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ABSTRACT 

 

Banks are financial institutions engaged in the service sector that are required to provide the 

best service (Service excellent). In order to win the increasingly fierce banking competition. 

Excellent service provided to customers or prospective customers will have an impact on 

satisfaction. Excellent service is a business that increases customer satisfaction. Teller is an 

employee who works in the frontline of a banking hall and conducts direct transactions with 

customers in the form of receipts or cash or non-cash withdrawals. The research objective 

was to find out the teller services for customer satisfaction at Bank Rakyat Indonesia Tanjung 

Perak Branch Office Surabaya. The number of respondents in this study amounted to 82 

respondents from customers of Bank Rakyat Indonesia Tanjung Perak Branch Office 

Surabaya. The researcher used the descriptive method. The results of this study indicate that 

the quality of teller services has an average value of 4.57% in the "Very Good" category. 

While customer satisfaction shows an average value of 4.53% in the category "Very 

Satisfied" means that teller services have a positive effect. on customer satisfaction. Thus it 

can be concluded that service quality is in a very good category and customer satisfaction is 

in the very satisfied category. 

 

Keywords: Services. teller. Customer satisfaction 

 

PENDAHULUAN 

 

 Bank merupakan lembaga 

keuangan yang bergerak pada bidang 

pelayanan jasa yang berusaha untuk 

memberikan pelayanan yang terbaik 

(Service excellent). Agar mampu 

memenangkan persaingan perbankan yang 

saat ini semakin ketat, dengan itu bank 

harus berusaha  mengembangkan konsep 

pelayanan terbaik untuk nasabahnya. 

Menurut Undang-undang RI Nomor 10 

Tahun 1998 Tanggal 10 November 1998 

menerangkan bahwa perbankan adalah 

badan usaha yang menghimpun dana dari 

masyarakat dalam bentuk kredit dan atau 

bentuk-bentuk lain dalam rangka 

meningkatkan derajat hidup masyarakat 

 Dalam membuat usahanya, 

pelayanan prima yang diberikan oleh 

seorang teller akan memberikan kepuasan 

terhadap nasabah, sehingga nasabah tetap 

percaya untuk menginvestasikan dananya 

terhadap Bank. Selain itu, nasabah juga 

akan menjadi loyal terhadap bank yang 

nantinya dapat memberikan keuntungan 

dalam jangka waktu yang panjang. 

Pelayanan prima yang diberikan teller 

kepada nasabah juga menjadi salah satu 

nilai yang menunjukan bahwa teller 

tersebut profesional. 

 Pelayanan merupakan usaha yang 

mempertinggi kepuasan nasabah 

pelanggan. Sedangkan pengertian 

pelayanan prima merupakan pelayanan 

terbaik. karena sesuai dengan standar 

pelayanan yang berlaku atau yang dimiliki 

instantsi pemberian layanan, dalam 

konteks ini adalah bank. (Ikatan Bankir 

Indonesia, 2014:75). 

 Pelayanan ini akan menimbulkan 

kesan yang baik bagi nasabah sehingga 

mailto:2016110584@students.perbanas.ac.id


 

2 

 

nantinya mereka akan datang kembali 

untuk menjadikan rekan bisnis bank yang 

baik. Bentuk pelayanan prima ini 

dilakukan dengan cepat, tepat, ramah dan 

nyaman sehingga dapat memenuhi 

kepuasan nasabah, bahkan melebihi apa 

yang menjadi harapan nasabah. 

 Teller merupakan salah satu bagian 

unit organisasi yang berada di garis depan 

(Front liner) yang memberikan pelayanan 

terbaik terhadap nasabah. Tugas seorang 

teller membantu nasabah dalam dalam 

bentuk transaksi tunai atau nontunai. 

Kualitas pelayanan terbaik yang diberikan 

teller kepada nasabah bisa berdampak 

kepuasan bagi nasabah. 

 Agar pembahasan dalam penelitian 

ini terarah maka akan di batasi masalah-

masalah yaitu tugas dan tanggung jawab 

teller pada Bank Rakyat Indonesia Kantor 

Cabang Tanjung Perak Surabaya, seperti 

apa fungsi, syarat-syarat menjadi seorang 

teller, apa peralatan kerja teller serta 

bagaimana pelayanan teller terhadap 

kepuasan nasabah pada bank tersebut. 

 Adapun yang menjadi tujuan yang 

hendak dicapai adalah mengetahui 

pelayanan teller terhadap kepuasan 

nasabah pada Bank BRI Kantor Cabang 

Tanjung Perak Surabaya. 

TINJAUAN PUSTAKA 

Pengertian Bank 

 Bank adalah sebuah lembaga 

intermediasi  keuangan umumnya 

didirikan dengan kewenangan untuk 

menerima simpanan uang, meminjamkan 

uang, dan menerbitkan surat promes (surat 

sanggup bayar) atau yang dikenal dengan 

banknote 

 Kasmir, (2013 : 11) mendefinisikan 

Bank adalah Lembaga Keuangan yang 

kegiatan utamanya menghimpun dana dari 

masyarakat dan menyalurkan kembali dana 

tersebut ke masyarakat serta memberikan 

jasa  bank lainnya 

 menurut Undang-undang RI nomor 

10 tahun 1998 tentang perbankan (pasal 1 

ayat 2), definisi Bank adalah badan usaha 

yang menghimpun dana dari masyarakat 

dalam bentuk simpanan dan menyalurkan 

kembali kepada masyarakat dalam bentuk 

kredit dan atau juga dalam bentuk-bentuk 

lainnya dengan tujuan untuk meningkatkan 

taraf hidup masyarakat banyak. 

Jenis Bank 

 Berdasarkan Undang-Undang 

Republik Indonesia No.7 Tahun 1992 

Tentang perbankan sebagaimana telah 

diubah dengan Undang-Undang No.10 

tahun 1998 membagi bank menjadi dua 

jenis yaitu Bank Umum adalah bank yang 

melaksanakan kegiatan usaha secara 

konvensional atau berdasarkan prinsip 

syariah dalam kegiatannya memberikan 

jasa dalam bentuk lalu lintas pembayaran 

dan Bank Perkreditan Rakyat adalah bank 

yang melaksanakan kegiatan usaha secara 

konvensional atau berdasarkan prinsip 

syariah dalam kegiatannya tidak 

memberikan jasa dalam lalu lintas 

pembayaran. 

Fungsi Bank 

 Sentosa Sembiring, (2014:18) 

mengemukakan bahwa fungsi utama 

perbankan Indonesia adalah sebagai 

penghimpun dan penyaluran dana kepada 

masyarakat.   

 Menurut Mudrajad Kuncoro dan 

Suhardjono,  (2011:66)  Fungsi utama 

Bank yaitu lembaga yang menghimpun 

dana masyarakat dalam bentuk simpanan, 

yang menyalurkan dana masyarakat dalam 

bentuk kredit, dan melancarkan transaksi 

perdagangan dan peredaran uang. 

Pelayanan Teller 

 Menurut Ikatan Bankir Indonesia ( 

2014 : 3), Teller adalah petugas Bank yang 

bekerja di front liner banking hall dan 

melakukan transaksi langsung dengan 

nasabah dalam bentuk penerimaan atau 
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penarikan baik berupa transaksi tunai/non 

tunai dan melakukan pembukuan ke dalam 

sistem Bank.  Teller adalah salah satu 

petugas Bank yang bertanggung jawab 

untuk menerima simpanan, mencair cek, 

dan memberikan jasa pelayanan perbankan 

lainnya kepada masyarakat; tanda tangan 

pengesahan kasir diperlukan sebagai tanda 

sah suatu dokumen transaksi; pada 

lembaga keungan, pada umumnya kasir di 

belakang gerai (counter), pada Bank besar 

telah ditetapkan tugas dan fungsi kasir 

berdasarkan uraian tugas, misalnya 

seorang kasir memproses penerima 

simpanan yang diterima lewat surat, 

menyimpanan, dan mencatat seluruh bukti 

penyimpanan dan pembayaran dari setiap 

nasabah. 

Fungsi, Tugas Dan Tanggung Jawab 

Teller 

 Menurut Ikatan Bankir Indonesia, 

(2014: 5) Teller mempunyai fungsi yaitu 

memberikan pelayanan kepada nasabah 

dalam bentuk kegitan 

penyetoran/penarikan tunai maupun non 

tunai dan melakukan pemindahaan 

bukuan. 

  Selain itu adapun tugas seorang 

teller yaitu menerima penyetoran nasabah, 

memproses transfer, mengvaslidasi 

transaksi nasabah, memastikn jaringan 

dalam kondisi baik, menjaga kerapian dan 

kebersihan counter teller. 

 Adapun tanggung jawab yang 

harus teller lakukan yaitu : 

1. Menjaga keamanan dan kebersihan 

perlengkapan Teller. 

2. Menjaga kebersihan dan kerapian 

ruang kerja. 

3. Menjaga rahasia nasabah dan juga 

bank. 

4. Melayani nasabah dengan baik, 

teliti dan cepat. 

5. Mematuhi peraturan Bank yang 

dimiliki oleh bank. 

 

Konsep Pelayanan 

Pengertian Pelayanan  

 Pelayanan adalah salah satu 

kegiatan atau urutan kegiatan yang terjadi 

dalam innteraksi langsung antar seseorang 

dengan orang lain dan menyediakan 

kepuasaan pelanggan. (Sampara, 2011:5) 

 Sedangkan menurut Ikatan Bankir 

Indonesia, (2014: 75) Pelayanan 

merupakan kegiatan yang ditawarkan 

kepada konsumen atau nasabah yang 

dilayani, yang bersifat tidak terwujud dan 

tidak dapat dimiliki 

Pelayanan Prima 

 Pelayanan Prima adalah pelayanan 

terbaik atau layanan yang luar biasa dalam 

memenuhi harapan dan pelanggan. 

Pelayanan ini menimbulkan kesan yang 

bagi nasabah atau pelanggan sehingga 

mereka akan seterusnya datang kembali 

untuk menjadi rekan bisnis bank dengan 

baik. Pelayanan prima menggambarkan 

pendekatan seluruhnya dari seorang 

karyawan bank kepada nasabahnya. 

 Bentuk pelayanan prima yang baik 

adalah pelayanan dilakukan dengan ramah, 

cepat, tepat dan nyaman sehingga dapat 

memenuhi kepuasan nasabah atau 

harapannya nasabahnya. Pelayanan prima 

sebagai tuntutan pelayanan yang dapat 

memuaskan nasabah, maka memerlukan 

persyaratan agar dapat dirasakan oleh 

setiap pelayanan untuk miliki 

profesionalisme menjadi suatu aspek 

penting dan wajar dalam setiap transaksi. 

Pelayanan prima adalah segala upaya 

terbaik dari seseorang yang dapat 

diwujudkan dalam bentuk memenuhi 

kebutuhan orang lain, sehingga orang 

tersebut merasa puas ( Ikatan Bankir 

Indonesia, 2014:76). 

Pelayanan prima harus dilakukan 

sesuai dengan tuntutan dari nasabah, 

karena pelayanan menjadi tolak ukur 

kepuasan nasabah, melalui: 
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1. Kecepatan 

 Kecepatan adalah kemampuan untuk 

memberikan pelayanan yang cepat dan 

tidak memakan waktu yang lama. 

2. Keramahan 

 Keramahan dapat menciptakan 

kerjasama yang baik dengan nasabah, 

keramahan merupakan kunci 

keberhasilan suatu pelayanan. 

3. Ketepatan 

 Pelayanan yang cepat yang sesuai 

dengan keinginan nasabah. 

4. Kenyamanan 

 Dapat menciptakan suasana yang 

nyaman agar dapat berpengaruh 

positif bagi bank dimana nasabah 

menjadi loyal. 

 

Budaya pelayanan prima 

merupakan cara menyelaraskan semua 

faktor yang berkaitan dengan pelayanan 

prima. Berikut ini faktor yang berkaitan 

dengan pelayanan prima: 

 

1. Kemampuan,  dalam hal ini 

berhubungan dengan pengetahuan dan 

ketrampilan yang dapat mendukung 

pelayanan prima kepada nasabah. 

2. Sikap, berkaitan dengan perilaku yang 

diberikan ketika menghadapi nasabah 

dan harus sesuai dengan kemauan dan 

kondisi nasabah. 

3. Penampilan, kemampuan yang 

berkaitan dengan fisik maupun non 

fisik dapat menciptakan kepercayaan 

dari nasabah 

4. Tindakan, Adalah suatu perbuatan 

dalam kegiatan yang nyata dapat di 

lakukakan dalam memberikan 

pelayanan kepada nasabah. 

5. Tanggung jawab, salah satu sikap 

yang menunjukkan keberpihakan 

kepada nasabah sabagai wujud 

kepedulian atau menjaga kepuasaan 

nasabah. 

 

Adapaun manfaat yang dapat 

diperoleh perbankan dengan melakukkan 

pelayanan prima adalah meningkatkan 

citra perusahan, promosi  bagi bank, dapat 

menciptakan kesan pertama yang baik, 

menciptakan daya saing dan mampu 

meningkatkan loyalitas nasabah bagi bank. 

METODE PENELITIAN 

Desain Penelitian 

 Menurut Indrawan (2014:30) 

Desain Penelitian adalah salah satu 

gambaran umum penelitian yang akan 

dilaksanakan oleh peneliti untuk mencapai 

tujuan tertentu. Sedangkan Metode 

Penelitian merupakan salah satu cara yang  

dipilih untuk menyelesaikan masalah yang 

diajukan dalam suatu riset. Desain 

penelitian atau biasanya disebut juga 

metode penelitian merupakan cara ilmiah 

untuk mendapatkan data dengan tujuan 

dan kegiatan tertentu  (Sugiyono 2017:2). 

 Pada penelitian ini, peneliti 

menggunakan jenis penelitian deskriptif. 

Penelitian deskriptif adalah penelitian yang 

berusaha mendeskripsikan suatu peristiwa, 

keadaan, objek atau segala sesuatu yang 

terkait dengan variabel-variabel yang bisa 

dijelaskan baik menggunakan angka 

maupun kata-kata. Segala sesuatu yang 

nantinya akan menjadi data diambil dari 

hasil wawancara dan penyebaran kuesioner 

(Setyosari, 2012) 

Batasan Penelitian 

 Batasan penelitian yang digunakan 

antara lain: 

1. Pemahaman mengenai gambaran umum 

teller seperti tugas teller, tanggung 

jawab teller, fungsi teller, syarat-syarat 

menjadi seorang teller, dan peralatan 

penunjang teller pada saat bekerja yang 

ada pada Bank Rakyat Indonesia 

Cabang Tanjung Perak Surabaya. 

2. Nasabah yang ada pada Bank Rakyat 

Indonesia Kantor Cabang Tanjung 

Perak Surabaya. 

3. Bank yang digunakan sebagai tempat 

penyebaran kuesioner adalah Bank 

Rakyat Indonesia Kantor Cabang 

Tanjung Perak Surabaya. 
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Data dan  Metode Pengumpulan data 

Sumber Data 

 

 Data yang akan digunakan dalam 

penelitian ini adalah data primer dan data 

sekunder. Data primer adalah data yang 

diperoleh secara langsung dari narasumber 

sedangkan data sekunder adalah dapat 

diperoleh dari sumber yang sudah ada. 

Penelitian ini fokus pada pengumpulan 

data melalui penyebaran kuesioner. 

 

Metode Pengumpulan Data 

  

1. Wawancara 

Metode yang dilakukan dengan cara 

mengajukan sejumlah pertanyaan 

dengan narasumber dengan pihak yang 

terkait. Pihak yang terkait tersebut 

adalah pegawai Bank Teller Rakkyat 

Indonesia Cabang Tanjung Perak 

Surabaya. 

2.  Kuesioner  

 Kuesioner merupakan teknik 

pengumpulan data yang berisi 

pertanyaan-pertanyaan yang harus 

dijawab oleh responden. 

3. Metode Studi Pustaka 

Pengumpulan data dengan cara studi 

pustaka untuk kebutuhan penelitian 

melalui buku-buku, jurnal ataupun 

Tugas Akhir terdahulu, serta mencari 

informasi-informasi terkait dengan 

penelitian ini. 

 

Teknik Analisis 

 

Teknik yang dipakai dalam 

penelitian ini merupakan analisis deskriptif  

yang digunakan untuk mendeskripsikan 

hasil penelitian di lapangan. Analisis 

deskriptif juga mampu memberikan 

gambaran secara umum seperti  

penyebaran kuesioner yang akan ditujukan 

kepada nasabah pada lokasi penelitian dan 

dapat merubah data hasil penelitian 

menjadi informasi yang dapat 

dipergunakan untuk mengambil 

kesimpulan. Adapun langkah-langkah  

dalam analisis ini, yaitu :   

1. Mengelola Data 

2. Menganalisis Data 

3. Penjelasan Hasil Analisis  

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

Gambaran Subyek Penelitian 

 

 Subjek penelitian ini dilakukan 

pada Bank Rakyat Indonesia  Kantor 

Cabang Tanjung Perak Surabaya. Dalam 

bab gambaran umum dan subjek Penelitian 

ini peneliti akan menjelaskan tentang 

beberapa point yaitu; Sejarah Umum Bank 

Rakyat Indonesia, Visi, Misi dan profil 

usaha Bank Rakyat Indonesia, serta 

Struktur Organisasi Bank Rakyat 

Indonesia  Kantor Cabang Tanjung Perak 

Surabaya 

 

Sejarah Berdirinya Perusahaan 

 

 Bank Rakyat Indonesia (BRI) 

adalah salah satu Bank milik pemerintah 

yang terbesar di Indonesia. Pada awalnya 

Bank Rakyat Indonesia (BRI) didirikan di 

Purwokerto, Jawa Tengah oleh Raden Bei 

Aria Wirjaatmadja dengan nama De 

Poerwokertosche Hulp en Spaarbank der 

Inlandsche Hoofden atau “Bank Bantuan 

dan Simpanan Milik Kaum Priyayi 

Purwokerto”, suatu Lembaga Keuangan 

yang melayani orang-orang berkebangsaan 

Indonesia (pribumi). Lembaga tersebut 

berdiri tanggal 16 Desember 1895, yang 

kemudian dijadikakn sebagai hari 

kelahiran BRI. 

Pada periode setelah 

kemerdekaan RI, berdasarkan Peraturan 

Pemerintah No. 1 tahun 1946 Pasal 1 

disebutkan bahwa BRI adalah sebagai 

Bank Pemerintah pertama di Republik 

Indonesia. Dalam masa perang 

mempertahankan kemerdekaan pada tahun 

1948, kegiatan BRI sempat terhenti untuk 

sementara waktu dan baru mulai aktif 

kembali setelah perjanjian Renville pada 

tahun 1949 dengan perubahan nama 

menjadi Bank Rakyat Indonesia Serikat. 

Pada waktu itu melalui PERPU No. 41 
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tahun 1960 dibentuklah Bank Koperasi 

Tani dan Nelayan (BKTN) yang 

merupakan peleburan dari BRI, Bank Tani 

Nelayan dan Nederlandsche Maatschappij 

(NHM). Kemudian berdasarkan penetapan 

Presiden (Penpres) No. 9 tahun 1965, 

BKTN diintegrasikan ke dalam Bnk 

Indonesia dengan nama Bank Indoenesia 

Urusan Koperasi Tani dan Nelayan. 

 Setelah berjalan selama satu bulan, 

keluar penpres No.17 tahun 1965 tentang 

pembentukan bank tunggal dengan nama 

Bank Negara Indonesia. Dalam ketentuan 

baru itu, Bank Indonesia Urusan Koperasi, 

Tani, dan Nelayan (eks BKTN) 

diintegrasikan dengan nama Bank Negara 

Indonesia  unit II bidang Rural, sedangkan 

NHM menjadi Bank Negara Indonesia unit 

II bidang Ekspor Impor (Exim). 

Berdasarkan Undang-Undang No. 

14 tahun 1967 tentang Undang-Undang 

Pokok Perbankan dan Undang-Undang 

No. 13 tahun 1968 tentang Undang-

Undang Bank Sentral, yang intinya 

mengembalikan fungsi Bank Indonesia 

sebagai Bank Sentral dan Bank Negara 

Indonesia Unit II Bidang Rular dan Ekspor 

Impor dipisahkan masing-masing menjadi 

dua Bank yaitu Bank Rakyat Indonesia dan 

Bank Ekspor Impor Indonesia. Selanjutnya 

berdasarkakn Undang-Undang No. 21 

tahun 1968 menetapkan kembali tugas-

tugas pokok BRI sebagai bank umum. 

Sejak 1 Agustus 1992 berdasarkan 

Undang-Undang perbankan No. 7 tahun 

1992 dan peraturan pemerintah RI No. 21 

tahun 1992 status BRI berubah menjadi 

perseroan terbatas. Kepemilikan BRI saat 

itu masih 100% di tangan pemerintah 

Republik Indonesia. Pada tahun 2003, 

Pemerintah Indonesia memutuskan untuk 

menjual 30% saham bank ini, sehingga 

menjadi perusahan publik dengan nama 

resmi PT. Bank Rakyat Indonesia 

(Persero) Tbk, yang masih digunakan 

sampai dengan saat ini. 

 

 

 

 

Visi Dan Misi 

 

A. Visi 

Menjadi bank komersial terkemuka 

yang selalu memprioritaskan kepuasan 

konsumen. 

 

B. Misi 

1. Melakukan kegiatan perbankan yang 

terbaik dengan mengutamakan 

pelayanan kepada usaha mikro, kecil 

dan menengah untuk menunjang 

peningkatan ekonomi masyarakat. 

2. Memberikan pelayanan prima kepada 

nasabah melalui jaringan kerja yang 

tersebar luas dan didukung oleh 

sumber daya manusia yang 

profesional dan teknologi informasi 

yang handal dengan melaksanakan 

manajemen risiko serta praktek Good 

Corparate Governance (GCG) yang 

sangat baik. 

3. Memberikan keuntungan serta 

manfaat optimal kepada pihak-pihak 

yang berkepentingan dengan 

memperhatikan prinsip keuangan 

berkelanjutan dan praktik  tata kelola 

perusahan yang baik. 

 

Profil Usaha  

 

 PT. Bank Rakyat Indonesia 

(persero) Tbk Kantor cabang Tanjung 

Perak Surabaya memiliki produk dan jasa 

yang disediakan untuk melayani nasabah 

yaitu :  

 

1. Produk Simpanan 

 

 PT. Bank Rakyat Indonesia 

(persero) Tbk Kantor Cabang Tanjung 

Perak Surabaya memiliki produk simpanan 

yang terdiri dari : 

a. Tabungan BRI Junio merupakan 

Tabungan anak yang secara khusus 

dilengkapi fasilitas dan fitur yang 

menarik bagi kebutuhan anak. 

b. Tabungan BRI Britama merupakan 

pokok Tabungan beragam kemudahan 

dengan didukung fasilitas e-banking 
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dan system real time online yang akan 

memungkinkan nasabah untuk 

bertransaksi kapanpun dan dimanapun 

c. Tabungan Britama Valas merupakan 

Tabungan dalam mata uang asing yang 

menawarkan kemudahan transaksi dan 

nilai tukar yang kompetitif. Tersedia 

dalam 5 jenis currency meliputi USD, 

AUD, SGD, CNY dan EUR. 

d. Tabungan Haji BRI merupakan 

simpanan yang diperuntukkan bagi 

nasabah dalam mempersiapkan Biaya 

Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) 

termasuk BPIH Khusus (Haji PLUS) 

e. Tabungan Simpedes merupakan 

Simpanan masyarakat dalam bentuk 

Tabungan dengan mata uang rupiah, 

yang dapat dilayani di kantor Cabang 

khusus BRI / Kanca BRI / KCP BRI / 

BRI Unit /  Teras BRI, yang jumlah 

penyetoran dan pengambilannya tidak 

dibatasi baik frekuensi maupun 

jumlahnya, sepanjang memenuhi 

ketentuan yang berlaku. 

f. Tabunganku BRI merupakan Tabungan 

perorangan dengan persyaratan mudah 

dan ringan yang diterbitkan secara 

bersama oleh bank-bank di Indonesia 

guna menumbuhkan budaya menabung 

serta meningkatkan kesejahteraan 

masyarakat, yang bias dilayani 

diseluruh Unit Kerja BRI. 

g. Tabungan Simpedes TKI merupakan 

Tabungan Simpedes BRI hanya 

diperuntukkan TKI dengan 

rekomendasi PPTKIS (Penempatan dan 

Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia), 

yang biasa dilayani diseluruh Unit 

Kerja BRI 

h. Tabungan Britama Bisnis merupakan 

Tabungan yang memberikan 

keleluasaan lebih dalam bertransaksi, 

kejelasan dalam pencatatan dan 

keuntungan lain yang menunjang 

transaksi dan kebutuhan bisnis. 

i. Tabungan Britama X merupakan 

produk tabungan dengan desain  kartu 

debit berlogo master card khusus yang 

elegan untuk anak muda serta 

memberikan beragam kemudahan 

dalam melakukan transaksi. 

j. Tabungan BritAma Rencana merupakan 

tabungan investasi dengan setoran tetap 

bulanan yang dilengkapi dengan 

fasilitas perlindungan asuransi jiwa bagi 

nasabah. 

k. Tabungan Simpel merupakan tabungan 

untuk siswa/pelajar yang di tertipkan 

oleh Bank BRI dengan persyaratan 

yang mudah dan sederhana. 

 

2. Produk Investasi 
 

a. Deposito BRI merupakan produk 

Investasi yang memiliki jangka waktu 

dan bunga yang fleksibel dan bertujuan 

untuk mengamankan investasi dana 

nasabah. 

b. Tabungan Britama Rencana merupakan 

tabungan investasi yang memberikan 

kebebasan perencanaan dana, 

perlindungan, dan kepastian untuk 

berbagai kebutuhan seperti dana 

liburan, pendidikan, perjalanan ibadah, 

pernikahan, hingga dana pension. 

c. Tabungan BRI Simpedes Impian 

merupakan tabungan yang mampu 

mengakoodir kebutuhabn nasabah 

dalam merencanakan masa depannya 

yang berhubungan rencana investasi, 

pendidikan, maupun rencana lainnya 

yang bersifat financial. 

d. Tabungan BRI Installment Saving Junio 

merupakan fitur tabungan berjangka 

dari Tabungan BRI Junio, dimana 

nasabah menabung dalam jumlah tetap 

setiap bulan selama jangka waktu 

tertentu yang telah ditetapkan nasabah 

pada saat pembukaan rekening. 

Installment Saving Junio dapat 

digunakan sebagai alternative investasi, 

khususnya untuk mempersiapkan 

pendidikan anak. 

 

3. Produk Pinjaman 

 

a. Kredit Modal Kerja merupakan 

Fasilitas kredit untuk membiayai 

operasional usaha termasuk kebutuhan 
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untuk pengadaan bahan baku, proses 

produksi, piutang dan persediaan. 

b. Kredit Investasi merupakan Fasilitas 

kredit jangka menengah atau jangka 

panjang untuk membiayai barang / 

modal aktiva tetap perusahaa, seperti 

pengadaan mesin, peralatan, kendaraan, 

bangunan dan lain-lain. 

c. Kupedes merupakan kredit dengan 

bunga bersaing yang bersifat umum 

untuk semua sektor ekonomi, ditujukan 

untuk memnuhi Individual (badan 

usaha maupun perorangan) yang 

memenuhi persyaratan dan dilayani 

diseluruh BRI Unit dan Teras BRI. 

d. Kredit Usaha Rakyat (KUR) BRI 

merupakan Kredit Modal Kerja dan 

atau Kredit Investasi dengan plafon 

kredit sampai dengan 25 juta yang 

diberikan kepada usaha mikro, kecil 

dan koperasi yang memiliki usaha 

produktif yang akan mendapat 

penjaminan dari Perusahaan Penjamin. 

e. BRIGUNA merupakan Kredit yang 

diberikan kepada calon debitur /debitur 

dengan sumber pembayaran 

(repayment) berasal dari sumber 

penghasilan tetap (gaji/uang pensiun). 

 

4. Jasa Yang diberikan 

 

a. Bank Garansi merupakan fasilitas 

pinjaman tidak langsung/non direct 

loan dimana PT. Bank Rakyat 

Indonesia (Persero) Tbk memberikan 

jaminan kepada penerima jaminan 

(pihak ketiga) bahwa nasabah/debitur 

sanggup untuk memenuhi kewajibannya 

kepada Pihak Ketiga. Khusus dalam 

layanan Bank Garansi, PT. Bank 

Rakyat Indonesia (Persero) Tbk tidak 

mengenakan biaya bunga terhadap para 

nasabah pengusaha. 

b. Kliring merupakan proses penyampaian 

suatu surat berharga yang belum 

merupakan suatu kewajiban bagi Bank, 

dimana surat berharga tersebut 

disampaikan oleh Bank Penarik, hingga 

adanya pengesahan oleh Bank Tertarik 

melalui lembaga kliring, yang 

dinyatakan dalam mata uang rupiah. 

c. Bill Payment merupakan sarana 

pembayaran tagihan publik dengan 

memanfaatkan fasilitas ATM dan 

layanan di Teller PT. Bank Rakyat 

Indonesia (Persero) Tbk. 

d. Transfer dan LLG. Layanan Transfer 

merupakan layanan pengiriman uang 

dalam bentuk mata uang rupiah dan 

valas melalui PT. Bank Rakyat 

Indonesia (Persero) Tbk. 

e. Layanan (LLG) Lalu Lintas Giro 

merupakan layanan pengiriman uang ke 

Bank lain melalui sistem kliring. 

f. STANDBY L/C (Bank Guarantee) 

merupakan jaminan yang dikeluarkan 

oleh PT. Bank Rakyat Indonesia 

(Persero) Tbk selaku Issuing Bank 

untuk menjamin Beneficiary jika 

Aplicant melakukan wanprestasi atas 

kontrak / perikatan yang menjadi dasar 

penerbitan SBLC. 

 

Hasil Penelitian 

 

Tugas dan Tanggung Jawab Teller di 

Bank Rakyat Indonesia Kantor Cabang 

Tanjung Perak. 

 

 Hal ini sesuai dengan hasil 

wawanacara yang menyatakan bahwa 

teller telah memahami dan melaksanakan 

tugas pada Bank Rakyat Indonesia Kantor 

Cabang Tanjung Perak sebagai berikut : 

1. Seorang Teller harus datang tepat waktu 

dengan tujuan memastikan semua 

perlengkapan alat kerja berfungsi 

dengan baik seperti komputer, mesin 

penghitung uang, printer dan lain 

sebagainya. 

2. Bersikap ramah terhadap nasabah yaitu 

memberikan tiga S (Senyum,Sapah dan 

Salam). Karena dengan ramah nasabah 

yang berinteraksi dengan teller akan 

merasa di hargai. 

3. Menerima penyetoran dan penarikan 

tabungan. Jika ada nasabah yang mau 

melakukan transaksi teller harus siap 

melayani dengan sepenuh hati. Teller 
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juga harus melakukan perhitugan uang  

dan mengkonfirmasi kembali jumlah 

uang di depan nasabah. 

4. Melakukan pemeriksaan kas. 

 Teller harus bertanggung  jawab atas 

kesesuaian antara jumlah kas yang di 

sistem dengan kas yang ada atau real. 

Selain menjalankan tugas teller 

yang telah dilaksanakan dengan baik 

adapun tanggung jawab yang harus teller 

memahami dan melaksanakannya pada 

Bank Rakyat Indonesia Kantor Cabang 

Tanjung Perak Surabaya, yaitu: 

1.  Menjaga kerahasia nasabah dan bank 

 Seorang teller harus menjaga rahasia 

nasabah berupa identitas dan jumlah 

tabungan  uang  nasabah dan menjaga 

rahasia keuangan yang ada pada bank. 

2.  Melayani nasabah yang mau melakukan 

setor dan transfer 

 Seorang teller bertanggung jawab atas 

transaksi penyetoran dan transfer  yang 

ingin dilakukan seorang nasabah. 

3.  Menjaga kerapian dan kebersihan 

counter teller. Tujuannya untuk 

memberikan kenyamanan bagi teller 

agar aktivitas seorang teller pun tidak 

terganggu. 

 

Fungsi dan Syarat Teller di Bank 

Rakyat  Indonesia Kantor Cabang 

Tanjung Perak 

 

 A. Fungsi Teller di Bank Rakyat  

Indonesia Kantor Cabang Tanjung 

Perak 

 

Berdasarkan hasil wawancara 

dengan Bapak Dhany yang merupakan 

seorang pegawai Teller di Bank Rakyat 

Indonesia Kantor Cabang Tanjung Perak 

surabaya, mengatakan bahwa fungsi teller 

adalah memberikan jasa pelayanan yang 

baik kepada seorang nasabah Bank Rakyat 

Indonesia Kantor Cabang Tanjung Perak 

Surabaya dan memberikan kepuasan 

kepada nasabah. Teller juga merupakan 

salah satu petugas bank yang melayani 

nasabah pada saat melakukan transaksi 

tunai atau  non tunai. 

B. Syarat-sayarat menajdi seorang 

Teller di Bank Rakyat  Indonesia 

Kantor Cabang Tanjung Perak 

 

Untuk menjadi petugas teller yang 

baik tentunya ada beberapa syarat yang 

harus dipatuhi. Berikut ini adalah 

persyaratan untuk menjadi petugas teller di 

PT. Bank Rakyat Indonesia Kantor 

Cabang Tanjung Perak Surabaya : 

1. Minimal pendidikan D3 dan S1 untuk 

semua jurusan 

2. Berpenampilan menarik 

3.Tinggi Badan minimal untuk perempuan 

155cm dan laki-laki 160cm. 

4. Usia maksimal 24 tahun 

5. Jujur 

6. Belum menikah 

7. Ramah dan sopan 

 

Peralatan Kerja Teller di Bank Rakyat  

Indonesia Kantor Cabang Tanjung 

Perak 

 

 Dalam membantu kelancaran 

pekerjaannya, Teller patut memiliki 

peralatan-peralatan kerja, yang membantu 

dalam melayani nasabah, peralatan 

pekerjaan teller yang di lengkapi oleh 

pihak Bank Rakyat Indonesia Cabang 

Tanjung Perak Surabaya sebagai berikut: 

1. Komputer 

2. Mesin print 

3. Mesin hitung uang 

4. Lampu ultra violet  

5. Kalkulator 

6. Pulpen 

7. Stempel 

8. Tellstruk 

9. Cash Box 

 

Kepuasan nasabah terhadap pelayanan 

teller pada Bank Rakyat Indonesia 

Kantor Cabang Tanjung Perak 

 

 Bank Rakyat Indonesia adalah 

salah satu Bank milik BUMN yang 

senantiasa memberikan pelayanan terbaik 

kepada nasabah. Pemberian pelayanan 

yang baik, cepat dan tepat menjadi hal 
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yang sangat di utamakan  oleh Bank 

Rakyat Indonesia kantor Cabang Tanjung 

Perak Surabaya. Untuk kepuasan nasabah 

dapat di ukur menggunakan kuesioner. 

 

Gambaran Umum Responden 

 

Responden dalam penelitian ini 

adalah nasabah Bank Rakyat Indonesia 

Cabang Tanjung Perak Surabaya. 

Penyebaran kuesioner yang dibagikan 

berjumlah 150 akan tetapi, peneliti hanya 

memperoleh  82  kuesioner. Dengan data 

yang lengkap sejumlah 82 responden 

inilah yang dijadikan fokus dalam  

penelitian ini. Berikut ini akan disajikan 

data umum karakteristik responden 

berdasarkan umur, jenis kelamin, 

domisili/tempat tinggal, lama menjadi 

nasabah, pekerjaan dan jenis buku 

tabungan yang didapatkan pada Bank 

Rakyat Indonesia Kantor Cabang Tanjung 

Perak. 

 

1. Karakteristik 

RespondenBerdasarkan Jenis Kelamin 

  Tabel 4.1  

Distribusi Responden Berdasarkan jenis 

kelamin di Kantor Bank Rakyat Indonesia 

Cabang Tanjung Perak Surabaya sebagai 

berikut 

 

Jenis 

Kelamin 

Respond

en 

Presentas

e (%) 

Laki – laki 42 51.2 

Perempuan 40 48.8 

Jumlah 82 100 

 Sumber: data primer, 2019 

 

Berdasarkan tabel 4.1 menunjukan 

bahwa responden terbanyak berjenis 

kelamin laki-laki 51,2% dibandingkan 

berjenis kelamin perempuan 48,8%. 

 

 

 

 

 

2. Karakteristik Responden 

Berdasarkan Umur 

Tabel 4.2 

Distribusi Responden berdasarkan umur di 

kantor Bank Rakyat Indonesia Cabang 

Tanjung Perak Surabaya 

 

Umur Responden Presentase  

(%) 

17-35 

Tahun 

59 71,9 

36-55 

Tahun 

21 25,7 

56-80 

Tahun 

2 2.4 

Jumlah 82 100 

Sumber: data primer,2019 

 

Berdasarkan tabel 4.2 menunjukan 

bahwa responden terbanyak berusia 17-35 

tahun 71,9% dibandingkan dengan usia 

56-80 tahun 2,4% 

 

3. Karakteristik Responden 

Berdasarkan Umur 

Tabel 4.3 

Distribusi Responden berdasarkan tempat 

tinggal di kantor Bank Rakyat Indonesia 

Cabang Tanjung Perak Surabaya. 

 

Domisili/

Tempat 

tinggal 

Responden Presentas

e (%) 

Surabaya 65 79,3 

Sidoarjo 6 7,3 

Mojokerto 1 1,2 

Lainnya 10 12,2 

Jumlah 82 100 

Sumber: data primer, 2019 

 

 Berdasarkan tabel 4.3 menunjukan 

bahwa responden paling banyak bertempat 

tinggal di Surabaya 79,3% dibandingkan 

yang bertempat tinggal di Mojokerto 1.2% 
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4. Kareakteristik Responden   

berdasarkan Jenis Pekerjaan 

Tabel 4.4 

Distribusi Responden berdasarkan jenis 

pekerjaan di kantor Bank Rakyat 

Indonesia Cabang Tanjung Perak 

Surabaya 

 

Jenis 

Pekerjaan 

Responde

n 

Presentas

e (%) 

PNS 14 17,1 

Swasta 34 41,5 

Wiraswasta 14 17,1 

TNI/POLRI 1 1,2 

BUMN 1 1,2 

Ibu Rumah 

Tangga 

1 1,2 

Mahasiswa 2 2,4 

Lainnya 15 18,3 

Jumlah 82 100 

  Sumber: data primer, 2019 

 Berdasarkan tabel 4.4 menunjukan 

bahwa responden terbanyak pekerjaannya 

swasta 41,5% dibandingkan dengan jenis 

pekerjaan TNI/POLRI dan BUMN 1.2% 

5. Karakteristik Responden 

Berdasarkan Jenis Tabungan 

 Tabel 4.5 

Distribusi Responden Berdasarkan Jenis   

Tabungan Di Kantor Bank Rakyat 

Indonesia Cabang Tanjung Perak Surabaya 

 

Jenis 

Tabungan 

Responde

n 

Presenta

se (%) 

Simpedes 41 50,0 

BritAma 31 39,0 

BritAma 

Rencana 

2 2.4 

BritAma 

Bisnis 

2 2.4 

Tabungan 

Junio 

1 1.2 

TabunganKu 2 2.4 

Tabungan 

BRI Simpel 

2 2.4 

Jumlah 82 100 

Sumber: data primer, 2019 

Berdasarkan tabel 4.5 menunjukan 

bahwa responden memiliki jenis tabungan 

terbanyak yaitu Simpedes 50,0% 

dibandingkan dengan jenis Tabungan junio 

1,2% 

 

6. Karakteristik Responden 

berdasarkan lama menjadi 

nasabah 

Tabel 4.6 

Distribusi Responden Berdasarkan Lama 

Menjadi Nasabah Di Kantor Bank 

Rakyat Indonesia Cabang Tanjung Perak 

Surabaya 

Lama 

menjadi 

Nasabah 

Respond

en 

Presentas

e (%) 

≤ 1 Bulan 7 8.5 

> 1-5 Tahun 29 35,4 

>5 Tahun 46 56,1 

Jumlah 82 100 

Sumber: data primer, 2019 

 

Berdasarkan tabel 4.6 menunjukan 

bahwa responden terbanyak mengenai 

lama menjadi nasabah yaitu >5 (lima) 

Tahun 56,1% dibandingkan dengan lama 

menjadi nasabah ≤ 1 Bulan 8,5%. 

Tanggapan Responden 

Jawaban responden akan dilakukan 

dengan cara menghitung nilai rata-rata 

jawaban responden terhadap masing-

masing pertanyaan. Untuk mengetahui 

nilai rata-rata jawaban responden 

menggunakan interval kelas lima skala 

akan dicari dengan rumus sebagai berikut: 

 

    
       

  
  

   

 
     

 

Keterangan: 

IK = Interval Kelas 

STt = Skor Tertinggi (5) 

STr = Skor Terendah (1) 

JK = Jumlah Kelas 
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Berikut ini penjelasan dalam bentuk tabel. 

 

Tabel 4.7 

KELAS INTERVAL 

Nilai Kategori Interval 

1 Tidak Baik / 

Tidak Puas 

1.00 < X ≤ 

1.80 

2 Kurang Baik / 

Kurang Puas 

1.80 < X ≤ 

2.60 

3 Cukup Baik / 

Cukup Puas 

2.60 < X ≤ 

3.40 

4 Baik / Puas 3.40 < X ≤ 

4.20 

5 Sangat Baik / 

Sangat Puas 

4.20 < X ≤ 

5.00 

Sumber: Sofyan Siregar 2010 

Untuk menentukan nilai rata-rata 

dari responden terhadap pertanyaan yang 

sudah di jawab, maka harus menjumlahkan 

setiap indikator atau 

pertanyaan.Selanjutnya keseluruhan 

jawaban responden diukur menggunakan 

mean.  

Berdasarkan hasil tanggapan dari 

kuesioner yang sudah bagikan, maka 

berikut ini adalah hasil olahan atau analisis 

terhadap tanggapan responden dari 

masing-masing pertanyaan mengenai 

Kualitas Pelayanan dan Kepuasan nasabah. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Tanggapan Responden Terhadap 

Pertanyaan tentang Kualitas   

Pelayanan 

Tabel 4.8 

TABEL TANGGAPAN RESPONDEN 

TERHADAP VARIABEL KUALITAS 

PELAYANAN 

 
Lampiran diolah 

 

Pada tabel 4.7 menunjukan bahwa 

responden terhadap pertanyaan A.1 yaitu 

baik dalam penampilan dan pakaian yang 

dimiliki petugas teller Bank Rakyat 

Indonesia Cabang Tanjung Perak Surabaya 

menunjukan jawaban responden memiliki 

skor rata-rata 4.62%, artinya penampilan 

dan pakaian petugas teller sangat menarik 

perhatian nasabah.   

Pertanyaan A.2 yaitu sikap teller 

saat melayani nasabah yang meliputi 

senyum, keramahan, kontak mata,fokus 

dan antusias menunjukan bahwa jawaban 

responden memiliki skor rata-rata 4,63%, 

artinya sikap teller terhadap nasabah 

sangat baik pada saat melayani nasabah.  

Pertanyaan A.3 mengenai 

kerapihan dan kebersihan counter teller 

menunjukan bahwa jawaban responden 

sangat baik dengan nilai rata-rata 4,62% 

artinya, seorang teller telah 

memperhatikan kebersihan dan kerapian 

counter.  

Pertanyaan A.4 mengenai prosedur 

pelayanan kerja teller tidak berbelit-belit 

TB KB CB B SB

0 1 3 22 56

(0,00%) (1,21%) (3,65%)(26,82%)(68,29%)

0 0 1 28 53

(0,00%) (0,00%) (1,21%)(34,14%)(64,63%)

0 0 4 23 55

(0,00%) (0,00%) (4,87%)(28,04%)(67,01%)

0 1 10 25 46

(0,00%) (1,21%)(12,19%)(30,48%)(56,09%)

0 0 5 27 50

(0,00%) (0,00%) (6,09%)(32,92)%(60,97%)

0 0 6 24 52

(0,00%) (0,00%) (7,31%)(29,26%)(63,41%)

0 1 4 19 58

(0,00%) (1,21%) (4,87%)(23,17%)(70,73%)

4,57 SBKualitas Pelayanan

6 A.6 4,56% SB

7 A.7 4,63% SB

4 A.4 4,41% SB

5 A.5 4,55% SB

2 A.2 4,63% SB

3 A.3 4.62% SB

No Pertanyaan
Jawaban

MeanKategori

1 A.1 4,62% SB
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menunjukan jawaban responden sangat 

baik dengan nilai rata-rata 4,41% artinya, 

petugas teller telah memberikan pelayanan 

kepada nasabah sesuai dengan prosedur 

dan tidak berbelit-belit.  

Pertanyaan A.5 mengenai 

kelengkapan peralatan penunjang teller 

menunjukan bahwa jawaban responden 

sanagt baik dengan nilai rata-rata 4,55% 

artinya, teller telah memperhartikan 

perlengkapan alat kerja.  Sedangkan 

pertanyaan A.6 dan A.7 mengenai 

pengucapan salam pada saat memulai 

transaksi dan mengucap terima kasih pada 

saat selesai memproses transaksi 

menunjukan jawaban responden sangat 

baik dengan nilai rata-rata 4,56% dan 4,63 

artinya responden sangat senang karena di 

hargai oleh teller. Nilai rata-rata yang 

diperoleh Kualitas Pelayanan sebesar 

4,57% dengan kategori sangat baik artinya 

teller telah memberikan kualitas pelayanan 

yang sangat baik  sehingga berdampak 

kepuasan pada nasabah. 

 

2. Tanggapan Responden  Terhadap 

Pertanyaan Tentang Kepuasan   

Nasabah 

Tabel 4.9 

TABEL TANGGAPAN 

RESPONDEN TERHADAP 

VARIABEL KEPUASAN 

NASABAH 

 
Lampiran diolah 

 

Berdasarkan tabel 4.9 menunjukan 

bahwa responden terhadap pertanyaan B.1 

yaitu teller memiliki kemampuan  untuk 

berkomunikasi yang baik dengan nasabah 

di Bank Rakyat Indonesia kantor Cabang 

Tanjung Perak Surabaya memiliki nilai 

rata-rata 4,52% dengan kategori sangat 

puas, artinya teller mempunyai 

kemampuan yang sangat baik dalam hal 

berkomunikasi dengan nasabah.  

Pertanyaan B.2 mengenai teller 

melayani transaksi nasabah dengan cepat 

dan tepat memiliki nilai rata-rata 4,48% 

masuk pada kategori sangat puas. 

Pertanyaan B.3 yaitu mengenai kecapatan 

dan ketepatan petugas teller dalam 

menghitung uang di depan nasabah sangat 

puas dengan nilai rata-rata 4,49%. 

Pertanyaan B.4 yaitu teller melayani 

nasabah berdasarkan urutan kedatangan 

memiliki nilai rata-rata 4,65% dengan 

kategori sangat puas, artinya teller tidak 

membeda-bedakan nasabah  pada saat 

kegiatan transaksi hal ini telah dilakukan 

teller sesuai dengan peraturan yang di 

tetapkan di PT Bank Rakyat Indonesia 

Kantor Cabang Tanjung Perak Surabaya.  

Sedangkan pertanyaan B.5 

mengenai nasabah telah mendapatkan jasa 

pelayanan sesuai yang diharapkan 

menunjukkan dengan nilai rata-rata 4,51% 

kategori sangat puas artinya, teller telah 

memberikan jasa pelayanan yang baik 

sesuai dengan harapan nasabah. Nilai rata-

rata yang di peroleh variabel Kepuasan 

Nasabah yaitu 4,53% menunjukan “Sangat 

Puas”. 

 

Pembahasan 

 

Berdasarkan hasil penelitian, peneliti 

akan membahas kembali Pelayanan Teller 

untuk kepuasan nasabah. Teller adalah 

salah satu bagian unit organisasi yang 

berada di garis depan (front office). Tugas 

seorang teller pada bank adalah 

menerima/menyetor  uang nasabah, 

melakukan pemeriksaan kas, bersikap 

ramah terhadap nasabah  yaitu 

memberikan tiga S (senyum, sapah dan 

salam) dan seorang teller yang baik harus 

datang tepat waktu. Dalam melaksanakan 

TP KP CP P SP

0 1 5 26 50

(0,00%) (1,21%) (6,09%) (31,70%) (60,97%)

0 0 10 23 49

(0,00%) (0,00%) (12,19%) (28,04%) (59,8%)

0 0 7 28 47

(0,00%) (0,00%) (8,53%) (34,14%) (57,31%)

0 0 3 23 56

(0,00%) (0,00%) (3,65%) (28,04%) (68,29%)

0 0 7 26 49

(0,00%) (0,00%) (8,53%) (31,70%) (59,8%)

4,53% SPKepuasan Nasabah

4 B.4 4,65% SP

5 B.5 4,51% SP

2 B.2 4,48% SP

3 B.3 4,49% SP

No Pertanyaan
Jawaban

Mean kategori

1 B.1 4,52% SP
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tugasnya, teller mempunyai tanggung 

jawab yaitu menjaga kerahasia nasabah 

dan bank, melayani nasabah yang mau 

melalukan setor atau trasnfer dan menjaga 

kerapian atau kebersihan ruangan. 

Berkaitan dengan tugas dan 

tanggung jawab teller, seorang teller juga 

mempunyai fungsi dan syarat dalam 

bekerja. Fungsi seorang teller adalah 

memberikan jasa pelayanan yang baik 

kepada nasabah dan memberikan kepuasan 

kepada nasabah. Untuk menjadi seorang 

calon pegawai teller ada syarat-syarat yang 

harus dipenuhi meliputi: minimal 

pendidikan D3 dan S1 untuk semua 

jurusan, berpenampilan menarik, maksimal 

usia 24 tahun, jujur, ramah dan sopan, 

belum menikah, tinggi badan minimal 

155cm untuk perempuan dan laki-laki 

tinggi badan 160cm.  

Dalam kelancaran pekerjaannya, 

teller memiliki peralatan kerja yang 

membantu dalam  melayani nasabah. 

Peralatan kerja teller pada Bank Rakyat 

Indonesia Kantor Cabang Tanjung Perak 

Surabaya yaitu; komputer, mesin printer, 

mesin penghitung uang, lampu ultra violet, 

mesin deteksi uang, kalkulator, pulpen, 

stempel, tellstruk, dan cash box. 

Penelitian ini dilakukan dengan 

penyebaran kuesioner berjumlah 150 

responden akan tetapi peneliti memperoleh 

82 responden dengan data yang lengkap, 

peneliti mendapat jawaban responden 

melalui kuesioner yang menyatakan  

bahwa kualitas pelayanan yang ada pada 

Bank Rakyat Indonesia Kantor Cabang 

Tanjung Perak Surabaya memperoleh nilai   

rata-rata 4,57% kategori “Sangat Baik” 

artinya kualitas pelayanan yang meliputi 

penampilan, sikap, kerapihan, kebersihan, 

perlengkapan alat penunjang dan salam  

telah dilakukan seorang teller sesuai 

dengan prosedur kerja. Sedangkan 

mengenai kepuasan nasabah memperoleh 

nilai rata-rata 4,53% kategori “Sangat 

Puas” artinya pada saat berlangsungnya 

kegiatan transaksi teller mampu 

berkomunikasi dengan baik pada nasabah 

saat menyampaikan keluhan atau masalah 

yang dihadapi nasabah, pada saat kerja 

teller juga tidak membeda-bedakan  

nasabah, cepat dan teliti dalam melayani 

nasabah. Hal ini juga disampaikan oleh 

salah satu petugas teller bahwa kepuasan 

nasabah dapat diukur dari segi kualitas 

pelayanan  jasa yang diterapkan oleh 

petugas teller melalui keramahan, 

kenyamanan dan keamanan. Seorang 

nasabah akan merasa senang apabila 

harapan/impian mereka dipenuhi oleh 

petugas teller. 

 

PENUTUP 

 

Simpulan 

 

Berdasarkan latar belakang yang 

telah diuraikan pada bab satu sampai 

dengan bab empat serta hasil penelitian 

yang telah dilakukan pada bagian Teller 

PT. Bank Rakyat Indonesia Kantor 

Cabang Tanjung Perak Surabaya. Maka 

dapat peneliti simpulkan beberapa hal, 

yaitu: 

1. Tugas seorang teller pada Bank Rakyat 

Indonesia Kantor Cabang Tanjung 

Perak Surabaya adalah seorang teller 

harus datang tepat waktu, bersikap 

ramah terhadap nasabah yaitu 

memberikan tiga S (senyum, sapah dan 

salam), menerima penyetoran transfer 

atau penarikan tabungan dan 

melakukan pemeriksaan kas.  

2. Tanggung jawab teller antara lain 

adalah : 

a. Menjaga kerahasiaan nasabah dan 

bank. 

b. Melayani nasabah yang mau 

melakukan setoran dan transfer. 

c. Menjaga kerapian dan kebersihan 

counter teller. 

3. Fungsi seorang teller pada Bank Rakyat 

Indonesia Kantor Cabang Tanjung 

Perak Surabaya adalah memberikan 

pelayanan yang baik, memberikan 

kepuasan kepada nasabah dan melayani 

nasabah pada saat melakukan transaksi 

tunai atau non tunai. 
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4. Syarat untuk menjadi seorang teller 

pada bank antara lain : 

a. Minimal Pendidikan D3 dan S1 

 untuk semua jurusan. 

b. Berpenampilan menarik 

c. Tinggi badan minimal perempuan 

 155cm dan laki-laki 160cm. 

d. Maksimal usia 24 tahun. 

e. Belum menikah 

f. Jujur 

g. Ramah dan Sopan 

5. Untuk membantu kelancaran 

pekerjaannya teller pada bank rakyat 

indonesia kantor cabang tanjung perak 

surabaya mempunyai peralatan 

penunjang pada saat bekerja yaitu; 

Komputer, mesin printer, mesin 

penghitung uang, lampu ultra violet, 

kalkulator, pulpen, stempel, tellstruk 

dan cash box. 

6. Berdasarkan hasil tanggapan responden 

mengenai variabel kualitas pelayanan 

menunjukan hasil mean 4,57% dengan 

kategori “Sangat Baik. Sedangkan 

variabel kepuasan nasabah menunjukan 

hasil mean 4,53% kategori “Sangat 

Puas”. Artinya teller telah memberikan 

pelayanan jasa yang baik sesuai dengan 

harapan nasabah sehingga nasabah juga 

merasa puas dengan pelayanan yang 

diberikan teller 

 

Saran dan Implikasi 

 

Berdasarkan hasil penelitian yang 

dilakukan pada Bank rakyat indonesia 

kantor cabang tanjung perak surabaya dan 

telah disesuaikan dengan teori yang ada, 

peneliti memberi saran dan implikasi 

untuk dijadikan pertimbangan. 

 

Saran 

 

Dari kesimpulan diatas, maka 

terdapat beberapa saran yang ditujukan 

untuk peneliti selanjutnya. yaitu: 

1. Bagi peneliti selanjutnya yang akan 

melakukan penelitian dengan judul 

maupun pembahasan yang sama 

sebaiknya dilakukan dibank berbeda 

dikarenakan ketentuan dan syarat antar 

bank bisa saja berbeda. 

2. Bagi peneliti selanjutnya yang akan 

melakukan penelitian pada bank yang 

sama yaitu di Bank Rakyat Indonesia 

Kantor Cabang Tanjung Perak 

Surabaya. Sebaiknya, mencari 

pembahasan dan topik yang berbeda 

karena dalam bank memiliki banyak 

bagian operasional selain mengenal 

pelayanan teller, dengan begitu kita 

akan lebih banyak mengetahui dan 

memahami bagian-bagian dan tugas 

dalam operasional 

3. Bagi peneliti selanjutnya yang akan 

melakukan penelitian dengan topik 

serta pembahasan yang sama pada Bank 

Rakyat Indonesia Kantor Cabang 

Tanjung Perak Surabaya. Sebaiknya, 

menggunakan aturan-aturan terbaru 

yang berlaku pada tahun tersebut. 

 

Implikasi Penelitian 

  

 Berdasarkan hasil penelitian yang 

telah dilakukan, adapun beberapa 

implikasi penelitian sebagai berikut: 

1. Terkait dengan perlengkapan 

peralatan penunjang teller, Sebelum 

memulai kegiatan operasional dimulai 

harus memastikan bahwa peralatan 

kerja dalam kondisi baik. Agar tidak 

mengganggu kenyamanan nasabah. 

2. Hendaknya teller tetap 

mempertahankan dan lebih 

meningkatkan lagi kinerja kerja agar 

nasabah lebih puas dengan pelayanan 

yang diberikan oleh teller. 

3. Bank Rakyat Indonesia Kantor 

Cabang Tanjung Perak Surabaya 

dapat melakukan mengoptimalkan 

kepada seluruh pekerja untuk 

membantu tercapainya Service 

Excellence bank yang baik untuk 

tercapainya visi dan misi bank BRI. 
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