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BAB I 

 PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Kualitas pelayanan suatu keharusan yang dilakukan oleh perusahaan agar 

menciptakan suatu pelayanan yang terbaik.  Secara umum di Indonesia masih banyak  

pelayanan yang dinilai kurang baik dan bertele-tele bagi masyarakat sehingga 

masalah itulah yang harus di perbaiki. Salah satu menciptakan layanan yang 

berkualitas memberikan lebih apa yang diharapkan oleh pelanggan, pelayanan yang 

baik sangat berpengaruh terhadap perusahaan, setiap pelanggan yang datang  pastinya 

akan senang jika mendapat pelayanan yang terbaik, dengan kualitas yang baik akan 

menciptakan pelanggan yang loyal. Sebaliknya jika kualitas pelayanan yang 

diberikan buruk maka pelanggan akan beranggapan bawah perusahaan kurang 

profesional dan juga akan bernilai buruk terhadap citra perusahaan. 

Kualitas merupakan suatu kondisi dinamis yang berpengaruh dengan produk, 

jasa, manusia, proses dan lingkungan yang memenuhi atau melebihi harapan 

(Tjiptono, 2001) 

Sedangkan pengertian pelayanan publik menurut Undang-Undang Nomor 25 

Tahun 2009 tantang pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiataan 

dalam pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undang 

bagi setiap warga Negara dan penduduk atas barang,jasa,dan pelayanan yang  
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admistratif  yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.tujuan dari pelayan 

publik adalah untuk memuaskan keinginan masyarakat pada umumnya untuk 

mencapai kepuasan pelanggan maka harus ada kualitas pelayanan yang sesuai dengan 

kebutuhan dan keinginan masyarakat atau pelanggan. 

Untuk meningkatkan kebutuhan dan kepuasan pelanggan salah satunya adalah 

meningkatkan kualitas pelayanan dan memberikan citra yang positif dimata 

masyarakat. Citra positif ini dibangun atas dasar kualitas yang diberikan oleh bank. 

Untuk mewujudkan  hal tersebut bank mewajibkan seluruh karyawan atau personal 

memberikan pelayanan yang terbaik, dibalik itu semua ada peranan penting yang 

membantu bank dalam menangani keperluaan dan  keluhan yang dihadapi nasabah 

tulang pungung dibalik itu semua yang disebut dengan customer service. 

Customer service adalah kegiatan yang dilakukan oleh seseorang atau 

sekelompok orang yang berlandasan faktor atau materialnya melalui sistem, prosedur, 

dan metode tertentu dalam rangka memenuhi kepentingan orang lain sesuai hak-

haknya.(Moenir, 2008) 

Customer service secara umum adalah setiap kegiatan yang diperuntukan atau 

ditunjukan untuk memberikan kepuasan terhadap nasabah,melaluli pelayanan yang 

dapat memenuhi keinginan dan kebutuhan nasabah (Kasmir, 2003:216 ) 

Jadi  peranan customer service melayani dan memberikan informasi serta  

pelayanan terhadap nasabah, maka diperlukan customer service yang handal untuk 

memuaskan hati para nasabah.fungsi customer service secara umum  memberikan 

pelayanan yang baik prima dan membina hubungan yang baik dengan nasabah. 
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Customer service juga harus bisa bertanggung jawab dan memberikan pelayanan 

yang baik terhadap nasabah agar nasabah tetap menjadi nasabah bank  

Faktor yang menentukan tingkat keberhasilan dan kualitas kemampuan bank 

dalam memberikan layanan yang bermutu kepada nasabahnya pencapaian kualitas 

yang bagus,pencapaian kepuasan nasabah yang tinggi  

Bank yang ingin berkembang  harus memiliki kualitas pelayanan yang baik 

dalam dunia bisnis nya mengingat diluar sana  pesaing semakin banyak. Dengan 

memberikan kualitas pelayanan yang baik dan aman kepada nasabah akan 

menimbulkan rasa suatu kepuasan melebihi atau paling tidak sama dengan kualitas 

pelayanan dari pesaing sehingga dapat terpenuhi kepuasan pelanggannya.hingga saat 

ini bank telah memberikan kepuasan pelayanan kepada nasabah. Dimana pilihan bank 

memberikan rasa kualitas yang baik dalam pelyanannya. 

PT. Bank Rakyat Indonesia Cabang Sumbawa Besar mempunyai  tujuan 

mengembangkan daya dan upaya untuk mencapai hasil yang optimal, bermanfaat dan 

terpercaya sebagai mitra kerja yang bertanggung jawab dan saling 

menguntungkan,dengan berpegang dengan visi-misi yaitu: menjadi bank yang 

terkemuka yang selalu mengutamakan kepuasan nasabah, memuaskan nasabah 

dengan memberikan pelayanan terbaik, memiliki misi meningkatkan kualitas layanan 

yang melampaui harapan nasabah. Bank BRI dalam perkembangannya selalu 

berupaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan baik segi karyawan, produk, 

maupun fasilitas yang diberikan oleh Bank Rakyat Indonesia 
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Kepuasan respon atau tanggapan konsumen mengenai pemenuhan kebutuhan. 

Kepuasan merupakan penilian mengenai ciri atau keistimewaan prodok atau jasa, atau 

produk itu sendiri, yang menyediakan tingkat kesenangan konsumen berkaitan 

dengan pemenuhan kebutuhan konsumsi konsumen (Zeithaml dan Bitner, 2000:75) 

Dalam Menciptakan  kepuasan terhadap pelanggan khususnya nasabah, BRI 

Cabang Sumbawa Besar memberikan teknologi yang canggih dan perubahan 

teknologi secara terus menerus diterapkan agar nasabah merasa senang dan puas. 

Bagi BRI Cabang Sumbawa Besar kemampuan memberikan layanan melalui 

teknologi merupakan bagian dari sebuah keberlanjutan.pencapaian kinerja 

keberlanjutan ini berhasil diraih melalui komitmen untuk tetap menjalankan inisiatif 

yang terpadu  dan mendukung pencapai 

Memiliki misi yang selalu memberikan kualitas pelayanan terbaik dan kepuasan 

itulah salah satu  contoh yang diberikan oleh Bank BRI Cabang Sumbawa Besar 

dengan selalu meningkatkan kualitas pelayanan nya agar nasabah senang dan terus 

bertahan dengan Bank BRI Cabang Sumbawa Besar. 

B. Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan maka perumusan masalah 

dalam penelitian ini adalah : 

1. Bagaimana kualitas pelayanan customer service terahadap kepuasan nasabah 

pada PT. BRI Cabang Sumbawa Besar ? 



5 
 
 

2. Apa kendala dan solusi yang dihadapi customer service dalam meningkatkan 

pelayanan kepada nasabah  PT. BRI Cabang Sumbawa ? 

C. Batasan Masalah 

Untuk menghindari permasalahan yang terlalu luas maka penulis membatasi 

masalah yang akan diteliti hanya berkenaan dengan kualitas pelayanan       

khususnya pelayanan customer service terhadap kepuasan nasabah 

D. Tujuan 

Sesuai dengan masalah yang telah dipaparkan di atas, tujuan dari penelitian ini 

adalah  

1. Untuk mengetahui kualitas pelayanan customer service dalam kepuasan 

terhadap nasabah pada PT. BRI Cabang Sumbawa Besar 

2. Untuk mengetahui kendala  dan solusi yang dihadapi customer service dalam  

pelayanan kepada nasabah BANK PT. BRI Cabang Sumbawa Besar 

E. Manfaat  

Berdasarkan tujuan penelitian yang ada dan setelah dilakukannya penelitian ini 

nantinya diharapkan mendapat : 

1. Bagi penulis  

Untuk menambah wawasan,pengalaman,dan pengetahuan yang berhubungan 

dengan pelayanan customer service dalam kepuasan nasabah pada bank  
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2. Manfaat Teoritis 

Hasil penelitian ini secara teoritis diharapkan dapat menjadi referensi bagi 

pihak akademis dan penelitian selanjutnya mengenai pelayanan customer service 

dalam kepuasan nasabah. 

 


