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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. LATAR BELAKANG 

Perkembangan bisnis perbankan di Indonesia begitu pesat, hal ini 

ditandai dengan adanya jumlah bank yang semakin banyak dan produk 

yang semakin variatif. Disamping itu terjadinya perubahan pola pikir 

konsumen yang ditandai dengan semakin banyaknya faktor yang menjadi 

pertimbangan dalam memilih bank dan produk – produk yang diberikan 

oleh bank,  diantaranya adalah: kemudahan akses, keamanan, produk yang 

bersaing, serta pelayanan yang memuaskan. Produk – produk jasa 

simpanan menjadi daya tarik saat ini dalam dunia perbankan. Dimana 

adanya jasa simpanan seperti produk Tabungan “TabunganKu” menjadi 

tujuan  bagi para nasabah karena tabungan adalah simpanan yang 

penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang di 

sepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro atau media 

transaksi lainnya, yang dipersamakan dengan itu tanpa dikenakan biaya 

administrasi bulanan dan diterbitkan secara bersama oleh perbankan 

nasional. Kelebihan produk TabunganKu dibanding produk Tabungan 

bank yang sudah ada adalah pada setoran awal yang rendah, dan bebas dari 

biaya administrasi bulanan. Tidak ada batasan usia untuk nasabah pemilik 

rekening TabunganKu. Anak yang masih dibawah perwalian bisa 

membuka rekening TabunganKu dengan menggunakan nama orang 

tua/wali . Setiap nasabah hanya diperbolehkan memiliki 1 (satu) rekening. 
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TabunganKu pada 1 (satu) Bank saja. Setiap nasabah pemilik rekening 

TabunganKu diperbolehkan untuk memilih menggunakan fasilitas kartu 

ATM TabunganKu atau tidak menggunakan kartu ATM TabunganKu.  

Tujuan produk TabunganKu ini yaitu dalam rangka memberikan 

edukasi masyarakat di bidang perbankan dan meningkatkan budaya 

menabung dan untuk memperkenalkan mereka pada perbankan, karena 

Bisnis perbankan adalah bisnis jasa, salah satu cirinya adalah setiap 

transaksi yang terjadi memerlukan kontak langsung (interaksi) antara 

petugas bank dengan nasabah.  Untuk itu, Teller pada sebuah bank adalah 

pintu gerbang pertama yang sangat penting dalam melakukan transaksi 

dengan nasabah, dengan kata lain semua transaksi financial, baik yang 

bersifat tunai, contoh setoran tabungan, penarikan tabungan, dan lain-lain. 

Serta transaksi non tunai, seperti overbooking, RTGS, dan lain-lain.Teller 

sangat dominan dalam interaksi tersebut, karena hampir seluruh produk 

atau jasa bank memerlukan pelayanan teller. Oleh karena itu, bila terjadi 

ketidak seimbangan antara laju kedatangan nasabah dengan laju pelayanan 

yang diberikan oleh teller, dapat berakibat adanya antrian yang panjang. 

Disamping adanya antrian yang panjang, kurang disiplinnya 

nasabah maupun teller, menyebabkan pelayanan yang tidak tertib, 

sehingga terlihat nasabah yang belum dilayani seharusnya menunggu pada 

baris antrian, tetapi tidak bergerombol di depan teller untuk berebut 

dilayani terlebih dahulu, pelayanan yang kurang ramah, proses transaksi 

yang tidak sederhana, kesalahan dalam transaksi, ataupun kecurangan 
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yang dilakukan oleh teller, bila kondisi tersebut terus berlanjut, di 

khawatirkan akan menimbulkan ketidakpuasan nasabah terhadap 

pelayanan yang diberikan oleh teller, dan akan terbentuk suatu persepsi 

bahwa pelayanan lambat dan kualitas rendah, serta dapat menyebabkan 

nasabah kehilangan kepercayaan pada bank. 

Dalam hal ini teller pada sebuah bank memiliki risiko yang besar 

dan berpengaruh pada operasional suatu bank dan berpengaruh terhadap 

produk TabunganKu, secara tidak langsung teller pada suatu bank 

merupakan citra dari sebuah perusahaan dengan pengertian bahwa nasabah 

akan berhubungan dengan bank melalui teller,  jika pelayanan teller tidak 

prima dan memadai atau mengakibatkan kekecewaan dalam bentuk 

apapun kepada nasabah. Jika bank telah kehilangan kepercayaan dari 

nasabah, maka akan dapat diperkirakan bank tersebut tidak bisa bertahan 

dalam kelangsungan usaha, karena modal awal pada suatu bank adalah 

sebuah kepercayaan, oleh karena itu bank harus menjaga kualitas 

pelayanan pada setiap transaksi teller dengan menerapkan internal control 

dan prosedur pelayanan yang harus dijalankan oleh teller yang ada pada 

bank. 

Dari sini diharapkan adanya suatu perbaikan-perbaikan dalam hal 

kualitas pelayanan bank khususnya pada teller. Pada dasarnya dengan 

adanya suatu pelayanan yang prima (service excellent) akan memberikan 

kepuasan tersendiri bagi nasabah dan ini juga sangat berpengaruh terhadap 

perkembangan produk TabunganKu. Berdasarkan uraian tersebut diatas, 
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maka penulis merasa tertarik untuk mengadakan penelitian dengan judul 

“Kualitas Pelayanan Teller Pada Nasabah “TabunganKu” PT. BPD Jatim 

Cabang Batu”. 

B. RUMUSAN MASALAH 

1. Bagaimana presepsi nasabah “TabunganKu” dengan pelayanan yang 

diberikan teller pada PT. BPD Jatim Cabang Batu dengan 9 standar 

pelayanan teller? 

2. Bagaimana perkembangan nasabah “TabunganKu” pada PT. BPD 

Jatim Cabang Batu? 

C. TUJUAN PENELITIAN 

1. Untuk mengetahui persepsi nasabah “TabunganKu” terhadap 

pelayanan yang telah diberikan teller dengan 9 standar  pada PT. BPD 

Jatim Cabang Batu. 

2. Untuk mengetahui perkembangan nasabah “TabunganKu” pada PT. 

BPD Jatim Cabang Batu. 

D. MANFAAT PENELITIAN 

a. Bagi Bank 

Dapat dijadikan sebagai sumber informasi bagi pihak bank dalam 

upaya meningkatkan kualitas pelayanan dan perkembangan produk  

jasa yang diberikan, khususnya pada produk jasa khususnya produk 

jasa tabungan, supaya kualitas pelayanan yang diberikan lebih 

memuaskan nasabah serta untuk mempertahankan tingkat pelayanan 

yang menguntungkan dimasa kini dan masa mendatang. Hasil 



5 
 

penelitian ini juga membantu pihak bank apabila ingin meningkatkan 

kepuasan nasabah dengan menekankan pelayanan prima pada teller 

yang sangat mempengaruhi kepuasan nasabah dan perkembangan 

nasabah. 

b. Bagi Pembaca 

Mendapatkan wacana atau informasi tentang bagaimana produk jasa 

simpanan tabungan  dan kualitas pelayanan teller yang diberikan PT. 

BPD Jatim Cabang Batu dalam memberikan kepuasan kepada nasabah. 

 


