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BAB II 

TEORI DAN TINJAUAN PUSTAKA 

A. Penelitian Terdahulu 

Penelitian yang dilakukan oleh Sembaring  dan  Wardhana (2015). 

Penelitian ini dilatarbelakangi dengan adanya ketidakpuasan yang dirasakan 

oleh nasabah BRI Kemang atas pelayananan Teller. Ada hal yang 

menyebabkan teller kurang mendapar tempat di hati nasabah. Dari hal 

tersebut bahwa pelayanan yang kurang baik menjadi penyebab ketidakpuasan 

yang dirasakan bagi nasabah bank. Metode penelitian yang digunakan adalah 

metode deskriptif dan kasual.  

Penelitian yang dilakukan Mulyaningsih dan Suasana (2016). 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh kualitas layanan dan cirta 

perusahaan pada Bank OCBC NISP di Denpasar. Penelitian ini dilakukan 

pada Bank OCBC NISP di Denpasar. Teknik analisis data yang digunakan 

adalah menggunakan teknik analisis regresi berganda dan berdasarkan hasil 

analisis ditemukan bahwa citran perusahaan berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap kepuasan nasabah pada Bank OCBC NISP di Denpasar. 

Kemudian kualitas layanan juga berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

kepuasan nasabah pada Bank OCBC NISP di Denpasar. 

Penelitian yang dilakukan Cahyani  (2016). Penelitian ini bertujuan 

untuk mengetahui faktor-faktor kualitas layanan yang mempengaruhi 

kepuasan nasabah dan menganalisis tingkat kepuasan nasabah di bank
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 masing-masing bank Islam di Yogyakarta dengan adaptasi  model CARTER. 

Dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis data berupa analisis lajur.  

Sedangkan penelitian yang telah dilakukan di PT. BPD Jatim Capem 

Tumpang-Malang (2019) meneliti tentang kualitas pelayanan teller pada 

nasabah tabungan “simpeda”. Dalam penelitian ini menggunakan teknik 

analisis data berupa Skala Likert. 

B. Kajian Pustaka 

1. Bank  

a. Pengertian Bank 

Bank bukan lagi merupakan kata yang asing di masyarakat. 

Seluruh daerah baik kota maupun desa saat ini telah didikan bank, 

dengan berbagai jenis bank. Bank sangat erat hubungannya dengan 

uang, maka dilihat dari asal mula terjadinya bank, pengertian bank 

adalah meja atau tempat untuk menukarkan uang. 

Pengertian bank menurut Undang-undang RI No.10 Tahun 1998 

tentang perbankan, yaitu: 

“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”.  

Dari pengertian tersebut maka dapat disimpulkan bahwa bank 

merupakan suatu lembaga atau badan usaha yang kegiatan utamanya 

yaitu menghimpun dana dalam bentuk simpanan (funding) dan 
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menyalurkan dana kembali dalam bentuk pinjaman (lending). Hal ini 

sering disebut dengan fungsi intermediasi bank atau financial 

intermediary (Triandaru, et Al., 2006;9). Sebagaimana yang 

disebutkan dalam UU RI No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, 

fungsi utama perbankan yaitu menghimpun dana dan menyalurkan 

dana masyarakat. 

Masyarakat di negara maju dan berkembang sangat 

membutuhkan bank sebagai tempat untuk melakukan transaksi 

keuangannya. Mereka menganggap bank merupakan lembaga 

keuangan yang aman melakukan berbagai macam aktivitas keuangan. 

Aktivitas keuangan yang sering dilakukan masyarakat di negara maju 

dan negara berkembang antara lain aktivitas penyimpanan dan 

pengeluaran dana. 

Di negara maju, bank menjadi lembaga yang sangat strategis 

dan memiliki peran penting dalam perkembangan perekonomian 

negara. Di negara berkembang, kebutuhan masyarakat terhadap bank 

tidak hanya terbatas pada penyimpanan dana aatau penyaluran dana 

saja, akan tetapi juga terhadap pelayanan jasa yang ditawarkan oleh 

bank. 

Bank dapat menghimpun dana masyarakat secara langsung dari 

nasabah. Bank merupakan lembaga yang dipercaya oleh masyarakat 

dari berbagai macam kalangan dalam menempatkan dananya secara 

aman. Di sisi lain, bank berperan menyalurkan dan kepada 
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masyarakat. Bank dapat memberikan pinjaman kepada masyarakat 

yang membutuhkan dana. Masyarakat dapat secara langsung 

mendapat pinjaman dana, sepanjang pinjaman dana dapat memenuhi 

persyaratan yang diberikan oleh bank. Pada dasarnya bank 

mempunyai peran dalam dua sisi, yaitu menghimpun dana yang secara 

langsung berasal dari masyarakat yang sedang kelebihan dana (surplus 

unit), dan menyalurkan dana secara langsung kepada masyarakat yang 

membutuhkan dana (defisit unit) untuk memenuhi kebutuhannya, 

sehingga bank disebut dengan Financial Deposity Institution.  

b. Fungsi Bank  

Dari pengertian bank diatas dapat disimpulkan bahwa merupakan 

lembaga keuangan yang mempunyai fungsi, antara lain: 

a) Menghimpun dana (funding) dari masyarakat dalam bentuk 

simpanan. Dalam hal ini bank sebagai tempat menyimpan uang 

atau berinvestasi bagi masyarakat.  

b) Menyalurkan dana (lending) ke masyarakat, dalam hal ini bank 

memberikan pinjaman (kredit) kepada msyarakat. Dengan kata 

lain, bank menyediakan dana bagi masyarakat yang 

membutuhkannya. Pinjaman atau kredit yang diberikan dibagi 

dalam berbagi jenis sesuai dengan keinginan nasabah.  

c) Memberikan jasa-jasa bank lainnya (service) seperti pengiriman 

uang (transfer), penagihan surat-surat berharga yang berasal dari 

dalam kota (clearing), penagihan surat-surat berharga yang berasal 



10 
 

 
 

dari luar kota dan luar negeri (inkaso), letter of creadit (L/C), safe 

deposit box, bank garansi, bank notes, travellers cheque, dan jasa 

lainnya. 

c. Produk/Jasa Bank 

Kita sudah menggolongkan bahwa produk bank merupakan jasa. 

Kemudian jasa yang ditawarkan dalam bentuk beraneka ragam. Dalam 

praktik sehari-hari berbagai jenis jasa bank yang ditawarkan sangat 

tergantung dari kemampuan bank dan jenis bank itu sendiri, misalnya 

bank umum lebih lengkap dari Bank Perkreditan Rakyat (BPR) atau 

bank devisa lebih lengkap jika dibandingkan dengan bank non devisa. 

Semakin lengkap produk yang ditawarkan akan semakin baik, 

sehingga untuk memperoleh produk bank nasabah cukup mendatangi 

satu bank saja. Produk bank tersebut meliputi: 

1) Menghimpun dana (funding) dalam bentuk, Rekening Giro, 

tabungan dan deposito. 

2) Menyalurkan dana (lending) dalam bentuk, Kredit Investasi, Kredit 

Modal Kerja, Kredit Perdagangan, Kredit Konsumtif, dan Kredit 

Produktif 

3) Memberikan jasa-jasa bank lainnya (services) seperti, Transfer 

(kiriman uang), Inkaso (colletion), Kliring (Clearing), safe deposit 

box, bank card, bank notes (valas), bank garansi, referensi bank, 

bank draft, letter of creadit (L/C), cek wisata (trevellers vheque), 

jual beli surat-surat berharga, dan jasa-jasa lainnya. 
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4) Menerima setoran-setoran antara lain, Pembayaran Pajak, 

Pembayaran Telepon, Pembayaran Air, Pembayaran Listrik dan 

Pembayaran Uang Kuliah. 

5) Melayani pembayaran - pembayaran seperti, Gaji / pensiun / 

honorarium, Pembiayaan dividen, dan Pembayaran bonus / hadiah. 

6) Berperan dalam pasar modal seperti menjadi, Penjamin emisi 

(underwriter), Penanggung (guarantor), Wali Amanat (trustee), 

Perantara perdagangan efek (pialang/broker), Perdagangan efek 

(dealer), Perudahaan pengelola dana (investment company), dan 

Lain-lain. 

Karena produk bank merupakan jasa, maka faktor kepercayaan 

merupakan sejata utama dalam menarik, memengaruhi, dan 

mempertahankan nasabahnya. Oleh karena itu, dalam menjalankan 

bisnisnya bank perlu memperhatikan hal-hal berikut ini: 

1) Kuantitas bankir (karyawan) dalam melayani nasabah. 

2) Kualitas yang disajikan oleh para bankir terhadap nasabah yang 

ditunjukkan dari kemampuannya.  

3) Teknologi atau peralatan yang digunakan dalam melayani 

nasabah. 

4) Kemasan atau bentuk jasa yang diberikan. 

5) Merek bagi setiap jasa yang ditawarkan. 

6) Ada jaminan terhadap jasa yang diberikan. 
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d. Jenis-jenis bank di Indonesia 

Di Indonesia saat ini terdapat beberapa jenis perbankan seperti 

yang diatur dalam undang-undang perbankan. Jenis perbankan 

sebelum keluar Undang-Undang Perbankan No.10 Tahun 1998 

dengan sebelumnya, yaitu Undang-Undang No.14 Tahun 1967, maka 

terdapat beberapa perbedaan. Namun kegiatan utama atau pokok 

perbankan sebagai lembaga keuangan yang menghimpun dana dari 

masyarakat dan menyalurkan dana tidak berbeda satu sama lainnya. 

Bahkan bertambah padat dan berkembang. Adapun jenis perbankan 

dewasa ini jika ditinjau dari berbagai segi antara lain: 

1) Dilihat dari segi fungsinya 

Menurut Undang-Undang pokok Perbankan No.7 Tahun 1992 

dan ditegaskan lagi dengn keluarnya Undang-Undang RI No.10 

Tahun 1998, maka jenis perbanakan berdasarkan fungsinya terdiri 

dari: 

a) Bank Umum, adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha 

secara konvensional dan/ atau berdasarkan prinsip syariah yang 

dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas 

pembayaran. Sifat jasa yang diberikan adalah umum, dalam arti 

dapat memberikan seluruh yang diberikan dalah umum, dalam 

arti dapat memberikan seluruh jasa perbankan yang ada. Begitu 

juga dengan wilayah operasionalnya dapat dilakukan diseluruh 
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indonesia dan bahkan diluar negeri (Cabang). Bank umum 

sering disebut bank komesial (commercial bank). 

b) Bank Perkreditan Rakyat (BPR), adalah bank yang 

melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau 

berdasarkan prinsip syariah. Dalam kegiatannya BPR tidak 

memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Artinya, jasa-

jasa perbankan yang ditawarkan BPR jauh lebih sempit jika 

dibandingkan dengan kegiatan atau jasa bank umum.  

2) Dilihat dari segi Kepemilikannya 

Disamping dapat dilihat dari segi fungsinya, bank juga dapat 

dilihat dari segi kepemilikan. Maksudnya adalah siapa-siapa saja 

yang memiliki bank tersebut. Kepemilikan ini dapat dilihat dari 

akta pendirian dan penguasaan saham yang dimiliki bank yang 

bersangsungkutan. Jenis bank dilihat dari segi kepemilikan 

adalah: 

a) Bank Milik Pemerintah 

Bank milik pemerintah merupakan bank yang akta 

pendirian maupun modal bank ini sepenuhnya dimiliki oleh 

pemerintah Indonesia,sehingga seluruh keuntungan bank ini 

dimiliki oleh pemerintah pula. Bank Milik Pemerintah terdiri 

atas Bank Negara Indonesia (BNI), Bank Rakyat Indonesia 

(BRI), Bank Tabungan Negara (BTN) dan Bank Mandiri.  
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Disamping itu, terdapat pula Bank Pembangunan Daerah 

(BPD) di daerah tingkat I dan II masing-masing provinsi. 

Modal BPD sepenuhnya oleh pemda masing-masing tingkatan. 

Bank BPD terdiri atas BPD DKI Jakarta, BDP Jawa Barat, 

BPD Jawa Tengah, BPD DI Yogyakarta, BPD Riau, BPD 

Sumsel, BPD Jawa Timur, BPD Sulawesi Selatan, BPD Bali, 

BPD Nusa Tenggara Barat, BPD Papua, DLL. 

b) Bank Milik Swasta Nasional 

Bank milik swasta nasional merupakan bank yang seluruh 

atau sebagian besar sahamnya dimiliki oleh swasta nasional. 

Hal ini dapat diketahui dari akta pendiriannya didirikan oleh 

swasta sepenuhnya, begitu pula dengan pembagian 

keuntungannya untuk keuntungan swasta pula. Bank Swasta 

terdiri dari Bank Bumi Putra, Bank Central Asia, Bank 

Danamon,Bank International Indonesia, Bank Lippo, Bank 

Mega, Bank Muamalat, Bank Niaga, Bank Permata Dll. 

c) Bank Milik Koperasi  

Bank milik koperasi merupakan bank yang kepemilikan 

saham-sahamnya dimiliki oleh perusahaan yang berbadan 

hukum koperasi. Contohnya bank jenis ini adalah Bank Umum 

Koperasi Indonesia (bukopin). 
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2. Kualitas Pelayanan  

a. Pengertian Kualitas Pelayanan  

Pelayanan adalah tempat berkumpulnya uang dan pekerjaan dan 

perusahaanlah yang bergantung pada pelanggan dan dari pelangganlah 

kita bekerja, karena pelanggan sumber uang dan pekerjaan. Pelayanan 

sangat terkait dengan kepuasan pelanggan yang berguna untuk 

mewujudkan tujuan utama dalam perusahaan karena tanpa pelanggan 

perusahaan tidak akan ada. Aset perusahaan sangat kecil nilainya 

tanpa keberadaan pelanggan. Karena itu tugas utama perusahaan 

adalah menarik pelanggan dengan pelayanan yang baik 

(Rahmayanti,2010:5). Ciri pelayanan yang baik oleh perusahaan 

adalah:  

1) Tersedianya karyawan yang baik. 

2) Tersedianya sarana dan prasarana. 

3) Bertanggung jawab.  

Menurut Lewis dan Booms dalam Tjiptono (2008:85) “kualitas 

pelayanan adalah ukuran seberapa bagus tingkat layanan mampu dan 

sesuai dengan ekspetasi pelanggan”. Kualitas layanan ditentukan oleh 

kemampuan perusahaan untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan 

konsumen yang sesuai dengan harapan konsumen.  

b. Dimensi Pelayanan  

Dimensi pelayanan adalah kegiatan yang ditawarkan oleh 

organisasi atau perorangan kepada konsumen yang bersifat tidak 
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terwujud dan tidak dapat dimiliki. Dalam memberikan pelayanan yang 

baik sebagai usaha untuk mencapai kepuasan dan loyalitas pelanggan, 

pihak produsen jasa dapat berpedoman pada pelayanan.  

Menurut Parasuraman, Zeithmal, dan Berry ada lima macam 

dimensi kualitas pelayanan perusahaan jasa yaitu: 

1) Reliabilitas, berkaitan dengan kemampuan perusahaan untuk 

menyampaikan layanan yang dijanjikan secara akurat sejak 

pertama kali. 

2) Daya tanggap, berkenaan dengan kesedihan dan kemampuan 

penyedia layanan untuk membantu para pelanggan dan merespon 

permintaan mereka secara segera. 

3) Jaminan, berkenaan dengan pengetahuan dan kesopanan karyawan 

serta kemampuan mereka dalam menumbuhkan rasa percaya dan 

keyakinan nasabah. 

4) Empati, berarti bahwa perusahaan memahami masalah para 

nasabahnya dan bertindak demi kepentingan pelanggan. 

5) Bukti Fisik, berkenaan dengan penampilan fisik, fasilitas layanan, 

peralatan/perlengkapan, dan sumber daya manusia. 

c. Standar Pelayanan  

Standar pelayanan merupakan tolak ukur yang dipergunakan 

sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan dan acuan penilaian 

kualitas pelayanan sebagai kewajiban dan janji penelenggara kepada 

masyarakat dalam rangka pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, 
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terjangkau dan terukur. Berikut ini standar pelayanan menurut Kasmir 

(2005:18-21) yaitu dasar tentang pelayanan yang perlu diperhatikan 

adalah sebagai berikut: 

1) Berpakaian dan berpenampilan rapi dan bersih. 

2) Rasa percaya diri 

3) Menyapa dengan lemvut, berusaha mennyebutkan nama jika 

sudah mengenal satu sama lain. 

4) Tenang, sopan, hormat serta tekun mendengarkan sikap 

pembicaraan. 

5) Berbicara dengan bahasa yang baik dan benar. 

6) Bergairah dalam melayani nasabah dan menunjukkan 

kemampuannya. 

7) Jangan menyela atau memotong pembicaraan. 

8) Mampu meyakinkan nasabah serta memberikan kepuasan. 

Semua dasar pelayanan ini harus dikuasai dan dilakukan oleh 

seluruh karyawan, pegawai atau petugas, terutama bagi yang 

berhubungan langsung dengan nasabah.  

3. Teller  

a. Pengertian Teller  

Teller merupakan petugas bank yang pekerjaan sehari-harinya 

yang berhubungan langsung dengan nasabah dan masyarakat umum. 

Bank harus menyeleksi petugas yang akan ditunjuk sebagai teller 

karena cara kerja, sikap, dan sifat serta cara pelayanannya kepada 
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nasabah dan masyarakat umum, secara tidak langsung akan 

mencerminkan keadaan dan reputasi bank. Sikap dan sifat serta 

pelayanan teller dimaksud, harus diawasi secara rutin oleh manajemen 

terutama Head Teller dan/atau Cash Officer. Tugas teller  secara 

umum yakni untuk menangani, membantu, dan memberikan solusi 

bagi semua nasabah yang ingin melakukan sebuah transaksi 

perbankan termasuk di dalamnya nanti memberikan jasa layanan uang 

tunai ataupun nontunai.  

b. Fungsi, tugas dan tanggung jawab teller  

1) Fungsi teller  

Sesuai pengertian teller  diatas bahwasanya fungsi seorang 

teller  adalah memberikan layanan perbankan bagi nasabah dan 

atau calon nasabah di sebuah bank. Fungsi teller menjadi sanagat 

krusial karena setiap hari merekalah yang langsung berhadapan 

dengan nasabah, hal ini tentunya harus ditunjang penampilan yang 

sempurna setiap saat bagi semua teller bank.  

2) Tanggung jawab umum teller 

a) Mematuhi dan menjalankan seluruh peraturan dan perundang-

undangan. 

b) Menjalankan seluruh tanggung jawab sebagaimana dijabarkan 

apda tugas dan tanggung jawab. 



19 
 

 
 

c) Melaksanakan tugas dan pekerjaan lainnya yang masih 

berkaitan yang belum dijabarkan dalam tugas dan tanggung 

jawab.  

d) Berinisiatif dalam meningkatkan kinerja individu dan 

keseluruhan aktivitas usaha bank untuk mendukung 

pencapaian sasaran usaha bank. 

e) Menjalin koordinasi interaksi secara efektif terutama dengan 

unit organisasi yang memiliki hubungan interaksi kerja dan 

juga keseluruhan pegawai bank. 

3) Tugas dan tanggung jawab teller 

a) Pelayanan terhadap kegiatan transaksi nasabah. 

b) Pengajuan kebutuhan likuiditas uang kas sesuai volume 

transaksi yang ditangani. 

c) Pencocokan bukti transfer dengan daftar mutasi harian kas. 

d) Mencocokkan jumlah uang kas dengan posisi saldo harian kas. 

e) Menyortir uang dan memasukkan ke dalam khasanah (cluis). 

f) Menyerahkan uang kas dan bukti transaksi ke penyelia 

pelayanan nasabah dan teller untuk diverifikasi. 

g) Melayani transaksi beserta pelayanan administrasi dari 

aktivitas operasional dana/jasa dalam negeri di kantor cabang. 

h) Membuat laporan mutasi uang dan posisi harian kas. 

i) Menerima setoran dan melakukan pembayaran untuk kegiatan 

operasional.  


