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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Bank Jawa Timur adalah  bank pembanguan daerah yang 

bertujuan  untuk membantu mendorong pertumbuhan perekonomian 

dan pembangunan daerah di segala bidang serta sebagai salah satu 

sumber pendapatan daerah dalam rangka meningkatkan taraf hidup 

rakyat banyak terutama masyarakat Jawa Timur. Bank Jatim juga 

membuka cabang salah satunya berada di Malang yaitu di jalan Jaksa 

Agung Soeprapto 26 Malang. Bank Jatim Cabang Malang memiliki 

peran sebagai ujung tombak pembangunan di daerah Malang ini 

karena Bank Jatim mempunyai misi mendorong pertumbuhan 

ekonomi daerah serta ikut mengembangkan usaha kecil dan 

menengah. Tidak diragukan lagi bagaimana Bank Jatim sebagai Bank 

yang memiliki manajemen dan sumber daya manusia profesional 

yang sudah terbukti keunggulannya. Sehingga wajar jika banyak para 

pelajar dan mahasiswa memilih Bank Jatim sebagai tempat studi 

untuk penelitian agar dapat mengaplikasikan kemampuan praktik 

yang diperoleh di perkuliahan ke dunia kerja dan untuk mengetahui 

proses-proses kerja yang terdapat di perusahaan, proses kerja yang 

dimaksud adalah bagaimana hasil produk, tenaga kerja, kedisiplinan 

dan keselamatan kerja.
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Bank adalah salah satu perusahaan yang bergerak di bidang 

jasa pelayanan, dimana pelayanan menjadi kunci sukses bagaimana 

suatu Bank dapat bersaing untuk dapat memberikan Service Excellent 

. Dalam dunia perbankan yang berperan utama dalam melayani 

nasabah adalah bagian front liner salah satunya adalah Customer 

Service. Pada umumnya peningkatan kepuasan nasabah tergantung 

pada customer service. Dalam hal ini peran customer service 

merupakan pintu gerbang suatu bank. Dimana customer service 

menjadi pusat segala informasi dari pelayanan jasa dan penawaran 

produk. Customer service dan nasabah mempunyai hubungan yang 

sangat erat antara keduanya dalam hal informasi layanan jasa dan 

produk bank.  Nasabah bagi bank dianggap sebagai raja karena 

nasabah adalah orang nomor satu bagi bank, disebabkan yang 

menompang kepentingan bank. Seorang nasabah mengharapkan

kebutuhannya dapat dilayani dengan cepat, tepat dan akurat. Perilaku 

sopan dan penuh senyum dari pihak bank juga turut mempengaruhi, 

sehubungan dengan harapan nasabah tersebut maka harus mendapat 

perhatian serius secepatnya pihak bank memahami selera pelayanan 

yang diinginkan oleh setiap nasabah. Oleh karena itu perlu dilakukan 

upaya peningkatan kepuasan nasabah melalui customer service yang 

berada dibagian front office.

Salah satu produk terbaru dari Bank Jatim adalah 

TabunganKu. Produk TabunganKu ini diterbitkan pada awal tahun 

2010 tepatnya pada tanggal 2 Januari 2010. TabunganKu adalah 

tabungan untuk perorangan dengan persyaratan mudah dan ringan 
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yang diterbitkan secara bersama oleh bank-bank di Indonesia guna 

menumbuhkan budaya menabung serta meningkatkan kesejahteraan 

masyarakat. TabunganKu ini tidak dkenakan biaya setiap bulannya, 

siapa saja memperoleh kesempatan untuk dapat menjadi nasabah 

TabunganKu. Dari berbagai macam kemudahan yang didapatkan, 

TabunganKu juga dapat menggunakan ATM dengan biaya 

administrasi yang terjangkau.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang maka perumusan masalah 

yang dibahas   adalah :

Bagaimana Peran Customer Service Guna Meningkatkan Kepuasan 

Nasabah TabunganKu pada PT. Bank Jatim Kantor Kas Karangploso 

Cabang Malang.

C. Tujuan Penulisan

Sesuai dengan perumusan masalah yang  ada di atas maka 

tujuan dari penulisan ini adalah :

Untuk mengetahui pelayanan Customer Service dalam memberikan 

kepuasan kepada nasabah TabunganKu pada PT. Bank Jatim Kantor 

Kas Karangploso Cabang Malang.
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D. Pembatasan Masalah

Untuk mempermudah kajian lebih lanjut, dalam penulisan 

tugas akhir ini agar tidak menyimpang dari permasalahan yang akan 

dibahas oleh penulis, maka dalam hal ini penulis hanya membatasi 

dalam pembahasan mengenai Peran Customer Service Guna 

Peningkatan Kepuasan Nasabah TabunganKu Pada PT. Bank Jatim 

Kantor Kas Karangploso Cabang Malang.

E. Manfaat Penelitian

Dengan adanya penelitian dan penulisan tentang Peran 

Customer Service Guna Peningkatan Kepuasan Nasabah TabunganKu 

Pada PT. Bank Jatim Kantor Kas Karangploso Cabang Malang, 

diharapkan dapat digunakan.

1. Bagi Penulis

Menambah pengetahuan dan wawasan dalam dunia kerja yang 

sesungguhnya khususnya dunia kerja perbankan.

2. Bagi Pihak Bank

a. Sebagai bahan masukan serta informasi bagi pihak bank yang 

berkaitan dengan kepuasan nasabah.

b. Dapat digunakan sebagai bahan masukan untuk 

memperbaikan mekanisme pelayanan Customer Service masa 

sekarang maupun dimasa yang akan datang.



5

3. Bagi Lembaga

 Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu sebagai bahan 

acuan dalam memahami lebih jauh mengenai peranan khusus 

pada bagian Customer Service di PT. Bank Jatim Kantor Kas 

Karangploso Cabang Malang.

 Sebagai sumber informasi tentang Peran Customer Service 

Guna Peningkatan Kepuasan Nasabah TabunganKu Pada PT. 

Bank Jatim Kantor Kas Karangploso Cabang Malang.

 Sebagai referensi mengenai pentingnya peran Customer 

Service di PT. Bank Jatim Kantor Kas Karangploso Cabang 

Malang.


