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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

A. Penelitian Terdahulu  

Yuli (2012) membahas tentang Kualitas Layanan Bagi Nasabah di PT. 

Bank Syariah Mandiri Cabang Malang. Pelayanan yang diberikan dalam 

upaya meningkatkan kepuasan nasabah dapat diukur dengan 5 dimensi, 5 

dimensi pelayanan pada PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Malang yaitu :  

1. Tangible atau bukti langsung yaitu bukti fisik teller yang dapat dilihat 

secara langsung oleh nasabah dengan indikator sebagai berikut : 

Penampilan Diri, Persiapan dan Peralatan, dan Kerapian Tempat kerja. 

2. Empathy atau sikap perhatian yang diberikan teller  kepada nasabah 

dengan indikator sebagai berikut: Tanggap dalam menagani permintaan 

dan keluhan nasabah, menawarkan bantuan dengan antusias, dan sikap 

perhatian dan proaktif. 

3. Responsiveness atau daya tanggap yaitu keinginan teller untuk 

membantu nasabah dan juga memberikan pelayanan terbaik dengan 

indikator sebagai berikut : Aktif dalam membantu nasabah, permintaan 

nasabah diproses dengan cepat, selalu melakukan verifikasi dan 

konfirmasi, dan memproses transaksi nasabah dengan cepat dan teliti.  

4. Reliability atau Keandalan, yaitu kemampuan teller dalam memberikan 

pelayanan yang dijanjikan dengan cepat dan memuaskan dengan indikator 

sebagai berikut : menyambut nasabah dengan menyampaikan salam kepada 
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nasabah, tidak lupa mengucapkan terima kasih, dan atusias dalam melayani 

nasabah.  

5. Assurance atau jaminan yaitu pengetahuan, kesopanan dan kemampuan 

teller untuk menumbuhkan rasa percaya nasabah kepada bank dengan 

indikator sebagai berikut : bertanggung jawab atas pelayanan yang 

diberikan, komunikasi dengan jelas, ketelitian seorang teller. 

Hasil penelitian menunjukan kinerja teller memenuhi penilaian baik, 

dilihat dari segi ketepatan maupun kelengkapan. Teller dapat bertindak 

dengan cepat dalam melakukan pelayanan kepada nasabah. Namun teller 

belum memenuhi standart, harus lebih meningkatkan kinerja teller melalui 

kegiatan pengembangan SDM. 

Vinny,dkk (2015) membahas tentang Peran Pelayanan Teller dan  

Customer Service Terhadap Kepuasan Pelanggan Pada Bank Bri Unit 

Karombasan Cabang Manado. Penelitian ini membahas tentang layanan 

teller terhadap tingkat kepuasan nasabah dan hasil penelitiannya yaitu 

variabel tangible, empathy, responsiveness, reliability dan assurance 

berpengaruh cukup besar terhadap kepuasan nasabah.  

Hasil menunjukan bahwa kualitas pelayanan yang diberikan berada 

pada golongan baik dan sangat baik melalui sifat keramahan teller dan 

customer service, cara berbicara dan kesiapan para teller dan customer 

service untuk melayani nasabah sehingga menciptakan suasana yang 

nyaman dalam proses transaksi di Bank BRI Unit Karombasan.  
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Tetapi masih ada beberapa kekurangan, seperti adanya ketidak 

nyamanan akibat perbaikan fasilitas dari kantor yang sebenarnya bertujuan 

untuk meningkatkan kenyamanan nasabah. Dan untuk meningkatkan 

kualitas pelayanan dari segi teller dan customer service sebaiknya bank 

memberikan pelatihan. 

 Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu yang sudah 

dilakukan adalah menambah tolak ukur teller berdasarkan SKKNI no 326 

tahun 2013 dan membahas mengenai upaya PT. BPR Syariah Bumi 

Rinjani Kantor Cabang Malang dalam meningkatkan pelayanan teller. 

 

B. Kajian Teori  

1. Kepuasan Pelanggan : 

Kepuasan Pelanggan adalah sejauh mana manfaat sebuah produk 

dirasakan sesuai dengan apa yang diharapkan pelanggan (Amir, 2005). 

Tjiptono dalam Noviyantie (2001) mendefinisikan kepuasan pelanggan 

adalah evaluasi dari pembeli dimana alternatif yang dipilih memberikan 

hasil sama dengan harapan pelanggan. Ketidakpuasan timbul apabila 

hasil yang diperoleh tidak memenuhi harapan pelanggan. 

Kepuasan pelanggan adalah tingkat perasaan seseorang setelah 

membandingkan hasil yang dia terima dibandingkan dengan harapannya. 

Nasabah baru akan merasa puas apabila kinerja pelayanan perbankan yang 

mereka dapatkan sama atau melebihi dari apa yang mereka harapkan dan 

perasaan kecewa akan timbul apabila kinerja yang diperolehnya tidak sesuai 

dengan apa yang menjadi harapannya (Kottler:2000) 
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2. Dimensi Layanan  

Parasuraman dalam Tjiptono (2002), menjelaskan bahwa terdapat 5 

dimensi pokok dalam mengukur kualitas jasa/pelayanan yaitu : 

a. Tangible (Bukti Fisik), meliputi fasilitas fisik, sarana komunikasi, 

dan perlengkapan. 

b. Empathy (Perhatian), meliputi kemudahan dalam melakukan 

hubungan, memahami kebutuhan para pelanggan, komunikasi yang 

baik, dan perhatian pribadi. 

c.  Responsiveness (Tanggapan), yaitu usaha yang diberikan pegawai 

untuk membantu pelanggan dan juga tanggap dalam memberikan 

pelayanan. 

d. Reliability (Kehandalan), kemampuan memberikan pelayanan yang 

dijanjikan dengan segera dan memuaskan. 

e. Assurance (Jaminan), meliputi pengetahuan, kemampuan, sikap 

kesopanan, dan sifat dapat dipercaya oleh pelanggan.  

Menurut Kotler (2000) menjelaskan ada lima dimensi yang dapat 

menentukan kualitas pelayanan jasa yaitu :  

1. Tangible (Tampilan fisik) yaitu berupa penampilan fisik, peralatan 

dan berbagai materi komunikasi yang baik. 

2. Empathy (Empati) yaitu sikap perhatian pribadi dan memahami 

kebutuhan konsumen .  

3. Responsiveness ( Daya tanggap) yaitu keinginan pegawai untuk membantu 

pelanggan dengan memberikan pelayanan yang cepat dan tanggap.  
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4. Reliability (Keandalan) yaitu kemampuan pegawai dalam 

memberikan pelayanan yang dijanjikan dengan memuaskan.  

5. Assurance (Kepastian) yaitu mencakup pengetahuan, kemampuan, 

kesopanan dan sifat dapat dipercaya yang dimiliki oleh pegawai 

tanpa diragukan. 

3. Pelayanan  

Pelayanan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah 

sebagai suatu usaha untuk membantu menyiapkan atau mengurus apa 

yang diperlukan orang lain. 

Pelayanan adalah kegiatan yang dilakukan oleh sekelompok orang atau 

seseorang dengan landasan faktor materi melalui sistem, prosedur dan 

metode tertentu dalam rangka usaha memenuhi kepentingan orang lain 

sesuai dengan haknya (Moenir :2010) 

Supranto (2006) mendefinisikan bahwa, pelayanan atau jasa merupakan 

suatu kinerja lebih dapat dirasakan dari pada dimiliki, serta pelanggan 

lebih dapat berpartisipasi aktif dalam proses mengonsumsi jasa tersebut. 

4. Bank  

Kasmir (2014) Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari 

masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kembali 

kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya 

dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat. 

Bank adalah lembaga yang berperan sebagai lembaga keuangan antara 

pihak-pihak yang memiliki kelebihan dana dengan mereka yang 
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membutuhkan dana, serta berfungsi untuk memperlancar lalu lintas 

pembayaran (Taswan:2010) 

Sedangkan menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 

Tahun 1992 diubah menjadi Undang-Undang Republik Indonesia 

Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan : 

“Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat 

dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam 

bentuk kredit dan/atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka 

meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.” 

Fungsi Bank  

Undang-Undang tentang Perbankan Nomor.7 Tahun 1992 diubah 

menjadi Undang-Undang Nomor.10 Tahun 1998 

Fungsi bank secara umum ada 3(tiga) hal yaitu : 

a. Penghimpun Dana  

 Dana yang dapat dimanfaatkan oleh sebuah bank untuk 

menjalankan fungsinya antara lain bersumber dari : 

1) Pemilik modal yang berupa setoran modal awal pendirian ataupun    

pengembangan modal. 

2) Masyarakat luas yang diperoleh melalui usaha bank menawarkan 

produk simpana berupa tabungan, giro dan deposito. 

3) Lembaga keuangan yang diperoleh dari pinjaman dana. 
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b. Penyaluran Dana  

 Penyaluran atas dana yang dihimpun oleh sebuah bank diwujudkan 

dalam bentuk kredit atau bentuk lainnya kepada masyarakat yang 

memerlukan, seperti pembeliaan surat-surat berharga, dan lain 

sebagainya. Aktivitas ini menimbulkan resiko, karena itu dalam 

memenuhi asas kehati-hatian, pelaksanaannya ditetapkan berbagai 

persyaratan dan ketentuan 

c. Pelayanan Jasa Keuangan  

Sebagai pelaksana lalu lintas pembayaran, bank melakukan 

berbagai aktivitas kegiatan lainnya, seperti pengiriman uang /tranfer, 

penyelenggaraan alat pembayaran menggunakan kartu (debit/kredit), 

sampai dengan sebagai penyelenggaraan jasa sistem pembayaran. 

5. Teller  

Menurut Ikatan Bankir Indonesia, dalam buku berjudul Mengelola 

Kualitas Layanan Perbankan, Teller adalah petugas bank yang bekerja 

di front line banking hall dan melakukan transaksi langsung dengan 

nasabah dalam bentuk penerimaan/penarikan baik berupa transaksi 

tunai/non tunai dan melakukan pembukuan kedalam sistem Bank. 

Fungsi Teller  

Menurut Ikatan Bankir Indonesia, dalam buku berjudul Mengelola 

Kualitas Layanan Perbankan, fungsi teller yaitu memberikan jasa 

layanan kepada nasabah dalam melayani kegiatan penyetoran, 

penarikan uang tunia, dan pemindah bukuan. 
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Tugas Teller  

Menurut Ikatan Bankir Indonesia, dalam buku berjudul Mengelola 

Kualitas Layanan Perbankan, ada beberapa tugas seorang teller yaitu : 

a. Memproses/melaksanakan transaksi dalam bentuk tunai dan non 

tunia termasuk warkat-warkat sesuai batas wewenangnya. 

b. Memastikan kebenaran dan keaslian uang tunai/bank notes dan 

warkat berharga. 

c. Memastikan kesesuaian jumlah fisik uang dengan warkat transaksi. 

d. Melakukan pembukuan dan validasi dengan benar. 

e. Menjamin kerahasiaan password milik sendiri dan tidak melakukan 

sharing password dengan pegawai lainnya. 

f. Menjaga keamanandan ketertiban pemakaian komputer. 

g. Melakukan penukaran uang jelek ke Kantor Pusat/Bank Indonesia. 

h. Menjaga keamanan dan kerahasiaan kartu spesimen tanda tangan 

nasabah. 

i. Menjaga kerapihan dan kebersihan counter Teller. 

j. Menyediakan uang tunai pada ATM yang berada di bawah kelolaan 

Outlet. 

k. Melakukan verifikasi antar voucher dengan validasi dan laporan 

transaksi teller. 

l. Meyakini keaslian dan keabsahan specimen tanda tangan nasabah 

pada warkat bank dan form transaksi penarikan antar cabang. 

m. Memeriksa identitas nasabah dengan benar.  
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n. Menjaga keamanan boks Teller dan mempunyai kewenangan 

memegang kunci boks. 

o. Melakukan verifikasi dan mendatangani warkat transaksi. 

p. Melaksanakan pengembalian dan pengantaran uang ke Cabang 

Kordinator/Pooling cash atau nasabah. 

Tanggung Jawab Teller  

Menurut Ikatan Bankir Indonesia, dalam buku berjudul Mengelola 

Kualitas Layanan Perbankan,tanggung jawab seorang teller sebagai 

berikut : 

a. Melayani nasabah yang ingin setor, penarikan uang, transfer dll 

dengan teliti dan cepat. 

b. Menjaga kerahasiaan bank dan nasabah. 

c. Menjaga kebersihan dan kerapian ruang kerja. 

d. Menjaga keamanan alat-alat idientitas teller yaitu User-ID, 

password, anak kunci cash box dan laci. 

e. Patuh terhadap peraturan perusahaan. 

Wewenang Teller  

a. Menerima setoran berupa tunai maupun nontunia dari nasabah. 

b. Melakukan pembayaran atas transaksi yang dilakukan nasabah 

sesuai dengan prosuder dan kebijakan bank. 

c. Memproses penukaran uang kecil dari nasabah. 

d. Melakukan vertifikasi terhadapat nasabah dengan melakukan 

pengecekan pada dokumen dan atau formulir sesuai dengan 

kebijakan, sistem dan prosedur bank. 
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e. Jika terdapat data/idientitas yang mencurigakan melakukan tindakan 

contingency seperti rekomdasi pelaporan kepada PPATK(Pusat 

Pelaporan Dan Analisis Transaksi Keuangan) 

Penampilan Teller  

a. Pria :  

1) Memakai seragam sesuai dengan ketentuan bank 

2) Model rambut api, tidak boleh melebihi kera baju, serta hanya 

boleh menggunakan cat rambut dengan warna hitam. 

3) Kumis dicukur rapi. 

4) Memakai sepatu formal berwarna hitam model pantopel. 

5) Tidak tercium bau badan dan mulut. 

6) Kuku terpelihara, pendek dan bersih  

7) Assesoris berupa jam tangan dan maksimal 1(satu) cincin. 

b. Wanita : 

1) Memakai seragam sesuai dengan ketentuan bank. 

2) Rambut kering tersisir rapi/digulung/dicepol dan hanya boleh 

menggunakan cat rambut dengan warna hitam. 

3) Rias wajah tidak menyolok. Jika menggunakan jilbab, tanpa 

motif(polos)sesuai dengan warna blouse. 

4) Memakai sepatu formal hak minimal 3cm dan maksimal 7cm. 

5) Tidak tercium bau badan dan mulut. 

6) Kuku terpelihara, pendek dan bersih. Jika memakai kuteks dengan 

warna soft. 
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7) Tidak boleh memakai lebih 1(satu) assesoris dalam 1(satu) titik 

dan maksimal 7(tujuh) titik(telinga 2 titik, leher/dada 1 titik, jari 

tangan 2 titik untuk jari kanan dan jari kiri, penggelangan 2 titik 

untuk kanan dan kiri yang salah satunya jam tangan. 

Transaksi Teller  

Untuk dapat menjalankan fungsi dan tanggungjawab sebagai seorang 

teller, teller harus melakukan persiapan-persiapan terhadap tugas 

yang akan dijalankan 

Menurut SKKNI nomor 326 tahun 2013 untuk predikat kualifikasi 

teller ada beberapa unit kompetensi dalam teller : 

a) Melakukan Proses Awal Hari  

1) Mempersiapkan proses awal hari  

a. Ruang lingkup, tugas dan tanggung jawab seorang teller   

dijelaskan sesuai dengan job description yang ditetapkan 

bank.  

b. Sistem dan prosedur transaksi untuk melayani nasabah 

dijelaskan sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh bank. 

c. Batasan kewenangan bertransaksi dengan nasabah diidentifikasi 

berdasarkan pada kebijakan yang ditetapkan oleh bank. 

2) Mengidentifikasi transaksi yang dibutuhkan oleh nasabah  

a) Jenis produk dana pihak ketiga dan layanan jasa lainnya 

terkait pelayanan teller diidientifikasi sesuai dengan yang 

ditawarkan oleh bank. 
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b) Persyaratan tentang jenis produk/layanan terkait dengan 

pelayanan teller diidientifikasi sesuai dengan sistem dan 

prosedur bank. 

c) Resiko setiap jenis produk dan layanan terkait dengan 

layanan teller diidientifikasi sesuai dengan kebijakan bank 

dan atau praktik umum perbankan . 

3) Mempersiapkan kebutuhan dana tunai  

a. Pemenuhan kebutuhan dana tunai dilakukan dengan 

mengikuti sistem dan prosedur bank 

b. Formulir transaksi dipersiapkan sesuai dengan system dan 

prosedur bank  

b. Melakukan Transaksi Dengan Nasabah  

1) Mengidientifikasi transaksi nasabah  

1. Permintaan layanan perbankan yang diajukan oleh nasabah 

diidientifikasi sesuai dengan jenis produk/layanan yang 

ditawarkan oleh bank(tunai/nontunai). 

2. Formulir dan dokumentasi layanan yang diajukan nasabah 

diverifikasi sesuai dengan kebijakan, sistem dan prosedur bank. 

3. Tindakan contingency seperti rekomendasi pelaporan 

kepada PPATK (Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi 

Keuangan), enhance due diligence dan penolakan transaksi 

dilakukan apabila terdapat indikasi transaksi AML (Anti 

Money Laundering). 
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2) Melakukan layanan transaksi tunai dengan nasabah  

a. Setoran dari nasabah diterima sesuai dengan system 

prosedur bank. 

b. Pembayaran tunai dilakukan kepada nasabah sesuai dengan 

system dan prosedur bank.  

c. Transaksi tunai diatas dibukukan sesuai dengan system dan 

prosedur bank.  

d. Formulir dan dokumen transaksi nasabah divalidasi sesuai 

dengan sistem dan prosedur bank. 

3) Melakukan layanan transaksi layanan non-tunai dengan 

nasabah  

a. Formulir dan dokumen transaksi non-tunai nasabah 

diverifikasi sesuai dengan sistem dan prosedur bank 

b. Transaksi non-tunai diatas dibukukan sesuai dengan system 

dan prosedur bank  

c. Transaksi non-tunai nasabah divalidasi sesuai dengan 

sistem dan prosedur bank 

c. Melakukan Proses Akhir Hari  

1) Menyerahkan uang tunai dan dokumen transaksi  

1. Uang tunai dan dokumen transaksi diserahkan kepada 

supervisor(head-teller/operation head) 

2. Laporan transaksi harian teller dibuat secara manual atau 

menggunakan sistem aplikasi IT ditutup termasuk laporan 
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transaksi yang belum terselesaikan, rekomendasi laporan 

transaksi keuangan tunai dan transaksi keuangan 

mencurigakan kepada supervisor 

2) Menutup transaksi harian  

1. Transaksi harian teller ditutup dengan penyerahan laporan 

dan menutup menu dalam aplikasi system IT 

2. Mematikan komputer dan meninggalkan tempat kerja tanpa 

membawa uang tunai dan dokumen transaksi 

Menurut Ikatan Bankir Indonesia, dalam buku berjudul Mengelola 

Kualitas Layanan Perbankan Transaksi teller meliputi: 

a. Proses awal hari  

1) mempersiapkan peralatan kerja pada awal hari  

a) mempersiapkan name desk/papan nama  

b) mempersiapkan uang(cash box) untuk transaksi nasabah  

c) mempersiapkan brosur produk di meja teller  

d) mempersiapkan alat tulis di meja teller  

e) mempersiapkan keberadaan formulir transaksi  

f) memeriksa pin pad 

g) memeriksa personal computer, pass book printer, dan 

jaringa komunikasi serta listrik 

h) memeriksa stempel dan ban tinta 

i) mempersiapkan busa untuk menghitung uang  

j) mempersiapkan ban uang  
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k) mempersiapkan amplop uang  

l) mempersiapkan karet pengikat  

m) memeriksa alat tellstrook  

n) memeriksa lampu ultra violet  

o) memeriksa mesin hitung uang  

2) Melakukan posting saldo awal teller yang diterima dari head 

teller. 

3) Mengidientifikasi transaksi yang dibutuhkan oleh nasabah  

a) Transaksi teller tunai maupun non tunai, yang meliputi 

transaksi penarikan dan penyetoran tunai, serta pemindah 

bukuan, 

b) Melakukan pengecekan catatan atas instruksi nasabah dan atau 

order dari kantor pusat untuk mengidientifikasi jenis produk 

dana pihak ketiga dan layanan jasa lainnya terkait pelayanan 

teller, contoh:standing instuction nasabah akan mengambil 

uang dalam jumlah besar, instruksi kantor pusat untuk 

menerima pembayaran mahasiswa baru. 

c) Mempelajari jenis produk/layanan yang diminta oleh nasabah 

dan meminta persyaratan yang diperlukan kepada nasabah 

sesuai dengan sistem dan prosedur yang telah ditetapkan oleh 

bank. 

d) Melakukan mitigasi resiko transaksi yang terkait dengan 

Teller, baik transaksi tunai maupun non tunia, antara lain: 
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kebenaran jumlah fisik uang, keaslian fisik uang, tanda tangan 

nasabah, kebenaran dan kelengkapan pengisian formulir. 

e) Mempersiapkan kebutuhan uang tunai. 

f) Menghitung kebutuhan uang tunai, dengan melakukan 

pemeriksaan atas saldo awal yang ada, perkiraan jumlah uang 

setoran dan penarikan tunai baik atas transaksi rutin maupun 

khusus. Atas hasil perhitungan kebutuhan uang tunai, teller 

meminta untuk menambah persediaan uang tunai untuk 

kekurangan dan menyetor uang ke polling cash atas kelebihan 

persediaan uang tunai yang ada di Teller. 

g) Mengisi formulir untuk keperluan pengambilan atau 

penyetoran uang tunai dari atau ke polling cash. 

b. Melakukan transaksi dengan nasabah  

1. mengidentifikasi transaksi nasabah. 

2. Permintaan layanan perbankan yang diajukan oleh nasabah 

diidientifikasi sesuai dengan jenis produk /layanan yang 

ditawarkan oleh bank(tunai/non tunai). 

3. Melakukan vertifikasi terhadap nasabah dengan melakukan 

pengecekan pada dokumen dan atau formulir sesuai dengan 

kebijakan, sistem dan prosedur bank. 

4. Jika terdapat data/identitas yang mencurigakan melakukan 

tindakan contigency seperti rekomendasi pelaporan kepada 

PPATK( Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan). 
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5. Melakukan layanan transaksi tunai dengan nasabah. 

6. Formulir dan dokumen transaksi dari nasabah divertifikasi 

sesuai dengan sistem dan prosedur bank. 

7. Setoran tunai dari nasabah diterima sesuai dengan sistem 

prosedur bank. 

8. Pembayaran tunai dilakukan kepada nasabah sesuai dengan 

sistem dan prosedur bank. 

9. Transaksi tunai di atas dibukukan sesuai dengan sistem dan 

prosedur bank. 

10. Formulir dan dokumen transaksi nasabah divalidasi sesuai 

dengan sistem dan prosedur bank. 

11. Melakukan layanan transaksi nontunai dengan nasabah. 

12. Transaksi non tunai di atas dibukukan sesuai sistem dan   

prosedur bank. 

13. Transaksi non tunai nasabah divalidasi sesuai dengan sistem 

dan prosedur bank. 

c. Proses akhir hari  

1. Memeriksa kecocokan saldo akhir hari dengan laporan 

transaksi Teller hari itu dan memeriksa ulang validasi posting. 

2. Memposting setiap transaksi ke dalam rekening dengan benar 

dan melaksanakan validasi slip yang digunakan untuk 

transaksi.  

 


