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BAB II 

LANDASAN TEORI 

2.1  Landasan Umum tentang  Bank  

2.1.1 Pengertian Bank  

Pengertian bank menurut Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 

10 Tahun 1998 Tanggal 10 November 1998 tentang perbankan, yang dimaksud 

dengan bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam 

bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit 

dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat 

banyak. 

Dari pengertian bank menurut Undang-undang Negara Republik Indonesia 

Nomor 10 Tahun 1998 dapat disimpulkan bahwa usaha perbankan meliputi tiga 

kegiatan, yaitu menghimpun dana, menyalurkan dana, dan memberikan jasa bank 

lainnya. Kegiatan menghimpun dan menyalurkan dana merupakan kegiatan pokok 

bank sedangkan memberikan jasa bank lainnya hanya kegiatan 

pendukung. Kegiatan menghimpun dana, berupa mengumpulkan dana dari 

masyarakat dalam bentuk simpanan giro, tabungan, dan deposito. Biasanya sambil 

diberikan balas jasa yang menarik seperti, bunga dan hadiah sebagai rangsangan 

bagi masyarakat agar lebih senang  menabung. Kegiatan menyalurkan dana, 

berupa pemberian pinjaman kepada masyarakat. Sedangkan jasa-jasa perbankan 

lainnya diberikan untuk mendukung kelancaran kegiatan utama tersebut. 
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2.1.2 Fungsi Bank 

Secara umum fungsi bank adalah menghimpun dana dari masyarakat dan 

menyalurkan kembali kepada masyarakat untuk berbagai tujuan atau sebagai 

financial intermediary. Secara lebih spesifik bank dapat berfungsi sebagai berikut: 

1. Agent of trust  yaitu lembaga yang landasannya kepercayaan. Dasar utama 

kegiatan perbankan adalah kepercayaaan, baik dalam penghimpunan dana 

maupun dalam penyaluran dana. Masyarakat akan mau menitipkan dananya di 

bank apabila dilandasi dengan kepercayaan. 

2. Agent of development yaitu lembaga yang memobilisasi dana untuk 

pembangunan ekonomi. Kegiatan perekonomian masyarakat di sektor moneter 

dan sektor riil tidak dapat dipisahkan. Kedua sektor tersebut selalu berinteraksi 

dan saling mempengaruhi. Sektor riil tidak akan dapat berkinerja dengan baik 

apabila sektor moneter tidak berkinerja dengan baik. Kegiatan bank tersebut 

memungkinkan masyarakat melakukan kegiatan investasi, kegiatan distribusi, 

serta kegiatan konsumsi barang dan jasa, mengingat bahwa kegiatan investasi-

distribusi-konsumsi ini tidak dapat dilepaskan dari adanya penggunaan uang. 

Kelancaran kegiatan investasi-distribusi-konsumsi ini tidak lain adalah 

kegiatan pembangunan perekonomian. 

3. Agent of servies yaitu lembaga yang memobilisasi dana untuk pembangunan 

ekonomi. Disamping melakukan kegiatan penghimpunan dana dan penyaluran 

dana, bank juga memberikan penawaran jasa perbankan yang lain kepada 

masyarakat. Jasa yang ditawarkan bank ini erat kaitannya dengan kegiatan 
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perekonomian masyarakat secara umum. Jasa ini antara lain dapat berupa jasa 

pengiriman uang, penitipan barang berharga, dan penyelesaian tagihan. 

2.1.3 Prinsip Bank  

1) Prinsip Kepercayaan ( fiduciary relation principle ) 

Prinsip kepercayaan adalah suatu asas yang melandasi hubungan antara 

bank dan nasabah bank. Bank berusaha dari dana masyarakat yang disimpan 

berdasarkan kepercayaan, sehingga setiap bank perlu menjaga kesehatan 

banknya dengan tetap memelihara dan mempertahankan kepercayaan 

masyarakat. Prinsip kepercayaan diatur dalam Pasal 29 ayat (4) UU No 10 

Tahun 1998. 

2) Prinsip Kehatihatian ( prudential principle ) 

Prinsip kehati-hatian adalah suatu prinsip yang menegaskan bahwa bank 

dalam menjalankan kegiatan usaha baik dalam penghimpunan terutama dalam 

penyaluran dana kepada masyarakat harus sangat berhati-hati. Tujuan 

dilakukannya prinsip kehati-hatian ini agar bank selalu dalam keadaan sehat 

menjalankan usahanya dengan baik dan mematuhi ketentuan-ketentuan dan 

norma-norma hukum yang berlaku di dunia perbankan. Prinsip kehati-hatian 

tertera dalam Pasal 2 dan Pasal 29 ayat (2) UU No 10 tahun 1998. 

3) Prinsip Kerahasiaan ( secrecy principle) 

Prinsip kerahasiaan bank diatur dalam Pasal 40 sampai dengan Pasal 47 

A UU No 10 Tahun 1998. Menurut Pasal 40  bank wajib merahasiakan 

keterangan mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya. Namun dalam 

ketentuan tersebut kewajiban merahasiakan itu bukan tanpa pengecualian. 
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Kewajiban merahasiakan itu dikecualikan untuk dalam hal-hal untuk 

kepentingan pajak, penyelesaian utang piutang bank yang sudah diserahkan 

kepada badan Urusan Piutang dan Lelang / Panitia Urusan Piutang Negara 

(UPLN/PUPN), untuk kepentingan pengadilan perkara pidana, dalam perkara 

perdata antara bank dengan nasabah, dan dalam rangka tukar menukar 

informasi antar bank. 

4) Prinsip Mengenal Nasabah ( know how costumer principle ) 

Prinsip mengenal nasabah adalah prinsip yang diterapkan oleh bank untuk 

mengenal dan mengetahui identitas nasabah, memantau kegiatan transaksi 

nasabah termasuk melaporkan setiap transaksi yang mencurigakan. Prinsip 

mengenal nasabah nasabah diatur dalam Peraturan Bank Indonesia No.3/1 

0/PBI/2001 tentang Penerapan Prinsip Mengenal nasabah. Tujuan yang 

hendak dicapai dalam penerapan prinsip mengenal nasabah adalah 

meningkatkan peran lembaga keuangan dengan berbagai kebijakan dalam 

menunjang praktik lembaga keuangan, menghindari berbagai kemungkinan 

lembaga keuangan dijadikan ajang tindak kejahatan dan aktivitas illegal yang 

dilakukan nasabah, dan melindungi nama baik dan reputasi lembaga 

keuangan. 

2.2 Produk dan Jasa Bank 

Produk - Produk Simpanan Perbankan (Bank Funding) 

1. Giro 

Rekening Giro adalah rekening yang uangnya bisa diambil setiap saat, di 

mana rekening ini dilengkapi fasilitas pembayaran dengan cek dan giro bilyet. 
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Bila Anda bertransaksi dengan pihak lain, maka Anda bisa membayarnya dengan 

menggunakan cek atau giro bilyet. Cek adalah surat berharga di mana orang yang 

Anda beri cek ini bisa langsung menguangkannya di bank. Sedangkan giro bilyet 

adalah surat berharga di mana orang yang Anda beri giro tersebut tidak bisa 

menguangkan giro itu di bank, tapi harus disetorkan lebih dulu ke rekeningnya. 

Barulah setelah itu uang akan cair di dalam rekeningnya. 

2. Tabungan 

Tabungan adalah produk simpanan di bank yang penyetoran maupun 

penarikannya dapat dilakukan kapan saja. Tujuan seseorang dalam menabung di 

bank bisa dibagi menjadi dua. Pertama, karena ingin benar-benar menabung untuk 

bisa mengumpulkan sejumlah dana tertentu pada masa yang akan datang. 

Contohnya seperti menabung untuk bisa membeli kebutuhan tertentu. Kedua, 

hanya ingin menjadikan tabungan sebagai rekening penampungan, dan bukan 

untuk benar-benar menabung. Contohnya seperti rekening yang uangnya 

digunakan untuk membayar belanja bulanan. Nah, di sini fasilitas berupa Kartu 

ATM dan Kartu Debet baru benar-benar dipakai. 

3. Deposito 

Deposito adalah produk simpanan di bank yang penyetoran maupun 

penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu saja. Sebagai contoh, 

kalau Anda menaruh uang Rp 1 juta pada deposito yang berjangka waktu 3 bulan, 

maka uang Rp 1 juta tersebut baru bisa Anda ambil setelah 3 bulan berlalu. 

Tentunya, Anda juga dijanjikan pemberian bunga tertentu yang bisa Anda nikmati 

pada saat deposito itu jatuh tempo. 
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Produk - Produk Pinjaman Perbankan (Bank Landing) 

Masing-masing produk pinjaman perbankan dibuat untuk memenuhi tujuan 

yang berbeda, berdasarkan motif dari si peminjam. Pada dasarnya, ada tiga 

macam produk kredit. Yakni: 

1. Kredit Usaha 

Kredit Usaha adalah kredit yang digunakan untuk membiayai perputaran 

usaha atau bisnis sehingga dapat menghasilkan sesuatu yang produktif, 

seperti usaha perdagangan, usaha industri rumah tangga, usaha jasa 

konsultasi, dan lainlain. Bila Anda memiliki usaha yang prospeknya 

kelihatan cukup cerah, Anda bisa datang kepada bank dan mengajukan 

permohonan untuk bisa mendapatkan pinjaman dana untuk usaha Anda. 

 

2. Kredit Konsumsi 

Kredit Konsumsi adalah kredit yang digunakan untuk membeli sesuatu 

yang sifatnya konsumtif, seperti membeli rumah atau kendaraan pribadi. 

Dua kredit konsumsi yang biasanya cukup laris adalah Kredit Pemilikan 

Rumah (KPR) dan Kredit Kendaraan. Tentunya, karena uang itu oleh 

nasabah akan digunakan untuk tujuan konsumtif, maka risiko bagi bank 

bahwa nasabahnya tidak mampu membayar pinjamannya akan menjadi lebih 

besar sehingga pada umumnya suku bunga yang dibebankan kepada nasabah 

untuk Kredit Konsumsi akan lebih besar ketimbang bunga kredit untuk 

tujuan usaha. 
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3. Kredit Serba Guna 

Kredit Serba Guna adalah kredit yang bisa digunakan untuk tujuan apa 

saja, bisa untuk konsumsi maupun untuk memulai usaha baru seperti 

percetakan, bisnis Penerjemah Tersumpah dan dagang. Nah, salah satu 

produk kredit serba guna yang sering dipasarkan adalah Kredit Tanpa 

Agunan. 

Jasa- Jasa Perbankan 

Setelah mengenal berbagai macam produk perbankan, selanjutnya mari 

kita kenali jasa-jasa perbankan yang juga bermanfaat dalam kemudahan 

bertransaksi, antara lain: 

 

1. L/C (Letter of Credit) 

Surat kredit berdokumen adalah janji tertulis yang diterbitkan oleh 

issuing bank atas dasar permohonan tertulis aplicant atau dirinya sendiri 

kepada beneficiary untuk membayar atau mengaksep draft, mengizinkan 

bank lain untuk membayar atau mengaksep atau mengambil alih draft, 

apabila dokumen yang diserahkan oleh beneficiary sesuai dengan syarat dan 

kondisi janji tertulis yang diterbitkan oleh issuing bank (letter of 

kredit).(Kamus Perbankkan - BI). 

2. Bank Garansi 
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Bank Garansi adalah jaminan dalam bentuk warkat yang diterbitkan oleh 

bank kepada nasabah, yang mengakibatkan bank akan membayar kepada 

pihak yang menerima jaminan apabila pihak yang dijamin (dalam hal ini 

adalah nasabah yang bersangkutan) cidera janji (wan prestasi). 

3. Inkaso 

      Inkaso adalah pemberian kuasa pada bank oleh nasabah (baik 

perusahaan maupun perorangan) untuk melakukan penagihan terhadap surat-

surat berharga (baik yang berdokumen maupun yang tidak berdokumen) 

yang harus dibayar setelah pihak yang bersangkutan (pembayar atau tertarik) 

berada ditempat lain (dalam atau luar negeri) menyetujui pembayarannya. 

4.   Kliring 

      Kliring adalah perhitungan utang piutang antara para peserta kliring 

secara terpusat di satu tempat dengan cara saling menyerahkan surat-surat 

berharga dan suat-surat dagang yang telah ditetapkan untuk dapat 

diperhitungkan (clearing). 

5. Tranfer 

      Transfer adalah kiriman uang yang diterima bank termasuk hasil inkaso 

yang ditagih melalui bank tersebut yang akan diteruskan kepada bank lain 

untuk dibayarkan kepada nasabah (transfer). 

6. Safe Deposit Box 

      Safe Deposit Box adalah fasilitas pengaman barang berharga dalam 

bentuk kotak yang disediakan oleh suatu bank untuk kepentingan 
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nasabahnya; kotak tersebut hanya dapat dibuka oleh bank dan nasabah 

secara bersama-sama. 

 

 

 

7. Rupiah Traveller’s Check 

     Traveller’s Check adalah kertas berharga dalam mata uang yang 

dikeluarkan oleh suatu bank, dimana bank tersebut akan membayarkan 

sejumlah uang yang tertera didalamnya kepada orang yang tanda tangannya 

tertera pada Traveller’s Check tersebut. Karena Traveller’s Check sangat 

mudah dibawa kemana-mana, pemilik uang tidak perlu membawa uang 

tunai dalam perjalanan. Untuk menguangkannya pemili Traveller’s Check 

harus dapat menunjukkan KTP; SIM, dan atau Paspornya. Dengan demikian 

keamanannyapun terjamin. Traveller’s Check ini biasanya dipergunakan 

oleh para pelancong. 

2.3 Landasan Umum tentang Customer Service 

2.3.1 Pengertian Customer Service 

Menurut Stinnett (2005) customer adalah pihak atau orang yang membeli, 

menggunakan atau mendapatkan keuntungan dari barang atau jasa yang 

dihasilkan oleh perusahaan. Pelanggan perusahaan dapat berupa pelanggan 

eksternal maupun internal. 
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Menurut Chaffey (2009) service adalah seluruh aktifitas ataupun manfaat 

yang pada dasarnya tidak berwujud yang dapat diberikan kepada orang lain 

namun tidak menimbulkan kepemilikan apapun.  

Menurut Kotler dan Keller (2009) service adalah setiap tindakan atau 

kinerja yang dapat ditawarkan satu pihak kepada pihak lain, yang pada dasarnya 

tidak berwujud dan tidak mengakibatkan kepemilikan sesuatu.  

Customer service merupakan suatu bagian dari unit organisasi yang berada 

di Front Office yang berfungsi sebagai sumber informasi dan perantara bagi bank 

dan nasabah yang ingin mendapatkan jasa – jasa pelayanan maupun produk – 

produk. Sesuai dengan tugas dan fungsinya customer service diharapkan dapat 

melakukan “One Stop Service” yang artinya bahwa nasabah cukup menghubungi 

bagian customer service saja dalam berhubungan dengan bank. (Modul Klasikal 

Laboratorium Operasional Bank;2014;1) 

 

2.3.2 Fungsi Customer Service 

Fungsi customer service (Modul Klasikal Laboratorium Operasional 

Bank;2013:1) adalah sebagai berikut : 

1. Front Line Officer 

Adalah keberadaan customer service yang berada di bagian depan 

suatu bank, dimana hal ini adalah menjadi cerminan penilaian nasabah 

terhadap pelyanan suatu bank. 

2. Leasson Officer 
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Customer service adalah suatu aparat yang menjadi perantara antara bank 

dengan nasabah. Orang pertama yang dihubungi oleh nasabah sewaktu 

datang ke bank adalah pihak customer service, baik untuk meminta 

informasi maupun untuk melaksanakan transaksi 

3. Information Centre 

Customer service adalah satu-satunya personil yang dengan mudah 

dapat dihubungi oleh nasabah pada kesempatan pertama, oleh karena itu 

customer service merupakan pusat dan narasumber informasi-informasi 

mengenai produk dan jasa bank, untuk itu seorang customer service 

dituntut untuk mempunyai pe3ngetahuan dan wawasan yang luas mengeni 

indutri perbankan. 

4. Servicing (Pelayanan) 

Sesuai dengan fungsinya customer service, atas nama bank penerima 

dan menyambut baik kedatangan nasabah sebagi tamu, customer Service 

harus dapat bersikap ramah, santun dalam bertutur kata, memiliki empathy 

yang baik dan berbicara yang mudah dan dimengerti oleh nasabah. 

Fungsi customer service, menurut Anggraeni (Customer Service dan Etika 

Perbankan;2008;3) sebgai berikut:  

a. Front Line Officer 

Sebagai cermin layanan suatu bank 

b. Liasson Officer  

Sebagai perantara nasabah dan bank 

c. Information Centre 
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Sebagai pusat sumber informasi produk  bank 

d. Salesman   

Sebagai penjual  

e. Servicing   

Sebagi pelayan nasabah 

f. Advisor   

Sebagai konsultan nasabah 

g. Maintenance  

Sebagai pembina nasabah 

h. Handling Complain 

Sebagai trouble suiter 

Tugas-tugas customer service yang sesuai dengan fungsinya adalah sebagai 

berikut: 

1. Sebagai Resepsionis, artinya sebagai penerima tamu yang datang ke Bank. 

Tamu yang dimaksud adalah nasabah yang datang ke bank. Fungsinya 

dalam hal melayani pertanyaan yang diajukan nasabah dan memberikan 

informasi yang diinginkan selengkap mungkin. 

2. Sebagai Deskman, artinya sebagai orang yang melayani berbagai macam 

aplikasi yang diajukan nasabah atau calon nasabah. 

3. Sebagai Salesman, artinya sebagai orang yang menjual produk 

perbankan,maksudnya menawarkan produk bank kepada setiap calon 

nasabah yang datang ke bank. 
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4. Sebagai Customer Relation Officer, artinya sebagai seseorang yang dapat 

membina hubungan baik dengan seluruh nasabah, termasuk merayu atau 

membujuk agar nasabah tetap bertahan tidak lari dari bank yang 

bersangkutan. 

5. Sebagai Comunikator, artinya sebagai orang yang menghubungi nasabah 

dan memberikan informasi tentang segala sesuatu yang ada hubungannya 

antara bank dengan nasabah 

 

 

2.3.3 Tugas Customer Service 

Menurut Anggraeni (Customer Service dan Etika Perbankan;2008;3) 

tugas seorang customer service adalah: 

1. Menerima, melayani dan mengatasi permasalahan nasabah 

2. Pelayanan pembukaan rekening tabungan, deposito dan giro 

3. Mengadministrasikan daftar hitam Bank Indonesia, daftar rehabilitasi 

nasabah dan memfile nasabah 

4. Memberikan informasi tentang saldo dan mutasi nasabah 

5. Memperkenankan produk baru  

Tugas Customer Service (Modul Klasikal Laboratorium Operasional 

Bank;2013;2) adalah :   

1. Memberikan pelayanan kepada nasabah yang berkaitan dengan 

pembukaan rekening tabungan,giro, deposito dan permohonan nasabah 

yang lainnya. 
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2. Menerima, melayani dan mengatasi permasalahan yang disampaikan 

oleh nasabah sehubungan dengan ketidakpuasan nasabah atas pelayanan 

yang diberikan oleh pihak customer service. 

3. Mengadministrasikan daftar Hitam Bank Indonesia dan daftar 

rehabilitasi nasabh serta file nasabah. 

4. Memperkenalkan dan menawarkan produk dan jasa yang ada dan yang 

baru sesuai dengan keinginan dan kebutuhan nasabah. 

 

Tugas-tugas Customer Service yang sesuai dengan fungsinya adalah 

sebagai berikut: 

Menurut Kasmir (2014: 203), tugas Customer Service antara lain: 

a. Resepsionis 

Menerima tamu atau nasabah yang datang ke bank dengan ramah tamah, sopan, 

tenang, simpatik, menarik dan menyenangkan. 

b. Deskman 

Memberikan informasi tentang produk bank (syarat, ketentuan, manfaat, fasilitas 

dan lain-lain). 

c. Salesman 

Menjual produk perbankan, melakukan cross selling, mengadakan pendekatan dan 

mencari nasabah baru. 

d. Customer Relation Officer 

Menjaga image bank dengan membina hubungan baik dengan seluruh nasabah, 

sehingga nasabah merasa senang, puas dan percaya pada bank tersebut. 
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e. Comunikator 

Memberikan informasi dan fasilitas kemudahan berinteraksi antara bank dan 

nasabah. 

2.3.4 Wewenang Customer Service 

Adapun wewenang dalam (Modul LOB STIE Perbanas Surabaya 2013) 

tersebut antara lain : 

1. Menyaksikan nasabah mengisi dan menandatangani formulir, aplikasi, 

perjanjian -  perjanjian. 

2. Melakukan penolakan permintaan pembukaan rekening bilamana tidak 

memenuhi persyaratan atau prosedur yang telah ditetapkan oleh Bank. 

3. Melakukan verifikasi tanda tangan customer. 

4. Melakukan penolakan permintaan buku bilyet giro dan cek apabila tidak 

memenuhi persyaratan. 

5. Melakukan penutupan rekening baik atas permintaan nasabah maupun karena 

sebab lainnya berdasarkan prosedur intern bank. 

Sehubungan dengan wewenang customer service yaitu perihal penolakan 

permintaan pembukaan rekening bilamana tidak memenuhi persyaratan atau 

prosedur yang telah ditetapkan oleh Bank, maka dalam hal ini telah dikeluarkan 

peraturan dari Bank Indonesia, yaitu Peraturan Bank Indonesia No. 

3/10/PBI/2001 tanggal 18 Juni 2001 tentang penerapan prinsip mengenal 

nasabah. Dimana peraturan yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia dimaksudkan 

untuk memperkecil risiko yang dihadapi Bank terutama dari sisi keuangan bank 

yaitu sisi aktiva maupun passiva. 
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2.3.5 Tanggung Jawab Customer Service 

Dalam pelayanan di bank customer service mempunyai tanggung jawab dalam 

menjalankan tugasnya, sebagai berikut : 

a. Bertanggung jawab kepada pemimpin. 

b. Secara efektif memberikan perbaikan kwalitas operasi dan layanan bank yang 

telah ada dan yang akan diterapkan. 

c. Melakukan koordinasi dan bekerja sama dengan bagian lainnya dalam 

memproses dan meningkatkan kwalitas layanan bank. 

d. Sebagai penghubung antara nasabah dengan bagian-bagian yang terkait dan 

batasan diatas wewenangnya. 

e. Menjamin tetap terjadinya hubungan yang baik dan memuaskan bagi para 

nasabah, dimana dalam hal ini menghimpun para nasabah. 

f. Memberikan informasi mengenai semua jenis produk dan jasa bank termasuk 

manfaat dan keuntungannya bagi nasabah 

2.3.6 Sikap Customer Service 

Menurut Kasmir (Etika Customer Service;2008;69) beberapa sikap yang 

harus diperhatikan dalam melayani seluruh nasabah adalah sebagai berikut: 

1. Beri Kesempatan Nasabah Berbicara 

Artinya customer service memberikan kesempatan kepada nasabah untuk 

mengemukakan segala keinginanya terlebih dahulu. Dalam hal ini 

customer service harus dapat menyimak setiap pembicaraan yang 

dikemukakan nasabah. Customer service juga harus memahami keinginan 

nasabah. 
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2. Dengarkan Baik-Baik 

Mendengar baik-baik artinya pada saat nasabah mengemukakan 

persoalannya customer service mendengar penuh perhatian sehingga 

nasabah merasa senang untuk menjelaskan persoalan yang sedang 

dihadapinya serta keinginannya. 

3. Jangan Menyela Pembicaraan  

Jangan menyela pembicaraan artinya sebelum nasabah selesai bicara 

customer service dilarang memotong atau menyela pembicaraan. 

Usahakan customer service memberi tanggapan setelah nasabh selesi 

berbicara. Terkadang konsentrasi nasabh menjadi terganggu sehungga lupa 

apa yang harus dikemukakan. Biasanya nasabh malas untuk mengingat 

kembali apa yang sudah ia jelaskan sebelumnya. Oleh karena itu, hal yang 

kurang perlu jangan menyela atau memtong pembicaraan dan uasahakan 

pembicaraan berjalan tuntas terlebih dahulu. 

4. Ajukan Pertanyaan Setelah Nasabah Selesai Berbicara 

Jika ada pertanyaan, sebaiknya ajukan setelah nasabah baru dilakukan 

apabila nasabh sudah selesai bicara dapt dianggap sopan. Dalam 

mengajukan pertanyaan, customer service harus memilih dulu pertanyaan 

yang dianggap penting. Pengajuan pertanyaan hendaknya dengan bahasa 

yang baik, singkat dan jelas.  

5. Jangan marah dan Jangan Tersinggung 

Karena nasabah memiliki bermacam-macam sifat, jika ada kata-kata atau 

sikap nasabah yang kurang berkenan, customer service jangan cepat emosi 
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atau tersinggung. Cara berbicara, sikap atau nada bicara dalam 

menanggapi nasabah jangan sekali-kali menyinggung nasabah. Customer 

service harus tetap sabar dalam melayani. 

6. Jangan Berdebat Masalah dengan Nasabah 

Customer service jangan sekali-kali berdebat atau memberikan argumen 

yang tidak dapt diterima oleh nasabah. Hal ini disebabkan nasabah tidak 

suka dibantah atau didebat. Jika dianggap perlu untuk membantah, 

gunakan cara yang halus sehingaa tidak merasa lebih rendah atau salah. 

 

7. Jaga Sikap Sopan, Ramah dan selalu Berlaku Tenang 

Dalam melayani nasabah, sikap sopan santun dan ramah harus selalu 

dijaga. Begitu pula dengan emosi harus tetap terkendali dan selalu berlaku 

tenang dalam menanggapi nasabah yang kurang menyenangkan. 

8. Jangan Menangani Hal-Hal Yang Bukan Merupak Pekerjaannya 

Terkadang ditemukan customer service menangani pekerjaan yang 

sebenarnya bukan wewenangnya untuk melakukan hal tersebut dan merasa 

mampu melakukan semua hal. Padah kemampuannya sanagt kurang 

sehingga daapt memberikan informasi yang salah dan keliru. Oleh karena 

itu, sebaiknya karyawan tidak menangani tugas-tugas yang menjadi 

wewenangnya. Serahkan kepda karyawan yang berhak sehingga tidak 

terjadi kesalahan dalam memberikan informasi. 

9. Tunjukkan Perhatian dan Sikap Ingin Membantu 
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Nasabah yang datang ke perusahaan pada prinsipnya ingin dibantu.artinya 

nasabah mempunyai masalah yang tidak mampu ia selesaikan sendiri. 

Oleh karena itu, dlam memberikan sikap, berikan perhatian sepenuhnya 

dan tunjukkan bahwa kita ingin membantu. Dengan demikian, nasabah 

akan merasa senang dan tenang karena yakin masalahnya dapat 

terselesaikan. 

 

2.4 Sifat-Sifat Nasabah 

2.4.1 Pengertian Nasabah  

Focus dari dinamika perbankan kualitas perbankan terletak pada kepuasan 

nasabah, oleh karena itu perlu dipahami hal-hal yang berkaitan dengan nasabah. 

Nasabah adalah oaring yang menuntutsuatu bank untuk memenuhi suatu standar 

kualitas tertentu dan dapat memberikan pengaruh pada performance 

perbankan.beberapa pengertian tentang nasabah sebagai berikut (Kasmir 

2008:230) : 

Mengemukakan bahwa nasabah adalah raja artinya seorang raja harus 

dipenuhi semua keinginan dan kebutuhannya. Pelayanan yang diberikan harus 

seperti melayani seorang raja dalam artian masih dalam batas-batas etika dan 

moral dengan tidak merendahkan derajat bank dan derajat customer service itu 

sendiri. 

Berdasarkan UU No. 10 tahun 1998 tentang pokok-pokok perbankan: 

1. Dijelaskan bahwa nasabah adalah pihak yang menggunakan jasa bank. 

Nasabah terbagi atas: 
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a. Nasabah Utama  

Adalah nasabah yang memiliki transaksi dalam jumlah besar, taat 

dalam memenuhi kewajibannya kepada bank sebagaimana yang telah 

dipersyaratkan. 

b. Nasabah Penyimpan 

Adalah nasabah yang menetapkan dananya dibank dalam bentuk 

simpanan berdasarkan perjanjian bank dengan nasabah yang bersangkutan. 

c. Nasabah Debitur  

Adalah nasabah yang memperoleh fasilitas kredit atau pembiayaan 

yang dipersamakan dengan itu berdasarkan perjanjian ganti dengan 

nasabah yang bersangkutan. 

2.4.2 Sifat-Sifat Nasabah 

Dalam melayani nasabah sebaiknya seorang customer service mampu 

memahami dan mengerti akan sifat masing-masing nasabahnya. Hal ini 

disebabkan masing-masing nasabah memiliki sifat-sifat yang berbeda, secara 

umum setiap nasabah memiliki keinginan yang sama, yaitu ingin dipenuhi 

keinginannya dan kebutuhannya serta selalu ingin memperoleh perhatian. 

Menurut Kasmir (2005 : 221) sifat-sifat nasabah adalah sebagai berikut : 

 

a. Nasabah adalah raja 

Pihak bank harus menganggap nasabah adalah raja, artinya seorang raja harus 

dipenuhi semua keinginannya. Pelayanan yang diberikan haruslah seperti 
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melayani seorang raja dalam arti masih dibatas-batas etika dan moral dengan tidak 

merendahkan derajat bank atau derajat karyawan itu sendiri. 

b. Mau dipenuhi keinginan dan kebutuhannya 

Kedatangan nasabah ke bank adalah agar atau keinginannya terpenuhi bank 

beruapa informasi, atau keluhan-keluhan. 

c. Nasabah mau diperhatikan 

Nasabah yang datang ke bank pada hakikatnya ingin memperoleh perhatian. 

Jangan sekali-kali menyepelehkan atau membiarkan nasabah. Berikan perhatian 

secara penuh sehingga nasabah benar-benar merasa diperhatikan. 

d. Tidak mau didebat dan tidak mau disinggung 

Sudah merupakan hukum alam bahwa nasabah paling tidak suka dibantah atau 

debat. Usaha setiap pelayanan dilakukan melalui diskusi yang santai dan rileks. 

Pandai-pandailah mengemukakan pendapat sehingga nasabah tidak mudah 

tersinggung. 

e.  Nasabah merupakan sumber pendapatan bank 

Pendapatan utama bank adalah dari transaksi yang dilakukan oleh nasabahnya, 

oleh karena itu, jika memberikan nasabah berarti menghilangkan pendapatan. 

Nasabah merupakan sumber pendapat yang harus dijaga. 


