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BAB II  

LANDASAN TEORI 

2.1 Bank 

2.1.1  Pengertian Bank 

Bank menjalankan usahanya menghimpun dana dari masyarakat 

dan menyalurkannya kembali dalam berbagai bentuk alternatif investasi. 

Berkaitan dengan fungsi penghimpunan dana ini, bank sering pula disebut 

lembaga kepercayaan. Sejalan dengan karakteristik usahanya tersebut, maka 

bank merupakan sebuah kelompok usaha yang kegiatannya diatur oleh 

pemerintah. Pengaturan ketat oleh penguasa moneter dalam hal ini Bank 

Indonesia terhadap kegiatan perbankan ini tidak terlepas dari kegiatannya 

dalam pelaksanaan kebijakan moneter.  

Pengertian bank menurut UU No. 7 Tahun 1992 tentang 

perbankan sebagaimana yang telah diubah dengan UU No. 10 Tahun 1998 

adalah: 

a. Bank adalah sebuah badan usaha yang menghimpun dana 

masyarakat dalam bentuk simpanan, dan disalurkan kembali dalam 

bentuk kredit dan atau dalam bentuk lainnya, dalam rangka 

meningkatkan taraf hidup masyarakat banyak. 

b. Bank umum merupakan bank yang melakukan kegiatan usaha secara 

konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam 

kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. 
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c. Bank Perkreditan Rakyat (BPR) merupakan bank yang melakukan 

kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah 

yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam  lalu intas 

pembayaran. 

Menurut Melayu S.P Hasibuan (2009:2), bank merupakan 

lembaga keuangan. Yang memiliki arti bank  adalah sebuah badan usaha 

yang tidak hanya memfokuskan diri untuk mencari keutungan saja 

melainkan juga merupakan badan usaha yang kekayaannya terutama 

dalam bentuk aset keuangan (financial asset) serta bermotifkan profit dan 

juga sosial.  

2.1.2 Fungsi Bank 

Menurut Julius R. Latumaerissa (2014, 4-5), Sebagai lembaga 

intermediasi keuangan yang memberikan jasa-jasa keuangan baik kepada unit 

surplus maupun kepada unit defisit bank melaksanakan beberapa fungsi. 

Adapun fungsi-fungsi tersebut adalah: 

a. Agent of Trust  

Melalui fungsi ini menunjukan bahwa perbankan sebagai sebuah lembaga 

intermediasi melaksanakan kegiatannya berdasarkan asas kepercayaan. 

Kredibilitas dan eksistensi dari sebuah bank akan berdampak pada semakin 

banyak nasabah yang mempercayai bank untuk menitipkan dananya. Sebagai 

kreditor, bank menjadi pihak yang memberikan pinjaman kepada masyarakat, 

harus merasa yakin dan percaya terhadap calon nasabah yang menerima 

kreditatau debitur. 
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b. Agen of Development 

Fungsi ini sangat berkaitan dengan tanggung jawab perbankan sebagai 

lembaga yang menunjang kelancaran segala jenis transaksi ekonomi pelaku 

ekonomi. Kegiatan ekonomi yang menjadi satu kesatuan yang tidak 

terpisahkan adalah kegiatan produksi, distribusi dan konsumsi. Maka 

berkaitan dengan ini, sebagai lembaga keuangan bank mempunyai peran yang 

strategis sehingga bank berfungsi sebagai penghubung dalam transaksi 

ekonomi yang dilakukan. 

c. Agen of Service  

Bank merupakan lembaga keuangan yang bergerak dibidang jasa keuangan 

dan jasa-non keuangan. Dalam menjalankan kegiatannya tersebut bank harus 

memberikan jasa pelayanan, misalnya jasa transfer, inkaso, dan jasa kotak 

pengaman (SBD). 

2.1.3 Jenis-Jenis Bank 

 Perkembangan bank saat ini membuat bank-bank yang ada 

di Indonesia dapat dibedakan kedalam beberapa kelompok. Adapun jenis-

jenis bank di Indonesia adalah sebagai berikut: 

a) Berdasarkan Fungsinya 

Jika dilihat dari Fungsinya, maka bank dibedakan menjadi: 

1. Bank Sentral, yaitu bank yang merupakan badan hukum milik 

negara yang tugas pokoknya membantu pemerintah yang tertuang 

dalam Bank Indonesia, Pasal 8 UU No. 23 Tahun 1999 Tentang Bank 

Indonesia.  
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Tugas Bank Indonesia adalah: 

a. Menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter 

b. Mengatur dan menjaga kelancaran system pembayaran 

c. Mengatur dan mengawasi bank. Sekarang tugas pengawasan 

bank dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). 

2. Bank Umum, yang berdasarkan UU No. 10 Tahun 1998 tentang 

Perbankan, yaitu bank yang melaksanakan  kegiatan usaha secara   

konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah yang kegiatannya 

memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Bank umum juga 

nerupakan bank yang kegiatan utamanya adalah menghimpun dana 

masyarakat, dan menyalurkan kembali dana ke masyarakat dan 

pelayanan jasa dan lalu lintas  pembayaran.   

3. Bank Perkreditan Rakyat (BPR) yaitu, bank yang melaksanakan 

kegiatan usaha secara konvensional atau syariah yang kegiatannya tidak 

memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. (UU No 10 Tahun 

1998, Tentang Perbankan). 

4. Bank Pembangunan, Yaitu bank yang dalam pengumpulan 

dananya terutama menerima deposito dalam bentuk deposito berjangka 

dan atau mengeluarkan kertas berharga jangka menengah dan jangka 

panjang dan dalam usahanya terutama memberikan kredit jangka 

menengah dan panjang  dibidang pembangunan.  

5. Bank Tabungan yaitu, Yaitu bank yang dalam pengumpulan 

dananya terutama menerima deposito dalam bentuk deposito tabungan 
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dan dalam usahanya terutama memperbungakan dananya dalam kertas 

berharga. 

b) Berdasarkan Segi Operasionalnya 

1. Bank Devisa, Yaitu Bank yang memperoleh ijin dari Bank 

Indonesia untuk  menjual, membeli dan menyimpan devisa serta 

hubungan koresponden atau lalu lintas pembayaran dengan bank asing  

di luar negeri,  misalnya transfer ke luar negeri, inkaso ke luar negeri, 

travelers cheque, pembukuan dan pembayaran Letter of Credit (L/C) 

dan transaksi luar negeri lainnya. Untuk menjadi bank devisa harus 

memenuhi semua persyaratan yang telah ditetapkan Bank Indonesia.  

2. Bank Non Devisa, Yaitu Bank yang tidak memperoleh ijin dari 

Bank Indonesia  untuk menjual, membeli dan menyimpan devisa serta 

menyelenggarakan lalu lintas pembayaran dengan luar negeri. 

c) Berdasarkan Segi Kepemilikan bank 

1. Bank Pemerintah Pusat (BUMN) adalah bank yang akte pendirian 

dan modalnya dimiliki oleh pemerintah, sehingga seluruh keuntungan 

bank tersebut merupakan milik pemerintah. Contohnya: Bank Negara 

Indonesia 46 (BNI 46), Bank Rakyat Indonesia (BRI), Bank Tabungan 

Negara (BTN), dan Bank Mandiri. 

2. Bank Pemerintah Daerah (BUMD) adalah  Bank-bank Komersial, 

Bank Tabungan atau Bank  Pembangunan yang mayoritas 

kepemilikannya berada di tangan  Pemerintah Daerah. Misal: Bank 

Jatim, Bank Jabar, Bank DKI, Bank Papua, Bank BNI dll. 
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3. Bank Swasta Nasional adalah bank yang seluruh atau  sebagian 

besar modalnya dimiliki oleh swasta nasional serta akte pendiriannya 

juga didirikan oleh swasta, begitu pula pembagian keuntungan diambil 

oleh pihak swasta juga. Contohnya: Bank Central Asia (BCA), Bank 

Danamon, Bank Bukopin, Bank Sinarmas, dan bank swasta nasional 

lainnya. 

4. Bank Milik Asing, adalah bank yang merupakan cabang dari bank 

yang berada di luar negeri, baik milik swasta asing maupun pemerintah 

asing suatu negara. Contohnya American Express Bank, Hongkong 

Bank, Bangkok Bank dan bank asing lainnya. 

5. Bank Swasta Campuran, adalah bank yang sahamnya dimiliki oleh 

pihak asing dan pihak swasta nasional namun kepemilikan sahamnya 

secara mayoritas dipegang oleh warga negara Indonesia. Contohnya: 

Inter Pasifik Bank, Bank Finconesia, dan bank campuran lainnya. 

d) Berdasarkan dominasi Panga Pasar 

1. Retail Banking, yaitu Bank yang dalam kegiatannya mayoritas 

melayani perorangan, usaha kecil dan koperasi. 

2. Wholesale Banking, yaitu Bank yang mengandalkan nasabah besar 

atau nasabah korporasi. 

e) Berdasarkan badan hukum bank 

Menurut Pasal 21 UU Perbankan No 10 Tahun 1998, maka badan 

hukum bank terdiri atas: 

1. Perseroan Terbatas (Tunduk UU No. 40 Tahun 2007) 
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2. Koperasi (tunduk UU No. 25 Tahun 1992) 

3. Perusahaan Daerah (Tunduk UU No. 5 Tahun 1962 tentang 

Perusahaan daerah Permendagri No 1/1998 tentang Bentuk Hukum 

Bank Pembangunan Daerah). 

2.2 Teller  

2.2.1 Pengertian Teller 

Salah satu petugas bank yang menjadi organ penting bagi bank 

adalah Teller. Teller dikatakan organ penting bank karena Teller yang 

memberikan kesan langsung kepada masyarakat. Teller mejadi salah satu 

pertugas bank yang berinteraksi langsung dengan nasabah. Sekarang ini, 

pelayanan perbankan kepada nasabah tidak hanya sekedar memuaskan 

nasabah namun harus mampu memberikan pelayanan yang berkesan, hal ini 

penting untuk kebutuhan jangka panjang bank. 

Menurut (Ikatan Bankir Indonesia, 2014), Teller adalah seorang 

petugas bank yang bekerja di front line banking hall  dan melakukan transaksi 

langsung dengan nasabah dalam bentuk penerimaan atau penarikan baik 

transaksi tunai maupun non tunai dan melakukan pembukuan kedalam sistem 

bank. 

Seorang teller harus mampu menciptakan sikap profesional, 

ramah, dan selalu melaksanakan tugas dan tanggung jawab dengan baik 

dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut: 

1. Melakukan pemeriksaan secara teliti pada setiap transaksi yang 

dilakukan teller serta mematuhi dan mengikuti prosedur yang berlaku. 
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2. Pada saat menerima nasabah di counter harus menunjukan perhatian, 

sikap proesional dan keramahan. 

3. Tidak membeda-bedakan nasabah yang datang. Melayani sesuai 

dengan urutan kedatangan nasabah. 

4. Tidak membuat sesuatu yang menimbulkan kesan negaif, seperti: 

mengobrol dengan rekan kerja sambil melayani nasabah, mengumpat, 

dan berteriak. 

5. Bersifat jujur dan tidak melakukan tindakan curang yang dapat 

merugikan nasabah maupun perusahaan dalam hal ini bank. 

Teller mendukung perkembangan bisnis bank dengan memberikan 

pelayanan yang cepat, baik, dan tepat dan tentunya sesuai dengan standar 

pelayanan teller pada bank. Pekerjaan teller dikategorikan sebagai pekerjaan 

pokok, karena melalui pekerjaan tesebut terjadi interaksi antara bank dengan 

nasabah sebagai konsumen perbankan. Dengan demikian apabila tidak ada 

Teller didalam suatu bank akan menimbulkan terganggunya kegiatan bank. 

2.2.2 Fungsi dan Tanggung Jawab Teller 

Dalam perbankan Teller mempunyai fungsi yaitu memberikan 

pelayanan kepada nasabah dalam bentuk kegiatan penyetoran dan penarikan 

tunai maupun non tunai dan melakukan pemidahbukuan. Teller juga 

mempunyai beberapa tugas dalam menjalankan perannya, yaitu sebagai 

berikut: 

a. Memproses transaksi tunai maupun non tunai sesuai batas 

wewenangnya. 
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b. Meyesuaikan jumlah fisik uang dengan warkat pada transaksi. 

c. Menjaga kerapihan dan kebersihan counter teller. 

d. Melakukan pembukuan dan validasi dengan benar. 

e. Menjamin kerahasian password yang dimiliki dan tidak melakukan 

sharing password dengan petugas lainnya. 

f. Melakukan pemeriksaan identitas nasabah bank dengan benar. 

g. Melakukan verifikasi dan menandatangani warkat setelah selesai 

melakukan transaksi. 

h. Harus mampu menjamin ketertiban, keamanan dan ketertiban terminal 

komputer yang digunakan. 

i. Menjaga kerahasiaan nasabah. 

j. Menjamin keamanan boks  Teller dengan baik. 

Dalam melaksanakan tugasnya sebagai petugas bank, teller juga 

mempunyai beberapa tanggung jawab, sebagai berikut: 

1. Mematuhi peraturan perusahaan dalam hal ini bank. 

2. Harus mampu menjaga kerahasiaan nasabah dan juga bank. 

3. Menjaga kebersihan dan kerapihan ruang kerja. 

4. Melayani nasabah dengan baik, teliti dan cepat. 

5. Menjaga keamanan dan kebersihan perlengkapan teller. 

Berkaitan dengan tugas dan fungsi teller dalam menjalankan 

perannya, teller juga mempunyai beberapa wewenang sebagai berikut: 

1. Menerima setoran baik tunai maupun non tunai dari nasabah untuk 

diproses. 



20 
 

 
 

2. Melakukan pembayaran atas transaksi nasabah berdasarkan prosedur 

bank. 

3. Memproses penukaran uang kecil nasabah. 

4. Melakukan verifikasi terhadap dokumen atau formulir sesuai dengan 

ketentuan bank tersebut. 

5. Apabila terdapat data yang mencurigakan melakukan tindakan 

contingency seperti adanya pelaporan PPATK dan penolakan transaksi 

dilakukan jika terindikasi transaksi Anti Money Laundering (AML).  

2.3 Konsep Pelayanan  

2.3.1 Pengertian Pelayanan 

Industri perbankan adalah institusi kepercayaan. Selain melakukan 

kegiatan penghimpunan dan penyaluran dana dari masyarakat, bank juga 

memberikan pelayanan jasa perbankan lainnya. Hal ini didasari oleh adanya 

kebutuhan masyarakat atau nasabah dan bank sebagai pihak yang memenuhi 

kebutuhan dan kepuasan nasabah tersebut. 

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata “Pelayanan” 

mengandung arti usaha melayani kebutuhan orang lain. Pelayanan adalah 

kegiatan yang ditawarkan kepada konsumen atau nasabah yang dilayani, 

bersifat tidak berwujud dan tidak dapat dimiliki (Ikatan Bankir Indonesia, 

2014). 

Berikut ini karakteristik pelayanan berdasarkan pengertian 

tersebut adalah: 

a) Bersifat tidak dapat diraba, sangat berbeda dengan barang. 
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b) Pelayanan terdiri dari tindakan nyata dan merupakan sebuah 

pengaruh atas sebuah tindakan sosial. 

c) Kegiatan produksi dan konsumsi dalam pelayanan tidak dapat 

dipisahkan karena terjadi pada waktu yang bersamaan. 

2.3.2 Pelayanan Prima 

Pelayanan prima adalah pelayanan yang bermutu tinggi atau 

layanan yang luar biasa. Pelayanan prima mengambarkan etos kerja suatu 

perusahaan dan karyawannya. Pada saat karyawan melakukan pelayanan 

kepada masyarakat tentunya telah sesuai dengan prosedur yang berlaku pada 

perusahaan tersebbut. Pelayanan prima sebagai tuntutan pelayanan yang 

mampu memuaskan nasabah. Untuk mampu memberikan pelayanan prima 

tentunya harus memberikan pelayanan yang baik, cepat, tepat dan teliti. 

Pemberian pelayanan prima kepada nasabah akan menciptakan kesan yang 

baik akan perusahaan tersebut dalam hal ini adalah bank. Pelayanan prima 

menjadi sebuah investasi jangka panjang yang menguntungkan bagi bank. 

Pelayanan prima tentunya harus dilakukan sesuai dengan tuntutan 

nasabah sebagai konsumen atas produk dan jasa bank. Maka dari itu 

pelayanan menjadi sebuah tolak ukur kepuasan nasabah yang dapat dilakukan 

melalui: 

1. Kecepatan  

Kecepatan adalah sebuah kemampuan melayani nasabah dengan cepat 

dan tidak memerlukan waktu yang lama dalam menyelsaikan transaksi 

maupun keluhan nasabah. 
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2. Keramahan  

Keramahan mampu mencitakan kondisi yang baik dengan nasabah. 

3. Ketepatan  

Disamping memerlukan pelayanan yang cepat, nasabah juga 

menginginkan ketepatan pada setiap pelayanan yang didapatnya. 

4. Kenyamanan  

Kenyamanan nasabah membawa pengaruh positif bagi bank dimana 

nasabah akan menjadi loyal.  

Budaya pelayanan prima merupakan cara menyelaraskan semua 

faktor yang berkaitan dengan pemberian pelayanan prima kepada nasabah. 

Faktor tersebut adalah sebagai berikut: 

1. Kemampuan, dalam hal ini berkaitan dengan pengetahuan dan 

keterampilan yang mampu mendukung pelayanan yang prima kepada 

nasabah. 

2. Sikap, berkaitan dengan perilaku yang ditonjolkan ketika menghadapi 

nasabah dan tentunya harus sesuai dengan kemauan dan kondisi 

nasabah. 

3. Penampilan, kamampuan yang berkaitan dengan fisik yang dapat 

menciptakan rasa kepercayaan dari nasabah. 

4. Tindakan, merupakan perbuatan dalam berbagai kegiatan nyata yang 

harus dilakukan dalam memberikan pelayanan kepada nasabah. 
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5. Tanggung Jawab, sebuah sikap yang menunjukan keberpihakan 

kepada nasabah sebagai wujud kepedulian atau bentuk menjaga 

kepuasan nasabah. 

Manfaat yang diperoleh perbankan dengan melakukan pelayanan 

prima adalah meningkatkan citra perusahaan, sebagai media promosi bagi 

bank, mampu menciptakan kesan pertama yang baik. Selain itu manfaatnya 

yang lain adalah meningkatkan daya saing dan meningkatkan loyalitas 

nasabah terhadap bank. 

 

 


