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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Masalah 

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. 

Pengembangan ini bertujuan untuk mempertahankan jumlah nasabah yang 

sudah ada dan  mendapatkan nasabah baru yang pontensial. 

Selain itu, untuk mempertahankan dan meningkatkan jumlah 

nasabah maka bank harus menjaga citra yang baik dan positif di mata 

masyarakat. Untuk mempertahankan citra ini bank dapat membangunnya 

melalui peningkatan kuantitas dan kualitas produk perbankan yang 

dihasilkan, dan juga melalui kualitas pelayanan yang diberikan kepada 

nasabahnya. Untuk bisa mencapai tujuan tersebut, maka lembaga 

perbankan harus mempunyai karyawan yang kompoten, handal, dapat 

dipercaya, juga mampu menangani setiap kebutuhan masyarakat.  

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-
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bentuk lain dalam rangka meningkatkan derajat hidup masyarakat. 

Perbankan di Indonesia memiliki peranan penting dalam perekonomian 

negara, yaitu sebagai lembaga perantara keuangan. Secara garis besar, 

Perbankan didirikan dengan tujuan memudahkan masyarakat dalam 

bertransaksi keuangan dengan menggunakan layanan – layanan banking 

yang telah disediakan oleh perbankan itu sendiri. Selain itu, perbankan 

juga didirikan dengan maksud dan tujuan untuk mendapatkan laba atau 

keuntungan yang optimal melalui aset yang dimiliki secara baik dan tepat. 

Peran perbankan sangat mempengaruhi kegiatan ekonomi suatu negara. 

Semakin maju suatu negara, maka semakin besar pula peran perbankan 

dalam mengendalikan ekonomi negara tersebut. 

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, bank membuat dan 

memasarkan produk dan jasa yang di keluarkan oleh bank. Pada dasarnya, 

produk dan jasa yang dikeluarkan oleh bank harus disesuaikan dengan 

kebutuhan nasabah sebagai  pengguna produk dan jasa dari bank tersebut. 

Semakin banyak persaingan antara bank pada zaman sekarang ini, 

membuat semua perbankan harus melakukan inovasi pada produk dan jasa 

yang ditawarkan. Misalnya dengan penawaran bunga, simpanan yang 

tinggi, dan juga menyediakan berbagai macam undian serta berbagai 

keuntungan lainnya. Tingkat persaingan bank di indonesia sangat ketat, 

baik bank swasta, bank pemerintah, bank daerah maupun bank asing yang 

ada di indonesia.  
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Selain memberikan inovasi, dalam melayani nasabah juga menjadi 

salah satu bagian penting yang harus diperhatikan oleh lembaga perbankan 

khususnya teller. 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). 

Pengertian Pelayanan prima pada nasabah itu sendiri dapat 

diperluas dalam memberikan pelayanan, dalam hal ini pihak bank 

memberikan pelayanan secara maksimal kepada nasabah, dan secara 

profesional memiliki kesiapan dalam menghadapi juga mengatasi 

permasalahan yang sering muncul. Pelayanan ini akan menimbulkan kesan 

yang baik bagi nasabah sehingga 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 
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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. Teller juga mendukung pengembangan 

bisnis bank serta  memberikan pelayanan terbaik, cepat dan tepat terhadap 

nasabah. Seorang teller patut memiliki ketrampilan yang mendukung 

pemberian pelayanan prima kepada nasabah. Seorang teller dapat 

menciptakan citra profesional, ramah dan sikap yang konsisten dalam 

menjalankan tugas pelayanan perbankan dengan memperhatikan hal-hal 

seperti sikap yang ramah, tidak membeda-bedakan nasabah, dan jujur. 

Selain itu, dengan adanya kualitas pelayanan terbaik yang 

diberikan teller kepada nasabah bisa berdampak kepuasan bagi nasabah. 

Kepuasan nasabah adalah persepsi nasabah bahwa apa yang mereka 

impikan telah terpenuhi melalui jasa pelayanan atau pun produk bank. 

Penelitian ini dilakukan di Bank Rakyat Indonesia Kantor Cabang 

Tanjung Perak Surabaya. Alasan peneliti memilih Bank Rakyat Indonesia 

Kantor Cabang Tanjung Perak Surabaya sebagai tempat peneltian karena 

lokasi terjangkau. Selain itu, untuk mencari tahu lebih dalam mengenai 

kepuasan pelayanan teller yang dilakukan di bank tersebut. Dengan 

demikian, sebagai petugas bank yang bekerja dibagian front line dan selalu 
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berhadapan dengan nasabah, teller pada Bank Rakyat Indonesia Kantor 

Cabang Tanjung Perak Surabaya mampu memberikan pelayanan prima 

kepada nasabah demi meningkatkan kepuasan nasabah kepada bank.  

Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan 

penelitian dengan judul: “PELAYANAN TELLER UNTUK KEPUASAN 

NASABAH PADA BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK 

KANTOR CABANG TANJUNG PERAK SURABAYA” . 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas, memiliki beberapa rumusan 

masalah diantaranya sebagai berikut:  

1. Apa saja tugas dan tanggung jawab teller pada Bank Rakyat 

Indonesia Kantor Cabang Tanjung Perak Surabaya ? 

2. Apa saja fungsi dan syarat menjadi seorang teller Pada Bank Rakyat 

Indonesia Kantor Cabang Tanjung Perak Surabaya ? 

3. Apa saja peralatan kerja yang dimiliki teller dalam melayani nasabah 

pada Bank Rakyat Indonesia Kantor Cabang Tanjung Perak 

Surabaya ? 

4. Bagaimana kepuasan nasabah terhadap pelayanan teller pada Bank 

Rakyat Indonesia Kantor Cabang Tanjung Perak Surabaya ? 
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1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah diatas, memiliki beberapa tujuan 

diantaranya sebagai berikut: 

1. Mengetahui dan memahami tugas dan tanggung jawab teller pada 

Bank Rakyat Indonesia Kantor Cabang Tanjung Perak Surabaya 

2. Mengetahui dan memahami fungsi dan syarat menjadi seorang 

teller pada Bank Rakyat Indonesia Kantor Cabang Tanjung Perak 

Surabaya 

3. Mengetahui dan memahami peralatan kerja yang dimiliki teller 

dalam melayani nasabah pada Bank Rakyat Indonesia Kantor 

Cabang Tanjung Perak Surabaya 

4. Mengetahui dan memahami kepuasan nasabah terhadap 

pelayanan teller pada Bank Rakyat Indonesia Cabang Tanjung 

Perak Surabaya 

 

1.4 Manfaat penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagai berbagai pihak 

diantaranya: 

1. Bagi Penulis 

Menambah ilmu pengetahun dan wawasan mengenai pelayanan 

teller untuk kepuasan nasabah Pada Bank Rakyat Indonesia 

Kantor Cabang Tanjung Perak Surabaya. 
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2. Bagi Bank Rakyat Indonesia Kantor Cabang Tanjung Perak 

Surabaya 

Sebagai bahan evaluasi pada Bank Rakyat Indonesia Kantor 

Cabang Tanjung Perak Surabaya terhadap pelayanan yang telah 

dilakukan teller untuk memberikan kepuasan kepada nasabah. 

3. Bagi STIE Perbanas Surabaya 

Sebagai bahan referensi bagi mahasiswa yang akan melakukan 

penelitian yang sama di kemudian hari dan sebagai bahan 

bacaan di perpustakaan STIE Perbanas Surabaya. 

 

 


