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ABSTRACT 
In this modern era, all banks attach great importance to service by implementing service 

excellence. Service excellence is a service that meets the quality standards of bank 

performance in accordance with customer expectations and satisfaction. Broadly speaking, 

the purpose of this study is to increase customer confidence in Bank Jatim. The research 

method uses descriptive analysis. After doing research, it can be seen that Bank Jatim is 

implementing service excellence in accordance with the provisions, conditions, 

responsibilities and authorities of Customer Service that have been set by the company. The 

implementation of service excellence at Bank Jatim has also greatly influenced the increase 

in the number of customers, reduced customer complaints, and made customers last longer. 

In improving service excellence by customer service, Bank Jatim has done several ways, one 

of which is the Roleplay which is always done every Wednesday. Excellent service for Bank 

Jatim Customer Service is very important in serving customers. In carrying out excellent 

service, of course it is not easy. There are many obstacles faced by Customer Service. The 

main obstacle faced is the challenge of facing all kinds of customer characteristics. In 

overcoming these obstacles, Bank Jatim Customer Service can train communication skills 

and gain insight by reading books and the internet related to service excellence and applying 

experiences when serving customers who have the same customer characteristics. 
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PENDAHULUAN 

Pengertian Bank menurut (Kasmir, 2012) 

“Bank yaitu lembaga keuangan yang 

memiliki kegiatan dalam menghimpun 

dana masyarakat dan menyalurkan dana 

kembali ke masyarakat dan juga 

memberikan jasa-jasa lainnya”. Sedangkan 

menurut Kesekretariatan Negara (Undang-

undang Perbankan No 10 tahun, 1998) 

tentang Perbankan, “Bank adalah badan 

usaha yang menghimpun dana dari 

masyarakat dalam bentuk simpanan dan 

menyalurkannya ke masyarakat dalam 

bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk 

lainnya dalam rangka meningkatkan taraf 

hidup rakyat banyak”. 

Di era modern ini, dunia perbankan 

berkembang dengan pesat seiring 

kebutuhan masyarakat yang semakin 

meningkat dan beraneka ragam. Para 

praktisi perbankan menyadari akan 

pentingnya peranan Customer Service bagi 

industri perbankan. Customer service 

memiliki peranan yang sangat penting 

dalam memberikan pelayanan meliputi 

penampilan maupun berperilaku dengan 

baik. Persaingan yang ketat antar bank 

pada saat ini dikarenakan setiap bank 

selalu meningkatkan dan menunjukkan 

kelebihannya tidak hanya dari produknya 

saja, akan tetapi bank juga memberikan 

pelayanan yang baik agar para nasabah 
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tetap menyimpan sejumlah dana pada bank 

tersebut.  Oleh karena itu, pelayanan 

sangat penting bagi bank yaitu dengan 

melakukan Service Excellent dimana yang 

berarti bagaimana mengerti keinginan 

nasabah dan senantiasa memberikan nilai 

tambah dengan memberikan informasi 

yang jelas dan lengkap serta pelayanan 

yang cepat dan tepat di mata konsumen. 

Dengan adanya pelayanan prima ini 

nasabah akan merasa nyaman untuk 

dilayani dan begitu pula sebaliknya bank 

akan dinilai baik oleh para nasabahnya. 

Oleh karena itu, bank harus memiliki 

pegawai yang mampu melayani 

nasabahnya dengan baik. Service Excellent 

sangat diperlukan oleh seorang Customer 

Service agar nasabah dapat tertarik dan 

memberikan penilaian yang baik akan 

pelayanan yang diberikan oleh bank. 

Dengan adanya pelayanan yang baik, maka 

nasabah juga berpikir bahwa bank tersebut 

memiliki sistem keuangan dan kinerja 

yang baik juga dalam mengelola dana 

nasabah.  

Berdasarkan uraian dan penjelasan pada 

bab sebelumnya, maka dirumuskan 

permasalahan dalam Tugas Akhir ini 

sebagai berikut: 

1. Apa saja tugas dan tanggung jawab 

serta ketentuan dan syarat sebagai 

Customer Service pada PT. Bank 

Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk. 

Kantor Cabang Utama Surabaya? 

2. Bagaimana pentingnya peranan dan 

fungsi Customer Service dalam 

meningkatkan pelayanan prima 

terhadap nasabah di PT. Bank 

Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk. 

Kantor Cabang Utama Surabaya? 

3. Bagaimana pengaruh pelayanan prima 

terhadap peningkatan kepuasan nasabah 

pada PT. Bank Pembangunan Daerah 

Jawa Timur Tbk. Kantor Cabang Utama 

Surabaya?  

4. Bagaimana upaya PT. Bank 

Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk. 

Kantor Cabang Utama Surabaya dalam 

meningkatkan karyawan agar dapat 

memberikan pelayanan prima terhadap 

masalah? 

5. Apa saja hambatan dan alternatif 

pelaksanaan Service Excellent oleh 

Customer Service pada PT. Bank 

Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk. 

Kantor Cabang Utama Surabaya? 

Tujuan dari penyusunan Tugas Akhir ini 

adalah sebagai berikut : 

1. Untuk mengetahui tugas dan tanggung 

jawab serta ketentuan dan syarat 

sebagai Customer Service pada PT. 

Bank Pembangunan Daerah Jawa 

Timur Tbk. Kantor Cabang Utama 

Surabaya. 

2. Untuk mengetahui secara jelas tentang 

pentingnya peran dan fungsi Customer 

Service dalam meningkatkan pelayanan 

prima (Service Excellent) terhadap 

nasabah di PT. Bank Pembangunan 

Daerah Jawa Timur Tbk. Kantor 

Cabang Utama Surabaya. 

3. Untuk mengetahui pengaruh pelayanan 

prima (Service Excellent) terhadap 

peningkatan kepuasan nasabah PT. 

Bank Pembangunan Daerah Jawa 

Timur Tbk. Kantor Cabang Utama 

Surabaya.  

4. Untuk mengetahui upaya PT. Bank 

Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk. 

Kantor Cabang Utama Surabaya dalam 

meningkatkan karyawan agar dapat 

memberikan pelayanan prima (Service 

Excellent) terhadap nasabah 

5. Untuk mengetahui hambatan dan 

alternatif dalam pelaksanaan Service 

Excellent oleh Customer Service pada 

PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa 

Timur Tbk. Kantor Cabang Utama 

Surabaya. 

Manfaat yang diperoleh dengan 

diadakannya pengamatan ini adalah 

meliputi: 

1. Bagi Penulis yaitu memperoleh 

wawasan dan pengetahuan tentang 

pelaksanaan Service Excellent oleh 

Customer Service yang sesungguhnya pada 

PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa 
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Timur Tbk. Kantor Cabang Utama 

Surabaya. 

2. Bagi Pembaca yaitu memberikan 

informasi terkait pelaksanaan Service 

Excellent oleh Customer Service pada PT. 

Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur 

Tbk. Kantor Cabang Utama Surabaya. 

3. Bagi Bank Jatim Kantor Cabang Utama 

Surabaya yaitu dapat dijadikan sebagai 

bahan evaluasi dalam meningkatkan 

layanan nasabah oleh Customer Service 

pada PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa 

Timur Tbk. Kantor Cabang Utama 

Surabaya. 

4. Bagi STIE Perbanas Surabaya yaitu 

sebagai referensi dan sarana untuk 

menambah pengetahuan serta informasi 

tentang pelaksanaan Service Excellent dan 

juga menambah koleksi bacaan di 

Perpustakaan STIE Perbanas Surabaya. 

 

TINJAUAN PUSTAKA 

Dalam buku Etika Customer 

Service (Kasmir, 2011) pengertian 

Customer Service adalah setiap kegiatan 

yang diperuntukkan atau ditujukan untuk 

memberikan kepuasan nasabah melalui 

pelayanan yang diberikan seseorang. Jadi 

pada intinya adalah tugas seorang 

Customer Service harus mampu 

memberikan solusi atau mencari jalan 

keluar untuk menyelesaikan masalah yang 

dihadapi oleh nasabah. Peranan Customer 

Service sangat penting dalam dunia 

perbankan karena tugasnya adalah 

memberikan pelayanan prima dan 

membina hubungan yang baik dengan 

masyarakat luas.  

Berikut ini tugas-tugas Customer 

Service menurut (Ikatan Bankir Indonesia, 

2014) adalah sebagai berikut : 

1. Pembukaan, pemeliharaan, dan 

penutupan rekening. 

2. Pelayanan Informasi 

Memberikan penjelasan atau 

informasi kepada nasabah mengenai 

produk dan jasa bank, cara pengisian 

formulir transaksi bank, kurs 

transaksi, tingkat suku bunga yang 

berlaku hari ini, serta biaya 

administrasi. 

3. Pelayanan Keluhan 

Menerima keluhan nasabah serta 

menginformasikan penyelesaian 

keluhan ke nasabah. 

4. Pelayanan administrasi 

5. Pelayanan solusi 

Fungsi dan tugas Customer Service 

harus dapat diimplementasikan sesuai 

dengan apa yang telah dipelajari oleh 

Customer Service. Tidak hanya 

implementasi saja, namun Customer 

Service harus dapat bertanggung jawab 

atas fungsi dan tugas yang dilakukannya. 

Menurut (Ikatan Bankir Indonesia, 

2014) fungsi Customer Service adalah 

sebagai berikut : 

a. Front Line Officer 

b. Liasson Officer 

c. Pusat Informasi 

d. Berfungsi sebagai penjual produk (sales 

produk) 

e. Servicing (Pelayanan) 

f. Maintenance Customer 

g. Penanganan Masalah 

 

 Sikap melayani nasabah dilakukan 

oleh Customer Service harus dilakukan 

secara prima.. Jika sikap yang ditimbulkan 

baik, maka nasabah akan semakin 

memiliki kesan yang baik pada bank 

tersebut. 

 Menurut (Kasmir, 2017) ciri-ciri 

pelayanan yang baik yang harus diikuti 

oleh karyawan yang bertugas melayani 

nasabah antara lain: 

a. Mengenal nasabah 

b. Mengetahui kemauan nasabah 

c. Tidak memaksakan kehendak 

d. Luwes dalam melayani 

e. Melayani sampai tuntas 

f. Mengucapkan terima kasih 

 

Berikut ini dasar-dasar pelayanan 

yang harus dipahami Customer Service 

sebagai berikut : 

a. Berpakaian dan berpenampilan rapi 

dan bersih 
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b. Percaya diri, bersikap akrab dan penuh 

senyum 

c. Menyapa dengan lembut dan berusaha 

menyebutkan nama 

d. Tenang, sopan, hormat serta tekun 

mendengarkan setiap pembicaraan dan 

menerima keluhan dengan baik 

e. Berbicara jelas dengan bahasa yang 

baik dan benar 

f. Bergairah dalam melayani nasabah 

dan tunjukkan kemampuan 

g. Jangan menyela dan memotong 

pembicaraan nasabah 

h. Mampu meyakinkan nasabah serta 

memberikan kepuasan 

i. Jika tidak sanggup menangani 

permasalahan yang ada, mintalah 

bantuan 

j.   Bila belum dapat melayani, 

beritahukan  kapan akan dilayani 

  

Dalam dunia perbankan pasti 

terdapat ketentuan-ketentuan tersendiri 

untuk menjadi karyawan bank, salah 

satunya adalah Customer Service. Seorang 

Customer Service yang bekerja di bank 

harus memiliki kriteria tersendiri dalam 

bersikap, karena Customer Service 

memiliki tugas untuk melayani nasabah. 

Dalam melayani nasabah, seorang 

Customer Service harus dapat menjaga 

perbuatan atau tingkah laku yang biasa 

disebut dengan etika. 

 Berikut beberapa etika bisnis yang 

perlu diketahui oleh seorang Customer 

Service : 

1. Menjaga sikap tubuh 

Hindari menggaruk-garuk kepala, 

menggigit kuku, menekuku-nekuk ibu 

jari, berpangku tangan, melipat tangan, 

menggigit bibir, berdiri membungkuk, 

duduk membungkuk, berjalan dengan 

menyeret sepatu. 

2. Berjabat tangan 

Gunakan tangan kanan, genggam 

selama 3-5 detik, senyum dan kontak 

mata, ucapkan nama anda/selamat 

datang/kabar. 

3. Menerima tamu 

Berdiri pada saat tamu datang, sapa, 

senyuim, dan kontak mata, tanyakan 

dengan sopan apakah ia telah memiliki 

janji, jika anda orang yang dituju maka 

persilahkan duduk, kemudian 

perkenalkan diri anda 

4. Menunjuk sesuatu 

Menggunakan kelima jari dengan 

telapak tangan terbuka, kemudian 

menggunakan ujung pena untuk 

menunjukkan brosur atau formulir 

5. Sikap berdiri 

Berdiri dengan kaki kedepan lurus 

dimuka dan kaki belakang membuat 

sudut 45 derajat, berdiri tegap dan 

biarkan lengan dan lutut tetap santai. 

Service excellent bisa disebut 

sebagai pelayanan prima (Arif, 2010). 

Sedangkan pelayanan prima merupakan 

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 (Noor, H. Chairil 

M., 2017).  

Komponen service excellent 

menurut (Noor, H. Chairil M., 2017) 

yaitu meliputi Accurate yaitu 

teliti dan cermat terhadap setiap transaksi. 

Reasonable Price yaitu harga yang pantas. 

Direct 

yaitu secara langsung tanpa melalui orang 

lain, bahwa nasabah ingin dilayani secara 

langsung. Attentive yaitu dengan penuh 

perhatian. Fast 

yaitu cepat dan tidak bertele-tele apalagi 

terlalu banyak prosedur. Informative 

artinya jelas dan gamblang, tidak ada yang 

menimbulkan pertanyaan atau bersifat 

misterius. Convenience yaitu rasa nyaman 

dan menyenangkan, bahwa nasabah ingin 

berhubungan dengan bank yang membuat 

hatinya tenang. Simple yaitu sederhana dan 

tidak ruwet atau banyak prosedur. 

Courtesy yaitu sikap hormat dan santun, 

karena setiap nasabah ingin diperlakukan 

secara hormat dan tidak mau diremehkan. 

Hospitaly yaitu keramahtamahan, karena 

setiap nasabah ingin diperlakukan dengan 
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ramah tamah. Disapa dengan baik dan 

sopan. Respect yaitu sikap menghargai 

Customer Service kepada nasabah.. 

Cooperative yaitu bisa diajak kerjasama 

dalam arti positif. Misalnya jika nasabah 

dalam kesulitan, petugas mau membantu 

dan mencarikan jalan keluar, asal tidak 

menyimpang dari ketentuan yang berlaku. 

Appreciative yaitu merasa dihargai, karena 

itu setiap karyawan bank harus mampu 

berbahasa yang santun. Reliable yaitu 

dapat dipercaya dan diandalkan, bahwa 

yang dikatakan oleh petugas bank tersebut 

bisa dipegang kebenarannya. Polite yaitu 

Sopan terutama dalam bersikap atau 

memperlakukan nasabah.. Smile yaitu 

Senyum, karena senyum yang tulus adalah 

lambang persahabatan. Practical yaitu 

praktis dan tidak ruwet. 

 

METODE PENELITIAN 

Desain penelitian yang digunakan 

dalam penyelesaian Tugas Akhir ini adalah 

Penelitian Deskriptif. Menurut (Sugiyono, 

2013) metode deskriptif merupakan 

metode yang digunakan untuk 

menganalisis data dengan cara 

mendeskripsikan atau menggambarkan 

data yang telah terkumpul sebagaimana 

adanya tanpa bermaksud membuat 

kesimpulan yang berlaku untuk umum atau 

generalisasi. Metode penelitian deskriptif 

ini menyajikan data yang berkaitan dengan 

masalah yang sebenarnya pada PT. Bank 

Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk 

Kantor Cabang Utama Surabaya. 

Penelitian ini juga mempunyai tujuan yang 

berkenaan dengan pegawai Customer 

Service pada bank tersebut. 

Batasan penelitian dalam tugas 

akhir ini meliputi bagaimana penerapan 

konsep service excellent yang dilakukan 

oleh Customer Service dan tanggapan dari 

nasabah pada bank tersebut. Topik batasan 

penelitian Tugas Akhir ini adalah 

pelaksanaan service excellent oleh 

Customer Service pada PT. Bank 

Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk. 

Kantor Cabang Utama Surabaya. Analisis 

data yang digunakan dalam Tugas Akhir 

ini adalah analisis Deskriptif yang 

merupakan penelitian secara langsung 

kepada Customer Service dan penilaian 

nasabah melalui kuisioner pada PT. Bank 

Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk. 

Kantor Cabang Utama Surabaya. 

Tempat penelitian Tugas Akhir ini 

dilakukan di PT. Bank Pembangunan 

Daerah Jawa Timur Tbk. Kantor Cabang 

Utama Surabaya yang beralamat di Jalan 

Basuki Rahmat Nomor 98-104 Embong 

Kaliasin, Surabaya. Waktu penelitian 

membutuhkan waktu selama 2 bulan 

penelitian. 

Sumber data yang diperoleh dengan 

metode pengumpulan data sebagai berikut 

: 

a. Wawancara 

Wawancara secara langsung di bank 

dengan subjek penelitian yaitu pegawai 

customer service dan penilaian dari 30 

nasabah dengan menggunakan 

kuisioner melalui google form pada 

PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa 

Timur Tbk. Kantor Cabang Utama 

Surabaya. Wawancara tersebut 

dilakukan dengan tujuan mendapatan 

data internal perusahaan. 

b. Observasi 

Observasi dilakukan dengan cara 

mengamati bagaimana cara customer 

service dalam melayani nasabah yang 

dikaitkan dengan standar operasional 

perusahaan pelayanan prima yang ada 

pada bank tersebut. 

Teknik analisis data yang 

digunakan dalam penyelesaian Tugas 

Akhir ini adalah Teknik Analisis Data 

Deskriptif Kualitatif. Metode tersebut 

dilakukan dengan mengembangkan teori 

yang sudah ada dari wawancara yang telah 

didapatkan di tempat penelitian dan 

melalui website resmi Bank Jatim 

(https://www.bankjatim.co.id/). Dengan 

menggunakan teknik analisa data kualitatif 

hasil pengamatan yang diperlukan yaitu 

data penjelasan secara teori dan jawaban 

dari wawancara yang diajukan. Selain 

wawancara juga bisa dilakukan melalui 

https://www.bankjatim.co.id/
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kegiatan observasi dengan melakukan 

pengamatan dan pencatatan secara 

sistematis mengenai permasalahan yang 

diteliti. Jadi, diharapkan dengan adanya 

kegiatan observasi ini dapat mengandung 

kebenaran dan objektif. 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Service excellent sebagai pedoman 

seorang Customer Service dalam 

melaksanakan tugas melayani nasabah 

untuk dapat mencapai visi misi Bank 

Jatim. Penelitian yang dilakukan oleh 

penulis pada PT. Bank Pembangunan 

Daerah Jawa Timur Tbk. Kantor Cabang 

Utama Surabaya. Berdasarkan hasil 

penelitian terdapat beberapa temuan yang 

meliputi di bawah ini. 

Tugas dan Tanggung Jawab  Customer 

Service 

Tugas dan Tanggung jawab 

seorang Customer Service pada PT. Bank 

Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk. 

Kantor Cabang Utama Surabaya adalah 

sebagai berikut : 

a. Melayani nasabah dengan sepenuh 

hati 

Seorang Customer Service Bank 

Jatim dalam melayani nasabah 

harus dengan sepenuh hati. 

Customer Service tidak boleh pilih 

kasih dengan membedakan nasabah 

prioritas dan nasabah biasa karena 

semua nasabah berhak dalam 

mendapatkan pelayanan yang 

sepadan dan baik. 

b. Membantu dalam menyelesaikan 

keluhan nasabah 

Sebagai seorang Customer Service 

Bank Jatim, tentunya harus bisa 

menyelesaikan keluhan yang 

disampaikan nasabah. Hal ini harus 

dilakukan oleh seorang Customer 

Service dengan tetap berpedoman 

kepada standard operational 

procedure (SOP) Bank Jatim. 

c. Menjalankan pekerjaan sesuai 

dengan SOP yang ditetapkan oleh 

Bank Jatim 

Sebagai seorang Customer Service 

Bank Jatim harus selalu melayani 

nasabah sesuai dengan prosedur 

yang telah ditetapkan oleh 

perusahaan. Ketika melayani 

nasabah seorang Customer Service 

pasti mendapatkan pelatihan 

khusus sebelumnya untuk dapat 

melayani nasabah yang baik sesuai 

dengan SOP Bank Jatim. 

d. Melaksanakan tugas sesuai dengan 

kebijakan Bank Jatim 

Dalam melaksanakan tugasnya 

seorang Customer Service Bank 

Jatim berpedoman pada ketentuan 

yang telah ditetapkan oleh 

perusahaan. Hal ini dilakukan agar 

pelayanan Customer Service sesuai 

dengan visi dan misi dari Bank 

Jatim. 

e. Menjaga kerahasiaan nasabah 

Sebagai seorang Customer Service 

teramat penting untuk menjaga 

kerahasiaan data data nasabah. Hal 

tersebut juga dapat meningkatkan 

kepercayaan nasabah terhadap 

Bank Jatim, dikarenakan jika Bank 

memiliki reputasi yang kurang baik 

mengenai kerahasiaan maka akan 

berpengaruh terhadap kepercayaan 

nasabah. 

Ketentuan dan syarat Customer Service 

Ketentuan dan syarat menjadi 

Customer Service pada PT. Bank 

Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk. 

Kantor Cabang Utama Surabaya adalah 

sebagai berikut : 

a. Memiliki kemampuan 

berkomunikasi dengan baik 

Sebagai seorang Customer Service 

Bank Jatim maka harus mampu 

berkomunikasi dengan 

menggunakan bahasa yang baik 

dan benar. Bahasa yang digunakan 

harus sopan, tidak bertele-tele, dan 

tidak rumit sehingga mudah bagi 

seorang nasabah memahami 

penjelasan dari Customer Service. 



 

7 

 

b. Memiliki keterampilan dan 

pengetahuan yang baik 

Seorang Customer Service Bank 

Jatim diwajibkan memiliki 

keterampilan dalam bekerja 

sebagai front liner serta memiliki 

pengetahuan dalam memahami 

seluruh produk yang dimiliki oleh 

Bank Jatim. Oleh karena itu 

Customer Service Bank Jatim 

diharapkan mengikuti berbagai 

pelatihan dan pendidikan khusus 

untuk menghadapi nasabah. 

c. Memenuhi kebutuhan dan 

keinginan nasabah 

Seorang Customer Service Bank 

Jatim harus senantiasa peka dan 

tanggap dengan apa yang 

diinginkan oleh nasabah. seorang 

Customer Service Bank Jatim harus 

berusaha mengerti keinginan 

nasabah dengan mendengarkan 

penjelasan nasabah dengan baik 

dengan cara tidak menyela 

pembicaraan. 

d. Senantiasa memberikan 

kepercayaan terhadap nasabah 

Seorang Customer Service Bank 

Jatim dituntut untuk selalu menjaga 

kerahasiaan data data nasabah. 

Dengan demikian kepercayaan 

nasabah terhadap Bank Jatim akan 

selalu terjaga kenyamanannya. 

Kepercayaan merupakan ujung 

tombak Bank Jatim dalam 

menjalankan aktivitasnya. Dengan 

memberikan pelayanan yang 

memuaskan nasabah maka akan 

menimbulkan kepercayaan 

nasabah. 

Peranan dan Fungsi Customer Service 

Guna Meningkatkan Pelayanan Prima 

Terhadap Nasabah 

Pelaksanaan service excellent oleh 

Customer Service pada PT. Bank 

Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk. 

Kantor Cabang Utama Surabaya sudah 

dilaksanakan sesuai dengan visi dan misi 

Bank Jatim. Fungsi dan peranan Customer 

Service sangat dibutuhkan guna 

meningkatkan pelayanan prima pada 

nasabah di Bank Jatim. 

a. Memberikan pelayanan yang sesuai 

dengan kebutuhan dan keinginan 

nasabah. 

Seorang Customer Service Bank Jatim 

harus selalu memberikan pelayanan 

yang sesuai dengan kebutuhan dan 

keinginan nasabah. Customer Service 

Bank Jatim senantiasa membantu 

nasabah apabila nasabah kurang 

paham dengan produk yang 

dibutuhkan dan cocok dengan 

nasabah. dengan hal ini, fungsi dan 

peranan Customer Service Bank Jatim 

sangat diperlukan. 

b. Membangun hubungan kepercayaan 

terhadap nasabah 

Customer Service Bank Jatim harus 

selalu menjaga hubungan kepercayaan 

nasabah melalui komunikasi yang 

baik. Hubungan yang baik dengan 

nasabah dapat menjadikan nasabah 

tersebut loyal dan meningkatkan 

kepercayaan yang berkelanjutan 

terhadap Bank Jatim. Hal ini 

diperlukan fungsi peranan dari 

Customer Service dalam 

meningkatkan service excellent. 

c. Menangani keluhan, serta memberikan 

solusi kepada nasabah 

Customer Service Bank Jatim harus 

pandai dalam menyelesaikan masalah 

yang dikeluhkan oleh nasabah. pada 

umumnya nasabah datang ke Bank 

Jatim untuk bisa menyelesaikan 

masalah sesuai dengan solusi yang 

dapat diberikan oleh Customer 

Service. Dalam menyelesaikan 

masalah seorang Customer Service 

harus memiliki batas waktu dalam 

menyelesaikan masalah tidak boleh 

ada yang menggantung keputusan 

yang diberikan kepada nasabah. jika 

memang nasabah harus menunggu, 

Customer Service harus menentukan 

batas waktu sampai kapan nasabah 

harus menunggu. Dengan hal ini bida 

diharapkan dapat meningkatkan 
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pelayanan prima sesuai dengan fungsi 

dan peranan Customer Service Bank 

Jatim. 

Pengaruh Pelayanan Prima Terhadap 

Tingkat Kepuasan Nasabah 

Pelayanan prima pada Bank Jatim 

sangat berpengaruh terhadap tingkat 

kepuasan nasabah. Dengan adanya 

pelayanan prima maka nasabah akan 

merasa nyaman dan dihargai ketika berada 

di dalam bank.  Seorang Customer Service 

dituntut untuk memiliki rasa empati 

dengan ikut merasakan bagaimana keluhan 

yang disampaikan oleh nasabah. Di Bank 

Jatim juga disediakan kotak penilaian 

untuk nasabah yang ingin memberikan 

saran yang nantinya akan diperiksa oleh 

bidang operasional setiap harinya. 

Sehingga nantinya akan dapat diketahui 

seberapa jauh penilaian nasabah terhadap 

pelayanan prima di Bank Jatim. Hal ini 

dikarenakan reputasi Bank Jatim dapat 

dilihat dari pelayanan yang dilakukan oleh 

frontliner pada Bank Jatim. Semakin baik 

pelayanan Customer Service Bank Jatim 

maka akan memberikan keuntungan bagi 

perusahaannya. Dengan pelayanan yang 

baik maka nasabah akan mengingat Bank 

Jatim dari pada bank lainnya sehingga 

dapat membantu Bank Jatim untuk lebih 

maju kedepannya. 

Bentuk Upaya Bank Jatim dalam 

Meningkatkan Pelayanan Prima Oleh 

Customer Service 

Upaya Bank Jatim dalam 

meningkatkan kualitas kinerja Customer 

Service agar dapat memberikan service 

excellent kepada nasabah dengan cara 

sebagai berikut : 

a. Menciptakan lingkungan kerja yang 

nyaman 

Menciptakan lingkungan kerja yang 

nyaman merupakan salah satu cara 

Bank Jatim bisa membantu Customer 

Service dalam memberikan pelayanan 

prima terhadap nasabah. hal ini 

dikarenakan dengan menciptakan 

lingkungan kerja yang nyaman seperti 

ruangan yang ditata dengan 

penempatan kursi dan meja yang rapi 

maka membuat Customer Service bisa 

merasa nyaman dan  bisa semangat 

dalam meningkatkan pelayanan prima. 

b. Morning briefing 

Para pegawai di Bank Jatim 

melaksanakan morning briefing setiap 

hari yang biasanya dilaksanakan 

selama 15 menit. Dalam kegiatan 

morning briefing ini biasanya 

dilakukan sebelum masuk kerja dan 

digunakan untuk membahas informasi 

yang ingin disampaikan oleh setiap 

masing-masing outlet.  

c. Roleplay 

Customer Service Bank Jatim di setiap 

hari rabu selalu mendapatkan tugas 

roleplay. Dalam roleplay seorang 

Customer Service akan diberikan kasus 

untuk dapat diselesaikan oleh 

Customer Service Bank Jatim. 

Kegiatan roleplay itu dilakukan 

Customer Service sama persis ketika 

bekerja.  Kasus yang diberikan 

biasanya yang sering dihadapi di 

lapangan Kemudian untuk 

penyelesaian kasus tersebut di 

dokumentasikan berupa video dan foto 

dan di upload di web resmi pegawai 

Bank Jatim. Hal ini tentu dapat 

mengasah pengetahuan dan 

keterampilan Customer Service dalam 

menangani keluhan nasabah. 

d. Sosialisasi 

Sosialisasi ini dilakukan oleh beberapa 

pegawai Bank Jatim termasuk 

Customer Service. Dalam sosialisasi 

ini para pegawai diberikan pendidikan 

terkait dengan pengetahuan mengenai 

dunia perbankan dan pelayanan prima 

yang dilakukan pada nasabah. 

 

PEMBAHASAN 

Berdasarkan penelitian yang telah 

dilaksanakan pada PT. Bank Pembangunan 

Daerah Jawa Timur Tbk. Kantor Cabang 

Utama Surabaya yang berkaitan dengan 

pelaksanaan service excellent oleh 
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Customer Service. Sehingga bisa diketahui 

bahwa pelayanan prima bagi Customer 

Service Bank Jatim sangat penting dalam 

melayani nasabah. Dalam melaksanakan 

pelayanan prima tentunya tidak mudah. 

Ada banyak kendala yang dihadapi oleh 

Customer Service. Kendala utama yang 

dihadapi adalah tantangan menghadapi 

segala macam karakteristik nasabah. 

Karakteristik nasabah yang berbeda-beda 

membuat seorang Customer Service harus 

mampu memahami karakter setiap 

nasabah.  

Evaluasi mengenai service 

excellent oleh Customer Service pada PT. 

Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur 

Tbk. Kantor Cabang Utama Surabaya 

dapat digunakan untuk meningkatkan 

jumlah nasabah. Evaluasi yang terkait 

service excellent oleh Customer Service 

adalah sebagai berikut : 

Hambatan dan Alternatif Penyelesaian 

Pelaksanaan Pelayanan Prima Oleh 

Customer Service 

Adapun hambatan sebagai 

Customer Service PT. Bank Pembangunan 

Daerah Jawa Timur Tbk. Kantor Cabang 

Utama Surabaya adalah sebagai berikut : 

a. Karakteristik nasabah yang berbeda 

beda 

Dalam melayani nasabah seorang 

Customer Service menghadapi 

berbagai macam karakteristik nasabah. 

Ada nasabah yang memiliki karakter 

mudah emosi/marah ketika pelayanan 

yang dianggap tidak sesuai dengan apa 

yang ia harapkan. Meskipun demikian 

ada juga nasabah yang memiliki 

karakter sabar. Mempunyai nasabah 

dengan karakter sabar pasti di inginkan 

oleh seorang Customer Service. Akan 

tetapi pasti ada saja nasabah yang 

memiliki watak keras, mudah tersulut 

emosinya. Oleh karena itu seorang 

Customer Service dituntut untuk dapat 

memahami cara menghadapi nasabah 

dengan karakteristik yang berbeda-

beda. Dengan demikian ini menjadi 

hambatan serta tantangan bagi 

Customer Service Bank Jatim  dalam 

melayani nasabah. 

Solusi penyelesaian : 

Saat menghadapi hambatan tersebut, 

seorang Customer Service Bank Jatim 

bisa mengulas kembali berbagai 

macam karakteristik nasabah sesuai 

dengan apa yang didapat saat pelatihan 

/ roleplay menjadi Customer Service. 

Seorang Customer Service juga dapat 

belajar dari pengalaman saat melayani 

nasabah yang memiliki karakteristik 

yang sama dan menerapkannya untuk 

menghadapi nasabah tersebut. Dengan 

cara demikian masalah tantangan 

karakteristik nasabah yang berbeda 

beda bisa di atasi oleh Customer 

Service Bank Jatim. 

b.   Terbatasnya pengetahuan nasabah 

mengenai ketentuan pengurusan kartu 

ATM yang hilang 

Adanya nasabah yang kurang mengerti 

ketentuan dan aturan yang sudah 

menjadi acuan Customer Service Bank 

Jatim dalam melayani nasabah menjadi 

hambatan utama yang sering terjadi. 

Nasabah yang kurang mengetahui 

ketentuan untuk mengurus kartu ATM 

yang hilang atau tertelan di mesin 

ATM biasanya sering terjadi. Dalam 

mengurus kartu ATM yang hilang 

membutuhkan Surat Keterangan 

Kehilangan dari Kepolisian setempat 

yang kebanyakan nasabah tidak ingin 

mengurus hal tersebut karena 

terbebani. 

Solusi penyelesaian : 

Customer Service Bank Jatim dapat 

menunjukkan kebijakan yang sesuai 

dengan yang dikeluhkan nasabah 

secara tertulis. Kartu ATM yang hilang 

atau tertelan di mesin ATM untuk 

pengurusannya harus menyertakan 

Surat Keterangan Kehilangan dari 

Kepolisian untuk dapat memastikan 

bahwa kartu tersbut benar-benar hilang 

dan di urus oleh nasabah yang 

bersangkutan. Selain itu menunjukkan 

secara tertulis penjelasan atau keluhan 

nasabah tidak hanya diperoleh dari 
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seorang Customer Service namun 

nasabah juga dapat berkonsultasi 

terkait layanan dan produk Bank Jatim 

melalui Call Center Bank Jatim 

dengan dial 14044 cukup dengan 

menggunakan handphone nasabah bisa 

memperoleh informasi dan siap 

melayani 24 jam. 

c. Formulir yang belum terisi oleh 

nasabah meskipun telah diberikan 

informasi oleh satuan pengaman  

Pada saat nasabah datang ke Bank 

Jatim pasti akan diberikan pertanyaan 

oleh satuan pengaman Bank Jatim 

mengenai transaksi apa yang akan 

dilakukan dan memberi formulir sesuai 

dengan transaksi yang akan dilakukan 

oleh nasabah. Pada umumnya nasabah 

harus mengisi formulir sesuai dengan 

transaksi yang dilakukan sebelum 

dilayani oleh Customer Service agar 

proses pelayanan dapat diselesaikan 

dengan cepat. Meski demikian, masih 

banyak nasabah saat dilayani oleh 

Customer Service belum mengisi 

formulir yang diberikan sehingga hal 

tersebut dapat menghambat proses 

transaksi di Customer Service. 

Solusi penyelesaian : 

Alternatif yang digunakan untuk 

menyelesaikan hambatan tersebut 

dapat dilakukan oleh satuan pengaman 

Bank Jatim dengan senantiasa 

memastikan nasabah sudah mengisi 

formulir saat memberikan formulir 

tersebut kepada nasabah. satuan 

pengamanan dapat mendampingi 

nasabah untuk pengisian formulir jika 

ada yang kurang dipahami nasabah. 

Dengan demikian, dapat mempercepat 

proses transaksi dan mempermudah 

Customer Service dalam 

menyelesaikan keluhan nasabah. 

Pengaruh Pelayanan Prima Terhadap 

Tingkat Kepuasan Nasabah 

Pengaruh pelayanan prima 

terhadap tingkat kepuasan nasabah PT. 

Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur 

Tbk. Kantor Cabang Utama Surabaya 

adalah meliputi : 

a. Nasabah menjadi nyaman / lama 

bertahan 

Pengaruh pelayanan prima terhadap 

tingkat kepuasan nasabah dapat 

membuat nasabah lama bertahan. 

Pelaksanaan service excellent sangat 

berpengaruh dalam membuat nasabah 

menjadi nyaman dan lama bertahan. 

Selain itu, banyak faktor yang 

menyebabkan nasabah menjadi lama 

bertahan seperti besarnya bunga 

produk, kesesuaian dengan kebutuhan 

yang diinginkan, dan besarnya biaya 

produk. 

b. Dapat mengurangi adanya komplain 

nasabah 

Pengaruh pelayanan prima bisa bisa 

mengurangi komplain nasabah. 

Adanya pelayanan yang baik sesuai 

dengan SOP PT. Bank Pembangunan 

Daerah Jawa Timur Tbk. Kantor 

Cabang Utama Surabaya akan 

membuat nasabah tersebut merasakan 

kepuasan atas pelayanan yang 

diberikan Customer Service Bank 

Jatim sehingga dapat mengurangi 

adanya komplain atas pelayanan yang 

buruk. 

c. Meningkatkan jumlah nasabah 

Pelayanan prima dapat mempengaruhi 

peningkatan jumlah nasabah. Service 

excellent bisa meningkatkan jumlah 

nasabah karena dengan melaksanakan 

pelayanan prima akan membuat 

nasabah menjadi percaya dan merasa 

nyaman terhadap Bank Jatim sehingga 

dapat menarik nasabah baru untuk 

menjadi nasabah tetap Bank Jatim. 

 

Untuk dapat mengetahui kepuasan 

nasabah dalam mendapatkan pelayanan 

prima dari Customer Service Bank Jatim. 

Maka penulis membuat kuesioner untuk 

nasabah bank jatim dengan link 

https://forms.gle/LyqoZrWgkyEfyuNp8. 

Hasil dari kuesioner tersebut adalah 

sebagai berikut: 

https://forms.gle/LyqoZrWgkyEfyuNp8
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Dari 30 responden nasabah bank jatim 

dapat dilihat Nilai persentase kepuasan 

nasabah dalam mendapatkan layanan 

prima dari Customer Service bank jatim 

adalah sebagai berikut: 

 

1. Gender dan Usia 

 

Gambar 4.3 

Hasil Kuesioner Gender dan Usia Nasabah 

Bank Jatim 

 

Gender perempuan sebesar  70% dan 

laki-laki 30% dengan rentan usia < 17 

tahum 6,7%., 17-24 tahun 60%, 25-45 

tahun 13,3%, 46-60 tahun 20% dan 

>60 tahun  0%. Hal tersebut dapat 

diartikan bahwa nasabah bank jatim 

mayoritas adalah perempuan dengan 

usia 17-24 tahun. 

 

2. Transaksi yang dilakukan ke Customer 

Service 

Dalam sebulan presentase nasabah 

bank jatim dalam melakukan transaksi 

sebanyak 1 kali sebesar 70%, 2 kali 

sebesar 23,3%, >5kali sebesar 6,7%. 

Dengan melakukan transaksi komplain 

0%, Membuka rekening baru 20%, 

ATM bermasalah  20%, Permasalahan 

transfer dan kliring 10% dan 

penggunaan jasa bank lainnya 50%. 

Dalam melakukan transaksi tersebut 

dapat diketahui kepuasan dari beberapa 

transaksinya sebagai berikut: 

 

 

 

 

a. Komplain Nasabah  

 

Gambar 4.4 

Kuesioner Pelayanan terhadap komplain 

nasabah 

 

Hal tersebut dapat diartikan bahwa 

pelayanan Customer Service Bank 

Jatim dalam komplain nasabah 

memiliki persentase sebesar Sangat 

baik 39,3%, Baik 53,6%, cukup 

6,7% dan Kurang 6,7 %. 

 

b. ATM Bermasalah 

 

Gambar 4.5  

Kuesioner Pelayanan terhadap ATM 

Bermasalah 

 

Hal tersebut dapat diartikan bahwa 

pelayanan Customer Service Bank 

Jatim dalam ATM Bermasalah 

memiliki persentase sebesar Sangat 

baik 28,6%, Baik 60,7%, dan 

cukup 10,7%. 
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c. Pembukaan Rekening Baru’ 

 

Gambar 4.6 

Kuesioner Pelayanan terhadap Pembukaan 

Rekening baru 

 

Hal tersebut dapat diartikan bahwa 

pelayanan Customer Service Bank 

Jatim dalam Pembukaan Rekening 

Baru memiliki persentase sebesar 

Sangat baik 58,6%, Baik 34,5%, 

dan cukup 6,9%. 

 

d. Permasalahan Transfer/Kliring 

 

Gambar 4.7  

Kuesioner Pelayanan terhadap 

Permasalahan Transfer/Kliring 
 

Hal tersebut dapat diartikan bahwa 

pelayanan Customer Service Bank 

Jatim dalam Permasalahan 

Transfer/Kliring memiliki 

persentase sebesar Sangat baik 

25,9%, Baik 66,7%, dan cukup 

7,4%. 

 

 

 

 

 

 

e. Pelayanan Jasa Bank Lainnya 

 

Gambar 4.8 

Kuesioner Pelayanan terhadap Pelayanan 

Jasa Bank Lainnya 

 
Hal tersebut dapat diartikan bahwa 

pelayanan Customer Service Bank 

Jatim dalam Pelayanan Jasa Bank 

Lainnya memiliki persentase 

sebesar Sangat baik 18,5%, Baik 

70,4%, dan cukup 11,1%. 

 

3. Kepuasan Nasabah Bank Jatim 

Terhadap Keseluruhan Pelayanan 

Prima pada Bank Jatim 

 

Gambar 4.9 

Hasil Kuesioner Kepuasan Nasabah Bank 

Jatim 
 

Hal tersebut dapat diartikan bahwa 

Kepuasan Nasabah dalam 

pelayanan prima Bank Jatim 

memiliki persentase sebesar Sangat 

puas 23,3%, Puas 56,7%, dan 

cukup puas 16,7 dan tidak puas 

sebesar 3,3%. Dari hasil dapat 

diartikan bahwa Pengaruh 

Pelayanan Prima sangat 

berpengaruh dalam kepuasan 

nasabah. 
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PENUTUP 

Penulis memiliki beberapa tujuan 

yang digunakan dalam penelitian. Adapun 

tujuan dari penelitian ini yaitu untuk 

mengetahui tanggung jawab dan 

wewenang sebagai Customer Service serta 

ketentuan dan syarat sebagai Customer 

Service pada Bank Jatim, untuk 

mengetahui pentingnya peranan dan fungsi 

Customer Service dalam meningkatkan 

pelayanan prima terhadap nasabah di Bank 

Jatim, untuk mengetahui upaya Bank Jatim 

mengingkatkan Customer Service agar 

dapat memberikan pelayanan prima 

terhadap nasabah. untuk mengetahui 

pengaruh pelayanan prima terhadap 

peningkatan kepuasan nasabah pada Bank 

Jatim, untuk mengetahui hambatan dan 

alternatif penyelesaian dalam pelaksanaan 

pelayanan prima oleh Customer Service 

pada Bank Jatim.  

Setelah dilakukannya penelitian dapat 

disimpulkan bahwa dalam meningkatkan 

pelayanan prima pada PT. Bank 

Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk. 

Kantor Cabang Utama Surabaya dengan 

menetapkan ketentuan dan syarat-syarat 

tertentu serta tanggung jawab dan 

wewenang untuk Customer Service. 

Pelaksanaan service excellent pada PT. 

Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur 

Tbk. Kantor Cabang Utama Surabaya ini 

dilaksanakan berdasarkan ketentuan Bank. 

Dalam pelaksanaannya, Bank Jatim 

memiliki berbagai cara untuk dapat 

memberikan pengaruh pelayanan prima 

dalam meningkatkan jumlah nasabah baru, 

dengan mempertahankan nasabah lama 

dan mengurangi adanya komplain nasabah 

terhadap bank atas pelayanan prima yang 

diberikan oleh Customer Service. 

Hambatan dalam melaksanakan pelayanan 

prima pada Bank Jatim ini dikarenakan 

tantangan dalam menghadapi karakteristik 

nasabah yang berbeda-beda dan 

terbatasnya pengetahuan nasabah 

mengenai pengurusan kartu ATM yang 

hilang atau tertelan mesin ATM serta 

formulur yang belum terisi  oleh nasabah 

meskipun telah diberikan informasi oleh 

satuan pengaman. Solusinya dalam 

mengatasi hambatan karakteristik nasabah 

yang berbeda beda adalah Customer 

Service dapat mengulas kembali berbagai 

karakteristik nasabah sesuai dengan apa 

yang didapat pada saat pelatihan. 

Customer Service juga dapat belajar dari 

pengalaman saat melayani nasabah yang 

memiliki karakteristik yang sama dan 

menerapkannya untuk menghadapi 

nasabah tersebut. Customer Service juga 

dapat menunjukkan kebijakan secara 

tertulis terkait pengurusan kartu ATM 

yang hilang untuk pengurusannya harus 

menyertakan surat keterangan kehilangan 

dari kepolisian untuk dapat memastikan 

bahwa kartu tersebut benar-benar hilang 

dan diurus oleh nasabah yang 

bersangkutan. Customer Service dapat 

memastikan satuan pengaman telah 

membantu nasabah dalam pengisian 

formulir transaksi dan telah memastikan 

nasabah telah mengisi formulir sehingga 

proses transaksi di Customer Service itu 

berlangsung dengan cepat. 

Saran dan Implikasi Penelitian 

Saran penulis untuk mengatasi 

hambatan dalam melaksanakan service 

excellent pada Bank Jatim yaitu Customer 

Service harus berlatih secara berkala 

dengan pegawai lainnya dan saling 

bertukar atau berbagi informasi mengenai 

pelayanan prima sehingga dapat 

mengetahui bagaimana penanganan 

karakteristik nasabah yang berbeda-beda. 

Service excellent pada Bank Jatim bisa 

juga diberitahukan di awal oleh satuan 

pengaman yang memastikan berkas yang 

dibawa oleh nasabah sudah sesuai keluhan 

dan selalu memastikan nasabah sudah 

mengisi formulir sebelum dipanggil oleh 

Customer Service. 

Implikasi penelitian yang diberikan 

penulis kepada PT. Bank Pembangunan 

Daerah Jawa Timur Tbk. Kantor Cabang 

Utama Surabaya dalam rangka 

menghadapi karakter nasabah yang 

berbeda-beda dapat dilakukan dengan 

berlatih serta menambah pengetahuan 
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melalui buku dan internet mengenai 

pelaksanaan service excellent yang baik. 

Hal tersebut dilaksanakan untuk dapat 

melatih keterampilan berkomunikasi dan 

menambah wawasan dalam menghadapi 

berbagai macam karakter nasabah. Dalam 

rangka mempercepat proses transaksi di  

Counter Customer Service maka pengisian 

formulir harus dilakukan dan diisi oleh 

nasabah yang bersangkutan yaitu dengan 

cara Customer Service dapat memastikan 

satuan pengaman telah membantu nasabah 

dalam pengisian formulir transaksi. Satuan 

pengaman dapat mendampingi nasabah 

dalam melengkapi formulir sesuai dengan 

kebutuhan dan keluhan nasabah agar 

nasabah dapat melengkapinya sebelum 

melakukan transaksi pada Customer 

Service. Hal tersebut dilakukan agar proses 

transaksi di Counter Customer Service 

berlangsung dengan cepat. 
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