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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dunia perbankan  merupakan sebuah lembaga yang memberikan pelayanan 

berupa jasa bagi  masyarakat. Munculnya bank–bank baru dengan produk–produk 

unggulan berakibat bertambahnya persaingan. Semakin ketatnya persaingan yang 

ditimbulkan oleh bank, semakin tinggi pula kesadaran para nasabah untuk 

memilih jasa keuangan yang sesuai dengan keinginan mereka, sehingga memaksa 

bagi Lembaga Keuangan Perbankan untuk melakukan inovasi serta pendekatan 

kepada nasabah dalam  rangka menyampaikan jasa–jasa dan produk–produk 

perbankan.

Salah  satu inovasi yang menunjang untuk melakukan persaingan dengan 

bank–bank yang ada selain dari produk dan jasa yaitu service excellence. Service 

excellence merupakan pelayanan  memuaskan yang diberikan untuk nasabah. 

Sehingga Service excellence dapat disebut sebagai unjung tombak atas  

penyampaian produk oleh  bank kepada masyarakat atau nasabah. 

Service excellence dapat diberikan oleh berbagai pihak baik, Customer 

Service, Teller, Satpam, maupun direktur utama. Karena pelayanan yang utama 

adalah menjaga hubungan baik dengan nasabah yang dapat dilakukan dengan 

memberikan informasi yang dibutuhkan oleh nasabah, dan juga menanggapi 

setiap keluhan yang ditujukan kepada pihak bank. Fungsi pelayanan nasabah 
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sendiri tidak dapat digantikan dengan alat secanggih apapun karena pelayanan 

pada dasarnya merupakan hubungan orang perorang. 

Pelaksanaan service excellence yang ditetapkan dan dilakukan  Lembaga 

Keuangan Bank merupakan sesuatu yang sangat berpengaruh dalam 

meningkatkan kepuasan nasabah. Dalam  menunjang hal tersebut, berbagai upaya  

dilakukan guna menjadikan nasabah atau calon nasabah lebih tertarik atas layanan 

dan produk yang dimiliki bank. 

Service excellence yang diterapkan oleh PT. Bank Negara Indonesia cabang 

Blitar  dalam upaya untuk meningkatkan  kepuasan nasabah yakni salah satunya   

dengan melakukan peningkatan pendekatan kepada nasabah ataupun calon 

nasabah. Selain itu,  inovasi dalam pelayanan dan produk nasabah menjadi 

prioritas utama dalam mewujudkan kepuasan nasabah sesuai dengan yang 

diinginkan. 

Pendekatan kepada nasabah dapat dilakukan dengan memberikan perhatian 

secara pribadi agar timbul rasa kepercayaan. Memberikan rasa hormat juga dapat 

dilakukan untuk mendapat nilai lebih dari nasabah yang ingin bergabung dengan 

bank tersebut. Sehingga dapat menunjang kegiatan usaha bank dengan lancar.

Jika nasabah merasa puas akan pelayanan yang diberikan bank maka akan 

timbul rasa kepercayaan dengan bank tersebut. Sehingga nasabah akan 

mempercayakan segala transaksi keuangan dan penghimpunan dananya di bank 

tersebut. Semakin banyak orang yang mempercayakan dananya dibank maka 

kegiatan operasional bank tersebut dapat berjalan dengan baik. 
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Bermacam – macam bentuk kegiatan operasional yang dilakukan oleh bank, 

misalnya menghimpun dana dari masyarakat yang berupa simpanan, tabungan, 

maupun deposito. Selain itu bank juga menyalurkan kembali dana dari masyarakat 

yaitu berupa kredit. Sehingga masyarakat dapat menggunakan fasilitas – fasilitas 

layanan yang diberikan oleh bank sesuai dengan kebutuhannya masing – masing.

Semakin banyaknya permintaan masyarakat yang bermacam – macam 

menjadikan bank harus mengeluarkan produk – produk baru yang mampu 

bersaing dengan bank – bank lain. Seiring dengan berjalannya waktu, kebutuhan 

masyarakat akan jasa bank semakin meningkat. Mulai dari produk yang hanya 

dapat digunakan oleh masyarakat tertentu sampai dengan produk yang dapat 

dinikmati oleh senua masyarakat. Sehingga menjadikan masyarakat lebih 

mempercayakan bank untuk menjaga dananya maupun mendapatkan dana dari 

bank. 

Dana yang diperoleh bank dapat diperoleh dari simpanan, kredit, maupun 

jasa – jasa yang lain. Simpanan itu sendiri memiliki banyak macam yang dapat 

dipilih oleh nasabah sesuai dengan criteria masing – masing. Dalam simpanan 

yang ada pada PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, cabang Blitar terdapat 

simpanan yang menarik dan terhitung masih baru, yaitu produk simpanan 

“Tabunganku”. Produk ini dikeluarkan pemerintah untuk memunculkan kesadaran 

masyarakat untuk gemar menabung di bank.

Adapun perbedaan “TabunganKu” dengan tabungan yang lain adalah 

pembebasan biaya administrasi bulanan, setoran awal yang murah, tidak 

menggunakan ATM yang memudahkan nasabah untuk menyimpan buku tabungan 
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saja, menggunakan system yang berkelanjutan, yaitu dapat diwariskan kepada 

anak tanpa proses yang rumit.

Produk “TabunganKu” ini ditujukan untuk kalangan menengah kebawah 

yang selama ini kurang tersentuh oleh bank.Kehadiran “TabunganKu” diharapkan 

mampu menimbulkan budaya gemar menabung yang mana nanti pada suatu saat 

tabungan itu dapat dimanfaatkan sesuai dengan kebutuhannya. Sehingga 

masyarakat lebih dekat dengan bank. 

Berdasarkan pemaparan diatas maka penulis tertarik untuk melakukan 

penelitian pada PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk dengan tema 

Pelaksanaan Service Excellence Dalam Meningkatkan Kepuasan Nasabah

Tabunganku Pada PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, Cabang Blitar.

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang diatas, maka dapat diambil rumusan masalah sebagai 

berikut :

1. Bagaimana pelaksanaan service excellence nasabah “tabunganku” pada PT 

Bank  Negara Indonesia (Persero) Tbk, Cabang Blitar ?

2. Seberapa besar tingkat kepuasan nasabah “TabunganKu” pada PT Bank 

Negara Indonesia (Persero) Tbk, Cabang Blitar ?

C. Batasan Masalah

Berdasarkan judul dan rumusan masalah tersebut  penulis membatasi 

permasalahannya hanya pada pelaksanaan service excellence pada customer 
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service dalam meningkatkan kepuasan nasabah “Tabunganku”  ditinjau dari 

ability (kemampuan), attitude (sikap), appearance (penampilan), appearance 

(perhatian), action (tindakan), accountability (tanggung jawab), dan tingkat 

kepuasan nasabah “TabunganKu” pada PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, 

Cabang Blitar.

D. TUJUAN 

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan diatas, maka tujuan 

penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui pelaksanaan service excellence PT Bank Negara Indonesia 

Tbk, Cabang Blitar. 

2. Untuk mengetahui gambaran tingkat kepuasan nasabah “TabunganKu”  pada

PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, Cabang Blitar. 

E. MANFAAT 

a. Bagi penulis

Penulis mendapat banyak tambahan wawasan ilmu, khususnya yang berkaitan 

dengan pelaksanaan service excellence dalam meningkatkan kepuasan nasabah 

b. Bagi program studi

Sebagai sumbangan pemikiran dalam pengembangan mata kuliah yang 

berkaitan dengan service excellence dan pelayanan
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c. Bagi Bank 

Dapat digunakan sebagai masukan dan tambahan informasi yang berkaitan 

dengan  service excellence dalam meningkatkan kepuasan nasabah.


