengan selera pasar, meningkatkan promosi penjualan, serta 

terus mengembangkan produk yang sesuai dengan keinginan dan kebutuhan 

pelanggan mereka (Kartikasari, 2009). 

Sebagai lembaga intermediasi, perhatian bank tidak hanya terbatas pada 

produk barang atau jasa yang dihasilkan saja, tetapi juga pada aspek proses, 

sumber daya manusia, serta lingkungannya. Oleh karena itu, demi memperoleh 
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kepercayaan dari masyarakat, maka sektor perbankan harus dikelola secara 

profesional mulai dari segi pelayanannya, strategi pemasaran yang baik, segi 

keuangan yang harus dikelola dengan prinsip kehati-hatian, serta perbankan 

juga harus inovatif dalam menciptakan produk yang dibutuhkan oleh 

masyarakat (Lesmana, t.t.). 

Hal-hal tersebut dapat berjalan maksimal ketika bank memperhatikan 

faktor utama yang dapat mempengaruhi pelayanannya, yaitu kesiapan sumber 

daya manusia  yang ada didalam bank tersebut yang melayani pelanggan atau 

calon pelanggan. Hal ini dikarenakan salah satu faktor penentu keberhasilan 

pembangunan serta kemajuan suatu perusahaan adalah kualitas sumber daya 

manusianya, karena perbankan merupakan badan usaha yang menjual jasa yang 

mereka miliki kepada pelanggan. Sumber daya manusia adalah aset yang 

paling penting dalam suatu perusahaan yang turut serta membantu menentukan 

nasib suatu perusahaan. Oleh karena itu, sumber daya manusia yang dimiliki 

dalam suatu perusahaan juga perlu untuk dipersiapkan secara matang 

sebelumnya sehingga mampu memberikan pelayanan yang optimal kepada 

nasabahnya (Kasmir, 2011). 

Sumber daya manusia yang ada dalam suatu perusahaan adalah manusia 

yang turut berperan didalamnya, yaitu karyawan. Dalam praktiknya, pemberian 

pelayanan yang baik dari karyawan kepada nasabah bukan merupakan suatu 

hal yang mudah, mengingat banyaknya kendala yang akan dihadapi baik itu 

dari dalam perusahaan maupun luar perusahaan. Upaya pemberian pelayanan 

yang optimal kepada nasabah harus dilakukan dengan sungguh-sungguh 

dengan memperhatikan faktor-faktor utama serta pendukung lainnya yang 

mempengaruhi konsumen agar mereka merasa puas (Kasmir, 2011). Salah 

satunya dengan memperhatikan harapan yang diinginkan oleh nasabah 

terhadap bank. Dengan adanya pemberian pelayanan yang cepat dan praktis 

juga merupakan salah satu harapan yang diinginkan dari setiap nasabah. 

Tanggapan atau sikap masyarakat terhadap bank cukup beragam, baik 

mengenai pelayanannya, kemudahan untuk memperoleh akses pendanaan, 

maupun mengenai produk-produk yang ditawarkan (Haryadi, 2007). 
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Secara garis besar, pelayanan kepada nasabah harus diberikan oleh 

semua unsur atau seluruh karyawan yang terlibat atau bekerja di bank tersebut. 

Seluruh karyawan tersebut harus mau dan mampu memberikan pelayanan yang 

kualitasnya sama. Namun secara praktiknya pelayanan utama lebih banyak 

diberikan kepada karyawan yang langsung menangani atau berhubungan 

dengan nasabah, salah satunya adalah customer service. Customer service 

merupakan salah satu bagian di Bank yang memiliki peran sebagai ujung 

tombak bagi perusahaan dalam membangun kepuasan pelanggan atau 

nasabahnya. Hal ini dikarenakan customer service merupakan sebuah 

experience (pengalaman) yang terfokus pada pelanggan, yang setiap saat akan 

banyak menghadapi serta berkomunikasi langsung dengan nasabah (Saputra, 

2009). 

Pada sektor jasa seperti perbankan, customer service berperan sebagai 

jembatan yang nantinya akan mempererat hubungan dengan pihak luar 

perusahaan, yaitu publik atau nasabah, demi terciptanya opini publik yang 

menguntungkan bagi bank tersebut juga. Hal ini dikarenakan customer service 

adalah salah satu sumber utama dari kepercayaan nasabah, mereka yang pada 

akhirnya akan menjadikan nasabah percaya, berpersepsi positif terhadap bank 

tersebut serta membuat nasabah merasa senang dan mau untuk datang kembali 

ke bank tersebut (Putri, 2009). Salah satu kriteria yang dijadikan sebagai tolak 

ukur kesuksesan seorang customer service dalam melakukan tugasnya adalah 

sikap yang diperlihatkan oleh customer service ketika menemui pelanggan 

guna memberikan apa yang mereka butuhkan, memberikan pelayanan yang 

baik kepada mereka, serta memberikan solusi permasalahan yang sedang 

mereka hadapi terkait : menerima atau penarikan setoran, menangani 

pembukaan rekening, serta pengecekan saldo (Tampi, 2011). Selain itu, 

seorang customer service juga memiliki tugas agar menyampaikan kebutuhan 

dan keinginan pelanggan atau nasabah kepada bagian lain yang ada di bank 

(Saputra, 2009). 

Customer service yang baik selalu diidentikkan dengan seorang wanita 

yang berpenampilan menarik dan rapi. Mereka selalu dituntut untuk  dapat 
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mengetahui seluk-beluk perbankan, terutama berhubungan dengan 

pengetahuan mereka terkait dengan produk atau jasa yang dimiliki. Menerima 

keluhan atau masalah yang dihadapi oleh nasabah juga merupakan salah satu 

bentuk pelayanan yang diberikannya. Selain itu, dia juga harus mampu bekerja 

cepat serta cekatan, apalagi dalam kondisi nasabah mengantri layanannya. 

Selain hal-hal yang disebutkan diatas, seorang customer service juga harus 

mampu menciptakan hubungan yang baik dengan nasabah dengan cara 

bersikap dan berperilaku yang ramah serta sopan kepada mereka. Bila 

customer service kurang ramah, citra (image) bank dimata nasabah akan turun. 

Nasabah bisa jadi menilai buruk pelayanan sebuah bank secara keseluruhan 

(Hendradimadja, 2009). 

Menurut Kartikasari (2009) dari hasil penelitian yang telah dilakukannya, 

dalam memberikan pelayanan yang maksimal dan baik kepada nasabah, 

seorang customer service perlu memperhatikan beberapa hal berikut, yaitu : 

mengucapkan salam pada saat bertemu dengan nasabah, mempersilahkan tamu 

masuk atau duduk dengan sopan, selalu ramah dan senyum, bertanya tentang 

keperluan nasabah, membiasakan untuk mengucapkan maaf atau tolong ketika 

menyuruh nasabah menunggu sesaat ataupun mengisi formulir, serta 

mengucapkan terima kasih apabila nasabah hendak pamit. Selain hal-hal 

tersebut diatas, interaksi antara nasabah dan customer service juga harus dapat 

berjalan dengan baik pula. Interaksi komunikasi antara customer service 

dengan nasabah ini, meliputi : apa yang mereka katakan, bagaimana cara 

mereka mengatakan, apa yang mereka lakukan, dan bagaimana mereka 

melakukan interaksi antara nasabah (pelanggan) dengan peralatan teknis dan 

fisik yang ada dalam organisasi, seperti : pengisian dokumen atau formulir, 

cara pembayaran, dan lain sebagainya. 

Pelayanan yang diberikan customer service akan dinilai baik atau tidak, 

ditentukan dari perilaku yang diperlihatkan oleh customer service sendiri 

dalam melayani nasabah-nasabahnya. Adanya pelayanan yang baik itu akan 

membuat nasabah merasa senang dan dihargai, sehingga nasabah akan kembali 
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lagi dan melanjutkan hubungan bisnis dengan bank tersebut. Selain itu, tidak 

jarang pula pada akhirnya nasabah akan menceritakan pengalaman serta 

perasaan puas dan senang yang dirasakannya dengan pelayanan yang 

diperolehnya dari bank yang didatanginya tersebut kepada rekan-rekannya 

yang lain (Saputra, 2009). 

Seorang pelanggan atau nasabah akan merasa kesal, marah, tidak jarang 

pula merasa kurang dihargai dan juga berhenti serta tidak akan mau 

menggunakan produk atau jasa suatu bank, apabila mereka merasa kurang puas 

dengan pelayanan yang diberikan seorang customer service. Kurang dihargai 

dalam hal ini mengacu kepada kurang ramahnya seorang customer service 

dalam memberikan pelayanan, sehingga pelanggan atau nasabah yang tadinya 

datang dengan tujuan untuk memperoleh informasi terkait produk perusahaan 

tersebut merasa diremehkan (Sandra, 2010). 

Selain mutu produk yang diberikan bank, customer service juga 

merupakan komponen terpenting berikutnya yang menentukan daya tahan dan 

daya saing suatu perusahaan atau bank. Produk atau jasa yang ditawarkanpun 

akan menjadi sangat berkualitas, apabila pelayanan yang diberikan oleh 

customer service suatu bank terlihat baik dimata nasabahnya (Saputra, 2009). 

Hal ini dikarenakan customer service yang dimiliki oleh setiap bank tidaklah 

sama, sehingga kreativitas dan komitmen sangat dibutuhkan dalam melakukan 

pekerjaannya, agar bank dapat menjadi unik dimata nasabah dan mampu tampil 

menonjol (Lake, 2011). 

Menurut Supriyatno (2009), pemberian pelayanan kepada nasabah 

bukanlah hal yang kasat mata dan terkadang sulit dipahami, namun masih tetap 

dapat dilihat, didengar, dan dialami. Pelayanan customer service yang bermutu 

juga merupakan salah satu kunci sukses dan dasar untuk membangun 

keberhasilan dan keuntungan bagi bank. Berinteraksi dengan nasabah 

merupakan suatu hal yang menyenangkan. Berinterakasi dengan nasabah 

secara efektif membutuhkan berbagai prinsip, metode, serta keahlian yang 

perlu dikenali, dipelajari, dan diterapkan. Gabungan antara sikap dan keahlian 
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akan menentukan bentuk pelayanan pelanggan yang bermutu (quality customer 

service) yang mampu menjadikan suatu bank sebagai bank terunggul. Demi 

memberikan pelayanan yang terbaik kepada nasabah, maka customer service 

dituntut untuk memperlihatkan dirinya yang ramah, sopan, rapi serta 

menyenangkan. Agar perilaku yang dimunculkannya selama melakukan 

pekerjaannya tersebut dapat berjalan sesuai dengan yang diharapkan oleh bank 

tempatnya bekerja, maka mereka harus mampu menata tindakan yang 

diperlihatkannya dihadapan nasabah guna membuat nasabah senang dan 

nyaman dengan pelayanan customer service sehingga nasabah-nasabah yang 

ditangani olehnya tidak berpaling ke bank lain.  

Dalam melakukan tugasnya, customer service juga haruslah 

memperlihatkan dirinya yang positif, yaitu mereka haruslah selalu terkesan 

sebagai seorang yang ahli serta berpengalaman dalam menawarkan produk atau 

jasa banknya, kemudian kelakuan, sikap, dan penampilannya juga merupakan 

hal-hal yang dapat mempengaruhi kemampuan mereka untuk membujuk, 

meyakinkan, dan merebut hati nasabah (Grad, 1996). Tindakan yang dilakukan 

oleh customer service tersebut termasuk dalam self presentation. Dimana 

menurut Dayakisni dan Hudaniah (2009), self presentation merupakan suatu 

tindakan yang dimunculkan oleh seseorang dengan cara-cara yang sudah 

diperhitungkan demi memperoleh penerimaan atau persetujuan dari oranglain 

sehingga oranglain yang berada dihadapannya dapat menyukai dan merasa 

nyaman dengan dirinya. Dengan adanya self presentation ini, nantinya dapat 

membuat seseorang memunculkan perilaku yang sesuai dengan persepsi yang 

ditimbulkan oleh oranglain tentang dirinya. 

Menurut Goffman (dalam Dayakisni & Hudaniah, 2009), dalam berbagai 

pengalaman setiap orang dengan sengaja ataupun tidak disengaja memaksa 

mereka untuk menciptakan dirinya guna memainkan peran tertentu 

sebagaimana yang dikehendakinya. Sesungguhnya untuk beberapa orang yang 

melakukan penglolaan kesan (self presentation) akan mengatur apa yang 
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dikatakannya serta dilakukannya dengan memperlihatkan sikap atau perilaku 

yang berpura-pura ketika dihadapan orang lain (Franzoi, 2003). 

Ada beberapa alasan atau tujuan tertentu seseorang melakukan 

pengelolaan kesan atau presentasi diri, beberapa diantaranya adalah seseorang 

mungkin ingin disukai, tampak kompeten, berkuasa, budiman atau 

menimbulkan simpati. Masing-masing tujuan melibatkan strategi presentasi 

diri yang bervariasi. Tujuan itu biasanya tidak hanya satu, seseorang mungkin 

berusaha mencapai beberapa tujuan dalam waktu yang sama (Delamater & 

Myers, 2007). Dalam hal ini, seorang customer service dalam melakukan 

tugasnya mereka harus mampu memainkan perannya sesuai dengan yang 

diharapkan oleh nasabahnya. Mereka juga harus mampu mengelola dirinya 

sehingga memunculkan perilaku yang sesuai dengan situasi dan tugasnya saat 

itu, sehingga dapat membuat nasabah (pelanggan) yang berada dihadapannya 

saat itu dapat menyukainya, merasa nyaman dengan dia serta dapat 

mempengaruhi mereka sehingga nasabah tersebut memiliki kepercayaan dan 

merasa senang dengan pelayanan yang diberikannya. 

Berdasarkan uraian diatas, maka di dapat kesimpulan sementara bahwa : 

dalam melakukan tugasnya, seorang customer service akan melakukan usaha-

usaha tertentu untuk mengelola kesan yang akan mereka tampilkan ketika 

berhadapan dengan nasabah yang sesuai dengan situasi saat itu. Dalam 

memunculkan usaha-usaha atau tindakan-tindakan tersebut, maka ada beberapa 

taktik tertentu yang akan mereka lakukan atau munculkan guna mengelola 

kesannya saat dihadapan nasabah. Taktik pengelola kesan tersebut 

dimunculkan oleh customer service tergantung kepada tujuan yang 

sesungguhnya ingin mereka capai saat itu. 

Melalui uraian tersebut diatas, maka peneliti tertarik ingin melihat taktik 

pengelola kesan (strategi self presentation) yang digunakan pada customer 

service sewaktu memberikan pelayanan kepada nasabah, sehingga dalam 

penelitian ini peneliti ingin melakukan penelitian yang berkaitan tentang 

Strategi Self Presentation Pada Karyawan Bank Bagian Customer Service. 
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B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian dari latar belakang diatas, maka rumusan masalah 

dalam penelitian ini adalah “bagaimanakah strategi self presentation pada 

karyawan bank bagian customer service?”. 

C. Tujuan Masalah 

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui strategi self 

presentation pada karyawan bank bagian customer service. 

D. Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai 

berikut : 

1. Manfaat Secara Teoritis 

Hasil penelitian ini secara teoritis diharapkan dapat memberikan manfaat 

untuk pengembangan ilmu psikologi khususnya dalam psikologi sosial. 

Selain itu, juga memberikan kajian empiris mengenai strategi self 

presentation dalam kaitannya dengan customer service Bank. 

2. Manfaat Praktis 

Dari penelitian ini nantinya juga diharapkan dapat memberikan masukan 

yang bermanfaat serta dijadikan sebagai sumber informasi baru bagi 

pengelola HRD Bank dalam mengelola sumber daya manusia yang ada pada 

Bank. 


