
BAB I 

PENDAHULUAN 
 

 

1.1  Latar Belakang Pemilihan Judul 

Persaingan dunia perbankan di Indonesia sekarang ini sudah semakin 

ketat, oleh karena itu setiap Bank dituntut untuk meningkatkan kualitas 

pelayanan dan meningkatkan profesionalismenya terhadap para nasabah. 

Karena pelayanan adalah hal yang paling penting tidak hanya terbatas pada 

teknis pengelolaan perbankan, tetapi juga harus menggalang semua potensi 

dalam pertumbuhan dan perkembangan suatu Bank. Setiap Bank dituntut 

untuk lebih professional dan mampu memberikan pelayanan yang lebih baik 

kepada masyarakat, meningkatkan pengelolaan Bank serta mampu 

mengantisipasi perkembangan teknologi yang semakin modern dan canggih. 

Menurut Rambat Lupiyoadi & A. Hamdani dalam bukunya 

Manajemen Jasa. (2006;139) pengertian Pelayanan Konsumen meliputi 

barbagai aktivitas di seluruh area bisnis yang berusaha mengkombinasikan  

mulai dari pemesanan, pemrosesan, hingga pemberian hasil jasa melalui 

komunikasi untuk mempererat kerjasama dengan konsumen. Bagi 

perusahaan perbankan pelayanan konsumen merupakan hal yang sangat 

penting dalam setiap proses pelayanan terhadap nasabah agar dapat berjalan 

dengan baik dan lancar. 

 Seiring dengan perkembangan perusahaan, yang ditandai dengan 

bertambahnya nasabah menyebabkan perusahaan-perusahaan membutuhkan 

suatu bagian pelayanan konsumen yang membantu perusahaan dalam 

menyelenggarakan pengelolaan dan pengawasan dalam memberikan 

pelayanan di perusahaan tersebut. Bagian pelayanan konsumen dalam suatu 

Bank mutlak diperlukan dan sangat memegang peranan yang sangat penting 

dalam pemasaran perusahaan. Oleh karena itu pelayanan konsumen yang 



ada dalam perusahaan harus ditingkatkan lagi dan dikelola dengan baik, 

salah satunya yaitu dengan melakukan perencanaan dan pelatihan kepada 

bagian pelayanan konsumen. Pelaksanaan pelayanan konsumen disuatu 

Bank sangat berperan sekali dalam membuat konsumen merasa tertarik 

untuk menggunakan jasa Bank yang bersangkutan, sehingga keberhasilan 

peningkatan pelayanan dapat dilihat dari bertambahnya nasabah dari suatu 

Bank. 

PT. Bank Jabar Banten Cabang Utama Bandung, adalah PT Bank 

Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten yang bergerak dalam bidang 

perbankan, Bank ini menyediakan produk-produk tabungan dan berbagai 

pelayanan diantaranya pelayanan konsumen meliputi berbagai pelayanan 

mulai dari customer service, teller, resepsionis, dan satpam, yang melayani 

secara langsung nasabah yang datang ke Bank yang bersangkutan dan 

perangkat lain yang ada di Bank tersebut. Adapun tugas dari pelayanan 

konsumen adalah  memberikan pelayanan dan membina hubungan baik 

dengan nasabah. Pelayanan konsumen juga harus bertanggung jawab dari 

awal sampai selesainya suatu pelayanan, pelayanan yang diberikan termasuk 

menerima keluhan atau masalah yang sedang dihadapi nasabah. Petugas 

pelayanan konsumen harus pandai dalam mencari jalan keluar untuk 

menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh tamunya. Adapun fungsi 

pelayanan konsumen adalah penerima tamu, Customer Relation Office 

(orang yang dapat membina hubungan baik dengan seluruh tamunya, 

sehingga merasa senang puas dan makin percaya), komunikator( sebagai 

tempat memberikan segala informasi dan kemudahan kepada tamunya), juga 

sebagai tempat menampung keluhan, keberatan, atau tempat konsultasi.    

 Untuk mengetahui bagaimana pelayanan konsumen  yang dilakukan 

oleh PT. Bank Jabar Banten Cabang Utama Bandung maka penulis memilih 

judul dalam Laporan Tugas akhir. “TINJAUAN TENTANG 

PELAKSANAAN  PELAYANAN KONSUMEN PADA PT. BANK 

JABAR BANTEN CABANG UTAMA BANDUNG” 



1.2 Identifikasi  Masalah 

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas maka dapat diidentifikasi 

masalahnya sebagai berikut: 

1. Bagaimana pelaksanaan pelayanan konsumen pada PT. Bank Jabar 

Banten Cabang Utama Bandung. 

2. Masalah-masalah apa saja yang dihadapi dalam pelaksanaan 

pelayanan konsumen pada PT. Bank Jabar Banten Cabang Utama 

Bandung. 

3.  solusi apa saja yang dihadapi dalam pelaksanaan pelayanan 

konsumen pada PT Bank Jabar Banten Cabang Utama Bandung. 

 

1.3  Maksud dan Tujuan Kerja Praktik 

Maksud dilakukannya kerja praktek ini adalah untuk  

mengumpulkan data, mengolah, menganalisis dan 

menginterpretasikannya.Hasilnya akan penyusun gunakan sebagai bahan 

laporan tugas akhir yang akan diajukan sebagai salah satu syarat dalam 

menempuh ujian sidang akhir pendidikan Diploma III di Universitas 

Widyatama. 

Sedangkan tujuan dari kerja praktek ini adalah: 

1.  Untuk mengetahui Pelaksanaan pelayanan konsumen pada PT. 

Bank Jabar Banten Cabang Utama Bandung. 

2. Untuk mengetahui Masalah yang dihadapi dalam pelaksanaan 

pelayanan konsumen pada PT. Bank Jabar Banten Cabang 

Utama Bandung. 

3. Untuk mengetahui solusi apa saja yang dihadapi dalam 

pelaksanaan pelayanan konsumen pada PT Bank Jabar Banten 

Cabang Utama Bandung. 

 

 

 



1.4  Kegunaan Kerja Praktik 

Harapan penulis dilakukannya kerja praktek ini adalah agar dapat 

berguna dan bermanfaat bagi: 

1. Penulis 

Untuk lebih menyempurnakan ilmu pengetahuan yang telah 

diperoleh selama masa perkuliah dengan kenyataan lingkungan 

dunia usaha. Serta diharapkan dapat melatih kemampuan untuk 

menganalisis dan berfikir sistematis. 

2. Perusahaan  

Diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran yang 

bermanfaat bagi perusahaan dalam meningkatkan jasa pelayanan di 

masa yang akan datang.  

3. Pihak lain  

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai sumber 

informasi bagi pihak-pihak lain yang secara langsung maupun tidak 

langsung tertarik pada masalah yang diteliti. 

 

1.5  Lokasi dan Waktu Kerja Praktik 

Kerja Praktik ini dilakukan di PT BANK JABAR BANTEN 

CABANG UTAMA BANDUNG, yang berlokasi di JL.Braga NO.12 

Bandung 40111. Kerja praktik ini dilakukan pada 9 Juni 2008 sampai 

dengan 9 Juli 2008. 

 

 

 

 

 

 

 

 


