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ABSRACT 

 

Service Excellent or excellent service is an action that brings satisfaction and convenience 

to the customer. When customers are satisfied, this will have a good image for BTN Bank. 

A good image will bring the Surabaya branch of BTN Bank to increase revenue from credit 

channeled by customers or customers who feel satisfied and comfortable will invite others to 

do credit at BTN Bank. The purpose of this research is to know the role and application of 

loan service at BTN Bank. In the analysis conducted during the study, used observation 

reports and interview methods. The researcher explained the standard of duty in serving 

customers well, the implementation of excellent services in loan services and the frequent 

problems and solutions. The results of this study that the loan service task is to welcome and 

provide services to customers, receive applications from customers, monitor loan portfolios, 

maintain and store documents, and clarify loans and pay off bad loans. In its implementation 

there is a slogan that is held firmly by the loan service officer. The implications that have 

been made are to make an appointment and to have a representative calling for 

confirmation.. 
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PENDAHULUAN 

Indonesia merupakan negara yang 

tercatat penduduknya sangat banyak. 

Namun masih banyak pula penduduk di 

Indonesia belum dapat memiliki hunian 

tempat tinggal sendiri, karena belum 

memiliki uang yang banyak untuk 

membayar secara tunai. Hal ini sesuai 

dengan usaha yang dilakukan dalam dunia 

perbankan. Menurut Kasmir (2014:14) 

bank adalah badan usaha yang 

menghimpun dana dari masyarakat dalam 

bentuk simpanan dan menyalurkannya 

kembali kepada masyarakat dalam bentuk 

kredit dana atau bentuk – bentuk lainnya 

dalam rangka meningkatkan taraf hidup 

rakyat banyak. 

Macam – macam kredit sangatlah 

banyak, salah satunya adalah Kredit 

Pemilikan Rumah (KPR). KPR ini untuk 

membeli tempat tinggal yang layak, dengan 

menggunakan system pembayaran dicicil 

atau mengangsur atau kredit, dengan 

jaminan atau agunan berupa rumah. Dalam 

hal ini petugas bank yang bertanggung 
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jawab adalah Loan Service. Beberapa peran 

dari bagian Loan Service sangatlah 

berpengeruh dalam hal image atau citra 

suatu perusahaan bank karena berhadapan 

langsung dengan nasabah.  

 

TINJAUAN PUSTAKA 

Pengertian Bank 

 Pengertian bank menurut UU 

No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan 

sebagaimana telah diubah dengan UU No. 

10 Tahun 1998 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”. 

 Menurut Kasmir (2014,3) secara 

sederhana bank diartikan sebagai 

“Lembaga keuangan yang kegiatan 

usahanya adalah menghimpun dana dari 

masyarakat serta memberikan jasa-jasa 

bank lainnya”. Selain itu menurut Kasmir 

(2014,5) juga menyimpulkan bahwa bank 

merupakan “lembaga perantara keuangan 

antara masyarakat yang kelebihan dana 

dengan masyarakat yang kekurangan 

dana”. 

 Dari berbagai pengertian bank 

diatas maka dapat diartikan bahwa bank 

adalah suatu lembaga atau badan usaha di 

bidang keuangan yang perannya sebagai 

intermediasi antara masyarakat kelebihan 

dana dan masyarakat kekurangan dana 

dengan memberikan kredit atau bentuk 

produk bank lainnya. Serta bank juga 

memberikan jasa – jasa agar memudahkan 

masyarakat dalam bertransaksi baik dalam 

negeri maupun luar negeri. 

Fungsi bank 

Menurut Kasmir (2014: 4) fungsi bank 

dijabarkan sebagai berikut ini : 

1. Menghimpun dana (uang) dari 

masyarakat dalam bentuk simpanan. 

Masyarakat perseorangan maupun 

lembaga yang menyimpan dananya di 

bank dengan berbagai tujuan yaitu 

menghindari ke khawatiranya jika 

menyimpan atau melakukan 

pembayaran akan menimbulkan tindak 

kejahatan sehingga memilih simpanan 

tabungan (saving deposit) dan 

masyarakat ingin berinvestasi dengan 

jangka waktu tertentu uangnya 

disimpan di bank dengan harapan 

memperoleh bunga sehingga simpanan 

yang cocok dengan tujuan ini adalah 

simpanan giro (demand deposit) atau 

simpanan deposito (time deposit). 

2. Menyalurkan dana ke masyarakat 

perseorangan maupun lembaga, 

maksudnya adalah bank akan 

memberikan pinjaman (kredit) kepada 

masyarakat yang mengajukan 

permohonan. Dengan kata lain, bank 

menyediakan dana pada masyarakat 

yang membutuhkan tetapi bank akan 

menganalisa terlebih dahulu untuk 

menilai kelayakan yang mengajukan 

permohonan kredit agar bank tidak 

mengalami kredit bermasalah sehingga 

berisiko rugi dengan berbagai sebab. 

Dana tersebut diperoleh dari simpanan 

masyarakat yang memiliki dana lebih. 

Jenis kredit yang biasa diberikan oleh 

bank adalah seperti kredit konsumtif, 

kredit investasi, kredit modal kerja, dan 

kredit lain – lain 

3. Memberikan jasa-jasa bank lainnya, 

seperti pengiriman uang (transfer), 

penagihan surat-surat berharga yang 

berasal dari dalam kota (clearing), 

penagihan surat-surat berharga yang 

berasal dari luar kota dan luar negeri 

(inkaso), letter of credit (L/C), safe 

deposit box, bank garansi, bank notes, 

travelers cheque dan jasa lainnya. Jasa-

jasa bank lainnya ini sangat bermanfaat 

bagi nasabah karena tanpa perlu pergi 

jauh untuk melakukan pembayaran. 

Karena dapat memproses pembayaran 

pada bank terdekat maupun melalui 

media internet. 

Jenis-jenis bank  

Menurut Kasmir (2014: 8) dalam 

praktiknya bank dibagi dalam beberapa 
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jenis. Jika ditinjau dari segi fungsinya, 

antara lain : 

1. Bank Sentral 

 Bank Sentral merupakan bank 

yang hanya ada satu disetiap  negara 

dengan dibantu cabang – cabang yang 

fungsinya mengatur berbagai kegiatan 

yang berkaitan dengan dunia perbankan 

dan dunia keuangan di suatu negara. Di 

Indonesia fungsi bank sentral dipegang 

oleh Bank Indonesia (BI). 

 Bank Indonesia memberikan 

pelayanan khusus dan mengatur pihak 

pemerintah dan lembaga Perbankan. 

Adanya Bank Indonesia sebagai Bank 

Sentral bertujuan  mencapai dan 

memelihara kestabilan nilai rupiah 

dengan cara menetapkan dan 

melaksanakan kebijakan moneter serta 

mengatur dan menjaga kelancaran 

sistem devisa. 

2. Bank Umum 

 Bank umum juga dikenal dengan 

nama bank komersil dan 

dikelompokkan ke dalam dua jenis, 

yaitu bank umum devisa dan bank 

umum non devisa. Bank umum yang 

berstatus devisa memiliki produk yang 

lebih luas daripada bank yang berstatus 

non devisa. Bank umum yang berstatus 

devisa dapat melaksanakan jasa yang 

berhubungan dengan seluruh mata uang 

asing atau jasa bank keluar negeri, 

sedangakan bank umum non devisa 

tidak dapat melaksanakannya.Bedanya 

antara Bank Umum dan Bank Sentral 

adalah dalam pelayanannya.Dimana 

Bank Umum melayani seluruh jasa-jasa 

perbankan dan melayani segenap 

lapisan masyarakat perorangan maupun 

lembaga-lembaga lainnya. 

3. Bank Perkreditan Rakyat (BPR) 

 Bank Perkreditan Rakyat yang 

dahulunya dikenal sebagai Bank Desa, 

Bank Pasar, Lumbung Desa, Bank 

Pegawai dan bank lainnya karena letak 

Bank ada di kecamatan dan 

pedesaan.Jenis produk yang ditawarkan 

oleh Bank Perkreditan Rakyat tidak luas 

jika dibandingkan dengan Bank umum, 

bahkan ada beberapa jenis jasa bank 

yang tidak boleh diselenggarakan, 

seperti pembukaan rekening giro dan 

ikut kliring. 

Sumber dana bank 

Menurut Kasmir (2014: 68) 

sumber-sumber dana bank adalah usaha 

bank dalam menghimpun dana untuk 

membiayai operasinya. Kasmir menjabaran 

sumber-sumber dana bank tersebut adalah 

sebagai berikut: 

1. Dana yang bersumber dari bank itu 

sendiri seperti setoran modal dari 

pemegang saham, cadangan – cadangan 

bank dan laba bank yang belum dibagi. 

2. Dana yang diperoleh dari masyarakat 

luas.Maksudnya diperoleh dari 

masyarakat yang menyimpan dananya 

di bank dalam bentuk simpanan giro, 

tabungan dan deposito. Sumber dana ini 

merupakan sumber dana terpenting bagi 

kegiatan operasi bank dan merupakan 

ukuran keberhasilan bank jika mampu 

membiayai operasinya dari sumber 

dana lain. 

3. Dana yang bersumber dari lembaga lain 

yang merupakan tambahan saja apabila 

mengalami kesulitan dalam mencairkan 

dana bank sendiri dan dana dari 

masyarakat luas.Cara memperoleh dana 

dari sumber ini antara lain: 

a. dengan diberikan kredit dari Bank 

Indonesia untuk suatu bank yang 

mengalami kesulitan likuiditas. 

Hal ini disebut dengan kredit 

likuiditas. 

b. dengan diberikan pinjaman antar 

bank peserta kliring yang kalah 

kliring di dalam lembaga kliring 

atau yang disebut call money. 

Namun pinjaman hanya berjangka 

pendek dan bunga yang tinggi. 

c. dengan diberikan pinjaman dari 

bank – bank luar negeri. 

d. dengan menerbitkan Surat 

Berharga Pasar Uang (SBPU) yang 

diterbitkan oleh pihak perbankan 

untuk diperjualbelikan ke 
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perusahaan keuangan maupun non 

keuangan yang membelinya. 

e. dengan menerbitkan Surat 

Berharga Pasar Uang (SBPU) oleh 

pihak perbankan untuk 

diperjualbelikan kepada 

perusahaan keuangan maupun 

nonkeuangan jika ada yang 

berminat. 

Pengertian Penerapan 

Menurut Wahab dalam Van Meter 

dan Van Horn (2008:45) “penerapan 

merupakan sebuah kegiatan yang memiliki 

tiga unsur penting dan mutlak dalam 

menjalankannya”. Unsur-unsur dalam 

penerapan ada tiga.Yang pertama, adanya 

progam yang dilaksanakan. 

Kedua,kelompok target yaitu masyarakat 

yang menjadi sasaran dan diharapkan akan 

menerima manfaat dari program tersebut. 

Ketiga, adanya pelaksanaan baik organisasi 

atau perorangan yang bertanggung jawab 

dalam pengelolaan, pelaksanaan maupun 

dari proses penerapan tersebut. 

Pengertian Service Excellent 

 Menurut M. Nur Rianto (2010 : 

211)service atau pelayanan itu sendiri 

adalah setiap kegiatan atau manfaat yang 

dapat diberikan suatu pihak kepada pihak 

lainnya yang pada dasarnya tidak berwujud 

dan tidak pula berakibat pemilikan sesuatu 

dan produksinya dapat atau tidak dapat 

dikaitkan dengan suatu produk 

fisik.Service Excellent dapat diartikan 

sebagai pelayanan prima. 

 Menurut Maddy (2009: 8) 

pelayanan primaa dalah “suatu pelayanan 

yang terbaik dalam memenuhi harapan dan 

kebutuhan pelanggan. Dengan kata lain, 

pelayanan prima merupakan suatu 

pelayanan yang memenuhi standar kualitas. 

Pelayanan yang memenuhi standar kualitas 

adalah suatu pelayanan yang sesuai dengan 

harapan dan kepuasan pelanggan atau 

masyarakat.Adapun menurut H. Chairil M. 

Noor (2017: 15) Pelayanan Prima adalah 

“pelayanan yang diberikan oleh seluruh 

unit secara terpadu (intergrated) baik di 

front office maupun di back office sehingga 

harapan nasabah dapat dipuaskan dan 

nasabah menjadi setia”. 

Pengertian Loan Service 

Loan service merupakan petugas 

bank di bagian customer service dalam 

devisi kredit. Loan service memegang 

peranan yang sangat penting terhadap 

image atau citra suatu perusahaan karena 

petugas loan service berhadapan dengan 

nasabah dalam hal memproses kredit 

sehingga terjadi suatu hubungan dengan 

masyarakat. 

GAMBARAN SUBYEK PENELITIAN 

Dengan maksud mendidik 

masyarakat agar gemar menabung 

pemerintah Hindia Belanda melalui 

koninjklijk Besluit No. 27 tanggal 16 

Oktober mendirikan POSTSPAARBANK, 

yang kemudian terus hidup dan 

berkembang dan tercatat tahun 1939 telah 

memiliki 4 (empat) cabang yaitu Jakarta, 

Medan, Surabaya, dan Makasar. Pada tahun 

1940 kegiatannya terganggu, sebagai akibat 

penyerbuan Jerman atas Netherland yang 

mengakibatkan penarikkan tabungan besar-

besaran dalam waktu yang relatif singkat 

(rush). Namun demikian keadaan keuangan 

POSTSPAARBANK pulih kembali pada 

tahun 1941. 

Tahun 1942 Hindia Belanda 

menyerah tanpa syarat kepada pemerintah 

Jepang membekukan kegiatan 

POSTSPAARBANK dan mendirikan 

TYOKIN KYOKU sebuah Bank yang 

bertujuan untuk menarik dana masyarakat 

melalui tabungan. Usaha Pemerintah 

Jepang ini tidak sukses karena dilakukan 

dengan paksaan.TYOKIN KYOKU hanya 

mendirikan satu cabang yaitu cabang 

Yogyakarta. Proklamasi kemerdekaan RI 

17 Agustus 1945 telah memberikan 

inspirasi kepada Bapak Darmo Soetanto 

untuk memprakarsai pengambil alihan 

TYOKIN KYOKU dari Pemerintah Jepang 

ke Pemerintah RI dan terjadilah 

penggantian nama menjadi Kantor 

Tabungan Pos. Bapak Darmo Soetanto 

ditetapkan oleh Pemerintah RI menjadi  

direktur yang pertama. Tugas pertama 
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Kantor Tabungan Pos adalah melakukan 

penuakaran uang Jepang dengan Oeang 

Republik Indonesia (ORI). Tetapi kegiatan 

Kantor Tabungan Pos tidak berumur 

panjang, karena Agresi Belanda (Desember 

1946), mengakibatkan didudukinya semua 

kantor termasuk kantor cabang dari Kantor 

Tabungan Pos hingga tahun 1949. Saat 

Kantor Tabungan Pos diganti menjadi Bank 

Tabungan RI, lembaga ini bernaung 

dibawah Kementrian Perhubungan. 

Banyak kejadian bernilai sejarah 

sejak tahun 1950 tetapi yang subtantif bagi 

sejarah Bank Tabungan RI adalah 

dikeluarkan UU Darurat No. 9 tahun 1950 

tanggal 9 Februari 1950 yang mengubah 

nama POSTSPAAR Bank Indonesia 

berdasarkan staatsbalat No. 295 tahun 1941 

menjadi Bank Tabungan Pos dan 

memindahkan induk Kementrian dan 

Kementrian Perhubungan, Kementrian 

Keuangan dibawah Menteri urusan Bank 

Sentral. Walaupun dengan Undang – 

Undang Darurat tersebut masih bernama 

Bank Tabungan Pos, tetapi tanggal 9 

Februari 1950 ditetapkan sebagai hari dan 

tanggal lahirnya Bank Tabungna Negara 

nama Bank Tabungan Pos menurut 

Undang-Undang Darurat tersebut 

dikukuhkan dengan UU No. 36 tahun 1953 

tanggal 18 Desember 1953. Perubahan 

nama dari Bank Tabungan Pos menjadi Bak 

Tabungan Negara (BTN) didasarkan pada 

PERPU No. 4 tahun 1963 yang kemudian 

dikuatkan dengan UU No. 2 tahun 1964 

tanggal 25 Mei 1964. 

Penegasan status Bank Tabungan 

Negara sebagai Bank milik Negara 

ditetapkan dengan UU No. 20 tahun 1986 

yang sebelumnya (sejak 1964) Bank 

Tabungan Negara menjadi BTN unit V. 

Jika tugas utama saat pendirian 

POSTSPAAR BANK (1897) sampai 

dengan Bank BTN (1968) adalah bergerah 

dalam lingkup penghimpunan dana 

masyarakat melalui tabungan, maka sejak 

1974 Bank BTN ditambah tugasnya yaitu 

memberikan pelayanan kredit perumahan 

rakyat dan untuk pertama kalinya 

penyaluran KPR terjadi pada tanggal 10 

Desember diperingati sebagai hari KPR 

bagi BTN. 

Bentuk hukum Bank BTN 

mengalami perubahan lagi padatahun 1992, 

yaitu dengan dikeluarkannya PP No. 24 

Tahun 1992 yang merupakan pelaksanaan 

dari UU No. 7 tahun 1992 bentuk hokum 

bank BTN berubah menjadi PT. Bank 

Tabungan Negera (Persero) dengan call 

name Bank BTN. 

Visi dan Misi PT. Bank Rakyat 

Indonesia 

Berikut ini adalah visi dan misi dari PT. 

Bank Tabungan Negara : 

Visi 

Visi BRI adalah menjadi Bank yang 

terdepan dalam pembiayaan perumahan. 

Misi 

BRI telah menetapkan lima Misi, yaitu: 

1. Memberikan pelayanan unggul dalam 

pembiayaan perumahan dan industri 

terkait pembiayaan konsumsi dan 

usaha kecil menengah. 

2. Meningkatkan keunggulan kompetitif 

melalui inovasi pengembangan 

produk, jasa dan jaringan strategis 

berbasis teknologi terkini. 

3. Menyiapakan dan mengembangkan 

Human capital yang berkualitas, 

professional dan memiliki integritas 

tinggi. 

4. Melaksanakan manajemen perbankan 

yang sesuai dengan prinsip kehati-

hatian dan good corporate governance 

untuk meningkatkan Shereholder 

Value.  

5. Mempedulikan kepentingan 

masyarakat dan lingkungannya. 
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Struktur Organisasi

 

Sumber : hasil wawancara 

Gambar 3.1 

STRUKTUR ORGANISASI PT. BANK 

RAKYAT INDONESIA CABANG 

RAJAWALI 

Profil Usaha 

Nama :PT. BANK TABUNGAN 

NEGARA, Tbk Surabaya  

Alamat : Jl. Pemuda No. 50 Embong 

Kaliasin, Genteng, Surabaya, 

Jawa Timur 

Telepon : (031) 5353513 

Produk Bank BTN 

1. Tabungan Bank BTN : 

a Tabungan BTN Batara  

b Tabungan BTN Cermat  

c Tabungan BTN Cermat 

Ponsel 

d Tabungan BTN 

e’BATARAPOS 

e Tabungan e’BATARAPOS 

TKI  

f Tabungan BTN Juara 

g Tabungan BTN Junior 

h Tabungan BTN Payroll 

i Tabungan BTN Pensiun 

j Tabungan BTN Perumahan 

k Tabungan BTN Prima 

l Tabungan BTN Siap 

m Tabungan Simpanan Pelajar 

n Tabunganku 

2. Deposito Bank BRI : 

a Deposito BTN Ritel Rupiah 

b Deposito BTN Ritel Valas 

c Deposito BTN Lembaga 

d Deposito BTN Lembaga 

Valas 

3. Giro Bank BTN 

a Giro BTN  

b Giro BTN Valas 

4. Pinjaman Bank BTN 

a. KPR BTN Subsidi 

b. KPR BTN Mikro 

c. KPR BTN Platinum 

d. Kredit Pemilikan Apartemen 

(KPA) BTN 

e. Kredit Agunan Rumah (KAR) 

BTN 

f. Kredit Bangun Rumah BTN 

g. KPR Toko BTN 

h. Bantuan Perumahan PNS 

i. MLT BPJS Ketenagakerjaan 

– PUMP 

j. MLT BPJS Ketenagakerjaan 

– KPR subsidi 

k. Kredit Swadana BTN 

l. Kredit Ringan BTN 

m. Kredit Ringan BTN 

Pensiunan 

n. Kredit Modal Kerja 

Kontraktor 

o. Kredit Modal Kerja 

p. Kredit Kontruksi Bank BTN 

q. Kredit Kepemilikkan Lahan 

r. Kredit Investasi 

s. Kredit Beragunan Simpanan 

Bank BTN 

t. Kredit UMKM 

u. Kredit UMKM Modal Kerja 

v. Kredit Pemilikkan Lahan 

w. Kredit KUMKM Linkage 

Program 

x. Kredit UMKM Program 

Kemitraan 

y. Kredit Usaha Rakyat 

5. Produk Lain-lain 

a. Money Changer 

b. Bank Garansi 

c. Inkaso 

d. Tranfer 

 

PEMBAHASAN 

Dalam bab ini akan diuraikan tentang 

pembahasan hasil penelitian menjeleskan 

tentang tujuan dari rumusan masalah 
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adapun penjelasan secara umum sebagai 

berikut. 

Standar Tugas Pelayanan Prima Bagian 

Loan Service 

Berikut ini penjelasan yang berkaitan 

dengan standar tugas pelayanan prima 

bagian loan service : 

1. Menyambut dan memberikan 

pelayanan kepada nasabah. 

2. Menerima permohonan dari 

nasabah. 

3. Memelihara dan menyimpan 

dokumen 

4. Mengklasifikasi kredit 

5. Mengawasi kredit 

6. Menyelesaikan kredit bermasalah 

Penerapan Pelayanan Prima Bagian 

Loan Service 

1. Menyambut dan memberikan 

pelayanan kepada nasabah. Dalam 

menerapkannya ada beberapa tahap 

yaitu : 

Tahap pertama terdiri 

a. Sikap berdiri dengan keadaan siap 

melayani. 

b. Melakukan 3S (Senyum, Salam, 

Sapa) 

c. Berjabat tangan dengan nasabah 

lalu mempersilahkan duduk. 

Tahap kedua terdiri 

a. Menanyakan tujuan nasabah 

datang ke kantor Bank BTN. 

b. Menjelaskan prosedur dan 

persyaratan seacara garis besar 

yang harus dipenuhi oleh nasabah. 

c. Mempersentasikan dan 

menawarkan produk kredit jika 

nasabah menanyakan. 

Tahap ketiga terdiri 

a. Petugas akan menjelaskan syarat 

dan ketentuan lebih lengkap. 

b. Petugas akan menindak lanjuti 

untuk di proses. 

2. Menerima permohonan dari nasabah. 

Dalam menindak lanjuti pengajuan 

kredit KPR, di Bank BTN memiliki 

semboyan khusus yaitu 1 hari pegajuan 

berkas, 3 hari proses, dan 1 hari akad. 

3. Memelihara dan menyimpan 

dokumen. 

Loan service dibantu oleh loan 

administration untuk menyimpan 

dokumen di ruang rahasia khusus yang 

tidak sembarangan orang dapat masuk 

ke dalam tanpa ada id card. Dalam 

beberapa waktu akan dilakukan 

pembersihan rak-rak dokumen demi 

menjaga dokumen tetap dalam 

keadaan baik. 

4. Mengawasi kredit. 

Dimana petugas juga mengawasi sisa 

kredit nasabah – nasabah, tanggal jatuh 

tempo dan tunggakkan. Hal ini 

merupakan tindakan mencegah 

terjadinya kredit macet dengan 

mengingatkan nasabah. 

5. Mengklasifikasi kredit. 

Loan service dibantu oleh tim 

perbaikan portofolio kredit untuk 

mengklasifikasi kredit lancar, dalam 

perhatian khusus, kurang lancar, 

diragukan dan macet. 

6. Menyelesaikan kredit bermasalah. 

Jika sudah pada kredit bermasalah 

maka harus ada tindakan penyitaan 

untuk di lelang. 

Masalah Yang Sering Muncul dan 

Solusinya 

Masalah 

1. Suku bunga 

Suku bunga yang aman pada tahun 

pertama atau kedua karenapromonya 

bank pada tahun tersebut sesuai dengan 

penghasilan nasabah yang 

menggunakan perhitungan fiks rate. 

Sehingga pada tahun ketiga dan 

berikutnya fluktuatif karena mengikuti 

suku bunga yang berlaku di pasar. 

Contohnya:Nasabah sering lupa tentang 

kesepakatan suku bunga saat 

melakukan akad kredit. Sehingga 

nasabah mengambil tindakan datang ke 

kantor Bank BTN dengan tujuan untuk 

menyampaikan keluhan pembayaran 
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yang dikenanakan ke nasabah lebih 

besar dari pada biasanya. 

2. OTS (on the spot) lama 

Pada saat survey dilapangan mengalami 

kendala data yang tidak sesuai atau 

manipulasi data.Hal ini menyulitkan 

petugas OTSatau loan admin sehingga 

butuh waktuyang 

lama.Contohnya:Nasabah memberikan 

domisili data KTP di Malang akantetapi 

petugas OTS atau loan admin tidak 

menemukan keberadaannasabah di 

Malang. 

Solusi 

1. Solusi suku bunga sebagai berikut : 

a. Memberikan edukasi atau 

pemahaman lebh kepada 

nasabah tentang pengertian 

pengenaan suku bunga floating 

atau suku bunga yang berlaku 

jika waktu promosi telah 

berakhir. 

b. KPR isi ulang 

Merupakan kegiatan yang akan 

merestrukturisasi ke jenis KPR 

lain dengan jangka waktu lebih 

lama. 

c. KPR take over 

Dimana nasabah mengambil 

tindakan dengan pindah ke bank 

lain dengan bunga yang lebih 

ringan. 

2. Solusi OTS lama adalah : 

a. Bertanya langsung kepada 

tetangga terdekat dan ketua RT 

sekitar domisili untuk 

mengefisiensikan waktu 

b. Jika nasabah berada di luar 

wilayah Surabaya maka dapat 

meminta bantuan petugas BTN 

terdekat. Sehingga tidak perlu 

petugas Surabaya untuk jauh-

jauh mengunjungi domisili. 

c. Menjelaskan kepada nasabah 

untuk bersabar karena proses 

pengajuan nasabah sedang 

dalam pengerjaan. 

 

KESIMPULAN DAN SARAN 

Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian yang didapat 

di PT. Bank Tabungan Negara Pemuda 

kantor cabang Surabaya maka dapat 

disimpulkan sebagai berikut : 

1. Loan Service di Bank BTN memiliki 

peran yang penting dalam kegiatan 

operasional perbankan khususnya 

dibidang kredit konsumtif berupa KPR 

karena loan service bertemu langsung 

dengan calon nasabah yang ingin 

mengajukan maupun melunasi KPR. 

Maka harus diperhatikan dalam 

melayani agar image perusahaan baik di 

mata masyarakat dengan cara 

memberikan service excellent atau 

pelayanan prima. Image yang baik akan 

membawa Bank BTN Cabang Surabaya 

menambah pendapatan bank dari kredit 

KPR yang disalurkan. 

2. Tugas Loan Servicedi Bank BTN 

Cabang Surabaya adalah : 

a. Menyambut dan memberikan 

pelayanan kepada nasabah. 

b. Menerima permohonan dari 

nasabah. 

c. Memelihara dan menyimpan 

dokumen 

d. Mengklasifikasi kredit 

e. Mengawasi kredit 

f. Menyelesaikan kredit bermasalah 

3. Penerapan Service Excellent di bagian 

Loan Service dalam melakukan tugas 

sebagai berikut : 

a. Menyambut dan memberikan 

pelayanan kepada nasabah, terdiri 

dari 3 tahap yaitu : 1) tahap pertama 

: sikap berdiri dengan keadaan siap 

melayani, melakukan 3S, dan 

berjabat tangan dengan nasabah lalu 

mempersilahkan duduk. 2) tahap 

kedua : menanyakan tujuan nasabah 

datang ke kantor Bank BTN, 

menjelaskan prosedur dan 

persyaratan yang harus dipenuhi 

oleh nasabah, mempersentasikan 

dan menawarkan produk kredit jika 

nasabah menanyakan. 3) tahap 

ketiga : petugas akan menjelaskan 
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syarat dan ketentuan, dan petugas 

akan menindak lanjuti untuk di 

proses. 

b. Menerima permohonan dari 

nasabah, dimana Bank BTN 

Cabang Surabaya memiliki 

semboyan khusus untuk nasabah 

yang mengajukan permohonan 

kredit KPR yaitu 1 hari pegajuan 

berkas, 3 hari proses, dan 1 hari 

akad. Sedangkan untuk nasabah 

yang mengajukan permohonan 

pelunasan kredit KPR yang telah 

melengkapi persyaratan dan 

melunasi sisa kredit di teller hingga 

pukul 12.00 WIB maka dapat 

mengambil dokumen seperti 

sertifikat, IMB dan lain-lain di sore 

hari jika dokumen-dokumen berada 

di Bank BTN Surabaya. Apabila 

berada di kantor Bank BTN lain 

maka jangka waktunya 

pengambilan dokumen seperti 

sertifikat dan lain-lai adalah 15 hari 

dari pelunasan. Apabila melewati 

batas waktu akan dikenakan biaya 

sebesar Rp. 500.000 perbulan untuk 

penyimpanan sertifikat. 

c. Mengawasi kredit 

Dimana petugas juga mengawasi 

sisa kredit nasabah – nasabah, 

tanggal jatuh tempo dan 

tunggakkan. Hal ini merupakan 

tindakan mencegah terjadinya 

kredit macet dengan mengingatkan 

nasabah. 

d. Memelihara dan menyiapkan 

dokumen 

Loan service dibantu oleh loan 

administration untuk menyimpan 

dokumen di ruang rahasia khusus 

yang tidak sembarangan orang 

dapat masuk ke dalam tanpa ada id 

card. Dalam beberapa waktu akan 

dilakukan pembersihan rak-rak 

dokumen demi menjaga dokumen 

tetap dalam keadaan baik. 

e. Mengklasifikasi kredit 

Loan service dibantu oleh tim 

perbaikan portofolio kredit untuk 

mengklasifikasi kredit lancar, 

dalam perhatian khusus, kurang 

lancar, diragukan dan macet. 

f. Penyelesaian kredit bermasalah 

Jika sudah pada kredit macet maka 

harus ada tindakan penyitaan untuk 

di lelang. 

4. Masalah yang sering muncul dan 

solusinya : 

a. Suku bunga berubah menjadi tinggi 

sehingga solusinya adalah 

memberikan edukasi, KPR isi 

ulang, dan KPR take over 

b. OTS yang lama sehingga solusinya 

adalah  bertanya langsung kepada 

warga sekitar, meminta bantuan 

petgawai Bank BTN terdekat 

dengan domisili nasabah dan 

menjelaskan kepada nasabah bahwa 

dalam pengerjaan. 

Saran 

Berdasarkan dari hasil penelitian 

tersebut, berikut ini adalah beberapa saran 

yang diharapkan dapat dilakukan untuk 

pelaksanaan kegiatan yang lebih baik di 

masa yang akan datang. Berikut saran – 

sarannya : 

1. Saran bagi Loan Service Bank BTN 

Cabang Surabaya: 

a. Antara nasabah yang datang 

langsung ke kantor Bank BTN 

Cabang Surabaya dan nasabah 

yang melalui telepon tidak merasa 

terganggu, sebaiknya Bank BTN 

Cabang Surabaya menambah 

karyawan untuk melayani nasabah 

melalui via telepon dan dapat 

mengawasi dokumen nasabah yang 

sudah siap diambil jika sudah 

melakukan pelunasan. 

b. Supaya nasabah dapat terlayani 

tanpa ada yang merasa diutamakan 

maka sebaiknya dibuat urutan 

nomor di tempat bagian loan 

service pengajuan. 

2. Bagi Penulis yang akan datang : 

a. Diharapkan saat pertama kali 

datang untuk melakukan 

wawancara tetapi petugas sedang 
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dalam melakukan pendidikan 

diluar kota maka dapat berjanjian 

terlebih dahulu dengan telepon 

atau via pesan. 

b. Diharapkan saat mengkonfirmasi 

nama-nama yang dapat melakukan 

penelitian, penulis dan penulis 

lainnya memilih satu orang untuk 

berkordinasi. 

Implikasi Penelitian 

Berdasarkan saran yang ditulis maka 

implikasi yang sudah dilakukan adalah 

sebagai berikut : 

1. Saat pertama kali datang untuk 

wawancara penulis meminta nomer 

handphone petugas yang 

bersangkutan untuk berjanjian di 

waktu yang longgar. 

2. Setelah hari saat dijanjikan ke dua 

kalinya yang menelepon adalah 

perwakilan agar tidak banyak yang 

telepon masuk. 
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