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BAB V 

PENUTUP 

Pada bab ini akan dijelaskan kesimpulan, saran, dan implikasi dari 

penelitian penulis. Kesimpulan dibuat berdasarkan tujuan penelitian penulis dan 

hasil penelitian yang diperoleh. Saran dan implikasi penelitian ditujukan kepada 

perusahaan yang digunakan penulis sebagai objek penelitian. 

5.1 Simpulan 

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 
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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. 
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5.2 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 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 
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dilakukan agar proses transaksi di Counter Customer Service berlangsung dengan 

cepat.  
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