
 
 

5 
 

BAB II 

LANDASAN TEORI 

A. Penelitian Terdahulu 

Penelitian terdahulu yang sejenis telah dilakukan oleh Ariyanti 

Sunarno tahun 2011 yang melakukan kajian yang menguji tentang 

bagaimana pengaruh kualitas pelayanan frontliner, bagaimana loyalitas 

nasabahnya, dan pengaruh kualitas pelayanan frontliner terhadap loyalitas 

nasabah pada PT. Bank BTN Syariah Cabang Bandung. Penelitian ini 

dilakukan oleh Universitas Islam Bandung. Penelitian Ariyanti Sunarno ini 

berjudul Pengaruh Kualitas Pelayanan Frontliner Terhadap Loyalitas 

Nasabah pada PT. Bank BTN Syariah Cabang Bandung. 

Berdasarkan penelitian diperoleh hasil penelitian menunjukan 

bahwa kualitas pelayanan frontliner secara keseluruhan sebesar 3,82 yang 

artinya kualitas pelayanan dapatdinilai baik. Loyalitas nasabah secara 

keseluruhan 3,40 artinya loyalitas nasabahdapat dinilai cukup tinggi. 

Adapun pengaruh kualitas pelayanan frontlinerterhadap loyalitas nasabah 

tinggi terlihat dari nilai R square sebesar 0,788.   t hitung > t table = 

18,994 > 1, 985. Sedangkan besarnya sig hitung adalah 0,00karena 0,00 > 

0,05 maka Ho ditolak. Artinya kualitas pelayananfrontliner berpengaruh 

tinggi terhadap loyalitas nasabah sebesar 78,8%. 
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Penelitianterdahulu yang sejenis telah dilakukan oleh Septiana Dwi 

Exmawati tahun 2014 yang melakukan kajian tentang bagaimana pengaruh 

hubungan kualitas pelayanan terhadap nasabah pada PT. Bank Muamalat 

Cabang Tulungagung. Penelitian ini dilakukan oleh IAIN Tulungagung. 

Penelitian Septiana Dwi Exmawati ini berjudul Analisis Hubungan 

Kualitas Pelayanan Nasabah pada PT. Bank Muamalat Cabang 

Tulungagung. 

Berdasarkan penelitian hasil analisis regresi berganda dapat 

disimpulkan bahwa, variable pelayanan mempengaruhi kepuasan nasabah 

PT. Bank Muamalat Tulungagung dengan tingkat signifikansi sebesar 

0,000, selanjutnya variable keunggulan produk mempengaruhi kepuasan 

nasabah PT. Bank Muamalat Cabang Tulungagung dengan tingkat 

signifikansi sebesar 0,02. Sedangkan dari hasil uji F ternyata faktor 

pelayanan merupakan faktor yang lebih berpengaruh terhadap kepuasan 

nasabah PT. Bank Muamalat Tulungagung dibandingkan keunggulan 

produk. 

Berdasarkan uraian penelitian terdahulu, adapun relevansi 

penelitian ini dengan penelitian terdahulu mengenai tingkat kepuasan 

nasabah. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah 

bahasan tentang kepuasan nasabah terhadap pelayanannya. Berdasarkan 

kedua penelitian terdahulu milik Ariyanti Sunarno tahun 2011 dan 

Septiana Dwi Exmawati 2014 melakukan kajian yang menguji bagaimana 
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tingkat kepuasan nasabah terhadap pelayanan dengan menggunakan alat 

analisis regresi berganda dan regresi linier sederhana, sedangkan yang 

membedakan penelitian terdahulu dengan penelitian saat ini adalah 

penelitian ini menilai tingkat kepuasan nasabah yang lebih baru dan 

membedakan penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang, selain itu 

adalah lokasi penelitian yang berbeda. 

 

 

 

B. Teori dan Kajian Pustaka 

1. Bank 

a. Pengertian Bank 

Menurut Undang-undang Perbankan No. 10 tahun 1998 , 

bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat 

dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kembali kepada 

masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk lainnya dalam rangka 

meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Perpustakaan Inggris 

kuno menjelaskan arti bank secara singkat sebagai berikut “ tugas 

perbankan adalah menghimpun uang pihak ketiga”. Menurut UU 

pokok perbankan 1967 pasal 1a, bank adalah lembaga keuangan 

yang usaha pokoknya memebrikan kredit dan jasa-jasa dalam lalu 

liotas pembayaran dan peredaran uang (Simorangkir,2000 : 9-10) 
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Sebagai lembaga yang menjalankan usaha dibidang jasa 

keuangan, bank bukanlah sembarangan badan usaha melainkan 

yang secara hukum memiliki status yang kuat dengan kekayaan 

sendiri yang mampu melayani kebutuhan masyarakat, dipercaya 

oleh masyarakat. Berdasarkan rumusan atas bank dapat dipahami 

pula bahwa kegiatan usaha bank pada pokoknya meliputi tiga 

bentuk kegiatan yaitu menghimpun dana, menyalurkan dana, dan 

memberikan jasa keuangan. 

 

b. Tujuan Bank 

Tujuan bank menurut Undang-undang perbankan No. 10 

tahun 1998 dijelaskan bahwa perbankan Indonesia bertujuan 

menunjang pelaksanaan pembagunan nasional dalam rangka 

pemerataan, pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nasional ke arah 

peningkatan kesejahteraan rakyat dan yang terpenting tujuan 

umumnya adalah pemerintah dalam meningkatkan taraf hidup dan 

kesejahteraan masyarakat. 

Dari uaraian diatas dapat dilihat bahwa tujuan perbankan di 

Indonesia pada umumnya adalah membantu pemerintahan dalam 

meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat, 

disamping menstabilkan perekonomian masyarakat juga mencari 

keuntungan hidup bank itu sendiri. 
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c. Jenis Bank 

Dalam buku aspek-aspek Hukum Perbankan Di Indonesia 

karangan Usman(2001 : 62-64) telah disebutkan dan dijelaskan 

menganai jenis bank, berdasarkan Undang-undang RI No. 10 tahun 

1998 jenis bank dibedakan menjadi dua yaitu:  

1) Bank Umum 

Bank Umum adalah bank yang dilaksanakan kegiatan usaha 

yang secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah 

yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas 

pembayaran. 

2) Bank Perkreditan Rakyat 

Bank perkreditan rakyat adalah bank yang melaksanakan 

kegiatan usaha secara konvensional atau berasarkan prinsip 

syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam 

lalu lintas pembayaran. 

Sedangkan Undang-undang perbankan 1967 membedakan 

jenis bank berdasarkan pada fungsinya, yaitu: 

a) Bank sentral ialah Bank Indonesia sebagaimana dimaksdu 

dalam Undang-undang Dasar 1945. 

b) Bank umum adalah bank yang dalamnya pengumpulan 

dannya terutama menerima simpanan dalam bentuk giro, 

deposito dan dalam usahanya terutama memberikan kredit 

jangka panjang. 
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c) Bank tabungan adalah bank yang pengumpulan dananya, 

terutama menerima simpanan dalam bentuk tabungan dan 

dalam usahanya terutama memperbungakan dananya dalam 

surat berharga. 

d) Bank pembangunan adalah bank yang dalam pengumpulan 

dananya, terutama menerima simpanan dalam bentuk 

deposito atau mengeluarkan kertas berharga jangka 

menengah dan panjang dan dalam usahanya terutama 

memebrikan kredit jangka menengah dan jangka panjang 

dibidang pembangunan. 

e) Bank lainnya adalah bank lainnya yang akan detetapkan 

dengan Undang-undang menurut kebutuhan dan 

perkembangan ekonomi. 

 

2. Pelayanan 

a. Pengertian Pelayanan 

Service (pelayanan) adalah setiap tindakan atau perbuatan 

yang dapat ditawarkan oleh suatu pihak lain yang pada dasarnya 

bersifat tidak berwujud (Intangible) dan tidak menghasilkan 

kepemilikan, 

Pelayanan itu diberikan kepada dua macam nasabah, yaitu 

Internal Customer dan Extrernal. Internal Customer adalah orang-

orang yang terlibat dalam proses produksi produk jasa yang kita 



11 
 

hasilkan. Sedangkan External adalah yang secara relatif mudah 

diidentifikasi. Mereka dalah orang-orang yang berada diluar 

organisasi suatu perusahaan, yang menerima barang-barang atau 

jasa dari perusahaan (Yoeti,2003 : 9) 

Pelayanan yang baik adalah pelayanan yang dilakukan 

secara ramah tamah, adil, cepat, tepat, dan etika yang baik 

sehingga memenuhi kebutuhan dan kepuasan bagi yang 

menerimanya (Hasibuan, 2005 : 152). Pelayanan hakikatnya adalah 

serangkaian kegiatan, karena ia merupakan proses. Sebaagai 

proses, pelayanan berlangsung secara rutin dan berkesinambungan 

meliputi seluruh kehidupan organisasi dalam masyrakat (Moenir, 

2001 : 27) 

b. Pengertian Pelayanan Nasabah ( Customer Service) 

Pelayanan Nasabah atau yang sering kita dengar Customer 

Service berasal dari dua kata yaitu Customer yang berarti 

pelanggan dan Service yang berarti pelayanan, diartikan sebagai 

tindakan atau perbuatan seseorang atau organisasi untuk 

memberikan kepuasan kepada pelanggan atau nasabah, sedangkan 

pelayanan nasabah atau Customer Service Officer menurut Buku 

Oprasional adalah kelompok kerja pelayanan yang merupakan 

humpunan dari pegawai yang profesional dibidang pelyanan dan 

ditunjukan untuk meningkatkan kepuasan kepada nasabah, dengan 

cara memenuhi harapan dan kebutuhannya. 
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Customer Service Officer dituntut untuk selalu 

berhubungan dengan nasabah dan menjaga hubungan itu tetap 

baik, hal ini tentu saja harus dilakukan karea menjaga hubungan 

yang baik dengan nasabah juga berarti menjaga image bank agar 

citra bank dapat terus menigkat di mata nasabah. 

Customer Service Officer harus memiliki kemampuan 

berkomunikasi yang baik, Customer Service Officer yang baik 

harus diikuti dengan tersediannya sarana dan prasarana yang 

mendukung kecepatan, ketepatan, dan keakuratan pekerjannya. 

Selain itu, Customer Service Officer dituntut untuk memberikan 

pelayanan yang prima kepada nasabahnya, agar pelayanan yang 

diberikan dapat memusakan nasabah, untuk seorang Customer 

Service Officer harus memiliki dasar-dasr pelayanan yang kokoh 

seperti etiket pelayanan, pengenalan produk, dan dasar-dasar 

lainnya, pelayanan yang duberikan akan berkualitas jika setiap 

petugas Customer Service Officer dibekali pengetahuan tentang 

dasar-dasar pelayanan yang sesuai dengan bidang pekerjaan yang 

akan dihadapinya, termasuk kemampuan menguasai pengetahuan 

tentanf segala sesuatu yang berhubungan dengan bank dan produk 

yang ditawarkan. 

Customer Service merupakan suatu bagian dari unit 

orgainasi yang berada di front office yang berfungsi sebagai 

sumber informasi dan perantara bagi bank dan nasabah yang ingin 



13 
 

mendapatkan jasa-jasa pelayanan maupun produk-produk bank. 

Sesuai dengan fungsinya, Customer Service diharapkan dapat 

melakukan “One Stop Service“, artinya nasabah cukup 

menhubungi bagian Customer Service saja dalam berhubungan 

dengan bank, selanjtnya Customer Service akan menjelaskan 

ataupun mengerjakan kebutuhan nasabah tersebut dengan 

menghubungi bagian yang terkait, hal ini akan meningkatkan 

kepuasan nasabah karena merasa akan kepentingannya 

dilaksanakan dengan rasa penuh tanggung jawab dan tidak perlu 

berhubungan dengan banyak orang untuk memenuhi 

kebutuhannya, dalam kedudukannya sebagai centre & contact point 

antar bank dengan nasabah, Customer Service haruslah mengetahui 

secara umum dan luas bentuk-bentuk pelayanan jasa dan produk 

bank dengan baik, kesempatan berhubungan dengan nasabah yang 

cukup besar dapat dipergunakan secara efektif untuk menawarkan 

produk-produk bank lainnya dalam rangka Cross Selling. 

c. Peranan Pelayanan Nasabah (Customer Service) 

Menurut Anwar dalam kamus bahasa indonesia (2001:320) 

peranan dalah sesuatu yang jadi bagian atau yang memegang 

pimpinan yang terutama dalam terjadinya hal atau peristiwa. 

Pelayanan nasabah (Customer Service) merupakan suatu 

bagian dari unit organisasi yang berada di front office yang 

berfungsi sebagai sumber informasi dan perantara bagi bank 
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dengan nasabah yang ingin mandapatkan jasa-jasa pelayanan 

maupun produk-produk perbankan sesuai dengan fungsinya. 

Sebagai bank pembangunan daerah yang melayani masyarakat 

daerah baik mota maupun kabupaten, Customer Service diharapkan 

memebrikan pelayanan yang nasabah inginkan. 

Adapun peranan Customer Service dalam PT. Bank 

Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk. Kantor Cabang Kediri 

sebagai berikut: 

1) Pelayanan Nasabah (Customer Service) harus tahu betul 

produk-produk bank jatim. Pelayanan Nasabah (Customer 

Service) merupakan satuan unit kerja yang tidak boleh diangap 

remeh. Sebagai satuan unit yang terdapat pada front office yang 

berhubungan langsung dengan nasabah dan juga memasarkan 

produk perbankan tentunya harus menguasai semua produk-

produk bank secara keseluruhan yang ditawarkan pada calon 

nasabah. 

2) Pelayanan Nasabah (Customer Service) harus mengedepankan 

kelebihan-kelebihan produk bank agar nasabah tertarik. 

Pada kenyataanya sekarang banyank bank-bank yang 

mencari nasabah dengan berbagai cara demi kelangsungan usaha 

bank, agar nasabah tertarik untuk menjadi nasabah. Maka itu bank 

memberikan berbagai fasilitas-fasilitas produk serta Customer 
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Service exxelent dimana kepuasan menjadi faktor utama dalam 

menghimpun dana dan menyalurkan dana. 

 

d. Fungsi Pelayanan Nasabah (Customer Service) 

Berdasarkan fungsi tersebut diatas fungsi seorang Customer 

Service dapat dijabarkan lebih lanjut dalam kesehariannya sebagai 

karyawan bank, yang mana fungsi-fungsi tersebut adalah sebagai 

berikut: 

1) Front Line Officer 

Keberadaan bagian Customer Service berada di bagian depan 

suatu bank, maka Customer Service menjadi cerminan 

penilaian pelayanan suatu bank. 

2) Liasson Officer 

Customer Service adalah satu aparat yang menjadi perantara 

antara bank dengan nasabah. Orang pertama yang dihubungi 

oleh nasabah sewaktu datang ke bank adalah aparat Customer 

Service, baik untuk meminta informasi maupun melaksanakan 

transaksi. 

3) Informasi Centre 

Customer Service adalah satu-astunya personil yang dengan 

mudah dihubungi oleh nasabah pada kesempatan pertama maka 

aparat Customer Service menjadi pusat dan narasumber 

informasi-informasi mengenai produk dan jasa bank, oelh 



16 
 

karenanya dituntut personil yang mempunyai pengetahuan dan 

wawasan yang cukup baik mengenai industri perbankan. 

 

4) Salesman 

Berfungsi sebagai penjual produk, dengan menjual berbagai 

produk yangada pada bank, seperti berbagai jenis tabungan, 

deposito, kredit serta mengetahui keluhan dan keberatan 

nasabah. 

5) Servicing (Pelayanan) 

Seuai dengan fungsinya Customer Service, atas nama bank 

penerima dan menyambut baik kedatanghan nasabah 

selanjutnya akan mengerjakan kebutuhan nasabah sampai 

seluruh transaksinya dapat dirampungkan. 

6) Advisor/Konsultan 

Dalam melayani nasabah tidak jarang pula Customer Service 

dengan bekal pengetahuan dan wawasan yang bijak 

sehubungan dengan perencanaa pengelolaan keuangan nasabah. 

7) Maintenance Customer (Pembinaan nasabah) 

Permasalahan pembinaan nasabah baru, Customer Service 

adalah account assistant atau pembina bagi setiap rekening 

nasabah non kredit, hal ini merupakan perpanjangan dan 

pengembangan fungsi kedua yaitu Liasson Officer. 

8) Handling Complaint 
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Unit Customer Service apabila dalam oprasionalnya, nasabah 

tidak puas, karena terdapat ketidak cocokkan atau kesepakatan, 

komplain, maka adalah tepat apabila orang pertama yang 

dihubungi adalah Customer Service, dalam hal ini dituntut 

tidak saja dapat menangani keluhan akan tetapi juga diharapkan 

dapat memecahkan masalah dengan baik sebagai “trouble 

suiter”. 

e. Tugas Pelayanan Nasabah (Customer Service) 

Selain memiliki fungsi, seorang Customer Service yang berada 

digaris depan bank (front office) juga memiliki tugas, tugas ini 

pada hakekatnya adalah penerapan dari fungsi-fungsi yang telah 

disebutkan diatas dan tugas ini nantinya yang dapat dilihat oleh 

nasabah dalam kegiatan sehari-hari nantinya. 

1) Memberikan pelayanan kepada nasabah yang berkaitan dengan 

pembukaan tabungan, giro, deposito, permohonan nasabah 

lainnya, disamping itu memeberikan informasi sejelas mungkin 

mengenai berbagai produk dan jasa yang ingin diketahui dan 

diminati kepada nasabah atau calon nasabah. 

2) Menerima, melayani dan mengatasi permasalahan yang 

disampaikan oleh nasabah sehubungan dengan ketidakpuasan 

nasabah atas pelayanan yang diberikan oleh pihak nasabah. 

3) Mengadministrasikan daftar hitam Bank Indonesia dan daftar 

rehabilitas nasabah serta file nasabah. 
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4) Mengadministrasikan resi permintaan dan pengambilan buku 

cek, bilyet giro serta surat kuasa. 

5) Memberikan informasi tentang saldo dan mutasi nasabah. 

6) Mengadministrasikan buku cek, bilyet giro dan buku tabungan. 

7) Memperkenalkan dan menawarkan produk dan jasa yang ada 

dan yang baru sesuai dengan keinginan dan kebutuhan nasabah. 

f. Wewenang Pelayanan Nasabah (Customer Service) 

Sehubungan dengan tugas dan fungsi dari Customer 

Service, maka seorang Customer Service pun memiliki wewenang, 

wewenang inilah yang merupakan wujud konkrit tugas secara lebih 

khusus terhadap pekerjaan yang diembannya yaitu menyelesaikan 

setiap pekerjaan dan tugas sampai tuntas dengan baik (tidak ada 

yang tergantung atau pending, tidak ada masalah yang timbul dari 

pekerjaannya, kecuali memang hal itu terjadi diluar jangkauannya). 

Adapaun wewenang tersebut antara lain : 

1) Menyaksikan nasabah mengisi dan menandatangani formulir, 

aplikasi, perjanjian-perjanjian. 

2) Melakukan penolakan permintaan pembukaan rekening 

bilamana tidak memenuhi persyaratan atau prosedur yang telah 

ditetapkan oleh Bank. 

3) Melakukan verifikasi tanda tangan customer. 
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4) Melakukan penolakan permintaan buku bilyet giro dan cek 

apabila tidak memenuhi persyaratan. 

5) Melakukan penutupan rekening baik atas permintaan nasabah 

maupun sebab lainnya berdasarkan prosedur intern bank. 

Sehubungan dengan wewenang Customer Service yaitu 

permintaan pembukaan rekening bilamana tidak memenuhi 

persyaratan atau prosedur yang telah ditetapkan oleh bank, 

maka dalam hal ini telah dikeluarkan peraturan dari Bank 

Indonesia, yaitu Peraturan Bank Indonesia No. 3/10/PBI/2001 

tanggal 18 Juni 2001 tentang penerapan prinsip mengenai 

nasabah (Know Your Customer Principles). Dimana peraturan 

yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia dimaksudkan untuk 

memperkecil risiko yangdihadapi Bank terutama dari sisi 

keuangan bank yaitu sisi aktiva maupun passiva. 

g. Ciri-ciri Pelayanan Yang Baik 

Menurut Kasmir (2005:31) Pelayanan yang baik adalah 

kemampuan perusahaan dalam memberikan pelayanan yang dapat 

memberikan kepuasan kepada nasabah dengan standart yang telah 

ditetapkan. Berikut pelayanan yang baik antara lain : 

1) Tersedianya sarana dan prasarana yang baik 

Adalah kelengkapan, kenyamanan sarana dan prasarana yang 

dimiliki oleh bank yang mengakibatkan nasabah betah untuk 

berurusan dengan bank. 
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2) Tersedia karyawan yang baik 

Adalah seorang petugas yang cepat tanggap, cekatan, pandai 

bicara dan menyenangkan serta mampu memikat nasabah. 

3) Bertanggung jawab kepada setiap nasabah sejak awal hingga 

selesai 

Artinya nasabah akan merasa puas jika nasabah bertanggung 

jawab terhadap pelyanan yang diinginkannya. 

4) Mampu melayani secara cepat dan tepat 

Artinya layanan yang diberikan sesuai jadwal untuk pekerjaan 

jangan membuat kesalahan dalam arti pelayanan yang 

diberikan sesuai dengan keinginan nasabah. 

5) Mampu berkomunikasi 

Artinya Customer Service mampu berekomunikasi kepada 

setiap nasabah yang sudah dimengerti oleh nasabah dan mampu 

memahami keinginan nasabah. 

6) Memberikan jaminan kerahasiaan setiap transaksi 

Artinya setiap karyawan diharuskan mampu menjaga rahasia 

bank, menjaga rahasia bank merupakan ukuran kepercayaan 

nasabah kepada bank. 

7) Memiliki pengetahuan dan kemampuan yang baik 

Artinya petugas mampu memiliki pengetahuan dan 

kemampuan unruk menghadapai nasabah maupun kemampuan 

dalam bekerja. 
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8) Berusaha memahami kebutuhan nasabah 

Artinya cepat tanggap dalam mengerti serta keinginan dan 

kebutuhan nasabah. 

9) Mampu memberikan kepercayaan kepada nasabah 

Artinya mampu meyakinkan kepada nasabah agar nasabah 

menyimpan dananya pada bank yang bersangkutan. 

h. Dasar-dasar Pelayanan 

Menurut Kasmir dalam bukunya manajemen perbankan 

(2003 : 219) ada beberapa dasar-dasar pelayanan yang harus 

dipahami, sebagai berikut : 

1) Berpakaian dan berpenampilan rapih dan bersih, artinya 

Customer Service harus mengenakan baju dan celana yang 

sepadan dengan kombinasi yang menarik, Customer Service 

juga harus berpakaian necis tidak kumal dan terkesan pakaian 

yang dikenakan benar-benar memikat konsumen. 

2) Percaya diri, bersikap akrab dan penuh dengan senyum dalam 

melayani nasabah dan tidak ragu-ragu, yakin dan percaya diri 

yang tinggi, Customer Service harus bersikap akrab seolah-olah 

sudah kenal lama, dalam melayani nasabah harus murah 

senyum dan raut muka yang menarik hati, serta tidak dibuat-

buat. 

3) Menyapa dengan lembut dan berusaha menyebutkan nama jika 

kenal, pada saat nasabah datang harus segera menyapa dan 
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kalau sudah bertemu sebelumnya usahakan dengan menyebut 

namanya, 

4) Tenang, sopan, hormat, serta tekun mendegarkan setiap 

pembicaraan, usahakan pada saat melayani nasabah dalam 

keadaan tenang, tidak terburu-buru, sopan santun dalam 

bersikap, menghormati nasabah serta tekun mendengarkan 

sekaligus berusaha memahami keinginan konsumennya. 

5) Berbicara dengan bahasa yang baik dan benar, artinya dalam 

berkomunikasi dengan nasabah menggunakan bahasa indonesia 

yang benar atau bahasa daerah yang benar pula, suara yang 

digunakan harus jelas dalam arti mudah dipahami dan jangan 

menggunakan istilah-istilah yang sulit dipahami oleh nasabah. 

6) Bergairah dalam melayani nasabah dan tunjukkan 

kemampuannya dalam melayani nasabah jaga terlihat loyo, lesu 

atau kurang semanggat, tunjukan pelayanan yang prima seolah-

olah memang anda sangat tertarik dengan keinginan 

kemampuan nasabah. 

7) Jangan menyela dan memotong pembicaraan, pada saat 

nasabah sedang berbicara usahakan angan memotong atau 

menyela pembicaraan, kemudian hindarkan kalimat yang 

bersifat teguran atau sindiran yang dapat menyinggung 

perasaan nasabah, kalau terjadi sesuatu usahakan jangan 

berdebat dengan nasabah. 
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8) Mampu meyakini nasabah serta memberikan kepuasan, setiap 

pelayanan yang diberikan harus mampu menyakinkan nasabah 

dengan argumen-argumen yang masuk akal, Customer Service 

juga harus mampu memberikan kepuasan atas pelayanan yang 

diberikan. 

9) Jika tidak sanggup menangani permasalahan yang ada, minta 

bantuan artinya jika ada pertanyaan atau permasalahan yang 

tidaksanggup dijawab atau diselesaikan oleh Customer Service, 

maka harus meminta bantuan dari petugas yang mampu. 

10) Bila belum dapat melayani, beritahukan kapan akan dilayani, 

artinya jika pada saat tertentu, sedang sibuk dan tidak dapat 

melayani salah satu nasabah, maka beritahukan kepada naabah 

kapan akan dilayani dengan simpatik. 

i. Konsep kinerjapelayanan prima (service excellence)  

Keberhasilan dalam mengembangkan dan melaksanakan 

pelayanan prima tidak terlepas dari kemampuan dalam pemilihan 

konsep pendekatannya. Konsep pelayanan prima berdasarkan A6 

(Barata, 2003 : 31), yaitu Sikap (Attitude), Perhatian (Attention), 

Tindakan (Action), Kemampuan (Ability), Penampilan 

(Appearance), dan Tanggung Jawab (Accountability) 

a. Sikap (Attitude) 
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Perilaku yang harus ditonjolkan ketika menghadapi pelanggan, 

yang meliputi penampilan yang sopan dan serasi, berfikir 

positif, sehat dan logis, dan bersikap menghargai. 

 

b. Perhatian (Attention) 

Kepedulian penuh dengan pelanggan, baik yang berkaitan 

dengan perhatian akan kebutuhan dan keinginan pelanggan 

maupun pemahaman atas saran dan kritiknya, yang meliputi 

mendengarkan dan memahami secara sungguh-sungguh 

kebutuhan para pelanggan, mengamati dan menghargai 

perilaku para pelanggan, dan mencurahkan perhatian penuh 

kepada pelanggan. 

c. Tindakan (Action)  

Berbagai kegiatan nyata yang harus dilakukan dalam 

memberikan layanan kepada pelanggan, yang meliputi 

mencatat setiap pesanan para pelanggan, mencatat kebutuhan 

para pelanggan, menegaskan kembali kebutuhan para 

pelanggan, mewujudkan kebutuhan para pelanggan, dan 

menyatakan terima kasih dengan harapan pelanggan mau 

kembali. 

d. Kemampuan (Ability) 

Pengetahuan dan ketrampilan tertentu yang mutlak diperlukan 

untuk menunjang program pelayanan prima, yang meliputi 
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kemampuan dalam bidang kerja yang ditekuni, melaksanakan 

komunikasi yang efektif, mengembangkan motivasi, dan 

mengembangkan public relation sebagai instrument dalam 

membina hubungan kedalam dan keluar organisasi atau 

perusahaan. 

e. Penampilan (Appearance) 

Penampilan seseorang baik yang bersifat fisik saja maupun non 

fisik, yang mampu merefleksikan kepercayaan diri dan 

kredibilitas dari pihak lain. 

f. Tanggung Jawab (Accountability) 

Suatu sikap keberpihakan kepada pelanggan sebagai suatu 

wujud kepedulian untuk menghindarkan atau meminimalkan 

kerugian atau ketidakpuasan pelanggan. 

 

3. Kepuasan Nasabah  

a. Pengertian Kepuasan Nasabah 

Menurut Kotler (2002:42) kepuasan adalah perasaan senang 

atau kecewa seseorang yang muncul setelah membandingkan 

antara persepsi/kesannya kinerja (atau hasil) suatu produk dan 

harapan-harapannya.  

Menurut Fandy Tjiptono (2000:147) kepuan pelanggan 

adalah perkiraan atau keyakinan pelanggan tentang apa yang 
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akan diterimanya bila ia membeli atau mengkonsumsi suatu 

produk (barang atau jasa). 

Ada empat metode yang banyak digunakan dalam 

mengukur kepuasan pelangan. Kotler dalam Tjiptono (2008:34) 

yaitu : 

1) Sistem keluhan dan saran 

Organisasi yang berpusat pelanggan (Customer Centered) 

memberikan kesempatan yang luas kepada para 

pelanggannya untuk menyampaikan saran dan keluhan. 

Informasi-informasi ini dapat memberikan ide-ide 

cemerlang bagi perusahaan dan memungkinkannya untuk 

bereaksi secara tanggap dan cepat untuk mengatasi 

masalah-masalah yang timbul. 

2) Ghost shopping 

Salah satu cara untuk memperoleh gambaran mengenai 

kepuasan pelanggan adalah dengan mempekerjakan 

beberapa orang untuk berperan atau bersikap sebagai 

pembeli potensial produk perusahaan dan pesaing. Selain 

itu para ghot shopper juga dapat mengamati cara 

penanganan setiap keluhan. 

3) Last Customer Analysis 

Perusahaan semestinya menghubungi para pelanggan yang 

telah berhenti membeli atau yang telah pindah pemasok 
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agar dapat memahami mengapa hal itu terjadi dan supaya 

dapat mengambil kebijakan perbaikan dan penyempurnaan 

selanjutnya. 

4) Survai kepuasan pelanggan 

Umumnya penelitian mengenai kepuasan pelanggan 

dilakukan dengan penelitian survai, baik melalui pos, 

telepon, maupun wawancara langsung. Perusahaan akan 

memperoleh tanggapan dan umpan balik secara langsung 

dari pelanggan dan juga memberikan tanda (signal) positif 

bahwa perusahaan menaruh perhatian terhadap para 

pelanggannya. 

 

b. Strategi Untuk Meningkatkan Kepuasan Pelanggan 

Kepuasan pelanggan merupakan strategi jangka panjang 

yang membutuhkan komitmen, baik menyangkut dana maupun 

sumber daya manusianya. Menurut Tjiptono (2008 : 40), ada 

beberapa strategi yang dapat dipadukan untuk meraih dan 

meningkatkan kepuasan pelanggan, yaitu : 

1) Strategi Relationship Marketing 

Merupakan strategi dimana suatau transaksi antara penjual 

dan pembeli berkelanjutan dan tidak berakhir setelah proses 

penjualan selesai. Dengan kata lain terjalin suatu kemitraan 

dengan pelanggan secara terus-menerus. 
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2) Strategi Superior Customer Service 

Merupakan strategi dimana perusahaan untuk menawarkan 

pelayanan yang lebih baik daripada pesaing. Oleh karena 

itu, seringkali (tetapi tidak harus) perusahaan yang 

menawarkan customer service yang lebih baik akan 

membebankan harga yang lebih tinggi pada produk-

produknya. 

3) Strategi Unconditional Service Guarantee 

Strategi ini berintikan komitmen untuk memberikan 

kepuasan kepada pelanggan yang pada gilirannya akan 

menjadi kebijakan program penyempurnaan mutu produk 

atau jasa dan kinerja perusahaan. Garansi atau jaminan 

dalam hal ini muthlak dirancang untuk meringankan resiko 

atau kerugian pelanggan, dalam hal yang tidak puas dengan 

suatu produk atau jasa yang telah dibayar oleh pelanggan. 

4) Strategi Penaganan Keluhan yang Efisien 

Penanganan keluhan memberikan peluang untuk mengubah 

seorang pelanggan yang tidak puas menjadi pelanggan 

produk perusahaan yang puas. Kecepatan dan ketepatan 

penanganan merupakan hal yang penting bagi terwujudnya 

kepercayaan pelanggan terhadap perusahaan. Karena 
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semakin lama keluhan ditangani , maka pelanggan akan 

berpikir bahwa perusahaan tidak mampu memberikan 

kepuasan kepada pelanggan. Semua pihak yang ada dalam 

perusahaan berhak dan wajib turut campur dalam 

penanganan keluhan terutama pihak manajemen puncak. 

5) Strategi Peningkatan Kinerja Perusahaan 

Melakukan pemantauan dan pengukuran kepuasan 

pelanggan secara berkesinambungan, memberikan 

pendidikan dan pelatihan menyangkut komunikasi, 

salesmanship. Dan public relations kepada pihak 

manajemen dan karyawan, memasukan unsur kemampuan 

untuk memuaskan pelanggan ke dalam sistem penilaian 

prestasi karyawan, dan memberikan empwerment yang 

lebih besar kepada para karyawan dalam melaksanakan 

tugasnya. 

6) Menerapkan Quality Function Deployment 

Strategi ini untuk merancang proses sebagai tanggapan 

terhadap kebutuhan pelanggan, QFD berusaha 

menerjemahkan apa yangdibutuhkan pelanggan menjadi 

apa yang dihasilkan organisasi. Dengan demikian QFD 

memungkinkan suatu perusahaan untuk memprioritaskan 

kebutuhan pelanggan, menemukan tanggapan inovatif 

terhadap kebutuhan tersebut, dan memeperbaiki proses 
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hingga mencapai efektivitas maksimum. Hal ini 

dilaksanakan dengan melibatkan pelanggan dalam proses 

pengembangan produk secepat mungkin. 

 

c. Cara Mengukur Kepuasan Pelanggan 

 Menurut Kotler (2002 : 45) beberapa metode yang 

dapat digunakan oleh penyedia jasa untuk mengukur seberapa 

besar kepuasan pelanggan yang perusahaan ciptakan, yaitu : 

1) Sistem Keluhan dan Usulan 

Sebuah perusahaan yang berfokus pada pelanggan 

mempermudah pelanggannya untuk memberikan saran dan 

keluhan. Dengan menyediakan formulir bagi tamu untuk 

melaporkan hal-hal yang mereka sukai atau tidak disukai. 

2) Survei Kepuasan Pelanggan 

Perusahaan-perusahaan yang responsif mengukur kepuasan 

pelanggan secara langsung dengan malkukan survei 

berkala. Mereka mengirimkan daftar pertanyaan atau 

menelpon pelanggan-pelanggan terkahir secara sampel acak 

dan menanyakan apakah mereka amat puas, puas, biasa 

saja, kurang puas dan amat tidak puas terhadap berbagai 

aspek kinerja perusahaan. 
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3) Belanja Samaran atau Siluman

Belanja samaran disini menggunakan pihak lain yang

dianggap independen untuk mengkonsumsi produk dari

pihak penyedia jasa dan melaporkan pengalaman mereka

ketika mengkonsumsi produk tersebut. Cara ini sangat

efektif untuk mengetahui kinerja sraff dan karyawan.

4) Analisis Pelanggan yang Hilang

Menghubungi pelanggan yang berhenti mengkonsumsi

produk penyedia jasa, atau beralih ke produk penyedia jasa

lainnya. Penyedia jasa bukan hanya melakukan wawancara

dengan pelanggan yang beralih, tetapi juga harus

memonitor tingkat kehilangan pelanggan. Tingkat

kehilangan yang meningkat menunjukkan bahwa

perusahaan gagal memuaskan pelanggan.




