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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Dalam era globalisasi seperti sekarang persaingan bisnis menjadi 

semakin tajam, baik di pasar domestik maupun internasional. Oleh karena itu 

di setiap perbankan akan berlomba-lomba untuk menarik nasabah sebanyak-

banyak mungkin. Untuk memenangkan persaingan, perusahaan harus mampu 

memberikan kepuasan kepada pelanggannya, misalnya dengan memberikan 

produk yang mutunya lebih baik, harganya lebih terjangkau, penyerahan 

produk yang lebih cepat dan apabila perusahaan bergerak pada bidang jasa 

maka peningkatan kualitas pelayanan adalah salah satu cara yang sampai saat 

ini masih dianggap salah satu starategi yang paling baik untuk bisa 

memuaskan pelanggan.  

Hal ini dilihat dari misi bank jatim yang ingin meningkatkan pangsa 

pasar; meningkatkan profesionalisme, memiliki integritas yang tinggi dan 

berorientasi pada kebutuhan pasar; memberikan nilai yang optimal bagi 

pemangku kepentingan (stakeholder) dan pemegang saham (shareholder); 

memfasilitasi pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah; serta 

mendorong pertumbuhan ekonomi Jawa Timur. 

Bank sebagai tempat penitipan atau pengumpulan uang. Bank Jatim 

merupakan salah satu bank terbesar di Jawa Timur yang melakukan perannya 

sebagai pengumpul dana masyarakat, baik masyarakat yang berada di kota 

maupun didesa. Untuk melaksanakan peranan terbaik bank sebagai 
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pengumpul dan terutama dimasyarakat desa, Bank Jatim melakukan 

pelayanan untuk usaha mikro kecil dan menengah di daerah pedasaan denagn 

memberikan fasilitas tabungan Simpeda (tabungan simpanan pembangunan 

daerah) yang diharapkan mampu meningkatkan ekonomi masyarakat daerah 

jawa timur. 

Layanan Simpeda harus didukung pula dengan sumber daya manusia 

yang baik yang dapat memberikan pelayanan secara prima, Unit Pelayanan 

bank khususnya Teller berperan sebagai Frontliner di Kantor Cabang, Capem 

maupun kantor Kas. Mereka secara langsung menghadapi setiap nasabah 

yang datang dengan kebutuhan yang berbeda-beda mulai dari menabung 

hingga kebutuhan kredit atau peminjaman uang. Teller harus mengerti 

keinginan nasabah dan senantiasa memberikan nilai tambah di mata nasabah. 

Nilai tambah itu antara lain, memberikan informasi yang jelas dan lengkap 

kepada nasabah, pelayanan yang cepat, tepat dan kenyamanan pelayanan. 

Kepuasan yang timbul atas layanan teller  yang diberikan kepada 

nasabah akan memberikan dampak positif yang baik bagi kelangsungan hidup 

bank. Kualitas layanan yang bermutu hanya bisa dipahami dari sudut pandang 

nasabah. 

Bank Jatim Capem Tumpang-Malang berusaha dalam bidang jasa 

perekonomian, tentunya tidak terlepas dari tuntutan nasabah atas kualitas 

pelayanan yang memuaskan. Penyedia informasi oleh bank kepada nasabah 

melalui pelayanan dan kinerja Bank Jatim Capem Tumpang-Malang 

tersebut.Dimensi pelayanan ini berlaku pada semua jenis organisasi, baik 
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yang profit oriented maupun organisasi nirlaba seperti lembaga pemerintah 

atau lembaga-lembaga sosial kemasyarakatan yang lainnya. 

Bank Jatim Capem Tumpang-Malang dalam unit pelayanan nasabah 

khususnya pada bidang Teller tentu sangat memerlukan suatu tolak ukur yang 

dapat digunakan sebagai dasar penelitian. Salah satu tolat ukurnya adalah 

Kualitas pelayanan teller yang diterima oleh nasabah tabungan Simpeda yang 

datang langsung ke Bank Jatim Capem Tumpang-Malang. Pengukuran 

dimensi kualitas pelayanan ini penting dilakukan oleh Bank Jatim Capem-

Tumpang terutama bila dikaitkan dengan kekhawatiran sebagian orang 

terhadap kualitas layanan teller yang relatif rendah. 

Penelitian ini mencoba mendefinisikan, menetapkan dan menganalisis 

tingkat kualitas layanan teller dan kepuasan nasabah tabungan “Simpeda” 

yang datang langsung ke Bank Jatim Capem Tumpng-Malang. Dalam 

penelitian ini penulis tertarik untuk mengambil judul “KUALITAS 

PELAYANAN TELLER PADA NASABAH TABUNGAN “SIMPEDA” 

DI PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA TIMUR CABANG 

PEMBANTU TUMPANG-MALANG”. 
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B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan oleh peneliti, maka 

diambil rumusan masalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana Deskripsi Unjuk Kerja Petugas Teller dalam melakukan  

Pelayanan Nasabah Tabungan “Simpeda” Oleh Teller di PT. Bank 

Pembangunan Daerah Jawa Timur Cabang Pembantu Tumpang-Malang? 

2. Bagaimana Kualitas Pelayanan Teller Pada Nasabah Tabungan “Simpeda” 

Terhadap Pelayanan Teller di PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur 

Cabang Pembantu Tumpang-Malang? 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan yang telah ditentukan oleh peneliti, maka 

peneliti memiliki tujuan sebagai berikut: 

1. Untuk Mendeskripsikan Unjuk Keja Teller Dalam Melakukan  Pelayanan 

Nasabah Tabungan “Simpeda” Oleh Teller di PT. Bank Pembangunan 

Daerah Jawa Timur Cabang Pembantu Tumpang-Malang. 

2. Untuk mendeskripsikan Kualitas Pelayanan pada Nasabah Tabungan 

“Simpeda” di PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Cabang 

Pembantu Tumpang-Malang. 

D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoristis 

Bank, khususnya Bank Jatim di Capem Tumpang-Malang dapat 

lebih meningkatkan kualitas pelayanan teller, supaya lebih bisa 

memuaskan nasabah. Hasil penelitian ini juga membantu pihak bank 
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apabila ingin meningkatkan  kepuasan bagi nasabah yang sebaiknya 

menekankan pada dimensi-dimensi service quality yang paling dominan 

berpengaruh pada kepuasan nasabah tersebut. Nasabah mendaparkan 

pelayanan yang memuaskan, sesuai dengan apa yang mereka harapkan 

sehingga mereka akan memberikan komentar positif tentang bank tersebut.  

2. Manfaat Praktis  

Dipergunakan sebagai alat untuk menambah ilmu pengetahuan 

terutama di bidang ekonomi manajemen serta sebagai referensi untuk 

mempelakari suatu penelitian.  

 

 

 

 


