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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Sektor jasa belakang ini mengalami perkembangan yang cukup pesat 

belakang ini dibandingkan sebelumnya. Hal ini terlihat dari kontribusi terhadap 

perekonomian dunia yang telah mendominasi sekitar dua pertiganya. Pergerakan 

yang terjadi pada sektor jasa terlihat pada perkembangan berbagai industri jasa 

seperti perbankan, pendidikan, asuransi, telekomunikasi dan retail. Pada 

prakteknya jasa dapat dilihat dari dua sudut pandang yang berbeda yaitu jasa yang 

dipandang sebagai produk yang utama (offering) dan jasa sebagai layanan 

pendukung suatu produk. Bagi perusahaan yang bergerak dibidang jasa harus 

dapat mengedepankan unsur pelayanan terhadap pelanggan dengan baik, karena 

itu merupakan faktor yang berpengaruh terhadap perkembangan perusahan. 

Pelayanan dapat dipahami sebagai bentuk interaksi antara penyedia produk 

dan jasa (perusahaan) dengan pengguna jasa atau penerima jasa 

(konsumen/pelanggan/customer). Titik beratnya lebih ditunjukan kepada 

bagaimana perusahaan mengelola jasa atau pelayanan yang disampaikan kepada 

pelanggan sesuai dengan kebutuhan dan harapannya sehingga konsumen merasa 

puas. Perusahan dapat dikatakan berhasil, apabila pelayanan perusahaan tersebut 

memenuhi atau melebihi dari yang diharapkan oleh konsumen. Pelanggan sebagai 

penerima jasa pasti memiliki harapan harapan tertentu dan kebutuhan yang 

berbeda beda sebelum menggunakan jasa tersebut. Pemahaman tentang kebutuhan 

dan harapan ini dapat membantu penyedia jasa dalam memberikan level layanan 

pelanggan. Agar pelayanan yang diberikan sesuai dengan keinginan pelanggan 

penyedia jasa biasanya melakukan kegiatan – kegiatan seperti : riset pemasaran 

secara baik, menetapkan standar tugas yang jelas, peningkatan sumber daya 

manusia  khususnya dalam memberikan pelayanan yang berkualitas, dan 

melakukan peningkatan kualitas layanan agar dapat memenuhi kebutuhan 

pelanggan. 
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Harapan pelanggan ini bersifat dinamis  dan berubah-ubah dari waktu  ke 

waktu, seiring dengan semakin banyaknya informasi yang diterima pelanggan dan 

semakin bertambahnya pengalamannya. Dan setiap penyedia jasa harus mampu 

memahami, mengantisipasi dan merespon harapan-harapan pelanggan. Jadi 

harapan pelanggan merupakan tolak ukur perusahaan dalam mengukur 

keberhasilan perusahaan  dalam memberikan jasa kepada pelanggan. Harapan 

pelanggan dapat tepenuhi apabila dalam proses pelayannanya berjalan dengan 

baik. 

Proses pelayanan meliputi berbagai aktifitas diseluruh area bisnis yang 

dikombinasaikan mulai dari pemesanan, pemerosesan, sehingga pemberian hasil 

jasa  melalui komunikasi untuk mempererat kerjasama dengan pelanggan. Dalam 

prakteknya pelaksanaan pelayanan ternyata tidak semudah yang dibayangkan, 

karena adanya persepsi yang berbeda antara penyedia layanan dengan pelanggan 

perbedaan persepsi yang terjadi membuat hambatan dalam proses pelayanan, 

sehingga pelayanan yang diberikan tidak akan pernah sama dengan harapan atau 

keinginan pengguna jasa atau pelanggan. Ini mungkin terjadi karena adanya 

hambatan dan masalah yang timbul pada proses pelayanan. Hambatan yang biasa 

timbul berasal dari kata eksternal perusahaan dan internal perusahaan. Misalnya 

adanya hambatan dalam pelaksanaan strategi pelayanan pelanggan yaitu kualitas 

SDM masih belum optimal, belum konsisten dalam menerapkan standar sikap dan 

etika pelayanan prima, Evaluasi kinerja masih belum berjalan secara maksimal, 

sosialisasi program kurang tersampaikan  secara efektif, kurang personil 

pelayanan teknis, dan keanekaragaman karakter pelanggan sehingga dapat 

membuat pelanggan merasa harapannya tidak terpenuhi dan memilih untuk 

menggunakan jasa lain. Pelayanan sangat erat kaitannya dengan pelanggan. 

Perbankan merupakan salah satu bisnis yang bergerak dibidang jasa. Yang 

kegiatan atau aktivitas bisnisnya juga berkaitan dengan pelayanan. Pada dasarnya 

pelayanan bank terhadap nasabahnya hampir sama dam mudah ditiru oleh bank 

lainnya.  Keunggulan bersaing dalam bisnis dapat dilihat dari kemampuan bank 

dalam proses pelaksanaan  pelayanan baik pra transaksi, pada saat transaksi, dan 

pasca transaksi. Oleh karena itu setiap proses tersebut harus memberikan respon 
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yang positif dari nasabah. Karena saling berkaitan antara satu dengan yang lain. 

Untuk membangun respon yang positif, karena kegiatan satu dengan yang lain 

saling berkaitan. Maka disinilah peran penting para karyawan khususnya bagian 

frontliner yang secara langsung berinteraksi dengan nasbah untuk membangun 

respon yang positif, sehingga nasabah merasa terpenuhi harapannya. 

Bank Rakyat Indonesia (BRI) merupakan salah satu badan usaha dibidang 

perbankan yang merupakan salah satu Badan usaha milik pemerintah yang 

berfungsi tempat menghimpun dan menyalurkan dana kepada masyarakat. Bank 

Rakyat Indonesia menyediakan produk-produk tabungan berbagai pelayanan 

diantarannya customer sevice , teller, dan satpam yang melayani secara langsung 

nasabah yang datang langsung ke Bank. 

Adapun tugas dari pelayanan konsumen adalah memberikan pelayanan 

dan membina hubungan baik dengan nasabah. Pelayanan konsumen juga harus 

bertangguang jawab dari awal sampai selesai suatu pelayanan, pelayanan yang 

diberikan termasuk menerima keluhan atau masalah yang sedang dihadapi 

nasabah. Petugas pelayanan nasabah harus pandai mencari jalan keluar dari 

masalah yang sedang dihadapi oleh nasabah. Adapun fungsi pelayanan adalah 

penerima tamu, (Customer relation office) orang yang dapat membina hubungan 

baik dengan nasabah, sehingga nasabah puas akan pelayanan yang diberikan yang 

loyal. Komunikator (sebagai tempat kemudahan dan informasi bagi nasabah), juga 

sebagai tempat keluhan, keberatan atau tempat konsultasi para nasabah. 

Dalam menjalankan fungsinya Bank Rakyat Indonesia selalu 

membutuhkan nasabah atas pelayanan yang diberikan, hal ini dilakaukan untuk 

mempertahankan dan meningkatkan jumlah nasabah. Bank Rakyat Indonesia 

berbagai strategi atau cara dalam melayani setiap nasabah mereka agar dapat 

memenuhi harapan yang diinginkan oleh para nasabahnya dan tidak terjadi 

perbedaan persepsi antara bank sebagai penyedia jasa dengan nasabah sebagai 

pengguna jasa dengan salalu memperhatikan proses pelaksanaan pelayanan yang 

dilakukan pada nasabah. 

Berdasarkan latar belakang penelitian di atas penulis tertarik untuk 

mengetahui tentang pelaksanaan terhadap nasabah Bank Rakyat Indonesia dalam 



4 

 

menuangkan ke dalam laporan tugas akhir yang berjudul “Tinjauan  

Pelaksanaan Pelayanan Jasa Pada Bank Rakyat Indonesia KK STIE Inaba 

Cabang Ahmad Yani Bandung” 

 

1.2 Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka dalam penelitian ini yang akan 

dibahas adalah : 

1. Bagaimana pelaksanaan pelayanan jasa terhdap nasabah pada BRI kantor kas 

STIE Inaba cabang Ahmad Yani Bandung? 

2. Masalah apa saja yang dihadapi dalam pelayanan nasabah pada BRI kantor 

kas STIE Inaba cabang Ahmad Yani Bandung? 

3. Solusi apa saja yang dilakukan dalam pelayanan nasabah pada BRI kantor kas 

STIE Inaba cabang Ahmad Yani Bandung? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Maksud dilakukannya praktek kerja lapangan ini adalah untuk 

mengumpulkan data, mengolah, menganalisis, dan menginterprestasikannya. 

Hasilnya akan digunakan oleh penyusun untuk bahan lapaoran tugas akhir yang 

akan diajukan sebagai salah satu syarat dalam menempuh ujian sidang akhir 

pendidikan Diploma III di Universitas Widyatama. 

Adapun Tujuan dari penelitian ini adalah : 

1. Untuk mengetahui dan mempelajari pelaksanaan pelayanan yang dilakukan 

oleh BRI  kantor kas STIE Inaba cabang Ahmad Yani bandung kepada 

nasabahnya? 

2. Untuk mengetahui masalah yang terjadi dalam pelaksanaan pelayanan yang 

dilakukan oleh BRI  kantor kas STIE Inaba cabang Ahmad Yani Bandung 

kepada nasabahnya? 

3.  Untuk mengetahui solusi yang dilkukan atas masalah yang terjadi dalam 

pelaksanaan yang dilakukan oleh  kantor kas STIE Inaba cabang Ahmad Yani 

Bandung kepada nasabahnya? 
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1.4 Kegunaan Penelitian 

1. Bagi Penulis 

Penelitian ini diharapkan dapat memberi wawasan dan pengetahuan. 

Dan memberikan gambaran yang jelas antara teori-teori yang telah 

dipelajari dengan kenyataan dan prakteknya sehingga dapat memberikan 

bekal apabila penulis terlibat dalam dunia kerja secara langsung. 

2. Bagi perusahaan 

Diharapkan penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran,            

gagasan,dan saran-saran bagi perusahaan tentang pelaksanaan pelayanan 

jasa yang berkualitas terhadap nasabah sehingga akan terciptanya 

loyalitas. 

3. Bagi Pihak Lain 

Sebagai sumbangan pemikiran pada semua pihak, khususnya bagi rekan-  

rekan mahasiswa dalam melaksanakan penelitian yang berhubungan 

dengan masalah ini. Penulis berharap penelitian ini dapat memberikan 

sumbangan yang berarti bagi penelitian yang berhubungan dengan 

masalah pelaksanaan proses pelayanan jasa  dimasa yang akan datang. 

 

1.5 Metode Penelitian 

Metode Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode     

deskriptif yaitu yang bertujuan untuk mengumpulkan data yang diperoleh selama 

penelitian kemudian diproses dan dianalisis dengan menggunakan dasar-dasar 

teori yang diteliti. 

Dalam pelaksanaan pengumpulan data untuk menyusun laporan ini penulis 

menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut : 

a) Wawancara 

Yaitu pengumpulan data yang digunakan peneliti untuk mendapatkan 

keterangan-keterangan lisan melalui tanya jawab terhadap pihak yang 

berkaitan dengan tujuan untuk memberikan gambaran serta informasi yang 

diperlukan tentang pelaksanaan pelayanana terhadap nasabah. 
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b) Observasi 

Yaitu melakuan penelitian dan pengamatan secara langsung mengenai objek 

yang diteliti melihat, mengamati, dan mencatat data yang diperlukan. 

 

1.6 Lokasi dan Waktu Penelitian 

Penelitian yang dilakukan oleh penulis dalam penyusun laporan ini 

dilaksanakan di BRI kantor kas STIE Inaba cabang Ahmad Yani Bandung yang 

berlokasi jln. Soekarno Hatta No.448 Bandung, waktu penelitian agustus 2010. 

 

 

 


