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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. LATAR BELAKANG 

Pertumbuhan ekonomi suatu Negara dapat ditandai dengan 

pertumbuhan industri perbankan yang ada dalam suatu Negara.Semakin 

berkembang industri perbankan maka semakin baik pula pertumbuhan ekonomi 

suatu Negara itu sendiri. Salah satu usaha jasa perbankan yang menawarkan 

berbagai kebutuhan masyarakat akan jasa pelayanan keuangan, maka usaha 

jasa perbankan selain mengedepankan profesionalisme dalam pelayanan 

kepada masyarakat sebagai nasabah, juga harus mengedepankan kepercayaan. 

Masyarakat sebagai konsumen yang dituju oleh industri perbankan 

memiliki berbagai pertimbangan dalam memilih usaha jasa perbankan yang 

akan digunakannya, terutama pelayanan yang diberikan oleh lembaga 

perbankan tersebut. 

Faktor-faktor tersebut yang menjadi dasar pertimbangan masyarakat 

untuk memilih jasa perbankan, baik secara langsung maupun tidak langsung 

dapat membentuk loyalitas pada diri masyarakat akan bank yang dijadikan 

sebagai pilihan yang dipercayainya. 

Keberadaan jasa perbankan dalam masyarakat memang lebih 

menguntungkan terutama pada sektor perekonomian, karena para pelaku 

ekonomi lebih leluasa dalam menjalankan proses kegiatan ekonomi mereka 

untuk menunjang kelangsungan hidup. Usaha jasa perbankan dalam 
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masyarakat yang mengedepankan pelayanan yang baik demi memperoleh 

kepercayaan dari masyarakat sebagai nasabah akan menghadapi berbagai 

macam keadaan atau pandangan yang timbul dari masyarakat sebagai 

ungkapan kepuasan atau ketidak puasannya akan pelayanan yang diterimanya 

dari pihak bank yang mempercayainya. Untuk memperoleh kepercayaan dari 

masyarakat, maka bank harus memberikan pelayanan yang prima dengan cara 

mengenal perilaku masyarakat sebagai nasabah lebih mendalam, dapat 

memahami aspek-aspek psikologis manusia secara keseluruhan, kekuatan 

faktor sosial budaya dan prinsip-prinsip ekonomis serta strategis pemasaran. 

Untuk menjaga dan meningkatkan kepercayaan nasabahnya, maka bank 

perlu menjaga citra positif dimata masyarakatnya.Citra ini dapat dibangun 

melalui kualitas produk, kualitas pelayanan, dan kualitas keamanan. Tanpa 

citra yang positif, maka kepercayaan yang sedang dan akan dibangun tidak 

akan efektif. 

Bicara mengenai pelayanan maka sisi orang atau petugas bagian 

pelayanan adalah bagian yang terpenting, termasuk di dalamnya adalah 

keramahan, ketepatan dan kecepatan melayani akan sangat berdampak kepada 

kepuasan pelanggan. Apabila dalam konteks indutri perbankan, sebagai misal 

sebuah Kantor Unit, maka keramahan Customer Service, Teller dan Pimpinan 

Unit memegang peran sangat penting dalam kenyamanan dan kepuasan 

nasabah bertransaksi di Kantor Unit. 

Salah satu cara pengukuran kualitas layanan yang sering digunakan 

untuk mengukur kualitas pelayanan adalah dengan metoda pengukuran 
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RATER, singkatan dari Reliability, Asurance, Tangible, Emphaty dan 

Responsiveness. 

Bagi seorang Customer Service harus pandai memperhitungkan waktu 

pelayanan, yang berarti dalam melayani nasabah harus cepat, dan tanggap 

dalam melayani keinginan nasabah agar tetap bisa memuaskan nasabah 

tersebut. 

Customer service sebagai ujung tombak suatu bank.Dimana customer 

service menjadi pusat segala informasi dari penawaran produk dan pelayanan 

jasa.Penawaran produk yang diberikan oleh PT. Bank Rakyat Indonesia 

(persero) Tbk menurut pasal 3 adalah 1. Menghimpun dana seperti: simpedes, 

britama, giro BRI, deposito BRI, dan transfer; 2. Pemberian kredit seperti: 

kredit usaha rakyat (KUR), kredit modal usaha(KSM), kredit umum pedesaan 

(KUPEDES), kredit pertanian, briguna.BRI memberikan pelayanan jasa berupa 

pelayanan prima atau service excellent kepada usaha mikro, kecil, dan 

menengah untuk menunjang peningkatan ekonomi masyarakat. 

Pelayanan prima yang diberikan oleh PT. Bank Rakyat Indonesia 

(persero) tbk.unit pasar kota cabang Banyuwangi belum melayani kualitas 

pelayanan kredit yang seharusnya melayani dengan cepat. Banyak nasabah 

berdatangan untuk complain dikarenakan kurang cepatnya dalam melayani 

pengajuan kredit mikro.Padahal kurang cepatnya pengajuan kredit mikro ini 

karena terhambatnya mantri atau petugas kredit sedang sakit.Tetapi nasabah 

tidak mau tahu, nasabah tetap ingin pelayanan yang cepat.Hal ini membuat 

nasabah kecewa terhadap pelayanan yang ada. 
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Apabilamenjelaskan produk kepada nasabah, apakah dengan niat 

supaya nasabah benar-benar mengerti dan seakan-akan menjelaskan produk 

dari perusahaan miliknya sendiri atau hanya sekadar melaksanakan tugas dan 

membacakan brosur. 

Apabila nasabah komplain dan marah-marah, apakah dengan jiwa yang 

terbuka memahami persoalannya dan kemudian menawarkan solusi yang win-

win.Apakah pelayanan dan bantuan bagi nasabah diberikan dengan sepenuh 

jiwa dan perasaan senang atau tidak 

Pada umumnya dalam membentuk citra bank yang baik, diharapkan 

jangan sampai terjadi complain dari nasabah. Karena apabila terdapat complain 

dari nasabah, berarti masih terdapat pelayanan yang diberikan belum maksimal 

dan risikonya dapat membuat nasabah merasa tidak puas, dan kecewa. 

Maka dari itu Customer Service harus dapat melayani nasabah dengan 

baik dan dapat menjalin hubungan yang erat antara keduanya.Nasabah bagi 

bank dianggap sebagai raja karena nasabah adalah orang yang nomor satu bagi 

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 pelayanan prima atau service excellent melalui Customer Service 

yang berada dibagian front office. 
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Faktor spirit dalam melayani inilah yang menjadi faktor pembeda.Ada 

"jiwa" dalam standar dan arsitektur melayani. Melayani bukan hanya 

pelaksanaan dari standard operating procedure (SOP) dalam kualitas 

pelayanan yang dibuat oleh divisi di kantor pusat. Nasabah merasakan itu. 

Nasabah sebagai manusia yang memiliki sense dan sensitivity 

memahami apakah pelayanan itu diberikan dengan tulus dan sungguh-sungguh 

atau hanya sekadar menerapkan SOP. Loyalitas nasabah terhadap suatu bank 

akan tercipta kalau mereka merasakan ketulusan itu.  

Bank yang mengutamakan nasabahnya belum tentu mendapatkan 

nasabah yang loyal. Akan tetapi, bank yang mengutamakan karyawannya akan 

mendapatkan karyawan yang loyal sekaligus nasabah yang loyal, yang tidak 

mudah berpindah-pindah bank.  

Bank harus menciptakan upaya-upaya untuk meningkatkan semangat, 

komitmen, dan loyalitas karyawan agar kelak bisa memperoleh kualitas 

pelayanan yang sustainable dan nasabah yang loyal. 

 

B. RUMUSAN MASALAH 

Dari latar belakang yang telah diuraikan, dapat dirumuskan 

permasalahan sebagai berikut: 

1. Bagaimana kualitas pelayanan kredit oleh Customer Service pada PT. Bank 

Rakyat Indonesia (persero) Tbk. Unit Pasar Kota Cabang Banyuwangi? 
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2. Apa upaya yang dilakukan oleh PT. Bank Rakyat Indonesia (persero) Tbk. 

Unit Pasar Kota Cabang Banyuwangi dalam peningkatan kualitas layanan 

kredit oleh Costomer Service? 

 

C. PEMBATASAN MASALAH 

Agar penulisan ini lebih jelas, terarah dan tak terlepas dari pokok 

permasalahannya, perlu diberi batasan masalah.Supaya penulisan ini tepat 

memenuhi sasaran. Batasan masalah dalam penulisan ini adalah: 

1. Kredit mikro yang dimaksud adalah Kredit Usaha Rakyat Mikro (KUR 

mikro) atau Kredit Skala Mikro pada PT. Bank Rakyat Indonesia (persero) 

Tbk. Unit Pasar Kota cabang banyuwangi. 

 

D. TUJUAN PENULISAN TUGAS AKHIR 

Tujuan yang ingin dicapai dalam penulisan Tugas Akhir ini adalah: 

1. Melakukan evaluasikualitas layanan kredit oleh Customer Service pada PT. 

Bank Rakyat Indonesia (persero) Tbk. Unit Pasar Kota Cabang 

Banyuwangi. 

2. Mendiskripsikan upaya peningkatan kualitas layanan kredit oleh Customer 

Service pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Unit Pasar Kota 

Cabang Banyuwangi. 
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E. KEGUNAAN PENULISAN TUGAS AKHIR 

Kegunaan yang ingin dicapai dalam penulisan Tugas Akhir ini adalah: 

1. Sebagai sumbangan pemikiran kepada pihak perbankan dalam menentukan 

kebijakan yang tepat dalam melayani nasabah 

2. Sebagai bahan informasi dan bahan acuan untuk penulisan lebih lanjut lagi 

berkaitan dengan pelayanan seorang customer service kepada nasabah. 

 


