BAB V
PENUTUP
5.1.

Kesimpulan
Pada bab kesimpulan akan di jelaskan mengenai uraian singkat yang di

jabarkan dengan baik dari hasil penelitian dan pembahasan. Berdasarkan hasil
penelitian yag telah di uraikan, maka pembahasan diatas dapat di ambil
kesimpulan mengenai peranan Customer Service dalam meningkatkan pelayanan
terhadap nasabah di Bank Mandiri Cabang Pembantu Kupang Indah. Kesimpulan
yang dapat diambil adalah Tugas, Wewenang dan Tanggung jawab seorang
Customer Service pada bank Mandiri Cabang Pembantu Kupang Indah
diantaranya adalah melayani nasabah dengan membantu nasabah untuk memenuhi
segala kebutuhannya, membantu nasabah dalam membuka rekening tabungan,
deposito, dan giro, memberikan pelayanan kepada nasabah dalam hal penggantian
kartu debit, pelayanan pendaftaran Mandiri On-line dalam bentuk web dan
aplikasi Mobile yang dapat mempermudah para nasabah untuk

melakukan

transaksi perbankan tanpa harus datang ke kantor, menyelesaikan komplain
nasabah, kemudian melakukan tugas Marketing yaitu kegiatan mencari nasaba
baru, Cross selling, dan Mantaince nasabah lama. Customer Service pada Bank
Mandiri Cabang Pembantu juga memiliki wewenang yaitu: menyaksikan nasabah
mengisi formulir pembukaan rekening, meminjam identitas nasabah dan
mencocokkannya foto nasabah, meminta nasabah untuk menandatangani formulir
pengajuan rekening, melakukan verifikasi tanda tangan nasabah, melakukan
penolakan permintaan BG dan cek apabila tidak memenuhi persyaratan,
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melakukan penutupan rekening atas dasar permintaan dari nasabah, melakukan
pemblokiran rekening nasabah baik atas permintaan nasabah atau pihak lain yang
berwenang.
Dalam menjalankan tugas sebagai pemberi pelayanan kepada nasabah
seorang Customer service memiliki tanggung jawab untuk menjalankan seluruh
tugas dan wewenangnya dengan baik agar nasabah dapat merasakan kepuasannya
dan setia untuk bertransaksi di Bank Mandiri Cabang Pembantu Kupang Indah
serta merasakan kenyamanan dalam bertransaksi. Untuk menjalankan tanggung
jawabnya sebagai Customer Service di tuntut untuk mengikuti semua peraturan
yang telah di buat perusahaan sesuai dengan standar operasional antara lain adalah
strategi pelayanan yang dilakukan oleh Customer Service dalam melayani nasabah
diantarannya melakukan Service Excellence dengan maksimal kepada nasabah,
dan kesiapan para Customer service dalam mengatai permasalahan yang muncul
secara profesional. Untuk mewujudkan penerapan Service Excellence yang
maksimal maka perusahaan telah menetapkan tiga kemampuan yang harus
dilakukan, yaitu dengan sikap awal melayani nasabah dengan sapaan,
mempersilahkan duduk dan berjabat tangan, yang kedua dengan sikap melayani
nasabah, sikap yang harus dilakukan oleh Customer Service Bank Mandiri
Cabang Pembantu Kupang Indah melayani nasabah dengan cepat, tepat dan fokus,
yang terakhir adalah sikap akhir setelah menyelesaikan tugas melayani nasabah
yaitu dengan mengucapkan terima kasih daan menawarkan bantuan jika
kemungkinan ada kebutuhan lain yang diinginkan oleh nasabah.
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Strategi pelayanan yang dilakukan Customer Service di bandingkan
pesaing diantarannya adalah dengan menggunakan standar pelayanan berdasarkan
maksimal waktu untuk mempercepat tugas operasionalnya sehingga nasabah tidak
terlalu lama dalam mengantri, pelayanan berdasarkan maksimal waktu digunakan
untuk pelayanan pembukaan rekening selama maksimal tujuh belas menit dan
lima menit maksimal dalam pelayanan pergantian kartu debit nasabah.
Hambatan-hambatan yang dialami Customer Service Bank Mandiri
Cabang Pembantu Kupang Indah antara lain adalah sarana prasarana yang kurang,
contohnya adalah tempat duduk untuk mengantri. SDM yang kurang untuk
Customer Service, timbulnya permasalahan maupun pengaduan komplain yang
berbeda-beda setiap harinnya, gangguan teknis dari perusahaan sendiri.Solusi
yang dilakukan Customer Service dalam mengatasi hambatan yang dihadapi
dalam melayani nasabah adalah dengan menyiapkan kotak saran untuk nasabah
yang akan di tujukan kepada Customer Service, mengupdate atau mencari
informasi melalui media masa, atau meminta bantuan kepada atasan seperti
Supervisior.
5.2.

Saran
Dari kesimpulan di atas penulis dapat memberikan saran penelitian yang

ditujukan pada peneliti selanjutnya yang akan meneliti pada topik dan perusahaan
yang sama. Saran dari penulis untuk peneliti selanjutnya yang akan meneliti topik
tentang Penerapan pelayanan Customer Service dalam meningkatkan pelayanan
terhadap nasabah adalah untuk melakukan observasi dengan jangka waktu yang
lama misalnya dua minggu atau mungkin satu bulan terdapat empat kali observasi

81

yang dilakukan agar praktek langsung pelayanan operasional yang dilakukan oleh
Customer service sesuai dengan hasil wawancara yang telah dilakukan bersama
dengan Customer Service pada Bank tersebut. Untuk peneliti selanjutnya pada
Bank Mandiri dengan cabang yang berbeda, saran yang dapat penulis berikan
adalah membuat perbandingan apakah Customer Service pada Bank Mandiri
kantor cabang maupun kantor unit dalam melakukan tugas dan tanggung
jawabnya memiliki kesamaan standar operasional yang dilakukan dalam melayani
nasabah.
5.3.

Implikasi Penelitian
Selain memberikan saran,

penulis juga dapat memberikan masukan

kepada Bank Mandiri Cabang Pembantu Kupang Indah agar pelayanan lebih baik
lagi dan nasabah merasa nyaman untuk melakukan transaksi, saran yang dapat
penulis berikan adalah tidak terlalu lama untuk menindaklanjuti saran-saran
nasabah yang telah dituliskan di kotak saran dan membuatkan stiker atau papan
penilaian bertulisan puas dan tidak puas untuk nasabah yang kemudian di letakkan
di kotak. Agar perubahan yang dinginkan oleh nasabah untuk Bank Mandiri
segera terwujud untuk kenyamanan nasabah.
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