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BAB I 
PENDAHULUAN 

 
 

A. LATAR BELAKANG 

Perkembangan dunia, khususnya di bidang ekonomi, menjadikan 

lembaga perbankan memiliki peranan yang sangat penting guna 

memperlancar aktivitas perekonomian tersebut. Hal ini akan menimbulkan 

persaingan antar lembaga perbankan agar masyarakat mempercayakan 

aktivitas perekonomiannya pada bank mereka. Meningkatkan kualitas 

pelayanan dalam persaingan saat ini, menuntut lembaga perbankan untuk 

lebih efektif dalam menjalin hubungan dengan nasabah. Peningkatan 

tersebut dapat berupa peningkatan kualitas produk jasa dan fasilitas 

perbankan yang diberikan kepada nasabah. 

Aktivitas ekonomi nasabah yang semakin global mengharuskan 

bank memiliki sarana yang menunjang transaksi ekonomi secara aman, 

efektif, dan efisien. Kepemilikan atas sarana penunjang transaksi ekonomi 

bagi nasabahnya akan selalu diupayakan oleh bank di Indonesia, baik bank 

pemerintah ataupun swasta. Salah satunya PT. BPD JATIM yang termasuk 

dalam kategori bank pemerintah, khususnya bank daerah. Berbeda dengan 

bank milik pemerintah lainnya, PT. BPD JATIM adalah bank pemerintah 

yang diperuntukan bagi masyarakat daerah Jawa Timur. Bank tersebut 

merupakan bank pemerintah yang sedang berkembang saat ini. 

Pengembangan dilakukan agar PT. BPD JATIM mampu bersaing dengan 

bank-bank lainnya serta menjadi bank pemerintah yang mampu 
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memberikan yang terbaik untuk masyarakat Jawa Timur. Oleh karena itu, 

PT. BPD JATIM senantiasa melakukan peningkatan kepuasan nasabah 

dengan melakukan pengembangan pada berbagai aspek terutama aspek 

pelayanan. 

Guna meningkatkan kepuasan nasabah dalam bertransaksi, PT. 

BPD JATIM berupaya meningkatkan pelayanan dengan menyediakan 

fasilitas SMS Banking. Fasilitas SMS Banking merupakan fasilitas 

transaksi perbankan yang dilakukan melalui SMS atu pesan singkat pada 

handphone. Pelayanan melalui fasilitas tersebut akan sangat memudahkan 

nasabah saat melakukan transaksi. Fasilitas yang bersifat mobile banking 

ini dapat dinikmati nasabah kapan pun dan dimana pun melalui handphone 

hanya dengan menjadi nasabah PT. BPD JATIM. 

Kemajuan sistem IT (information technology) perbankan tersebut 

sangat dibutuhkan oleh nasabah. Hal itu pula yang menjadi alasan PT. 

BPD JATIM untuk menghadirkan fasilitas SMS Banking dalam transaksi 

perbankannya. Alasan lainnya ialah guna menghadapi persaingan 

perbankan yang ada. Karena tidak menutup kemungkinan bahwa 

masyarakat akan lebih memilih menjadi nasabah suatu lembaga perbankan 

yang menyediakan banyak fasilitas penunjang transaksi perbankan mereka. 

Dan SMS Banking pun merupakan salah satu jalan PT. BPD JATIM guna 

menarik minat masyarakat untuk menjadi nasabahnya. 

Berdasarkan keinginan nasabah dalam bertransaksi perbankan, 

terdapat 2 tipe nasabah. Pertama adalah nasabah high touch yaitu nasabah 
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yang ingin transaksi perbankannya dilayani oleh petugas bank. Kedua 

nasabah high tech yaitu nasabah yang ingin bertransaksi perbankan sendiri 

secara elektronik. Sasaran utama fasilitas SMS Banking adalah nasabah 

high tech. Oleh karena itu, PT. BPD JATIM akan selalu senantiasa 

mengembangkan fitur-fitur layanan SMS Banking yang dapat dinikmati 

nasabah pada fasilitas tersebut. 

Dalam menjamin keamanan fasilitas SMS Banking, nasabah tetap 

harus menjalani prosedur registrasi baik melalui ATM atau customer 

service, serta akan terdapat pula penggunaan TIN (Telephone 

Identification Number) dalam pelaksanaan fasilitas tersebut. Sehingga 

nasabah tidak perlu merasa khawatir atas keamanan dalam menikmati 

fasilitas SMS Banking. 

Bertitik tolak dari uraian di atas, maka penulis berkeinginan untuk 

mengambil judul yaitu Mekanisme Pelayanan Nasabah Melalui Fasilitas 

SMS Banking Pada PT. BPD JATIM Cabang Batu. 

 
B. RUMUSAN MASALAH 

1. Bagaimana mekanisme pelayanan nasabah melalui fasilitas SMS 

Banking pada PT. BPD JATIM Cabang Batu? 

2. Apakah kelebihan dan kekurangan dari fasilitas SMS Banking PT. 

BPD JATIM Cabang Batu? 

3. Bagaimana penanganan dan solusi pada error sistem fasilitas SMS 

Banking oleh PT. BPD JATIM Cabang Batu? 
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C. BATASAN MASALAH 

Pembahasan dalam penulisan ini hanya terbatas pada mekanisme 

pelayanan nasabah melalui SMS Banking, serta kelebihan dan kekurangan 

dari fasilitas tersebut dan penanganan serta solusi error sistem dari fasilitas 

SMS Banking pada PT. BPD JATIM Cabang Batu. 

 

D. TUJUAN MASALAH 

1. Untuk mengetahui mekanisme pelayanan nasabah melalui fasilitas 

SMS Banking pada PT. BPD JATIM Cabang Batu. 

2. Untuk mengetahui kelebihan dan kekurangan dari fasilitas SMS 

Banking PT. BPD JATIM Cabang Batu. 

3. Untuk mengetahui penanganan dan solusi yang dilakukan PT. BPD 

JATIM Cabang Batu saat terjadi error sistem pada fasilitas SMS 

Banking. 

 
E. MANFAAT PENELITIAN 

1. Bagi instansi/Bank : 

a. Sebagai bahan masukan untuk dijadikan pertimbangan oleh pihak 

bank dalam menerapkan pelayanan yang bersifat mobile banking 

bagi nasabah guna meningkatkan kepuasan nasabah dalam 

bertransaksi. 

b. Dapat memberikan suatu pertimbangan yang lebih baik dalam 

penanganan error sistem pada fasilitas mobile banking, 

khususnya SMS Banking. 
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2. Bagi penulis : 

Sebagai sumber pengetahuan dan wawasan yang lebih luas dalam hal 

fasilitas SMS Banking. Penulis juga berharap, selain mengetahui 

kondisi sebenarnya di lapangan tentang mekanisme pelayanan 

nasabah melalui fasilitas SMS Banking, penulis juga dapat 

mengetahui tindakan apa saja yang dilakukan PT. BPD JATIM 

Cabang Batu guna menangani error sistem yang terjadi pada fasilitas 

SMS Banking. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


