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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang  

Secara umum Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari 

masyarakat dalam bentuk simpanan dan meyakinkan kepada masyarakat 

dalam bentuk kredit atau bentuk – bentuk lainnya dalam rangka taraf hidup 

orang banyak 

Bagi industri perbankan yang bergerak di bidang jasa perlakuan pelanggan 

dengan baik memberi loyalitas untuk membeli produk kita. Apalagi dalam 

industri perbankan saat ini penuh dengan persaingan yang ketat. Antara 

nasabah dan pelayanan pada bank itu sendiri memiliki hubungan yang sangat 

erat. 

Nasabah menuntut layanan yang memuaskan agar tetap loyal dan tidak 

tertarik ke bank pesaing. Sifat kepuasan nasabah bersifat subjektif, sehingga 

sulit sekali untuk mengukurnya, walaupun demikian, tentu saja kita tetap 

harus berupaya memberikan perhatian kepada pelanggan (customer care) 

dengan segala daya, sehingga paling tidak kita dapat menstandarkan kualitas 

barang atau jasa sampai dengan pelaksanaan penyerahannya pada saat 

berhubungan langsung dengan pelanggan, dengan standar yang diperkirakan 

dapat menimbulkan kepuasan yang paling optimal bagi pelanggan. 

(Atep,2003:16) 



 2 

Cara pemuasan bagi pelanggan intern sangat berkaitan dengan 

kepentingan pihak pegawai dan organisasi/ perusahaan yang bersangkutan.  

Bagi dunia bisnis, cara pemuasan pelanggan intern sangat erat hubungannya 

dengan hubungan industrialnya. Pertama, aturan yang menyangkut 

kepentingan dan hubungan timbal balik antara majikan dan pegawai. Kedua, 

aturan yang menyangkut kepentingan dan hubungan antara pegawai dengan 

pegawai. Ketiga, aturan yang menyangkut hubungan antara asosiasi pegawai 

dengan pegawai, manajemen, dan pemilik perusahaan. Dikarenakan hal 

tersebut, dunia perbankan dalam menjalankan kegiatan operasionalnya, 

membutuhkan tenaga kerja yang berkualitas dan potensial.  

Dengan banyaknya bank yang bersaing demi meningkatkan jumlah 

nasabah, maka semua bank berusaha meningkatkan kinerja pelayanan. Untuk 

meningkatkan citra positif di mata masyarakat luas, maka suatu bank perlu 

membangun kualitas mereka dengan cara membenahi kualitas produk kualitas 

pelayanan, dan kualitas keamanan. Untuk meningkatkan citra tersebut maka 

bank perlu menyiapkan karyawan yang mampu menangani keinginan dan 

kebutuhan nasabahnya.Karyawan yang dibutuhkan ini disebut CS (Customer 

Service) atau biasa disebut SA (Service Assistance). Customer Service dan 

nasabah mempunyai hubungan yang sangat erat antara keduanya dalam hal 

informasi layanan jasa dan produk bank. Nasabah dalam suatu bisnis 

perbankan dianggap sebagai raja karena nasabah adalah ora ng nomor satu bagi 

bank, disebabkan yang menopang kepentingan bank. Seorang nasabah 

mengharapkan kebutuhannya dapat dilayani dengan cepat, tepat, dan akurat.  
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Upaya memberikan pelayanan terbaik dapat diwujudkan apabila kita 

menonjolkan kemampuan, sikap, penampilan, perhatian, tanggung jawab, 

yang baik dan terkondisi, (Atep , 2003:26). 

Bank Jatim adalah salah satu bank yang berprestasi di Indonesia, bahkan 

di Asia. Pada akhir juni 2003, Bank Jatim memperoleh penghargaan Busines 

Indonesia Award dari bank Indonesia, selain itu juga bertepatan dengan ulang 

tahunnya yang ke-42, Bank Jatim memperoleh posisi ke-6 dari 500 bank 

terbaik di Asia dari segi Return Of Equity  (ROE). (KBI.gemari.or.id). 

Terdapat beberapa macam produk simpanan yang tersedia di Bank Jatim 

Cabang Blitar , salah satu produk yang paling diminati oleh nasabah adalah 

tabungan SIMPEDA (Simpanan  Pembangunan Daerah) dengan data seperti di 

bawah ini  : 

Tabel Nasabah Tabungan Pada Bank Jatim Cab. Blitar 

No Nama Tabungan Jumlah Rekening Nominal (Rp)  

1 SIMPEDA 33266 124.000.000.000 

2 HAJI 550        130.000.000 

3 SIKLUS 462   66.000.000.000 

Sumber : Bank Jatim Cab. Blitar 28 Februari, 2011 

Dengan data yang telah tertera di atas, maka dapat dikatakan bahwa 

penghimpunan dana terbanyak pada Bank Jatim berasal dari tabungan 

SIMPEDA. Untuk menjaga eksistensi produk tabungan simpeda, maka Bank 

Jatim harus lebih mengasah pelayanan terhadap nasabah tabungan SIMPEDA.  
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Dengan adanya berbagai faktor di atas, sehingga penulis tertarik untuk 

mengangkat tema mengenai, Pelayanan Yang Diberikan Customer Service 

Bagi Kepuasan Nasabah Tabungan Simpeda Di PT. Bank Jatim Cab.Blitar. 

 

B.  Rumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang masalah yang dikemukakan di atas, maka 

permasalahan pada obyek penelitian adalah : 

1.  Bagaimana  persepsi tingkat kepuasan nasabah tabungan SIMPEDA pada 

bagian Customer Service dengan menggunakan Standart MRI PT.Bank 

Jatim Cabang Blitar.  

2.  Bagaimana penerapan standart MRI dalam pelayanan Customer Service 

PT. Bank Jatim cabang Blitar. 

 

C.  Batasan Masalah 

Adapun batasan masalah yang dicantumkan oleh penulis agar 

permasalahan tidak terlalu keluar dari pokok permasalahan yang dibahas 

oleh penulis yaitu : 

1.  Pelaksanaan pelayanan pada bagian Customer Service (CS) PT. Bank 

Jatim cabang Blitar. 

2.  Persepsi nasabah SIM PEDA terhadap pelayanan yang dilaksanakan pada 

bagian Customer Service PT. Bank Jatim Cabang Blitar 

3.  Penilaian Customer Service sesuai dengan standart MRI dibatasi dari 

unsur penilaian dari aspek Customer Service  yang dilihat dari 
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pembukaan rekening, dikarenakan penulis tidak menemui nasabah yang 

melakukan penutupan rekening.  

 

D. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah yang tercantum di atas, maka tujuan dari 

penelitian ini adalah : 

1.  Untuk mengetahui persepsi tingkat kepuasan nasabah tabungan 

SIMPEDA pada bagian Customer Service dengan menggunakan 

Standart MRI PT.Bank Jatim Cabang Blitar.  

2.  Untuk mengetahui penerapan standart MRI dalam pelayanan Customer 

Service PT. Bank Jatim cabang Blitar.  

E. Manfaat Penelitian 

1.  Bagi Peneliti 

a) Sebagai alat ukur suatu keberhasilan dan masukan bagi bank dalam 

meningkatkan kinerja perusahaan.  

b) Sebagai pertimbangan pengambilan keputusan yang berpengaruh 

terhadap tingkat perkembangan nasabah pada Bank Jatim Cabang 

Blitar 

2.  Bagi Bank 

a) Sebagai masukan bagi bank terkait pelaksanaan pelayanan khususnya 

bagian Customer Service 

b) Sebagai masukan untuk pembenahan dan evaluasi pelaksanaan 

pelayanan pada bagian Customer Service  
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3.  Bagi Pihak Lain 

a) Sebagai referensi khususnya tentang pelayanan Customer service. 

b) Sebagai dapat digunakan untuk melakukan penilitian lebih lanjut dari 

kurang sempurnanya penelitian yang akan dilakukan oleh penulis.  

 

 

 

 


