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BAB II 

LANDASAN TEORI 

A. Tinjauan Penelitian Terdahulu 

lovenia (2012) meneliti tentang analisis pengaruh kualitas pelayanan 

terhadap kepuasan nasabah.penelitian ini dapat disimpulkan  fokus pada 

analisis terjadinya penurunan nasabah terhadap PT.Bank Jateng Cabang 

Utama Semarang penelitian ini menganalisis data dari tahun ke tahun  

semakin meningkat nya jumlah keluhan nasabah. Persamaan penelitian 

Lovenia ini dengan menggunakan metode kualitatif    Harun (2016) 

meneliti tentang pengaruh pelayanan customer service terhadap kepuasan 

nasabah.  

Penelitian ini dapat disimpulkan bahwa  pelayanan terhadap nasabah 

pada Bri Syariah Kcp Sungguhminasa sangat berpengaruh yang artinya 

customer service mampu menyelesaikan pelayanan dari awal sampai tuntas 

dengan sangat bagus  yang dapat disimpulkan dari hasil penelitian risdayanti 

bahwa BRI Syariah Kcp Sungguhminasa  mampu  memuaskan pelayanannya. 

Penelitian Harun ini dengan menggunakan metode kuantitatif. 

Madona (2017)  meneliti tentang  pengaruh kualitas pelayanan 

terhadap kepuasan nasabah.penelitian ini dapat disimpulkan kepuasan nasabah 

merupakan tingkat perasaan dimana seseorang menyatakan hasil perbadingan 

antara hasil kerja produk/jasa yang diterima dengan apa yang 
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diharapkan.secara umum,kepuasan dapat diartikan sebagai adanya kesamaan 

antara kinerja produk dan pelayanan yang diterima dengan kinerja produk dan 

pelayanan yang diharapkan konsomen.kepuasan nasabah adalah dependent 

dalam penelitian ini. Penelitian madona ini dengan menggunakan metode 

kuantitatif. 

Nirwa (2018) meneliti tentang strategi customer service dalam 

meningkatkan pelayanan pada PT.Bri Unit Batu Raya.penelitian ini dapat 

disimpulkan bahwa pelayanan adalah tindakan atau perbuatan seseorang atau 

organisasi untuk memberikan kepuasan kepada pelanggan atau nasabah yang 

dapat diartikan penelitian ini fokus pada pelayanan. Persamaan penlitian 

nirwa ini dengan menggunakan metode kualitatif 

B. Tinjauan Pustaka 

1. Strategi Customer Service  

Strategi merupakan rancangan untuk menyusun rencana-rencana yang 

telah ditetapkan  dalam waktu tertentu di dalam strategi yang baik terdapat 

kordinasi tim kerja memiliki tujuan sesuai dengan gagasan yang telah 

direncanakan agar  berjalan dngan baik dan memiliki taktik untuk 

mencapai tujuan secara efektif.strategi atau rancangan setiap pelaku 

perusahan memiliki strategi yang berbeda. Menurut beberapa ahli 

mengatakan konsep strategi sebagai berikut : 

Strategi merupakan  rencana yang disatukan, luas dan berintegrasi 

yang menghubungkan keunggulan strategis perusahaan dengan tantangan 
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lingkungan, yang dirancang untuk memastikan bahwa tujuan utama dari 

perusahaan dapat dicapai melalui pelaksanan yang tepat oleh organisasi 

(Glueck dan Jauch, 1989). 

Strategi dan taktik adalah metode untuk memenangkan suatu 

persaingan ini berbentuk suatu percampuran antara fisik atau merebut 

suatu wilyah dengan memakai senjata yang tajam tenaga manusia 

sedangkan dalam bidang militer dan taktik adalah suata cara atau teknik 

memenangkan suatu persaingan antara kelompok-kelompok yang berbeda 

orientas hidupnya (Fuad Amsyari dalam Nirwa, 2018). 

Dari pengertian para ahli di atas dapat disimpulkan bahwa strategi 

adalah hal terpenting yang digunakan untuk menghadapi persaingan,maka 

dalam konteks ini PT.Bank BRI Cabang Sumbawa Besar  untuk mencapai 

keberhasilan meningkatkan pelayanan dalam menyusun perencanaan 

strategi. 

Perencanaan strategi merupakan suatu misi yang penting baik  dalam 

organisasi pelayanan sebab dalam pemberian suatu pelayanan dibutuhkan 

peracanaan strategi yang mantap (peracanaan dalam konteks penyusunan 

suatu kegiatan program) ada beberapa perencanaan strategi sebagai 

berikut: 

a. Proses perencanan strategi  

Dalam ini terdapat,pada setiap level organisasi, dapat dibagi 

dalam 4 langkah (1) penentuan visi-misi organisasi (2) organisasi 
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dan lingkungan (3) penetapan tujuan khusus atau arah (4) 

pententuan strategi untuk mencapai tujuan . 

b. Implementasi strategi  

Ini diperlukan untuk menjabarkan secara lebih tepat dan jelas 

bagaimana sesunguhnya pilihan strategi yang telah diambil 

direalisir implementasi berati menjabrakan strategi perusahaan 

kedalam tingkatan fungsional perusahaan.adapun proses 

implementasi memperlihatkan bawah ada hubungan yang erat 

antara pelaksanaan dan pilihan starategi.artinya bahwa setiap 

srategi yang telah diplih harus dilaksanakan 

2. Customer Service  

Customer service berasal dari dua kata,yaitu customer,yaitu customer 

yang berati pelanggan dan service yang berati pelayanan.dari ini dapat 

disimpulkan bahwa customer service adalah seseorang yang memberikan 

pelayanan terbaik kepada pelanggan sehingga menimbulkan rasa nyaman 

dan puas kepada pelanggan. 

Customer  service adalah setiap kegiatan ditunjukan untuk 

memberikan kepuasan melalui pelayanan yang diberikan seseorang 

kepada klienya dalam menyelesaikan masalah.pelayanan yang diberikan 

termasuk dalam menerima keluhan atau masalah yang sedang 

dihadapi.seorang customer service berperan penting dalam suatu 

perusahaan,selain memberikan pelayanan,seorang customer service 
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berfungsi membina hubungan dengan masyarakat ( public relation). Selain 

itu. Seorang customer service harus memiliki kemampuan dan etika 

pelayanan yang berfungsi untuk mempertahankan pelanggan lama untuk 

terus menggunakan produk di perusahaan dan menarik calon pelanggan 

baru untuk membeli produk yang ditawarkan.  

Fungsi dan Tugas Customer Service 

Banyak nasabah yang beranggapan bawah customer service sebagai 

tempat menyampaikan informasi,padahal kenyataan nya customer service 

juga memberikan pelayanan.untuk dapat menduduki jabatan ini harus 

mempunyai wawasan yang luas mampu berinteraksi dengan 

nasabah,ramah,sopan,dan cepat tanggap apabila nasabah membutuh 

bantuan.berikut ini fungsi dan tugas customer service: 

a. Sebagai Resepsisonis 

Customer service berfungsi sebagai penerima nasabah yang 

datang ke bank dengan  bersikap sopan, ramah, menyenangkan. Dalam 

hal ini customer service harus memberikan perhatian dan berbicara 

dengan nada yang halus dan tidak diperkenankan main handphone saat 

di depan nasabah.  

b. Sebagai Deskman (sales) 

Customer service berfungsi menjelaskan suatu yang berkaitan 

dengan produk agar pelanggan atau calon tertarik membelinya. 

c. Sebagai customer service officer 
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Customer service artinya membina hubungan baik dengan 

pelanggan termasuk membujuk pelanggan apabila terjadi kesalahan 

agar tidak lari dari perusahaan lain. 

d. Komunikator  

Customer service berfungsi menghubungi pelanggan dan 

memberikan informasi mengenai segala hal yang berkaitan dengan 

perusahaan dan pelanggan. 

Etika customer service, dalam melakukan tugas pelayanannya customer 

service juga harus mempunyai etika agar nasabah merasa senang dan puas 

terhadap perusahaan. 

Menurut Tjipto (2006),etika dasar yang harus dimiliki customer service 

dalam melayani pelanggan sebagai berikut 

• Mengenal nasabah atau  pelanggan secara baik 

• Mengetahui atau memahami kemauan pelanggan/nasabah 

• Menginformasikan produk-produk perusahaan/bank 

• Melayani sampai tuntas dengan prinsip kepuasan pelanggan/nasabah 

nomor satu 

• Menjamin rahasia nasabah/pelanggan  

• Melayani nasabah dengan ceria dan senyum 

• Tidak berprasangka negatif terhadap nasabah 

• Menerima keluhan nasabah  
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• Ucapkan terima kasih  

Syarat customer service 

Untuk menuduki tempat ini harus memenuhi syarat -syarat berikut: 

a. Syarat fisik, diataranya yaitu: 

1. menarik baik dari segi wajah dan penampilan 

2. memiliki tinggi badan dan berat badan yang professional 

3. memiliki kesehatan jasmani maupun rohani.  

b. secara mental, customer service harus memiliki mental yang kuat dalam 

melayani klien,karena akan memberikan kepercayaan diri yang lebih 

baik,bisa memberikan keyakinan dan menimbulkan sifat kejujuran dan 

tanggung jawab yang besar terhadap apa saja yang dilakukannya. 

c. secara kepribadian diantaranya yaitu: 

1. energi dan gesit 

2. memiliki rasa humor dan selalu ingin maju  

3. mampu mengendalikan diri 

4. tidak mudah marah dan tempramental  

5. tidak terpancing untuk berkata-kata kasar 

d. Syarat Sosial 

1. memiliki jiwa sosial yang tinggi 

2. bijaksana 

3. memiliki budi perketi yang tinggi 
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4. pandai bergaul dan bersosalisasi dengan siapapun 

5. dapat berkerjasama dan berkomitmen dengan berbagai macam 

pihak  

Menurut rahyamanty (2010) adapun tugas pokok dalam customer service  

a. membantu pelanggan untuk memberikan informasi dan formulir 

b. membantu menyelesaikan pengaduan pelanggan 

c. memperkenalkan produk-produk atau jasa-jasa perusahaan 

d. memberikan informasi fitur dan layanan perusahaan 

e. mempertahankan pelanggan agar setia pada perusahaan dan juga menarik 

pelanggan yang baru. 

3. Kualitas pelayanan 

Kualitas pelayanan merupakan suatu kondisi dinamis yang 

berpengaruh dengan produk, jasa,manusia,proses dan lingkungan yang 

memenuhi atau melebihi harapan (Tjptino 2001), sehingga definsi kualitas 

pelayanan dapat diartikan sebagi upaya kebutuhan dan keinginan konsumen 

serta ketetapan  penyampaianya dalam mengimbangi harapan konsumen ( 

Tjptino 2007) kualitas pelayanan ( service quality) dapat diketahui dengan 

cara membandingkan presepsi para konsumen atas pelyanan yang nyata-nyata 

terhadap atribut-atribut pelayanan suatu perusahaan.jika jasa yang diterima 

atau dirasakan (perceived service) sesuai dengan yang diharapkan,maka 

kualitas pelayanan dipersipsikan baik dan memuaskan, jika jasa yang diterima 

melampaui harapan konsumen,maka kualitas pelayanan dipersipsikan sangat 
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baik dan berkualitas, sebaliknya jika jasa yang diterima lebih rendah daripada 

yang diharapkan,maka kualitas pelayanan dipersipsikan buruk. 

Kualitas adalah tujuan yang sulit dipahami (tujuan yang sulit 

dipahami), karena harapan para konsumen akan selalu berubah. setiap standar 

baru ditemukan, maka konsumen akan menuntut lebih untuk mendapatkan 

standar baru lain yang lebih baru dan lebih baik. dalam pandangan ini, 

kualitas adalah proses dan bukan hasil akhir (meningkatkan kualitas 

kontinutitas). (Kadir, 2001:19). 

Meski ada begitu banyak pendapat tentang kualitas dan setiap 

pendapat tenyata berbebeda – beda dalam mendeskripsikan  kualitas, namun 

demikian, hal tersebut tidak perlu membuat kita bingung, sebagaimana 

dikatakan Elliot, seorang ahli manajemen kualitas, bahwa untuk orang yang 

berbeda bisa saja beda dalam mendeskripsikan kualitas. 

Perbedaan pendapat tentang kualitas lebih dikarenakan perbedaan 

pendekataan yang digunakan setiap orang dalam memandang kualitas.ada 

lima macam prespektif yang bisa menjelaskan mengapa kualitas bisa diartikan 

secara beraneka ragam oleh orang yang berbeda dalam situasi yang berlainan.( 

Garvindalam Madona, 2017) 

 Adapun kelima prespktif kualias sebagai berikut : 

a. Pendekatan trasnsdental (transcendental approach) 

Dalam pendekataan ini dimana kualitas dapat dirasakan atau diketahui 

tetapi sulit didenfinsikan dan dioperasionalkan  
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b. Pendekatan berbasis pengguna ( user-based approach) 

dalam pendekatan  ini dimana kualitas didasarkan  pemikiran bawah 

kualitas tergantung pada pemikiran seorang sebagaimana dapat diartikan 

bagaimanapun keadaan barang atau jasa,bila barang atau jasa tersebut 

dapat memuaskan penggunanya maka barang atas jasa tersebut dapat 

dikatakan berkualitas tinggi  

c. Pendekatan berbasis manufaktur ( manufacturing-based approach) 

mendenfinisikan kualitas sebagai kesesuaian atau kesamaan dengan 

persyaratan. 

d. Pendekatan berbasis nilai ( value-based approach) 

menurut pendekatan berbais value,produk yang bernilai adalah produk 

yang tepat dibeli . 

Pelayanan atau pelayanan prima adalah pelayanan yang dapat 

memeberikan rasa puas dan kepercayaan pada konsumennya. Dalam 

pelaksananya pelayanan prima merupakan pelayanan yang sangat baik dan 

melampaui harapan pelanggan dan pelayanan yang memiliki ciri khas kualitas 

(quality nice).  

Ciri khas kualitas yang baik meliputi kemudahan, kecepatan, ketetapan, 

kehandalan dan empaty dari petugas pelyanan dalam memberikan dan 

penyampaian  pelayanan kepada pelanggan yaberkesan kuat yang dapat 

langsung dirasakan pelanggan waktu itu dan saat itu juga ( rahmayanty 2010). 
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Pelayanan nasabah atau customer service menurut buku opersional  Bank 

Rakyat Indonesia adalah kelompok kerja pelayanan yang merupakan 

himpunan dari pegawai yang profesional  dibidang pelayanan dan ditunjukan 

untuk meningkatkan kepada nasabah dengan cara memenuhui harapan dan 

kebutuhannya. 

Jadi kesimpulan dari kedua pendapat tersebut   adalah pelayanan yang 

baik dan berkualitas dapat memberi keuntungan bagi kedua bela pihak antara 

perusahaan  dan nasabah.keuntungan nasabah (1) memperoleh kenyamanan 

terhadap layanan yang diberikan oleh perusahaan (2) nasabah secara cepat di 

respon oleh pihak customer service apabila mengalami masalah dan 

diselsaikan saat itu juga sedangkan keuntungan bagi perusahaan. 

Apabila pelayanan di perusahaan tersebut telah memberikan dan 

memenuhi sebuah kebutuhan yang nasabah harapkan otomotis nasabah akan 

menjadi pelanggan  perusahaan  karena menurut nasabah pelayanan di 

perusahaan tersebut telah memuaskan nya jadi semakin banyak nasabah yang 

puas terhadap pelayanan dan produk dari perusahaan otomatis semakin 

meningkat pelanggan perusahaan. 
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Tabel 2.1 Keuntungan dan Kerugian Kualitas yan Baik dan Buruk 

Keuntungan kualitas 

pelayanan yang baik 

Kerugian kualitas yang buruk 

1. Pendapatan dari 

penjualan lebih tinggi 

2. Biaya produksi yang 

lebih rendah 

3. Profitabilitas dan 

pertumbuhan meningkat 

1. Lost bussines(kehilangan bisnis) 

2. Liability judgment(tuntunan 

hukum) 

Perusahaan dituntut oleh pelanggan 

atas kerusakan atau pelanggan atas 

kerusakaan atau kecelakaan akibat 

penggunaaan produk atau jasa 

layanan 

2. Kehilangan produktivitas  

Material berkualitas rendah,mesin 

using,proses tidak efisen,sehingga 

prodktivitas pekerja turun atau 

hilang  

3. Cost( biaya) 

Biaya- biaya akan meningkat untuk 

memperbaiki mutu,dan lain-lain 

 

Sumber : Rahmayanty (2010) Pelayanan Prima 

a. Standar pelayanan publik 

Pelayanan publik harus memiliki standar pelayanan dan 

dipublikasikan sebagai jaminan adanya kepastian bagi penerima 

pelayanan.standar pelayanan merupakan ukuran yang dibakukan dalam 

penyelenggara pelayanan publik yang wajib ditaati oleh pemberi  atau 

penerima pelayanan.standar pelayanan,sekurang-kurang nya meliputi: 

1. presedur pelayanan 

prosedur pelayanan yang dibakukan bagi pemberi dan 

penerima pelayanan termasuk pengaduan  

2. waktu penyelesaian  
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waktu penyelesaian yang ditetapkan sejak saat pengajuan 

permohonan sampai dengan penyelesaian pelayanan termasuk 

pengaduan. 

3. biaya pelayanan 

biaya/tarif pelayanan termasuk rinciannya yang ditetapkan 

dalam proses pemberian pelayanan. 

4. produk pelayanan 

hasil pelayanan yang akan diterima sesuai dengan ketentuan 

yang telah ditetapkan 

b. sarana dan prasarana  

penyediaan sarana dan prasarana pelayanan yang memadai oleh 

penyelenggara pelayanan publik 

c. kompetensi  petugas pemberi pelayanan 

kompetensi petugas pemberi pelayanan harus ditetapkan dengan tepat 

berdasarkan pengetahuan, keahlian,  keterampilan, sikap, dan perilaku 

yang dibutuhkan. 

Kualitas dan pelayanan Bank Rakyat Indonesia Cabang Sumbwa Besar 

Bank Rakyat Indonesia telah berhasil mencatatkan pencapaian kinerja yang 

sangat cemerlang,Bank BRI terus berinovasi  untuk memberikan layanan 

terbaik terhadap nasabah salah satunya dengan mempelajari karakter dan 

kebutuhan nasabah generasi milenal,termasuk interaksi dan user experience. 
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Gambar 2.1 Lima Penentu Kualitas  jasa Pelayanan BRI 

              

 

 

  

 

    

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : Bank BRI Cabang Sumbawa Besar 201 

• 1. keandalan 

• Ketetapan waktu layanan 

dalam  

• pelayanan kredit  

• pelayanan yang ramah serta 

selalu siap menolong 

• 2. kereponsifan 

• Kemampuan perusaahan 

untuk cepat tanggap dalam 

menghadapi masalah yag 

timbul 

• Kemampuan perusahaan 

cepat tanggap terhadap 

keluhan yang disampaikan 

pelanggan 

• 3. Keyakinan 

• Pengetahuan dan kecakapan 

staf baik grondstaf maupun 

infligstaf 

• Melakukan komunikasi 

yang efektif dengan 

pelanggan 

• 4. Empati 

• Memberikan perhatian 

secara individu kepada 

pelanggan 

• Bertanggung jawab terhadap 

keamaan dan kenyamanan 

nasabah 

• 5. Berwujud  

• Kebersihan dan kerapian 

tempat,dan ruang 

tunggu,serta karyawan 

• Penataan eksterior dan 

interior bank yang baik 

•  

     

Tanggapan  

     

Pelanggan 

 Tingkat  

   Kepetingan 
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    Pelaksanaan 
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Pelayanan 

     

meningkat 
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4. Kepuasan nasabah  

Kepuasan nasabah adalalah kunci keberhasilan suatu perusahaan jika 

nasabah tidak puas maka perusahaan gagal melayani nasabah  

dalam memberikan pelayanan.seberapa bagus pun produk yang ada di 

perusahaan jikan nasabah tidak puas maka dia akan beralih ke perusahaan 

lain. 

Kepuasan merupakan hasil evaluasi konsumen terhadap suatu produk 

yang diterimanya telah sesuai dengan harapanya (Blomer dan Ruyter, 

1997). pelanggan yang puas akan dapat melakukan pembelian ulang pada 

waktu yang akan datang dan memberitahukan orang lain atas jasa yang 

dirasakan. 

(Tjiptono, 2005:366 dalam Wijanarko) mengutarakan enam inti objek 

pengukuran kepuasan,objek tersebut adalah : 

a. kepuasan pelanggan keseluruhan (overvall customer satisfaction) 

menyatakan secara langsung, ada dua bagian proses 

pengukurannya. pertama,mengukur tingkat kepuasan pelanggan 

terhadap produk/jasa yang bersangkutan,kedua menilai dan 

membadingkannya dengan tingkat kepuasan pelanggan keseluruhan 

terhadap produk/jasa para pesaing 

b. dimensi kepuasan nasabah 

umumnya proses semacam ini terdiri atas empat 

langkah.pertama, mengidenfikasi dimensi-dimensi kepuasan 
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pelanggan kedua,meminta pelanggan untuk menilai produk/jasa 

perusahaan berdasarkan item-item spesfik, seperti kecepatan layanan, 

fasilitas layanan, atau keamanan staf layanan pelanggan ketiga, 

meminta pelanggan menilai produk/jasa pesaing berdasarkan item-

item spesifik yang sama dan keempat, meminta para pelanggan untuk 

menentukan dimensi-dimsensi yang menurut paling penting dalam 

menilai kepuasan pelanggan keseluruhan. 

c. Konfirmasi harapan ( confirmation pf expectation) 

Dalam dimensi ini,kepuasan tidak diukur langsung,namun 

disimpulkan berdasarkan kesesuaian/ketidaksesuaian antara harapan 

pelanggan dengan kinerja aktual produk perusahaan pada sejumlah 

atribut atau dimensi penting 

d. Minat pembelian ulang (repurchase intent)  

Kepuasan pelanggan diukur secara  behavioral dengan jalan 

menanyakan apakah pelanggan akan menggunkan jasa perusahaan 

lagi. 

e. Kesediaan untuk merekomendasikan (wiling to recommended) 

Ketersediaan nasabah untuk merekomendasikan produk dari 

perusahaan  

f. Ketidakpuasan pelanggan ( customer dissatisfaction) 

Beberapa macam aspek yang sering ditelaah bila mengetahui 

ketidakpuasan pelanggan terdapat complain 
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Faktor- faktor yang mempengaruhi kepuasan konsumen 

Lupiyoadi, 2001 menyebutkan lima faktor utama yang perlu diperhatikan 

: 

1. Kualitas produk,  konsumen akan puas bila hasil evaluasi mereka 

menunjukan bawah produk yang mereka gunakan berkualitas.produk 

dikatakan berkualitas bagi seseorang,jika produk itu dapat 

memenuhui kebutuhannya. 

2. Kualitas pelayanan,konsumen akan merasa puas bila mendapatkan 

pelyanan yang baik atau sesuai dengan harapan. 

3. Emosional,konsumen merasa puas ketika orang memuji dia 

menggunakan prdouk terkenal. 

4. Harga,produk yang mempunyai kualitas yang sama tetapi 

menetatpkan harga yang relative murah dan memberikan nilai yang 

tinggi. 

5. Biaya,konsumen tidak perlu mengeluarkan biaya tambahan atau tidak 

perlu membuang waktu untuk mendapatkan suatu produk atau jasa 

cenderung puas terhadap produk atau jasa tersebut. 

Tantangan customer service dalam meningkatkan kualitas pelayanan. 

Tidak semua orang memiliki kemampuan menjadi customer service, 

diperlukan bakat-bakat yang hebat yang sabar, tegar, bersikap baik dan 

selalu bersepsi positif tentang orang lain untuk meningkatkan pelayanan 

yang berkualitas.customer service juga mempunyai tantangan tersendiri 
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dalam mengahadapi nasabah.kepuasan nasabah adalah tantangan terbesar  

bagi custumer service bagaimana customer service mengahadapi nasabah. 

Dua tantangan besar yang harus mengharuskan customer service setiap 

tahunya (1) munculnya teknologi baru yang membuat perusahaan harus 

selalu menyesuaikan diri dengan perkembangan dan perilaku pelanggan 

dan teknologi (2) pelanggan semakin cerdas dengan banyaknya 

pilihan,yang mengharuskan perusahaan untuk selalu menciptakan 

kenyamanan dan efiktifitas dalam pelayanan.kedua hal tersebut akan terus 

mengalami perubahan dari tahun ke tahun dan tidak akan pernah berhenti. 

Keluhan atau komplain adalah bentuk ekspresi negative yang 

dihasilakan dari ketidaksesuaian antara kenyataan dengan keinginan 

seseorang (James 2006) Keluhan atau komplain adalah tanggapan yang 

disebabkan oleh ketidakpuasan yang dirasakan seseorang ketika 

melakukan pembelian (Burhanudiin 2006). 

Keluhan merupakan hal yang sangat wajar bagi nasabah/pelanggan 

terjadi pada setiap bisnis yang terpenting adalah customer service  mampu 

menangani komplain dari nasabah secara cepat dan tangkap dan 

memastikan bawah kompalin serupa tidak terjadi lagi.Agar nasabah tidak 

berpindah ke perusahaan lain akibat kesalahan perusahaan karena sedikit 

kesalahan perusahaan maka mengakibatkan hal yang sangat besar bagi 

nasabah  

Ada beberapa cara menangani keluhan nasabah sebagai berikut : 
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a. Terima keluhan dengan baik  

Biarkan  nasabah atau pelanggan bawah memperhatikan  apa 

yang mereka sampaikan.akuilah jika memang melakukan 

kesalahan.jangan lupa meminta maaf atas ketidaknyamanan yang 

disebabkan oleh kesalahan tersebut.dan katakanlah bawah kesalahan 

itu akan diperbaiki dan tidak akan mengulangi nya lagi. 

b. Petakan masalah keluhan nasabah/pelanggan 

Mendengarkan keluhan nasabah disampaikan 

pelanggan.setelah itu lakukan analisis secara cepat dan perbaiki apa 

yang nasabah keluhkan  

c. Segera tangani komplain secara cepat  

Setelah dipahami inti keluhan yang dihadapi pelanggan kini 

bisa menawarkan solusi nya kepada pelanggan dan konfirmasikan 

apakah solusi tersebut dapat menyelesaikan masalah mereka 

d. Memberikan solusi terbaik 

Menangani keluhan nasabah pelanggan belum selsai sampai 

benar-benar menerapkan solusi yang telah ditawarkan.penerapan 

solusi harus menjadi pengalaman yang efisen bagi nasabah/pelanggan. 

 


