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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan 

 Berdasarkan uraian-uraian yang telah dipaparkan dan hasil penelitian 

terhadap data yang telah terkumpul mengenai pelaksanaan pada PT. Bank Rakyat 

Indonesia KK STIE Inaba Cabang Ahmad Yani Bandung, penulis dapat 

mengambil beberapa kesimpulan sebagai berikut : 

 

5.1.1 Proses Pelayanan Nasabah pada Bank Rakyat Indonesia KK STIE 

Inaba Cabang Ahmad Yani Bandung 

Proses pelayanan yang diberikan oleh Bank Rakyat Indonesia KK STIE 

Inaba Cabang Ahmad Yani  Bandung sebagai berikut: 

 Nasabah memasuki ruangan 

Nasabah yang ingin mendapatkan pelayanan atau pengaduan memasuki 

ruangan, melalui pintu utama. 

 Nasabah menunggu giliran untuk dipanggil  

Setiap nasabah akan dipanggil menurut antrian tempat duduknya. 

 Nasabah dipanggil  

Setelah nasabah dipanggil Customer Service melakukan proses pelayanan 

terhadap nasabah. 

 Customer Service melakukan identifikasi keinginan nasabah  

Customer Service menyimak kebutuhan dan keinginan nasabah. 

 Customer Service melayani kebutuhan nasabah 

Customer Service melayani kebutuhan  dan keingian nasabah. 

  Menutup interaksi 

Customer Service menututp interaksi dengan nasabah setelah semua proses 

pelayanan yang diinginkan telah selesai dilaksanakan. 
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5.1.2 Masalah yang Dihadapai Dalam Pelaksanaan Pelayanan Bank Rakyat 

Indonesia KK STIE Inaba Cabang Ahmad Yani Bandung 

Adapun masalah-masalah yang sering dihadapi dalam pelaksanaan 

pelayanan oleh Bank Rakyat Indonesia KK STIE Inaba Cabang Ahmad Yani 

Bandung, yaitu: 

 Sistem pelayanan yang kurang baik, karena  tidak ada nya nomer antrian pada 

customer service dan teller. 

 Kurangnaya Sumber Daya Manusia yang dipekerjakan, Customer Service 

yang dipekerjakan hanya 1 orang dan teller hanya 2 orang sehingga nasabah 

harus menunggu beberapa lama untuk dilayani karena adanya nasabah lain 

yang sedang dilayani. 

 Keterbatasan persedian uang tunai di teller, sehingga nasabah yang ingin 

mengambil uangnya diatas 10 juta rupiah sebelumnya harus melakukan 

konfirmasi terlebih dahulu kepada pihak bank. 

 Gangguan teknis, misalnya jaringan internet dan  ATM yang tidak bisa 

digunakan. Hal tersebut dapat menganggu kegiatan transaksi.  

 

5.1.3 Solusi yang dilakukan terhadap Masalah yang terjadi dalam 

Pelaksanaan Pelayanan pada Pelayanan Bank Rakyat Indonesia KK 

STIE Inaba Cabang Ahmad Yani Bandung. 

Solusi atas masalah yang terjadi pada Bank Rakyat Indonesia KK STIE 

Inaba Cabang Ahmad Yani Bandung adalah sebagi berikut : 

 Penerima tamu atau satpam biasanya meminta nasabah yang datang untuk 

mengantri, sehingga urutan pelaksanaan pelayanan berdasarkan antrian 

nasabah yang datang. 

 Pihak bank biasanya menggunakan office boy, satpam, dan mahasiswa atau 

murid sekolahan yang sedang melakukan melakukan Praktek Kerja Lapangan 

atau melakukan observasi untuk membantu dalam pelaksanaan pelayanan 

nasabah.  
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 Pihak bank menyediakan lebih banyak uang tunai di brangkas. Sehingga 

apabila nasabah yang ingin mengambil uang tunai dalam jumlah besar tidak 

perlu melakukan konfirmasi. 

 Melakukan maintance terhadap sarana dan prasarana yang digunakan dalam 

pelaksanaan pelayanan agar terjadinya gangguan teknis tidak terjadi lagi. Dan 

pihak bank memperkerjakan teknisi khusus dibidang information technology 

(IT). 

 

5.2 Saran 

Bank Rakyat Indonesia merupakan bank yang sudah memiliki nama yang 

cukup baik dan terkenal di masyarakat seluruh Indonesia.  Akan tetapi alangkah 

lebih baik nya apabila pelayanan yang diberikan kepada nasabah selalu 

ditingkatkan agar nasabah merasa puas dan Bank Rakyat Indonesia dapat bersaing 

denga bank-bank lainnya. 

Adapun saran-saran yang perlu dipertimbangkan dan dijadikan bahan 

pertimbangan bagi perusahaan, yaitu: 

1) Dalam proses pelayanan nasabah diharapkan pihak bank menggunakan sistem 

nomer antrian. Sehingga nasabah dilayani berdasarkan nomer antrian bukan 

berdasarkan barisan antrian.  Nasabah pun akan lebih merasa nyaman dalam 

menunggu urutan panggilan bila berdasarkan nomer antrian, karena mereka 

bisa menunggu sambil duduk dan menunggu nomer antrian mereka yang 

dipanggil. 

2) Pihak bank sebaiknya menambah jumlah karyawan dibagian pelayanan 

khususnya.  Karena KK STIE Inaba Cabang Ahmad Yani Bandung berada 

ditempat yang straregis sehingga sering didatangin oleh nasabah. Penambahan 

jumlah karyawan dimaksudkan agar nasabah terlayani dengan baik dan tidak 

merasa tidak diperhatikan oleh pihak bank. Adapun pembagian tugasnya 

sebagai berikut : 

- 1 orang customer service bagian tabungan, giro dan deposito. 

- 1 orang customer service dibidang syariah. 

- 1 orang oprator telepon1 
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- 1 orang teller. 

- 1 orang satpam. 

Setelah dilakukan perekrutan dan mendapatkan karyawan yang diinginkan, 

dan mendapatkan karyawan yang diinginkan pihak bank terlebih dahulu 

memberikan pelatihan sebelum terjun langsung ke tempat kerja. Agar dalam 

prkatek kerjanya tidak akan mengalami kendala.  

3) Pihak bank sebaiknya menambah jumlah mesin ATM sehingga apabila salah 

satu mesin ATM mengalami gangguan, dapat menggunakan mesin ATM yang 

lainnya. Dan secara continue melakukan maintance terhadap sarana dan 

prasarana yang ada. 


