
BAB V 
KESIMPULAN DAN SARAN 

 
 

5.1  Kesimpulan 

 Setelah melakukan penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan 

pada bab-bab sebelumnya, maka penulis dapat menarik kesimpulan yaitu 

sebagai berikut :  

1) Proses pelayanan atau aliran operasional yang diberikan oleh Bank 

Jabar Banten kepada nasabahnya adalah sebagai berikut : 

• Nasabah memasuki ruangan 

Nasabah bisa memasuki ruangan Bank Jabar Banten baik 

melalui pintu utama atau pintu belakang.  

• Nasabah mengambil nomor antrian 

Nasabah mengambil nomor antrian untuk memperlancar proses 

pelayanan. 

• Nasabah menunggu giliran dipanggil 

Untuk menunggu giliranya dipanggil nasabah bisa duduk 

ditempat yang telah disediakan.  

• Nasabah dipanggil menurut nomor antrian 

Nasabah menunggu dipanggil sesuai dengan nomor antriannya. 

• Customer Service dan Teller melakukan identifikasi keinginan 

nasabah 

Customer service dan teller menyimak kebutuhan dan keinginan 

nasabah dengan penuh perhatian. 

• Customer Service mencatatat setiap kebutuhan nasabah dan 

menangani keluhan nasabah 

Customer service dan teller melayani semua keluhan dan 

keinginan nasabah. 

 



• Teller melayani nasabah 

Teller melayani nasabah yang datang baik untuk menabung, 

mengambil uang maupun transaksi yang lain secara tunai. 

• Menutup interaksi 

Customer service dan teller menutup interaksi dengan nasabah 

dengan mengucapkan salam dan terimakasih. 

2) Adapun masalah-masalah yang sering dihadapi oleh pihak Bank 

Jabar Banten dalam melaksanakan pelayanan konsumen, yaitu:  

• Pelayanan yang diberikan kurang cepat, karena masih 

banyaknnya     nasabah yang salah mengisi slip yang disediakan 

di Bank Jabar Banten. 

• Karyawan bagian pelayanan yang masih kurang, sehingga 

terkadang ketika nasabah banyak datang ke Bank mereka harus 

menggu beberapa waktu, karena karyawan Bank masih 

melayani nasabah lain. 

• Ketatnya persaingan dunia perbankan pada saat sekarang ini, 

sehingga pihak Bank harus bekerja keras untuk 

mempertahankan nasabahnya. 

• System otomatis anatar cabang (on line) sering tidak berfungsi 

sehingga nasabah tidak dapat menarik atau menyetor simpannya 

dan tidak dapat bertransaksi. 

3) Solusi untuk masalah-masalah yang dihadapi oleh pihak Bank Jabar 

Banten dalam melaksanakan pelayanan konsumen, yaitu :  

• Masalah antrian yang terlalu lama, sebaiknya setiap nasabah 

diberi waktu yang sama dalam berinteraksi dengan customer 

service. 

• Setiap pegawai pelayanan konsumen sebelum melakukan 

kegiatan pelayanannya terlebih dahulu diberikan pelatihan baik 

yang dilakukan oleh perusahaan maupun diluar perusahaan. 



• Untuk mencegah nasabah berpindah pada Bank lain maka Bank 

berusaha memberikan pelayan yang cepat, tepat adan akurat 

sesuia dengan keinginan nasabah. 

• System otomatis yang ada di Bank Jabar Banten lebih dirawat 

dan diperhatikan lagi. 

 

5.2  Saran 

 Walaupun Bank Jabar merupakan Bank yang besar dan sudah 

mempunyai nama yang cukup baik di mata masyarakat Jawa Barat dan 

Banten, tetapi hendaknya masalah kegiatan pelayanan konsumen itu sendiri 

lebih ditingkatkan agar dapat selalu dipercaya oleh masyarakat Jawa Barat 

dan Banten bahkan diluar Jawa Barat. 

Saran-saran yang dapat dijadikan bahan pertimbangan bagi perusahaan, 

yaitu: 

1) Diharapkan petugas pelayanan konsumen bisa mengatasinya apabila 

terjadi kesalahan pengisian slip, dengan memberikan solusi yang 

bisa mempercepat proses pelayanan yaitu dengan adanya satpam 

yang bisa membantu dalam mengisi. 

2) Pihak Bank Jabar Banten melakukan perekrutan karyawan untuk 

bagian pelayanan konsumen dengan melakukan penarikan tenaga 

kerja baru, dan setelah mendapatkan karyawan yang diinginkan 

maka karyawan baru tersebut terlebih dahulu di berikan pelatihan 

sebelum terjun langsung ke tempat kerja. 

3) Pihak Bank diharapkan bisa mengutamakan kualitas pelayanan 

dibandingkan dengan Bank lain dengan cara memberikan pelayanan 

yang, cepat, ramah dan memuaskan. 

4) Pelayanan pemakain ATM harus bisa digunakan lebih lama dan 

fasilitas ATM diperbanyak. 

 


