
BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1   Latar Belakang 

Sumber Daya Manusia merupakan proses perencanaan, 

pengorganisasian, pengarahan, pengendalian atas pengadaan tenaga kerja, 

pengembangan, kompensasi, integrasi, pemeliharaan, dan pemutusan 

hubungan kerja dengan sumber daya manusia untuk mencapai sasaran 

perorangan, organisasi, dan masyarakat. 

Menyadari pentingnya Sumber Daya Manusia sebagai aset yang 

berharga bagi perusahaan, maka suatu perusahaan harus mempunyai 

karyawan yang memiliki keahlian dan keterampilan di bidangnya, sesuai 

dengan pendidikan yang mereka dapat. Selain itu juga sumber daya 

manusia saat ini memiliki peran yang sangat penting untuk meningkatkan 

kinerja suatu perusahaan. 

 Oleh karena itu perusahaan harus memperhatikan Sumber Daya 

Manusia  baik dari segi  pelayanannya untuk mengoptimalkan kepuasan 

nasabah. Suatu pelayanan yang baik secara tidak langsung akan 

memberikan kontribusi dalam menciptakan tujuan yang ingin dicapai 

bank. Selain itu pelayanan yang baik juga merupakan daya tarik yang 

sangat besar dalam menarik minat pelanggan/ nasabah.  



Perusahaan mempunyai kewajiban untuk memajukan atau 

mengembangkan karyawannya dalam mempersiapkan diri dalam 

persaingan dan mempertahankan diri agar tetap eksis dalam berproduksi. 

Perkembaangan karyawan ini juga berkurang untuk menambah keahlian 

dan efisiensi kerja dari para karyawan dalam melaksanakan tugas-tugas 

dan dapat menempatkan pada jabatan yang sesuai.  

Pengembangan karyawan merupakan suatu bentuk human capital 

yang memerlukan pembiayaan dalam  investasinya yang terjadi pada 

waktu masa yang akan datang berupa peningkatan prokduktivitas 

karyawan yang dimiliki perusahaan, sehingga akan dapat menurunkan 

biaya produksi yang berakibat perusahan dapat memperoleh keuntungan 

yang lebih baik dari karyawannya, dan dapat menurunkan harga 

produksinya.  

Banyak sekali usaha-usaha yang dilakukan oleh perusahaan dalam 

rangka memiliki karyawan yang berkualitas sehingga mampu 

meningkatkan produktivitas perusahaan yang akan di peroleh apabila 

perusahaaan tersebut mampu menempatkan karyawannya pada posisi yang 

tepat sesuai dengan pendidikan dan keahlian yang di miliki. Oleh karena 

itu d butuhkan suatu kebijakan yang mengatur tentang tingkat pendidikan 

dan keahlian yang dimiliki karyawan.  

Tingkat pendidikan dapat diketahui saat penerimaan karyawan, 

sedangkan keahlian karyawan dapat dilakukan pada waktu sebelum 



ataupun sesudah menjadi karyawan. Sesudah menjadi karyawan untuk 

mreninkatkan keahlian atau keterampilan karyawan merupakan tugas dan 

tanggung jawab perusahaan dalam mengembangkan karyawannya. 

Dari sinilah dapat dilihat kualitas yang dimiliki bank tersebut 

dalam memberikan pelayanan yang diinginkan nasabah. Suatu organisasi 

tidak akan berjalan dan tidak akan dapat memaksimalkan produktivitas 

dan labanya tanpa adanya karyawan-karyawan yang kompeten dan 

berdedikasi tinggi terhadap suatu perusahaan. Disinalah peran sumber 

daya manusia untuk memberikan ide kreatif, merancang dan menghasilkan 

baang-barang dan jasa, memasarkan produk-produk, mengalokasikan 

sumber daya financial, dan menetapkan strategi agar tujuannya tercapai. 

Demikian juga pada PT. Bank Jatim Cabang Malang berusaha 

untuk meningkatkan kualitas pelayanan dengan memberikan pelayanan 

yang terbaik kepada nasabah agar mereka selalu loyal terhadap 

organisasi/perusahaan. 

1.2 Rumusan Masalah 

a. Bagaimana upaya PT Bank Jatim Cabang Malang dalam meningkatkan  

kualitas pelayanan melalui pengembangan Sumber Daya Manusia? 

b. Bagaimana teknik monitoring yang dijalankan untuk meningkatkan 

kualitas pelayanan melalui pengembangan sumber daya manusia pada 

PT. Bank Jatim Cabang Malang? 



c. Bagaimana manfaat yang dirasakan oleh karyawan PT. Bank Jatim 

setelah mendapatkan pelatihan pengembangan Sumber Daya Manusia? 

d. Bagaimana Bentuk Evaluasi PT. Bank Jatim dalam meningkatkan 

kualitas pelayanannya? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk: 

a. Untuk mengetahui upaya PT Bank Jatim Cabang Malang dalam  

meningkatkan kualitas pelayanan melalui pengembangan Sumber Daya 

Manusia. 

b. Untuk mengetahui teknik yang diterapkan PT. Bank Jatim cabang 

Malang dalam neningkatkan kualitas pelayanan. 

c. Untuk menetahui manfaat yang dirasakan setelah  mendapatkan pelatihan 

pengembangan Sumber Daya Manusia. 

d. Untuk mengetahui bentuk evaluasi  PT. Bank Jatim dalam meningkatkan 

kualitas pelayanan. 

1.4 Manfaat Penelitian 

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah: 

a. Bagi penulis adalah sebagai sarana belajar dalam mempraktekkan 

pengetahuan yang dimiliki dalam manajemen Sumber Daya Manusia. 

b. Bagi Perusahaan adalah sebagai salah satu masukan guna mengetahui 

bagaimana upaya meningkatkan kualitas karyawan dalam suatu 

perusahaan dalam mengurangi hambatan dalam pekerjaan. 

 


