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BAB I 

PENDAHULUAN  

  

1.1 Latar Belakang Masalah  

Pada era globalisasi saat ini membuat dunia semakin terbuka salah satunya 

dalam dunia perbankan. Masyarakat saat ini membutuhkan adanya jasa perbankan 

untuk digunakan sebagai sarana menyimpan dana ataupun membantu usaha-usaha 

untuk dapat meningkatkan taraf hidup baik usaha kecil atau usaha menengah 

keatas. 

Perkembangan dalam dunia perbankan sekarang ini berkembang sangat  

cepat dikaitkan dengan kebutuhan manusia yang semakin hari semakin meningkat 

dan berbeda-beda. Dengan adanya kebutuhan yang berbeda-beda itu membuat 

bank harus memiliki Customer Service yang baik dalam memberikan pelayanan 

kepada nasabah. Customer Service atau Pelayanan Nasabah adalah setiap kegiatan 

yang dimaksud untuk memberikan kepuasan nasabah, melalui pelayanan yang 

dapat memenuhi kebutuhan dan keinginan nasabah (Wahjono, 2010). Customer 

Service Bank juga memberikan pelayanan kepada nasabah yang akan membuka 

rekening tabungan dan pembuatan Kartu ATM serta kebutuhan nasabah lainnya 

(Palopo, 2015). 

Saat ini bank akan bersaing dalam mendapatkan Customer atau nasabah. 

Persaingan yang terjadi diantara bank terjadi sangat ketat hal itu dikarenakan 

pastinya setiap bank ingin dapat meningkatkan dan mempertahankan 

kelebihannya tidak hanya dilihat dari produknya namun juga dari pelyanan yang 
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diberikan serta kemampuan dalam mengalola dana masyarakat. Selain produk 

yang dihasilkan pelayanan prima atau Service Excellent penting bagi sebuah bank 

untuk dapat merangkul nasabah sehingga dapat percaya dengan bank tersebut. 

Sebagai seorang Customer service Officer harus memiliki dasar-dasar Pelayanan 

Prima seperti etiket pelayanan, Pengenalan produk, dan dasar-dasar pelayanan 

(Banking, 2017). Konsep Service Excellent (Pelayanan Prima) adalah 

Memperbaiki barang yang rusak atau usang dan memberikan layanan yang 

menyenangkan (Jaduardi, 2010). 

Customer Service Secara umum sebuah bank dapat dilihat baik dari 

seorang Customer Service Officer karena berada di garda paling depan sebuah 

bank dalam melayani nasabah. Hal tersebut yang menjadikan Pelayanan prima 

oleh seorang Customer Service sangat penting dalam menciptakan citra baik bagi 

sebuah bank. Salah satu car untuk dapat memnerapkan konsep Pelayanan Prima 

yang baik seorang Customer Service harus memiliki kemampuan melayani 

nasabah secara cepat dan tepat serta memiliki kemampuan berkomunikasi yang 

baik. Serta diikuti dengan tersedianya sarana dan prasarana yang mendukung 

kecepatan, ketepatan, dan keakuratan dalam melayani nasabahnya (Banking, 

2017). 

  Penyusun memilih judul Tugas Akhir ini dikarenakan dalam dunia 

perbankan bank akan sangat mengutamakan pelayanan prima dalam melayani 

nasabahnya. Dengan adanya Service Excellent nasabah akan merasa nyaman saat 

dilayani dan memberikan kesan positif bank tersebut dalam hal pelayanan. Jika 

penilaian pelayanan bank baik menurut nasabah sama dengan artinya nasabah 
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mempercayai bank memiliki sistem keuangan yang baik dalam mengelola dana 

masyarakat luas.  

Sehubungan dengan uraian diatas, penyusun tertarik untuk mengamati 

pelayanan prima yang diberikan Customer Service di Bank Negara Indonesia 

Cabang Pembantu Gedangan Sidoarjo karena Customer Service benar-benar 

dituntut memberikan pelayanan prima terhadap nasabah. Untuk dapat memberikan 

gambaran mengenai apa dan bagaimana pelayanan yang baik bagi seorang 

nasabah dan untuk menambah pemahaman masyarakat apa dan bagaimana sikap 

Customer Service tersebut maka penulis tertarik untuk membahas dan 

menuangkan dalam bentuk tugas akhir yang diberi judul “Pelaksanaan Service 

Excellent oleh Customer Service pada PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. 

Kantor Cabang Pembantu Gedangan Sidoarjo. 

  

1.2 Perumusan Masalah  

Berdasarkan uraian dan penjelasan pada bab sebelumnya, maka dirumuskan 

permasalah dalm Tugas akhir ini sebagai berikut: 

1. Apa saja ketentuan dan syarat sebagai  Customer Service pada Bank Negara 

Indonesia Kantor Cabang Pembantu Gedangan Sidoarjo?  

2. Apa saja tanggung jawab dan wewenang sebagai  Customer Service pada Bank 

Negara Indonesia Kantor Cabang Pembantu Gedangan Sidoarjo?  

3. Bagaimanakah pentingnya peranan dan fungsi Customer Service dalam 

meningkatkan pelayanan prima terhadap nasabah di Bank Negara Indonesia 

Kantor Cabang Pembantu Gedangan Sidoarjo?  
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4. Bagaimana bentuk upaya Bank Negara Indonesia Kantor Cabang Pembantu 

Gedangan Sidoarjo dalam meningkatkan Customer Service agar dapat 

memberikan pelayanan prima terhadap nasabah?  

5. Bagaimana pengaruh pelayanan prima terhadap tingkat kepuasan nasabah 

pada Bank Negara Indonesia Kantor Cabang Pembantu Gedangan Sidoarjo?  

6. Apa saja hambatan dan alternatif penyelesaian dalam pelaksanaan pelayanan 

prima oleh Customer Service pada Bank Negara Indonesia Kantor Cabang 

Pembantu Gedangan Sidoarjo?  

 

1.3 Tujuan Penelitian  

Tujuan dari penyusunan  Tugas Akhir ini sebagai berikut :  

1. Untuk mengetahui ketentuan dan syarat sebagai Customer Service pada Bank 

Negara Indonesia Kantor Cabang Pembantu Gedangan Sidoarjo  

2. Untuk mengetahui tanggung jawab dan wewenang sebagai Customer Service 

pada Bank Negara Indonesia Kantor Cabang Pembantu Gedangan Sidoarjo  

3. Untuk mengetahui pentingnya peranan dan fungsu Customer Service dalam 

meningkatkan pelayanan prima terhadap nasabah di Bank Negara Indonesia 

Kantor Cabang Pembantu Gedangan  Sidoarjo  

4. Untuk mengetahui upaya Bank Negara Indonesia Kantor Cabang Pembantu 

Gedangan Sidoarjo meningkatkan Customer Service agar dapat memberikan 

pelayanan prima terhadap nasabah  
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5. Untuk mengetahui pengaruh pelayanan prima terhadap peningkatan kepuasan 

nasabah pada Bank Negara Indonesia Kantor Cabang Pembantu Gedangan 

Sidoarjo  

6. Untuk mengetahui hambatan dan alternatif penyelesaian dalam pelaksanan 

pelayanan prima oleh Customer Service pada Bank Negara Indonesia Kantor 

Cabang Pembantu Gedangan Sidoarjo  

  

1.4 Manfaat Penelitian  

Manfaat penelitian yang diperoleh dari diadakannya pengamatan ini adalah 

sebagai berikut :  

1. Bagi Penulis  

Menambah wawasan dan pengetahuann tentang pelaksanaan Service 

Excellent  oleh Customer Service yang sesungguhnya pada Bank Negara 

Indonesia Kantor Cabang Pembantu Gedangan Sidoarjo  

2. Bagi pembaca  

Memberikan informasi tentang pelaksanaan Service Excellent  oleh 

Customer Service pada Bank Negara Indonesia Kantor Cabang Pembantu 

Gedangan Sidoarjo  

3. Bagi Bank Negara Indonesia Kantor Cabang Pembantu Gedangan Sidoarjo 

Dapat menjadikan sebagai motivasi dalam meningkatkan layanan nasabah 

oleh Customer Service pada Bank Negara Indonesia Kantor Cabang 

Pembantu Gedangan Sidoarjo 
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4. Bagi STIE Perbanas Surabaya 

Sebagai Referensi dan sarana untuk menabah pengetahuan serta 

menambah informasi tentang pelaksanaan Service Excellent oleh 

Customer Service dan menambah koleksi bacaan di perpustakaan STIE 

Perbanas Surabaya 


