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ABSTRAK 
 

 The implementation of Customer Service is an influential aspect in 

enhancing customer service. Therefore, this study aims to determine the 

implementation of Customer Service and ways to improve service while 

measuring and analyzing the significant influence of Customer Service 

implementation variables on improving PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa 

Barat & Banten Tbk. Bogor Branch. 

 This research is a case study with explanatory nature where the sample 

in the study is an employee of PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat & 

Banten Tbk. Bogor Branch.as many as 20 employees are determined by the 

Simple Random Sampling method. The variables in this study consisted of 

independent variables of Customer Service implementation and dependent 

variables of service improvement. 

 The research hypothesis states that there is an effect of the Customer 

Service implementation variable on service improvement. Furthermore, the 

analytical tool used is a range of scales, simple linear regression and then testing 

the hypothesis with the F-test. 

 The results of the next study concluded that there was a significant effect 

of the implementation of Customer Service on improving the services of PT. Bank 

Pembangunan Daerah Jawa Barat & Banten Tbk. Bogor Branch. 

 On the basis of the above conclusions, PT. Bank Pembangunan Daerah 

Jawa Barat & Banten Tbk. Bogor Branch. further improve the quality of 

Customer Service services because it is proven that the implementation of 

Customer Service has a significant effect on improving service. 
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ABSTRAK 
 

Pelaksanaan Customer Service merupakan aspek yang berpengaruh dalam 

meningkatkan peningkatan pelayanan kepada nasabah. Oleh karena itu, penelitian 

ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan Customer Service dan cara untuk 

meningkatkan pelayanan sekaligus mengukur dan menganalisa pengaruh 

signifikan variabel pelaksanaan Customer Service terhadap peningkatan 

pelayanan PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat & Banten Tbk. Cabang 

Bogor. 

Penelitian ini merupakan penelitian studi kasus dengan sifat eksplanasi 

(eksplanatory) dimana sampel dalam penelitian merupakan pegawai PT. Bank 

Pembangunan Daerah Jawa Barat & Banten Tbk. sebanyak 20 pegawai yang 

ditentukan dengan metode Simpel Random Sampling. Variabel dalam penelitian 

ini terdiri dari variabel bebas pelaksanaan Customer Service dan variabel terikat 

peningkatan pelayanan. 

Hipotesis penelitian menyatakan terdapat pengaruh variabel pelaksanaan 

Customer Service terhadap peningkatan pelayanan. Selanjutnya alat analisis yang 

dipergunakan adalah rentang skala, regresi linier sederhana untuk kemudian 

dilakukan pengujian hipotesis dengan F-test. 

Hasil penelitian selanjutnya menyimpulkan bahwa terdapat pengaruh 

signifikan pelaksanaan Customer Service terhadap peningkatan pelayanan PT. 

Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat & Banten Tbk. Cabang Bogor 

Atas dasar kesimpulan di atas, hendaknya PT. Bank Pembangunan Daerah 

Jawa Barat & Banten Tbk. lebih meningkatkan kualitas pelayanan Customer 

Service karena terbukti bahwa pelaksanaan Customer Service terhadap 

berpengaruh signifikan terhadap peningkatan pelayanan. 
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BAB I  

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Penelitian 

Undang-undang perbankan tahun 1992 dan 1998 menetapkan dua jenis 

bank di Indonesia. Bank umum menawarkan berbagai jasa keuangan termasuk 

transaksi devisa. Bank umum memiliki akses terhadap sistem pembayaran dan 

menyediakan pelayanan perbankan secara umum. 

Bank Perkreditan Rakyat atau BPR, jauh lebih kecil daripada bank umum 

dan umumnya beroperasi pada wilayah tertentu saja. BPR menerima simpanan 

nasabah namun tidak memiliki akses terhadap sistem pembayaran. Selain bank, 

terdapat pula lembaga-lembaga kecil non-bank seperti badan kredit desa (BKD) 

dan lembaga dana dan kredit pedesaan (LDKP). 

Regulasi sistem perbankan berkembang pesat sejak 1998 sebagai respon 

terhadap tantangan pasar keuangan domestik. Cukup banyak area di pasar 

keuangan yang telah dicakup oleh regulasi baru sehingga menciptakan kerangka 

kerja regulasi yang komprehensif. 

Globalisasi ekonomi yang terjadi dewasa ini sangat mempengaruhi 

perekonomian Indonesia, khususnya industri keuangan dan perbankan, 

sebagaimana halnya dengan negara-negara berkembang lainnya. Dampak 

globalisasi terutama disektor keuangan di suatu negara dengan negara lainnya 

akan saling berinteraksi. Selain itu, sekarang ini hampir seluruh kegiatan
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perekonomian melibatkan jasa pelayanan bank dalam melakukan transaksi 

ekonomi baik untuk kegiatan bisnis maupun kegiatan non bisnis. 

Terjadinya kecenderungan tersebut mengakibatkan munculnya berbagai 

bentuk lembaga keuangan, antara lain berdirinya bank-bank swasta yang ikut 

meramaikan sektor perbankan Indonesia. Pesatnya perkembangan di sektor 

perbankan ini ditandai oleh semakin banyaknya jumlah bank swasta di Indonesia. 

Ini disebabkan oleh dikeluarkannya beberapa paket kebijakan mengenai 

Perbankan oleh pemerintah seprti Deregulasi tanggal 1 Juni 1983 (Bank sebagai 

pelaku utama dalam bidang moneter dilepas untuk lebih mandiri), paket kebijakan 

20 Desember 1987 (pengembangan lembaga-lembaga pembiayaan baru), peket 

kebijakan 27 Oktober 1988 (adanya kemudahan untuk mendirikan bank untuk 

menghimpun dana masyarakat), paket kebijakan 29 Januari 1990 (untuk 

menyempurnakan sistem perkreditan/pemanfaatan fungsi perbankan), dan paket
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kebijakan 14 Februari 1991 (pemenuhan persyaratan CAR/Capital Adequacy 

Ratio untuk penyesuaian bank terhadap kemajuan dan globalisasi perbankan). 

Deregulasi ini juga menyebabkan terjadinya perubahan kondisi pasar perbankan 

Indonesia dari seller’s market menjadi pasar yang lebih bersifat  buyer’s market, 

yaitu suatu pasar yang penawarannya lebih banyak daripada permintaannya, 

dimana hal itu terjadi bukan karena makin beragamnya produk dan jasa perbankan 

yang ditawarkan, melainkan karena makin bertambahnya bank yang menawarkan 

produk dan jasa yang sama atau sejenis. 

Jika ditelaah lebih mendalam, Ketentuan dan Peraturan Bank Indonesia 

tersebut antara lain ditujukan kesiapan perbankan Indonesia dalam rangka 

menghadapi tantangan era perdagangan bebas yang mengharuskan perbankan 

Indonesia untuk lebih kompetitif, guna lebih mewujudkan sistem perbankan yang 

sehat serta untuk menjaga dan mengamankan kegiatan bank di Indonesia. 

Seiring dengan perubahan lingkungan bisnis di atas, sangatlah dibutuhkan 

kemampuan manajemen yang profesional dengan terus memperhatikan 

keberadaan teknologi perbankan yang canggih untuk memenuhi preferensi dan 

kebutuhan nasabah yang semakin kritis dalam menilai pelayanan suatu bank, serta 

diimbangi dengan kemampuan sumber daya manusia yang berkualitas, disiplin 

dan profesional. 

Perkembangan sebuah bank tidak terlepas dari unsur reputasi, citra 

perusahaan, likuiditas perusahaan serta terjadinya hubungan yang baik antara 

bank dengan nasabahnya, khususnya kelompok nasabah besar dan terus 
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meningkatkan pelayanan kepada nasabah dengan mengandalkan kemampuan 

teknologi yang berorientasi pada konsep efisiensi dan efektifitas. 

Industri perbankan pada awal sejarahnya memandang “penjualan” sebagai 

aktivitas yang tidak perlu dilakukan. Namun seiring dengan berkembangnya 

industri perbankan saat ini yang mengakibatkan tingginya tingkat persaingan, 

maka semakin banyak bank yang menekankan pada aktivitas penjualan. 

Sumber daya manusia yang terlibat dalam proses penyampaian jasa sangat 

penting peranannya dalam menentukan jasa yang dihasilkan dan dalam 

menentukan persepsi pelanggan terhadap jasa yang bersangkutan. Oleh sebab itu, 

sumber daya manusia menjadi unsur penting dalam penawaran jasa. Perbedaan 

utama antara perusahaan penghasil produk berupa barang dengan perusahaan 

penghasil jasa adalah pada pelayanannya, dimana perusahaan jasa dituntut lebih 

mengoptimalkan kualitas dari Customer Service. Bagi perusahaan jasa tentu saja 

cukup sulit untuk mendapatkan standart pelayanan yang sama di mata konsumen. 

Tantangan bagi pihak manajemen jasa saat ini adalah bagaimana 

mengintegrasikan seluruh elemen yang ada dalam Customer Service agar sesuai 

dengan strategi dan operasi perusahaan yang telah ditetapkan. Untuk menjaga dan 

meningkatkan kepercayaan nasabahnya, maka bank perlu menjaga citra positif di 

mata masyarakatnya. Citra ini dibangun melalui kualitas produk, kualitas 

pelayanan, dan kualitas keamanan. Tanpa citra yang positif maka kepercayaan 

yang sedang dan akan dibangun tidak akan efektif. 

Pelayanan nasabah atau Customer Service pada sebuah bank adalah 

merupakan jasa pelayanan yang diberikan oleh bank kepada nasabah pada 
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khususnya dan masyarakat pada umumnya yang berkaitan dengan kegiatan usaha 

dan operasional bank sehari-hari. Pada umumnya unit Customer Service tidak 

melaksanakan secara langsung administrasi pembukuan dari transaksi financial 

yang dilakukan oleh nasabah, tetapi membantu nasabah yang hendak berhubungan 

dengan bank. Peranan Customer Service disini dapat disebut sebagai unit front Ine 

bank yang sangat penting, yaitu sebagai pelaksana proses awal kegiatan bank 

yang berhubungan langsung dengan nasabah. 

Oleh karena itu, apabila ada nasabah yang mengalami kesulitan kaitannya 

dengan produk-produk, maupun operasional bank ataupun nasabah yang 

mengeluhkan tentang pelayanan bank yang kurang berkenan, nasabah pertama 

kali akan menyampaikannya kepada Customer Service. Dan tentunya Customer 

Service pula yang akan mencoba untuk menangani dan me-manage keluhan yang 

disampaikan oleh nasabah. 

Pelayanan terhadap pelanggan (Customer Service) mempunyai peranan 

yang dominan dalam kegiatan usaha suatu perusahaan. Apabila pelayanan 

terhadap pelanggan tidak dapat dilaksanakan dengan baik maka akan 

mengakibatkan kepercayaan pelanggan terhadap perusahaan berkurang dan 

pelanggan akan berusaha mencari perusahaan lain yang dapat memberikan 

pelayanan yang lebih memuaskan. Hal ini dapat menjadi penyebab turunnya 

penjualan perusahaan. Oleh karena itu pelayanan terhadap pelanggan perlu 

dilaksanakan dengan baik, sehingga sasaran perusahaan dapat tercapai. 

Upaya peningkatan pelaksanaan Customer Service oleh PT. Bank 

Pembangunan Daerah Jawa Barat & Banten Tbk. Cabang Bogor bersifat inovatif 
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dan berorientasi pada kualitas pelayanan pada nasabah. Namun masih muncul 

pertanyaan apakah hal tersebut telah benar-benar dapat memberikan pelayanan 

yang baik bagi nasabah PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat & Banten 

Tbk. Cabang Bogor. PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat & Banten Tbk. 

Cabang Bogor perlu mengidentifikasi apakah pelaksanaan Customer Services 

yang selama ini diberikan telah sesuai dengan harapan nasabah sehingga dapat 

meningkatkan pelayanan pada PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat & 

Banten Tbk. Cabang Bogor, hal ini sebagai bukti perhatian PT. Bank 

Pembangunan Daerah Jawa Barat & Banten Tbk. Cabang Bogor terhadap 

peningkatan pelayanan.  

Berdasarkan pengamatan penulis, fenomena yang sering terjadi di PT. 

Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat & Banten Tbk, yaitu kurangnya 

pelaksanaan Customer Service seperti tidak ramah, dan tidak jelas dalam 

menjelaskan prosedur produk dan jasa bank. Apabila pelaksanaan Customer 

Service yang dilakukan sesuai prosedur, maka pelayanan terhadap nasabah 

meningkat, sebaliknya apabila pelaksanaan Customer Service yang dilakukan 

tidak sesuai prosedur, maka pelayanan terhadap nasabah menurun. 

Berangkat dari pemikiran di atas, penulis ingin mengetahui lebih 

mendalam tentang “PENGARUH PELAKSANAAN CUSTOMER SERVICE 

TERHADAP PENINGKATAN PELAYANAN PADA PT. BANK 

PEMBANGUNAN DAERAH JAWA BARAT & BANTEN TBK. CABANG 

BOGOR”. 

 



7 
 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Bank menawarkan berbagai produk dan jasa perbankan, karena semakin 

tingginya tingkat persaingan antar bank dimana bank banyak yang menawarkan 

produk yang sama atau sejenis, maka dalam usaha mempertinggi tingkat 

keuntungan bank manajemen bank BJB dituntut untuk mengoptimalkan Customer 

Service. Namun dilain pihak, bank BJB diharuskan untuk mempertahankan 

tingkat keamanan bank tersebut dan senantiasa harus memenuhi ketentuan – 

ketentuan lain yang diatur oleh penguasa moneter dan disini permasalahan yang 

akan diteliti adalah “Bagaimanakah Pengaruh Pelaksanaan Customer Service 

Terhadap Peningkatan Pelayanan Pada PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa 

Barat & Banten Tbk Cabang Bogor ?”. 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Sesuai dengan masalah yang dihadapi, maka tujuan penelitian ini dapat 

dinyatakan sebagai berikut : 

1. Mengetahui pelaksanaan Customer Service pada PT. Bank 

Pembangunan Daerah Jawa Barat & Banten Tbk Cabang Bogor 

2. Mengetahui seberapa besar pengaruh pelaksana 

3. Mengetahui pelaksanaan Customer Service terhadap pelayanan di PT. 

Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat & Banten Tbk Cabang Bogor 

 

1.4 Kegunaan Penelitian 

Kegunaan penelitian secara praktis dan teoritis adalah sebagai berikut: 
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- Kepentingan penulis, diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan dan 

penerapan tentang Customer Service dan tentang bagaimana cara 

meningkatkan pelayanannya. 

- Kepentingan perusahaan diharapkan hasil penelitian ini dapat 

digunakan sebagai bahan pertimbangan  dalam pelaksanaan Customer 

Service dengan meningkatkan pelayanannya, 
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BAB II  

KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN, DAN 

HIPOTESIS 

 

2.1 Kajian Pustaka 

2.1.1 Pengertian Jasa 

Di tengah-tengah persaingan perbankan yang semakin sengit PT. Bank 

Pembangunan Daerah Jawa Barat & Banten Tbk, harus mampu mengembangkan 

produk/jasanya. Pada saat bank mengeluarkan produk/jasa baru, maka petugas 

customer service akan berusaha untuk menginformasikan kepada para nasabah, 

sekaligus menyarankan kepada nasabah untuk membelinya. 

Yang masih termasuk produk baru yang ditawarkan PT. Bank 

Pembangunan Daerah Jawa Barat & Banten Tbk adalah produk Consumer 

Banking, Micro & Small Business, Commercial Banking, Treasury, dan 

International Banking yaitu sejenis layanan informasi via telepon secara otomatis 

yang dilakukan Customer Service. Untuk mengenalkan produk tersebut kepada 

para nasabah, petugas Customer Service selalu berusaha untuk menginformasikan 

produk tersebut kali mereka berhadapan dengan nasabah. 

Ada beberapa pengertian jasa yang dikemukakan oleh beberapa ahli, yang 

antara lain akan disebutkan oleh Kotler (2012:467) : 

“A service is any act or performance that one party can offer to another 

that is essentially intangible and does not result in the ownership of 

anything. Its production may or may not be tied to a physical product”. 
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Pengertian tersebut dapat diartikan bahwa jasa adalah setiap kegiatan atau 

manfaat yang ditawarkan oleh suatu pihak kepada pihak yang lain dan pada 

dasarnya tidak terwujud serta tidak menghasilkan hak milik atas sesuatu. Proses 

produksinya mungkin dikatkan dan mungkin juga tidak dikaitkan dengan suatu 

produk fisik. 

Sedangkan menurut Stanton (2008 : 486). service adalah : 

“Service are identifiable, intangible activities that are the main object of 

transaction designed to provide want satisfaction to customers”  

 

Maksudnya yaitu jasa adalah suatu kegiatan yang dapat diidentifikasikan 

dan tidak berwujud yang merupakan obyek utama dari suatu transaksi yang 

dirancang untuk memberikan kepuasan konsumen. 

Dari pengertian-pengertian jasa tersebut maka dapat disimpulkan bahwa 

jasa adalah suatu kegiatan yang tidak berwujud dan tidak menghasilkan 

kepemilikan dimana konsumen juga ikut berpartisipasi dalam proses pembuatan, 

penyampaian dan penggunaan jasa tersebut. 

 

2.1.2 Pemasaran Jasa 

Menurut Kotler (2012:473) pemasaran dalam industri jasa dibagi menjadi 

tiga bagian, yaitu : 

1. Extenal Marketing 

Menggambarkan pekerjaan normal yang dilakukan oleh sutau 

perusahaan untuk mempersiapkan, menghargakan, mendistribusikan 

dan mempromosikan jasa kepada konsumen. 

2. Internal Marketing 

Menggambarkan pekerjaan yang dilakukan perusahaan untuk melatih 

dan memotivasi karyawannya untuk melayani konsumen dengan baik. 
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3. Interactive Marketing 

Menggambarkan kemampuan atau keahlian karyawan dalam 

memberikan pelayanan kepada konsumen.  

 

Menurut Sumarni (2011:21) pemasaran jasa dapat dibagi menjadi dua, 

yaitu : 

1. Jasa pemberi kemudahan, yaitu semua pelayanan jasa untuk 

menyediakan saran operasi dan organisasi yang produktif termasuk 

pengadaan uang, penyimpanan, pengangkutan, promosi dan asuransi. 

2. Jasa pemberian nasehat dan konsultasi yaitu semua pelayanan jasa 

dengan menyampaikan keahlian dan kecakapan umum/khusus 

termasuk nasehat untuk penggunaan dan pencarian sumber – sumber 

daya, riset, pendidikan organisasi dan pemasaran. 

 

2.1.3 Bauran Pemasaran 

Payne (2007:21). mengatakan bauran pemasaran adalah : 

“The important elements of ingredients that up an organization’s 

marketing programme”.  

 

Yang berarti elemen-elemen internal yang penting dalam organisasi yang 

membentuk program pemasaran. 

Payne (2007:122) juga mengatakan ada empat elemen bauran pemasaran 

jasa, yaitu : 

1. Harga  

Keputusan harga merupakan hal yang paling penting dalam 

menentukan nilai bagi pelanggan dan memainkan peranan dalam 

membangun suatu image bagi jasa yang diberikan. 

2. Tempat : Lokasi dan Saluran 

Keputusan penentuan lokasi dan saluran yang akan digunakan untuk 

memberikan jasa kepada pelanggan melibatkan pemikiran tentang 
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bagaimana cara mengirimkan atau menyampaikan jasa kepada 

pelanggan dan dimana hal tersebut akan dilakukan. Ini harus 

dipertimbangkan karena jasa seringkali tidak dapat ditentukan dimana 

tempat dan diproduksi serta dipakai pada saat yang bersamaan. 

3. Promosi 

Elemen promosi dalam bauran pemasaran merupakan peranan yang 

penting dalam membantu mengkomunikasikan posisi jasa terhadap 

pelanggan. Promosi membantu menambah arti penting suatu jasa dan 

membantu pelanggan dalam membuat evaluasi yang lebih baik atas 

jasa yang ditawarkan. 

4. Produk merupakan konsep keseluruhan dari suatu objek atau proses 

yang memberikan suatu nilai bagi para pelanggan. Dua kategori dari 

produk adalah barang dan jasa. Dalam kenyataannya, pelanggan tidak 

hanya membeli barang atau jasa, melainkan membeli keuntungan dan 

nilai yang spesifik dari penawaran total, yaitu penawaran yang 

mewakili keuntungan yang diperoleh pelanggan dari pembeli barang 

atau jasa tersebut. Berdasarkan undang-undang Republik Indonesia 

No. 7 Tahun 1998 tentang perbankan yang dimaksud dengan bank 

adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam 

bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam rangka 

meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Fungsinya untuk mencari 

dan selanjutnya menghimpun dana dalam bentuk simpanan (deposito) 

sangat menentukan pertumbuhan suatu bank, sebab dana yang berhasil 
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dihimpun atau disimpan tentunya akan menentukan pula volume dana 

yang akan dikembangkan secara garis besar sumber dana sebuah bank  

yang menghasilkan. 

1. Dana yang bersumber dari bank itu sendiri. 

2. Dana yang berasal dari masyarakat luas. 

Menurut Boves dan Thil (2011:736) pengaruh customer service terhadap 

bauran pemasaran antara lain : 

1. Faktor produk 

a. Adanya nilai tambah (added value), yaitu peningkatan harga atas produk 

dan jasa, yang dibandingkan dengan produk dasar atau produk yang 

diharapkan. 

b. Kemampuan pelayanan, yaitu suatu ukuran seberapa mudah suatu produk 

dikenal, diperbaiki dan diperiklankan. 

2. Faktor harga. 

Banyak cara untuk meningkatkan kepuasan konsumen, tanpa biaya yang 

besar, seperti tersenyum dan pelayanan yang menyenangkan. Hal ini 

menyebabkan kembali tidak segan untuk membayar harga yang lebih mahal 

dengan mengeluarkan biaya yang besar untuk pelayanan yang lebih cepat. 

3. Faktor promosi 

Pelayanan terhadap pelanggan (customer service) dapat menjadi alat yang 

berguna untuk memberikan nilai tambah atas produk, yang juga dapat menjadi 

alat promosi terhadap pelanggan. 
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4. Faktor distribusi 

Untuk memberikan kepuasan kepada pelanggan, maka perlu persediaan, 

pengemasan yang aman, waktu pengiriman yang pendek dan memperhatikan 

bisnis.  

 

2.1.4 Pengertian Customer Service 

Pelayanan nasabah dapat diberikan oleh berbagai pihak baik customer 

service, teller atau kasir. Namun, istilah customer service digunakan secara 

khusus untuk dunia perbankan. Artinya memang ada bagian yang khusus 

melayani nasabah dengan nama customer Service (Kasmir, 2010:179). 

Seperti kita ketahui bahwa sebagai lembaga keuangan, bank memiliki 

tugas memberikan jasa keuangan melalui penitipan uang (simpanan), peminjaman 

uang (kredit), serta jasa-jasa keuangan lainnya. Bank harus dapat menjaga 

kepercayaan dari nasabahnya karena tanpa kepercayaan masyarakat, mustahil 

bank dapat hidup dan berkembang (Kasmir, 2010:179). 

Customer Service secara umum adalah setiap kegiatan yang diperuntukkan 

atau ditujukan untuk memberikan kepuasan nasabah, melalui pelayanan yang 

dapat memenuhi keinginan dan kebutuhan nasabah. Customer Service memegang 

peranan yang sangat penting. Dalam dunia perbankan tugas utama seorang CS 

adalah memberikan pelayanan dan membina hubungan dengan masyarakat. 

Customer service bank dalam melayani para nasabah selalu berusaha menarik 

dengan cara merayu para calon nasabah menjadi nasabah bank yang bersangkutan 
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dengan berbagai cara. CS juga harus dapat menjaga nasabah lama agar tetap 

menjadi nasabah bank (Kasmir, 2010:202) 

Menurut Davidow dan Utal (2008:22) menyatakan : 

“Customer service meams all features, acts, and information that augment 

the customer’s ability to realize potential value of a core product or 

service”. 

Maksudnya adalah pelayanan terhadap pelanggan merupakan semua alat, 

kegiatan dan informasi yang menambah kemampuan pelanggan untuk menyadari 

pentingnya nilai potensial dari suatu produk atau jasa inti. 

 

2.1.5 Fungsi dan Tugas Customer Service 

Banyak nasabah yang masih beranggapan bahwa customer Service (CS) 

itu adalah sebagai pusat informasi, padahal kenyataannya customer service ini 

juga memberikan pelayanan jasa-jasa perbankan. Untuk dapat menduduki jabatan 

ini ada beberapa kriteria yang harus dipenuhi antara lain, memiliki pengetahuan 

luas tentang masalah-masalah yang berhubungan dengan mesalah perbankan, 

harus aktif mengetahui semua informasi yang sedang terjadi diluar perusahaan, 

harus memiliki sifat bijaksana, tanggap, setia, dan ramah pada setiap nasabah. 

Sebagai seorang customer service tentu telah ditetapkan fungsi dan tugas 

yang harus diembannya. Fungsi dan tugas ini harus dilaksanakan sebaik mungkin 

dalam arti dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Kemudian customer service 

harus bertanggung jawab dari awal sampai selesainya suatu pelayanan nasabah 

(Kasmir, 2010:202). 
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Dalam praktiknya fungsi customer service adalah sebagai resepsionis, 

sebagai deskman, sebagai salesman, sebagai customer relation officer, sebagai 

komunikator (Kasmir, 2010:203). Dan tugas seorang customer service yang sesuai 

dengan fungsinya menurut Kasmir, (2010:191) adalah sebagai berikut: 

a. Sebagai Resepsionis 

Dalam hal ini, customer service bertugas menerima tamu atau nasabah 

yang datang ke bank dengan ramah, sopan, tenang, simpatik, menarik, dan 

menyenangkan. Dalam hal ini customer service harus selalu memberi 

perhatian, berbicara dengan suara yang lembut dan jelas. Penggunaan 

bahasa yang mudah dimengerti serta mengucapkan salam, misalnya 

“selamat pagi/siang/sore” sesuai dengan kondisi. 

b. Sebagai Deskman 

Sebagai deskman, tugas customer service antara lain memberikan 

informasi mengenai produk-produk bank, antara lain menjelaskan manfaat 

dan ciri-ciri produk bank. Yang perlu juga dijelaskan adalah keunggulan 

produk kita dibandingkan dengan produk pesaing. Sebagai deskman, tugas 

customer service juga harus menyiapkan berbagai brosur dan formulir 

untuk kepentingan nasabah. Kemudian menjawab pertanyaan nasabah 

mengenai produk bank serta membantu nasabah mengisi formulir aplikasi 

sesuia dengan transaksi yang ia lakukan. 

c. Sebagai Salesman 

Sebagai salesman, tugas customer service bank adalah berusaha sekuat 

tenaga menjual produk perbankan. Tugas lainnya adalah melakukan cross 
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selling terhadap penjualan yang dilakukan. Sebagai penjual, customer 

service mengadakan pendekatan dan mencari nasabah baru. Berusaha 

membujuk nasabah yang baru serta berusaha mempertahankan nasabah 

yang lama. 

d. Sebagai Customer Relation Officer 

Hubungan dengan nasabah harus selalu dijaga melalui berbagai cara. 

Nasabah terkadang sering terpengaruh oleh hal yang dilakukan pesaing. 

Jika kita mengalami gangguan dengan nasabah, bukan tidak mungkin 

nasabah kita akan beralih ke bank pesaing kita. Dalam hal ini, tugas 

seorang customer service harus menjaga image bank dengan cara membina 

hubungan baik dengan seluruh nasabah sehingga nasabah merasa senang, 

puas, dan makin percaya kepada bank. Yang terpenting adalah sebagai 

penghubung antara bank dengan seluruh nasabah. 

e. Sebagai Komunikator 

Tugas customer service yang terakhir adalah sebagai komunikator dengan 

cara memberikan segala informasi dan kemudahan-kemudahan kepada 

nasabah. Selain itu, juga sebagai tempat menampung keluhan, keberatan, 

atau konsultasi. Dalam arti yang lebih luas, tugas sebagai komunikator 

adalah mengkomunikasikan kepentingan bank dengan kepentingan 

nasabah. Mungkin ada komunikasi yang terputus-putus atau tersendat 

yang perlu diperbaiki. Komunikasi penting karena akan dapat mempererat 

hubungan antara nasabah dengan bank. 
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Dalam pelayanan di bank customer service mempunyai tanggung jawab 

dalam menjalankan tugasnya, sebagai berikut : 

a. Bertanggung jawab kepada pemimpin. 

b. Secara efektif memberikan perbaikan kualitas operasi dan layanan 

bank yang telah ada dan yang akan diterapkan. 

c.  Melakukan koordinasi dan bekerja sama dengan bagian lainnya dalam 

memproses dan meningkatkan kualitas layanan bank. 

d. Sebagai penghubung antara nasabah dengan bagian-bagian yang terkait 

dan batasan diatas wewenangnya. 

e. Menjamin tetap terjadinya hubungan yang baik dan memuaskan bagi para 

nasabah, dimana dalam hal ini menghimpun para nasabah. 

f. Memberikan informasi mengenai semua jenis produk dan jasa bank 

termasuk manfaat dan keuntungannya bagi nasabah. 

 

2.1.6 Peranan Customer Service 

Customer service berperan dalam memberikan pelayanan yang terbaik 

pada nasabah yang ingin bertransaksi dengan bank. Secara umum, peranan 

customer service bank adalah sebagai berikut : 

a. Mempertahankan nasabah lama agar tetap setia menjadi nasabah bank kita 

melalui pembinaan hubungan yang lebih akrab dengan nasabah; 

b. Berusaha untuk mendapat nasabah baru, melalui berbagai pendekatan. 

Misalnya meyakinkan nasabah untuk menjadi nasabah kita dan mampu 

meyakinkan nasabah tentang kualitas produk kita. 
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Seorang customer service dalam melaksanakan tugasnya haruslah terlebih 

dahulu memahami pekerjaan yang akan diembannya terutama yang berkenaan 

dengan pelayanan terhadap nasabah. Dasar-dasar pelayanan perlu dikuasai oleh 

seorang customer service sebelum melakukan tugasnya, mengingat karakter 

masing-masing nasabah sangat beragam. Ada beberapa dasar-dasar pelayanan 

yang harus dipahami, sebagai berikut : 

a. Berpakaian dan berpenampilan rapih dan bersih, 

Artinya petugas customer service harus mengenakan baju dan celana yang 

sepadang dengan kombinasi yang menarik. Customer service juga harus 

berpakaian necis tidak kumal dan baju lengan panjang jangan digulung. 

Terkesan pakaian yang dikenakan benar-benar memikat konsumen. 

Gunakan pakaian seragam jika petugas CS diberikan pakaian seragam 

sesuai waktu yang telah ditetapkan. 

b. Percaya diri, bersikap akrab dan penuh dengan senyum dalam melayani 

nasabah petugas customer service tidak ragu-ragu, yakin dan percaya diri 

yang tinggi. Petugas customer service juga harus bersikap akrab seolah-

olah sudah kenal lama. Dalam melayani nasabah petugas customer service 

haruslah murah senyum dengan raut muka yang menarik hati, serta tidak 

dibuat-buat. 

c. Menyapa dengan lembut dan berusaha menyebutkan nama jika kenal. Pada 

saat nasabah datang petugas customer service harus segera menyapa dan 

kalau sudah bertemu sebelumnya usahakan menyapa dengan 
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Pelayanan terhadap pelanggan (Customer Service) mempunyai peranan 

yang dominan dalam kegiatan usaha suatu perusahaan. Apabila pelayanan 

terhadap pelayanan tidak dapat dilaksanakan dengan baik maka akan 

mengakibatkan kepercayaan pelanggan terhadap perusahaan berkurang dan 

pelanggan akan berusaha mencari perusahaan lain yang dapat memberikan 

pelayanan yang lebih memuaskan. Hal ini dapat menjadi penyebab turunnya 

penjualan perusahaan. Oleh karena itu pelayanan terhadap pelanggan perlu 

dilaksanakan dengan baik, sehingga sasaran perusahaan dapat tercapai. 

Manfaat pelayanan terhadap pelanggan adalah : 

1) Meningkatkan kesetiaan Pelanggan (customer Loyalty) dan meningkatkan 

pasar dan penjualan. 

2) Meningkatkan penjualan dan keuntungan. 

3) Meningkatkan pemesanan kembali (Reordering) 

4) Meningkatkan jumlah pelanggan. 

5) Menghemat anggaran pemasaran dalam promosi, khususnya periklanan. 

6) Mengurangi keluhan, sehingga dapat mempertahankan pelanggan. 

7) Reputasi perusahaan bertambah. 

8) Diferensiasi. 

9) Meningkatkan moril dan produktivitas karyawan. 

10) Meningkatkan hubungan karyawan. 

11) Mengurangi keluhan, ketidakhadiran dan keterlambatan karyawan. 

12) Mengurangi perputaran kerja (turnover). 
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a. Ruang Lingkup Customer Service 

1) Pengelolaan customer service mencakup pengolaan seluruh sumber 

daya customer service secara utuh. Manajemen customer service harus 

2) Berdasarkan prinsip “customer satisfaction” (kepuasan nasabah). 

3) Keunggulan pada satu sumber daya customer service akan menjadi 

tidak berarti bila salah sumber daya customer service lainnya tidak 

bermutu baik. 

4) Pengelolaan dan manajemen sumber daya layanan diarahkan untuk 

mengangkat mutu bidang layanan lainnya, yaitu : 

 Persiapan kerja 

 Tata busanan dinas harian 

 Sopan santun 

 Keramahan menghadapi masalah 

 Keamanan dan Kenyamanan 

 Pemeliharaan mutu service 

 Penghitungan uang kertas 

b. Komponen Sistem Customer Service 

Dalam perusahaan jasa, ada empat komponan sistem dalam customer 

service, yaitu 

1) Personel Pelayanan/Service Personnel 

Kontak yang dilakukan dengan pelanggan bersifat tata muka, melalui 

telekomunikasi (telpon, faksimili, telegram, teleks, surat elektronik) 
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atau melalui surat dan pengiriman barang yang cepat. Personel ini 

mencakup : 

a. Respresentatif penjualan/Sales representatif. 

b. Staf pelayanan pelanggan/Customer Service Staff 

c. Accounting Staff. 

d. Staf operasi yang tidak secara langsung memberikan pelayanan 

kepada pelanggan (misalnya : ahli mesin, petugas kebersihan) 

e. Perantara yang diajukan oleh perusahaan yang dipandang 

pelanggan mewakili perusahaan jasa secara langsung. 

2) Fasilitas dan Peralatan Pelayanan 

a. Bentuk luar bangunan/gedung, tempat parkir dan taman 

b. Bagian dalam gedung dan perabotannya 

c. Kendaraan bermotor 

d. Peralatan yang dioperasikan sendiri oleh pelanggan 

e. Peralatan lain. 

3) Komunikasi Nonpersonal/Nonpersonal communications 

a. Bentuk surat 

b. Brosur/katalog/petunjuk pemakaian 

c. Periklanan 

d. Signage 

e. Kabar/editorial di media massa 

4) Orang lain/Other pople 

a. Sesama pelanggan yang ditemui pada saat pelaksanaan pelayanan. 
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b. Komentar dari mulut ke mulut dari teman, kenalan, atau bahkan 

orang asing. 

c. Dasar dan Falsafah Customer Service 

1) Kepercayaan 

Kepercayaan adalah modal dasar bank, semakin tinggi kepercayaan 

masyarakat terhadap suatu bank, semakin besar peluang bisnis bank 

bersangkutan. 

2) Keramahan, kecepatan dan keakurasian 

Adalah tiga pilar yang menjadi indikator mutu layanan bank. Mutu 

layanan bank akan ditentukan oleh sinergisme ketiga pilar tersebut. 

3) Nasabah 

Nasabah adalah raja bagi bank. Memberikan kepuasan nasabah 

menjadi tugas pokok bank. Kepuasan tersebut harus berpufat langsung 

sehingga kelangsungan dan pertumbuhan bank yang 

berkesinambungan merupakan jaminan untuk dapat memberikan 

kepuasan tersebut. 

4) Layanan 

Layanan adalah cara bank untuk menyerahkan produk dan jasa yang 

dihasilkan bank kepada masyarakat atau nasabahnya. 

5) Acuan layanan 

Adalah budaya kerja konsep dan pola layanan harus memiliki satu 

keseragaman/standar. Seluruh jajaran manajemen harus memiliki 

presepsi yang sama. 
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d. Fungsi Customer Service Perbankan 

1. Daya saing 

Daya saing perbankan terletak mutu service. Mutu service adalah 

kunci keberhasilan bank karena daya asing atas service sangat 

langgeng. Daya saing yang didasrkan atas “tarif” atau “features”dari 

produk sangat rapuh karena cepat dapat ditiru atau disesuaikan oleh 

bank pesaing. 

2. Efisiensi 

Waktu bagi nasabah adalah uang. Kelambatan layanan dalah 

pemborosan waktu bagi nasabah. Sebaliknya layanan yang cepat dan 

akurat akan memuaskan nasabah dan selanjutnya mendorong 

pengembangan bisnis bank pada tingkat produktifitas yang tinggi. 

3. Profesionalisme 

Service bank akan menjadi ukuran kapasitas SDM bank yang 

bersangkutan. Unsur profesionalisme tersebut dihasilkan oleh 

keterpaduan 4 faktor yaitu : 

a. Pengetahuan (knowledge) dan keterampilan (know-how). 

Penguasaan pengetahuan produk mutlak dimiliki oleh tenaga 

penjual, baik itu manfaat dan keuntungan yang ditawarkan ataupun 

cara perhitungannya. 

b. Pengalaman (experience). Didapat melalui proses belajar secara 

terus menerus baik di Bank BJB maupun dari pengetahuan-

pengetahuan perbankan umumnya. 
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c. Wawasan (vision). Memiliki loyalitas dan dedikasi yang tinggi 

dengan pengertian bank seolah-olah milik sendiri (rasa ikut 

memiliki yang tinggi). 

 

4. Mutu dan Budaya 

Layanan akan mengukir citra perusahaan dan citra produk bank yang 

akan meningkatkan kepercayaan nasabah pada bank yang 

bersangkutan. Citra tersebut tidak lain adalah presepsi yang terbentuk 

dari bercampuranya temuan-temuan oleh indera seperti penglihatan, 

pendengaran dan perasaan. 

a. Penglihatan, misalnya nasabah-nasabah melihat penampilan dan 

cara kerja karyawan atau melihat suatu bank. 

b. Pendengaran, misalnya nasabah mendengar suatu percakapan 

petugas bank baik langsung maupun melalui telpon. 

c. Perasaan, misalnya nasabah merasakan nyaman berada di banking 

hall dengan AC yang sejuk, ada suaru musik yang dapat dinikmati 

sambil menonton TV. 

Kesemua aspek penglihatan, pendengaran, dan perasaan nasabah akan 

melekat dan tertanam pada hati nasabah. 

 



25 

 

 

2.1.7 Aktivitas Customer Service Dalam Usaha Untuk meningkatkan 

Penjualan 

Industri perbankan pada awal sejarahnya memandang “penjualan” sebagai 

aktivitas yang tidak perlu dilakukan. Namun seiring dengan berkembangnya 

industri perbankan saat ini yang mengakibatkan tingginya tingkat persaingan, 

maka semakin banyak bank yang menekankan pada aktivitas penjualan. 

Ada tiga aktivitas yang dilakukan Customer Service dalam usaha 

meningkatkan penjualan produk, yaitu : 

1. Penjualan melalui pemberian saran (Suggestion Selling) 

Apabila ada produk/jasa yang mendukung produk/jasa utama yang 

ditawarkannya, petugas customer sevice selalu berusaha untuk menginformasikan 

dan menyarankannya kepada nasabah. Hal tersebut dilakukan pada saat sang 

petugas melakukan transaksi dengan nasabah, terutama pada nasabah baru yang 

mungkin belum mengetahui seluruh produk/jasa yang tersedia pada PT. Bank 

Pembangunan Daerah Jawa Barat & Banten Tbk. 

Misalnya kepada nasabah yang akan membuka Deposito, petugas juga 

membarikan saran mengenai layanan Safe Deposito Box yang dapat digunakan 

nasabah untuk menyimpan sertifikasi depositonya ataupun uang, emas dan surat 

berharga lainnya. 

Penjualan dengan cara memberikan saran merupakan format yang penting 

dari Customer Service. Proses ini dalah suatu proses dimana seorang Customer 

Service Officer menyarankan produk atau jasa yang akan ditawarkan kepada 

konsumen/pelanggannya. Diharapkan dengan melakukan kegiatan ini pelanggan 
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bisa membeli produk.jasa yang benar-benar dibutuhkannya sehingga pelanggan 

merasa puas. Penjualan dengan ini dapat dilakukan antara lain dengan : 

a. Memberikan masukan atas suatu produk/jasa yang mendukung produk. 

Pada beberapa kasus ada produk/jasa tambahan yang bisa menambah 

kepuasan pelanggan. Setelah  melakukan penjualan atas produk/jasa utama, 

customer service officer juga dapat menawarkan produk/jasa lain yang 

berhubungan dengan produk/jasa utama tersebut. Misalnya, setelah membeli 

tempat tidur ia dapat menyarankan kepada pelanggan untuk juga membeli satu 

set sprei dan bed cover yang sesuai atau setelah membeli compact discplayer 

yang disukainya atau memasang set telpon selular dengan harga yang lebih 

murah. 

b. Memberikan saran mengenai produk/jasa baru 

Untuk menarik minat konsumen, perusahaan akan selalu berusaha untuk 

menciptakan produk/jasa baru, yang lain dari produk/jasa yang sudah ada. Ada 

produk/jasa yang benar-benar baru ada pula yang merupakan variasi dari 

produk/jasa lain yang sudah ada sebelumnya. Para pelanggan tentunya 

membutuhkan bantuan dalam penginformasian produk/jasa baru tersebut. 

Customer service officer merupakan orang yang tepat untuk 

menginformasikan hal tersebut kepada pelanggan, terutama apabila ia sudah 

memiliki hubungan yang baik dengan pelanggan. 

c. Memberikan saran untuk pembelian dalam kuantitas yang lebih besar. 

Seorang customer service officer dapat menyarankan pelanggan untuk 

melakukan penjualan dalam kuantitas yang lebih besar. Kadangkala pelanggan 
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merasa enggan untuk melakukannya. Oleh karena itu customer service officer 

harus dapat memberikan alasan yang menguntungkan pelanggan apabila ia 

melakukan pembelian dengan cara ini. Alasan tersebut yang utama biasanya 

adalah alasan ekonomi. Banyak perusahaan yang memberikan potongan harga 

untuk pembelian dalam jumlah yang besar. Alasan lain adalah karena semakin 

meningkatnya harga-harga bahan pokok, seperti minyak, gula, kertas dan 

sebagainya. Bila customer service officer yakni bahwa harga bahan-bahan 

tersebut akan naik dalam waktu yang cukup dekat, maka ia dapat meyarankan 

kepada pelanggan untuk melakukan pembelian dalam jumlah yang cukup 

besar. Alasan lain adalah karena semakin meningkatnya harga-harga bahan 

pokok, seperti minyak, gula, kereta dan sebagainya. Bila customer service 

officer yakni bahan harga bahan-bahan tersebut akan naik dalam waktu yang 

cukup dekat, maka ia dapat menyarankan kepada pelanggan untuk melakukan 

pembelian dalam jumlah yang cukup besar. Faktor kenyamanan juga 

merupakan cara lain, karena dapat mencegah kemungkinan pelanggan akan 

kehabisan barang pada waktu-waktu kritis. 

d. Memberi saran mengenai produk/jasa yang memiliki kualitas yang lebih baik. 

Dalam melayani nasabah, petugas Customer Service PT . Bank Daerah Jawa 

Barat & Banten Tbk Cabang Bogor, selalu berorientasi kepada kepentingan 

nasabah. Begitu pula dalam menawarkan produk/jasa, petugas akan berusaha 

untuk menyarankan kepada nasabah untuk membeli produk/jasa tersebut 

dalam kuantitas yang lebih besar, demi kepentingan nasabah itu sendiri. 
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Seperti pada penawaran Deposito berjangka dengan jangka waktu 1, 3, 6, 

12 dan 24 bukan yang masing-masing memiliki tingkat bunga yang berbeda-beda. 

Untuk saat ini, bunga yang tertinggi adalah Deposito berjangka 1 bulan sehingga 

petugas akan menyarankannya kepada nasabah, selain dengan kelebihan bahwa 

nasabah tidak perlu menunggu terlalu lama untuk mengambil uangnya jika tiba-

tiba diperlukan dan bisa diperpanjang secara otomatis. 

Kualitas dapat digambarkan sebagai tingkat kesempurnaan dalam suatu 

produk/jasa. Dalam strategi penjualan ini, customer service officer dapat 

memberikan penjelasan mengenai kualitas setiap produk/jasa yang ditawarkan 

kepada pelanggan, sehingga dapat membantu pemanggan untuk memilih 

produk/jasa yang diinginkannya. 

Dalam melakukan kegiatan penjualan melalui pemberian saran ini, ada 

empat hal yang harus diperhatikan : 

1) Merencanakan suggestion selling pada tahap sebelum pendekatan 

(preapproach step). 

Sebelum bertemu pelanggan, Customer Service Officer bisa menggembangkan 

rencana penjualan yang menyertakan tujuannya dalam melakukan penjualan 

ini, antara lain dengan menulis daftar produk yang akan disarankan. 

2) Pemberian saran dilakukan setelah Customer Service Officer terlebih dahulu 

melayani kebutuhan utama pelanggan. Pelanggan yang datang tidak selalu 

melakukan transaksi jual beli. Oleh karena itu, Customer Service Officer harus 

terlebih dahulu melayani kebutuhan utama pelanggan, sehingga tidak 

membingungkan pelanggan. 
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3) Pemberian saran bersifat bijaksana dan positif. Dalam memberikan saran, 

seorang Customer Service Officer tidak hanya menekankan kepada penjualan 

saja, tetapi juga memperhatikan kebutuhan pelangan terhadap produk yang 

ditawarkan. 

4) Memperlihatkan produk yang disarankan bila mungkin atau menggunakan 

alat-alat penjualan untuk menarik minat pelanggan. Pelanggan akan merasa 

lebih yakin akan produk yang ditawarkan apabila dapat melihat secara fisik 

produk tersebut. Penggunaan alat-alat penjualan juga dapat membantu 

Customer Service Officer dalam menawarkan produknya. 

2. Menepati Janji dan Jaminan 

Kunci utama atas strategi customer service dalam kemampuan customer 

service untuk menepati janji-janji dan jaminan-jaminan dibuat pada saat 

melakukan presentasi penjualan, seperti jaminan mengenai garansi produk, janji 

adanya pengiriman barang yang cepat dan sebagainya. 

Demi memenuhi kepuasan nasabah atas pembelian yang dilakukannya, 

petugas customer service selalu berusaha untuk menepati janji dan jaminan yang 

dibuatnya kepada nasabah. Dengan motto selalu berkata “Terpercaya Kokoh dan 

bersahabat” kepada para nasabah, petugas mengharapkan dapat memperoleh 

kepercayaan dari nasabah sehingga nasabah tidak mudah beralih kepada bank lain. 

Misalnya apabila ada nasabah yang membutuhkan kartu ATM secepat mungkin 

dan petugas customer service PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat & 

Banten Tbk cabang Kramat Jakarta, telah menyanggupi untuk menyediakannya, 

maka janji tersebut harus ditepatinya. Atau bila ada nasabah yang ingin membuka 
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deposito tetapi ia sibuk dan terburu-buru, maka petugas customer service hanya 

akan menanyakan data-data penting nasabah dan menjamin uangnya akan segera 

dimasukkan ke dalam deposito, sementara surat deposito dapat diambil pada saar 

nasabah tersebut tidak sibuk. 

3. Tindak Lanjut Untuk Memastikan Keputusan Pelanggan 

Kegiatan ini memiliki dua tujuan utama. Satu adalah untuk menunjukkan 

apresiasi terhadap pembalian yang oleh dilakukan oleh pelanggan, yang kemudian 

akan meningkatkan hubungan yang telah dibina pada saat prestasi penjualan. 

Tujuan kedua adalah untuk mengetahui apakah pelanggaran merasa puas dengan 

pembalian tersebut. Kedua tujuan ini akan memperkuat hubungan jual beli antara 

pelanggan dengan perusahaan. 

Ada empat langkah yang dapat dilakukan dalam kegiatan ini, yaitu : 

a. Kunjungan Pribadi/Personel Visit 

Cara ini merupakan cara yang paling banyak mengeluarkan biaya, 

namun mungkin memberikan hasil yang terbaik, karena hanya dengan cara 

inilah pelanggan bisa berkomunikasi dua arah dan bertatapan langsung dengan 

Customer Service Officer. Cara ini juga dilakukan untuk memberikan 

informasi mengenai perkembangan-perkembangan baru dan produk-produk 

baru kepada pelanggan, yang memungkinkan adanya pembelian berikutnya. 

Cara ini dilakukan dengan maksud selain untuk mengetahui kepuasan nasabah 

dan memberikan informasi mengenai perkembangan-perkembangan dan 

produk/jasa baru, juga memberikan kesempatan bagi nasabah untuk dapat 

berkomunikasi dua arah dengan petugas customer service. 
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Jama kerja yang cukup padat dan banyaknya nasabah yang datang 

untuk melakukan transaksi di PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat & 

Banten Tbk Cabang Bogor, pada setiap hari kerja membuat petugas customer 

service cukup sibuk dan tidak mempunyai waktu untuk melakukan kunjungan 

pribadi kepada nasabah. 

Kunjungan pribadi hanya dilakukan kepada perusahaan-perusahaan 

atau organisasi yang ingin menjadi nasabah dan membutuhkan presentasi 

mengenai produk/jasa yang ada namun cukup sibuk untuk datang langsung 

dan kunjungan tersebut dilakukan oleh Pelayanan Produk Personal. peranan 

petugas customer service adalah menyampaikan keinginan mereka kepada 

bagian Pelayanan Produk Personal. 

b. Telpon  

Telpon merupakan cara yang cepat dan efisien dalam menindak lanjuti 

penjualan. Selain biayanya lebih murah, melalui telpon dapat dilakukan 

pertukaran informasi dua arah, yang mungkin akan diikuti oleh penjualan 

selanjutnya. 

Petugas customer service juga menggunakan fasilitas telpon sebagai alat untuk 

berkomunikasi dengan nasabah, antara lain menanyakan kepuasan nasabah 

dan bila ada kesempatan memberikan informasi mengenai produk/jasa baru. 

Jasa layanan telpon juga diberikan bagi nasabah yang ingin 

melakukan transaksi lewat telpon, seperti transfer, pengecekan saldo, 

pembayaran telpon melalui pemotongan saldo tabungan dan lain-lain. 
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c. Surat atau Kartu 

Ini adalah cara yang termudah dalam menindak lanjuti penjualan Surat dan 

Kartu digunakan untuk mengucapkan terima kasih kepada pelanggan atas 

pembelian yang dilakukannya dan menjanjikan pelayanan yang berkelanjutan. 

Satu keterbatasan dari cara ini adalah tidak adanya sentuhan personal yang sangat 

penting bagi kepuasan konsumen. Melalui cara ini perusahaan dapat mengirimkan 

kuesioner singkat atau kartu laporan (report card) untuk mengevaluasi 

produk/jasanya kepada pelanggan baru. Walaupun tingkat pengembaliannya 

sangat rendah, namun paling tidak pelanggan mempunyai kesempatan untuk 

memberikan umpan balik bagi perusahaan. 

Pada saat-saat tertentu seperti hari Lebaran atau hari natal, perusahaan 

memberikan kartu ucapan kepada nasabah-nasabah tertentu. Pemilihan nasabah 

didasarkan kepada nasabah dengan jumlah transaksi terbesar. Namun pemberian 

kartu ucapan tersebut tersebut dilakukan oleh masing-masing bagian yang 

bersangkutan dengan nasabah, bukan oleh customer service. Misalnya bagian 

kredit mengirimkan kartu kepada nasabah kredit, bagian kredit mengirim kartu 

kepada nasabah kredit, bagian wesel mengirim kartu kepada nasabah 

ekspor/impor dan seterusnya. 

Untuk mengevaluasi produk/jasanya, perusahaan tidak menggunakan surat 

atau kartu melainkan memberikan kotak saran yang tidak dapat digunakan oleh 

nasabah apabila nasabah memiliki keluhan-keluhan atau saran-saran baik 

mengenai produk/jasa, pelayanan, maupun perusahaan pada umumnya. 
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d. Call Report 

Adalah suatu cara yang dimaksudkan sebagai penyambung komunikasi 

antara eksternal perusahaan dengan customer service. Pada cara ini customer 

service bertindak sebagai wakil dari perusahaan yang berurusan dengan eksternal 

perusahaan, dalam hal ini misalnya pemanggilan petugas reparasi sistem 

keamanan pada bank atau reparasi komputer dan lain-lain. 

Nasabah merupakan faktor terpenting dalam keberhasilan usaha 

perusahaan. Pembinaan hubungan dan pemupukan kepercayaan nasabah terhadap 

perusahaan dilakukan dengan selalu berorientasi kepada kepuasan nasabah, yang 

dilakukan melalui Customer service. 

 

2.1.8 Jasa-jasa Yang Ditawarkan Bank 

Menurut Suyatno dkk (2009:29) jasa-jasa yang ditawarkan bank adalah : 

1. Menghimpun dana, yang dibagi menjadi tiga bagian : 

a. Dana yang bersumber dari bank sendiri, yang berbentuk modal sektor yang 

berasal dari para pemegang saham dan cadangan serta keuntungan bank 

yang belum dibagikan kepada pemegang saham. 

b. Dana yang berasal dari masyarakat luas, yang umumnya berbentuk giro, 

deposito dan tabungan. 

c. Dana yang berasal dari lembaga keuangan (baik berbentuk bank maupun 

non bank), yang umumnya berbentuk pinjaman. 

2. Penanaman dana, yang terdiri dari : 

a. Penanaman dana dalam bentuk pinjaman atau kredit. 
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b. Penanaman dana dalam bentuk surat-surat berharga 

c. Penyertaan/penanaman dana dalam perusahaan lain sebagai modal. 

d. Penanaman dana dalam harta tetap dan inventaris. 

3. Lalu lintas pembayaran 

Lalu lintas pembayaran dalam negeri, ada tiga yaitu : transfer (pengiriman 

uang), inkaso (collection), pembukuaan Letter of Credit/LC. 

Lalu lintas pembayaran luar negeri, ada tiga yaitu : transfer, inkaso dan 

pembukuan Letter of Credit luar negeri. 

Jasa-jasa bank lainnya, sperti : jual beli cek perjalanan (travellers cheque), jual 

beli uang kertas (bank note), kartu kredit, bank garansi, aktivitas jual beli 

surat-surat berharga, kotak pengaman simpanan (safe deposit box), jual 

beli/perdagangan valuta asing (transaksi tunia, transaksi tunggak, transaksi 

barter), pengawas dibidang penerbitan obligasi, penanggung dibidang 

penerbitan obligasi, pinjaman emisi efek, pengesahan (endorsement), dan 

pendiskontoan.  

Aktifitas perbankan tidak terlepas dari fungsinya sebagai lembaga 

intermediasi yaitu sebagai penyaluran dana dari dan ke masyarakat, dibawah ini 

akan dijelaskan tentang jasa-jasa dalam dunia perbankan : 

1) Kiriman Uang 

Jasa yang disediakan untuk mengirimkan dana dari suatu cabang atas 

permintaan pihak ketiga ke cabang lainnya untuk dibayarkan kepada 

penerimaan ditempat lain. 

2) Kiriman Uang Luar Negeri. 
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Menggunakan sarana Draft, SWIFT, TT/Kawat yang dilakukan dalam valuta 

asing. 

3) Delegasi Kredit 

Merupakan perintah tertulis kepada bank untuk membayar uang secara berkala 

kepada seseorang atau badan usaha dalam jumlah dan jangka waktu tertentu. 

4) Inkaso 

Pengiriman surat atau dokumen berharga untuk ditagihkan pembayaran 

kepada pihak yang menerbitkan atau pihak yang ditentukan. 

5) Jaminan Bank (Rupiah) 

Pernyataan tertulis dari bank yang menyatakan kesanggupan bank untuk 

membayar kepada pihak ketiga demi kepentingan nasabahnya jika nasabah 

tersebut tidak dapat memenuhi kewajibannya (wan prestasi) atau transaksi 

atau pemabayaran yang diperjanjikan. 

6) Surat Keterangan Bank (SKB) 

Surat keterangan tertulis dari bank kepada bank lainnya mengenai kepentingan 

masyarakat guna menyimpan barang atau dokumen berharga dalam jangka 

waktu tertentu. 

7) Simpanan Terbuka atau Tertutup 

Jasa bank yang diberikan kepada nasabah (penyewa) untuk menitipkan barang 

atau dokumen berharga selama jangka waktu tertentu dengan membebani 

sewa yang disepakati bersama. 
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8) Letter Of Credit Dalam Negeri 

Suatu jaminan bersyarat dari bank pembuku L/C untuk membayar wesel yang 

ditarik oleh beneficien sepanjang untuk memenuhi persyaratan-persyaratan 

ditetapkan dalam L/C. 

9) Auto Matic Teller Machine (ATM) 

Sistem pelayanan bank elektronik dengan menggunakan komputer untuk 

mengupayakan penyelesaian fungsi-fungsi secara otomatis dari sebagian 

fungsi yang biasanya dilakukan oleh teller. 

10) Setoran Kilat (Quick deposit) 

Sistem pelayanan bank di dalam penerimaan setoran berupa warkat kliring dan 

pemindahan untuk keuangan rekening giro dan pinjaman, tanpa nasabah perlu 

menunggu proses administrasi bank. 

11) Transplus 

Melayani kiriman uang para TKI yang bekerja di luar negeri kepada 

keluarganya di Indonesia . 

12) Uang Kertas Asing 

Uang kertas yang merupakan alat pembayaran sah dinegara penerbitnya. Uang 

kertas asing yang dapat diperjualbelikan adalah yang mempunyai catatan kurs 

resmi Bank Indonesia, misalnya Dollar Amerika (US Dollar), Proundsterling 

Inggris, Deutsche Mark, Dollar Hongkong, Ringgit Malaysia, Dollar 

Singapura, dll 
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13) Forex 

Foreign Exchange merupakan transaksi jual beli valuta asing dengan tanggal 

(value date) yang disepakati. 

14) Jasa Custody 

Adalah layanan titipan dan penyimpanan surat berharga (saham. Obligasi, 

sertifikat deposito berjangka, negotiable certiface of deposite floating rate 

note, commercial paper, sertifikat tanah, BPKP, dll), berikut layanan lainnya 

yang berkaitan dengan surat berharga tersebut. 

15) Arrangger Commercial Paper 

Adalah jasa layanan sebagai arrangger dalam penerbitan Commercial Paper 

(CP) yaitu surat janji untuk membayar hutang jangka pendek yang diterbitkan 

oleh perusahaan yang memerlukan dana dari Investor. Sebagai arrangger, 

Bank akan membantu nasabah dan calon nasabah dalam proses penerbitan CP 

yang direncanakan. 

16) Repo/Reverse Repo 

Jasa layanan Bank bagi nasabah yang akan menjual/membeli saham berharga 

kepda/dari bank yang diikuti perjanjian akan membeli kembali dengan harga 

dan jangka waktu yang disepakati bersama pada saat penjualan/pembelian. 

17) Agen Pembayaran 

Suatau layanan khusus kepada emitmen (perusahaan yang menerbitkan surat 

berharga) dalam rangka memenuhi kewajiban-kewajibannya. Layanan yang 

diberikan meliputi jasa pemabayaran obligasi ataupun surat hutang lainnya, 

serta jasa pembayaran deviden. 
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18) Sinking Fund 

Jasa layanan Bank dalam administrasi dana untuk pelunasan pokok obligasi 

(Sinking Funds) yang diserahkan oleh emiten kepada wali amanat. 

19) Penanggung 

Jasa layanan Bank Penanggung (Guarantor) suatu emiten dalam penerbitan 

obligasi. Penanggung adalah pihak yang menanggung pembayran kembali 

jumlah pokok dan atau bunga obligasi dalam hal emiten cidera janji. 

20) Wali Amanat 

Adalah layanan jasa Bank yang di percayakan untuk mewakili kepentingan 

seluruh pemegang obligasi atau Medium Term Note (MTN) baik di dalam 

maupun diluar pengadilan mengenai pelaksanaan hak-hak pemegang obligasi 

secara persyaratan emisi kontrak perwaliamanatan serta berdasarkan peraturan 

perundang-undangan yang berlaku. 

21) Settlement Bank 

Jasa layanan yang berhubungan dengan pelaksanaan atau penampungan, 

pembayaran dan pembelian selama pada dasar perdana dan pihak pembeli 

saham (investor) 

22) Cek Multi Guna 

Rupiah Traveller Cheque sebagai pengganti uang tunai yang praktis bagi siapa 

saja, terutama para wisatawan, pengusaha, pedagang, dan profesional yang 

sering melakukan perjalanan keluar negeri. CGM ini dapat dibeli dan 

diuangkan di seluruh bank yang bersangkutan dengan cara yang mudah. 
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23) Security Agent 

Suatu layanan yang diberikan oleh Bank dalam mengelola jaminan-jaminan 

(securities) yang berkaitan dengan penerbitan surat hutang ataupun pemberian 

kredit, baik fasilitas kredit langsung maupun tidak langsung dapat berupa 

singgle loan maupun kredit indikasi. 

24) Escrow Agent 

Suatu layanan yang di berikan oleh Bank dimana Bank bertindak sebagai 

pihak/agen yang ditunjuk untuk mengelola, memantau dan mengendalikan 

“Rekening Khusus” (escrow account) nasabah secara berkesinambungan, 

dimana rekening tersebut diperlukan secara khusus/spesifik dan dikelola 

sesuai dengan kebutuhan dan keinginan nasabah yang dituangkan dalam suatu 

perjanjian. 

25) Arranger Sindikasi 

Suatu layanan kepada debitur untuk membentuk suatu kredit indikasi yang kan 

menyediakan pembiayaan yang dibutuhkan oleh calon debitur dalam rencana 

pembangunan suatu proyek atau pembiayaan bisnis. 

26) Internasional Transfer 

Kiriman uang dari bank koresponden di luar negeri ataupun di dalam negeri ke 

cabang-cabang atau sebaliknya dari cabang-cabang ke koresponden di luar 

negeri dan di dalam negeri. 

27) Draft 

Suatu perintah tidak bersyarat yang diterbitkan oleh bank koresponden untuk 

dibayarkan kepada seorang atau perusahaan. 
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28) Collection 

Tagihan untuk membayar hutang atau meng aksep dari seseorang atau 

perusahaan di luar negeri kepada seorang nasabah lain di dalam negeri atau 

sebaliknya atas suatu surat dokumen berharga melalui bank. 

29) Garansi Bank 

Jaminan yang diterbitkan oleh cabang atas permintaan bank luar negeri 

ditujukan kepada piahk pertama (beneficary) 

30) Traveller Chacks 

Surat berharga untuk bepergian yang dapat dibeli kembali dalam mata uang 

yang dikehendaki oleh pembeli yang bersangkutan. 

31) Bank Note 

Uang kertas asing yang merupakan alat pembayaran yang sah di negara 

penerbit. 

32) Transaksi Eksport 

Perdagangan dengan cara memasuki barang dari wilayah pabean Indonesia 

dengan memenuhi perundangan yang berlaku. 

33) Transaksi Import 

Perdagangan dengan cara memasuki barang dari luar negeri kedalam negeri 

dengan memenuhi ketentuan perundangan yang berlaku kecuali pemasukan 

barang ke pulau Batam. 
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2.1.9 Definisi Pelayanan 

Menurut kamus besar bahasa Indonesia, pelayanan berasal dari kata 

“layan” 

yang artinya membantu menyiapkan (mengurus) apa-apa yang diperlukan 

seseorang. 

Jadi, kata “pelayanan”  menurut Departemen Pendidikan Nasional 

(2007:647) adalah: 

a. Perihal atau cara melayani, 

b. Usaha melayani kebutuhan orang lain dengan memperoleh imbalan, 

c. Kemudahan yang diberikan sehubungan dengan jual beli barang atau jasa. 

Dalam definisi lain, menyebutkan pelayanan adalah sebagai suatu tindakan 

atau perbuatan seseorang atau organisasi untuk memberikan kepuasan kepada 

pelanggan atau nasabah. Tindakan tersebut dapat dilakukan melalui cara langsung 

melayani pelanggan (Kasmir, 2011:15). Layanan pelanggan adalah sebagai 

sebuah fungsi tentang 

sebaik apa sebuah organisasi bisa konsisten memenuhi dan melampaui kebutuhan 

pelanggan. 

 

2.1.10 Bentuk-bentuk Layanan 

Dalam hal ini, bentuk layanan terbagi menjadi dua bagian yaitu: 

a. Pelayanan yang baik 

Dalam melayani nasabah, hal-hal yang perlu diperhatikan adalah kepuasan 
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nasabah terhadap pelayanan yang diberikan. Puas artinya nasabah akan 

merasa semua keinginan dan kebutuhannya dapat dilakukan secara tepat 

waktu.  

Berikut ini ciri-ciri pelayanan yang baik menurut Wood (2009:6) adalah 

sebagai berikut: 

1. Tersedianya sarana dan prasarana yang baik. Nasabah ingin dilayani 

secara prima. Untuk melayani nasabah salah satu yang paling penting 

diperhatikan adalah sarana dan prasarana yang dimiliki bank. Meja dan 

kursi nyaman untuk diduduki. Udara dalam ruangan harus tetap tenang, 

tidak berisik dan sejuk. Kelengkapan dan kenyamanan sarana dan 

prasarana ini akan mengakibatkan nasabah betah untuk berurusan dengan 

bank. 

2. Tersedianya personil yang baik. Kenyamanan nasabah juga tergantung dari 

petugas customer service yang melayaninya. Petugas customer service 

harus ramah, sopan dan menarik. Petugas customer service juga harus 

mampu memikat dan mengambil hati nasabah, sehingga semakin tertarik. 

Jadi, sebelum menjadi customer service harus melalui pendidikan dan 

pelatihan khusus  

3. Bertanggung jawab kepada setiap nasabah sejak awal hingga selesai dalam 

menjalankan kegiatan pelayanan. Petugas customer service harus mampu 

melayani dari awal sampai tuntas atau selesai. Nasabah akan merasa puas 

jika customer service bertanggung jawab terhadap pelayanan yang 

diinginkannya. 
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4. Mampu melayani secara cepat dan tepat. Dalam melayani nasabah 

diharapkan petugas customer service harus melakukan sesuai prosedur. 

Layanan yang diberikan harus sesuai jadwal untuk pekerjaan tertentu dan 

jangan membuat kesalahan dalam arti pelayanan yang diberikan tidak 

sesuai dengan keinginan nasabah. 

5. Mampu berkomunikasi. Petugas customer service harus mampu berbicara 

kepada setiap nasabah dan petugas customer service pun mampu dengan 

cepat memahami keinginan nasabah. Artinya petugas customer service 

harus dapat berkomunikasi dengan bahasa yang jelas dan mudah 

dimengerti. Jangan menggunakan istilah yang sulit dimengerti. 

6. Memberikan jaminan kerahasiaan setiap transaksi. Menjaga rahasia bank 

sama artinya menjaga rahasia nasabah. Oleh karena itu, petugas customer 

service harus mampu menjaga rahasia nasabah terhadap siapapun. Rahasia 

bank merupakan taruhan kepercayaan nasabah kepada bank. 

7. Memiliki pengetahuan dan kemampuan yang baik. Untuk menjadi 

customer service harus memiliki pengetahuan dan kemampuan tertentu. 

Karena tugas customer service selalu berhubungan dengan nasabah maka 

customer Service perlu dididik khusus mengenai kemampuan dan 

pengetahuannya untuk menghadapi nasabah atau kemampuan dalam 

bekerja. 

8. Berusaha memahami kebutuhan nasabah. Customer service harus cepat 

dan tanggap dengan apa yang diinginkan oleh nasabah. Petugas customer 
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Service yang lamban akan membuat nasabah lari. Usahakan mengerti dan 

pahami keinginan dan kebutuhan nasabah. 

Sehingga pelayanan yang baik dapat menimbulkan sisi positif bagi 

perusahaan. 

 

2.2 Kerangka Pemikiran 

Berdasarkan uraian yang telah ditulis dalam bab I dan bab II diatas, 

Customer Service merupakan pelayanan terhadap pelanggan merupakan semua 

alat, kegiatan dan informasi yang menambah kemampuan pelanggan untuk 

menyadari pentingnya nilai potensial dari suatu produk atau jasa inti dan dapat 

nilai tambah meningkatkan pelayanan terhadap nasabah. Sehingga penulis dapat 

merumuskan variabel yang akan diteliti kedalam dua variabel yaitu; 

1. Variabel bebas adalah pelaksanaan Customer Service pada PT. Bank 

Pembangunan Daerah Jawa Barat & Banten Tbk Cabang Bogor. 

Kurangnya pelaksanaan Customer Service pada PT. Bank Pembangunan 

Daerah Jawa Barat & Banten Tbk Cabang Bogor seperti tidak ramah, dan 

tidak jelas dalam menjelaskan prosedur produk dan jasa bank. 

2. Variabel terikat adalah peningkatan pelayanan untuk PT. Bank 

Pembangunan Daerah Jawa Barat & Banten Tbk Cabang Bogor melalui 

pelayanan customer service adalah suatu tujuan yang dicapai. Mengacu 

pada rumusan masalah yang diuraikan dalam bab I, penulis ingin melihat 

eratnya pengaruh (hubungan) pelaksanaan customer service (variabel 
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bebas) terhadap peningkatan pelayanan di PT. Bank Pembangunan Daerah 

Jawa Barat & Banten Tbk Cabang Bogor (variabel terikat). 

 

 

 

 

 

 

2.3 Hipotesis 

Hipotesis yang penulis ajukan adalah secara signifikan pelaksanaan 

customer service berpengaruh positif terhadap peningkatan pelayanan di PT. Bank 

Pembangunan Daerah Jawa Barat & Banten Tbk Cabang Bogor. 

 

   

 

 

 

 

Pelaksanaan Customer 

Service (X) 

(Kasmir, 2010:202) 

 

 

 

 

Peningkatan Pelayanan (Y) 

 

(Kasmir, 2011:15) 

 
Gambar 2.1  

Kerangka Pemikiran 
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BAB III   

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Metode Yang Digunakan 

Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif analisis dengan 

membandingkan hasil analisis data, menurut Sugiyono (2017:147), penelitian 

deskriptif adalah : 

“Analisis deskriptif adalah statistik 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”.  

 

Pada saat sekarang berdasarkan faktor – faktor yang tampak atau 

sebagaimana adanya dengan menggunakan metode deskriptif dalam penelitian ini 

akan memperoleh gambaran atau lukisan secara sistematis akurat dan logis 

mengenai faktor-faktor sifat-sifat serta fenomena yang diselidiki sehingga tujuan 

penelitian dapat tercapai. 

 

3.2 Operasionalisasi Variabel  

Menurut Sugiyono (2017:58) variabel penelitian pada dasarnya adalah 

segala sesuatu yang berbentuk apa saja yang ditetapkan oleh peneliti untuk 

dipelajari sehingga diperoleh informasi tentang hal tersebut, kemudian ditarik
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kesimpulannya. Dengan mengacu pada pengertian tersebut, maka dalam 

penelitian ini terdapat dua variabel yaitu: 

1. Variabel Dependen 

Menurut Sugiyono (2013:59) variabel dependen sering disebut 

variabel output, kriteria, konsekuen. Dalam bahasa Indonesia sering disebut 

sebagai variabel terikat. Variabel terikat merupakan variabel yang 

dipengaruhi atau yang menjadi akibat, karena adanya variabel bebas. 

Dalam penelitian ini variabel dependen adalah peningkatan pelayanan 

untuk PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat & Banten Tbk Cabang 

Bogor. kurangnya pelaksanaan Customer Service seperti tidak ramah, dan 

tidak jelas dalam menjelaskan prosedur produk dan jasa bank. Apabila 

pelaksanaan Customer Service yang dilakukan sesuai prosedur, maka 

pelayanan terhadap nasabah meningkat, sebaliknya apabila pelaksanaan 

Customer Service yang dilakukan tidak sesuai prosedur, maka pelayanan 

terhadap nasabah menurun. 

2. Variabel Independen  

Menurut Sugiyono (2013:59) variabel independen sering disebut 

sebagai variabel stimulus, predikator, anteseden. Dalam bahasa Indonesia 

sering disebut sebagai variabel bebas. Variabel bebas adalah merupakan 

variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahannya atau 

timbulnya variabel dependen (terikat). 
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Dalam hal ini yang menjadi variabel dependen adalah pelaksanaan 

Customer Service pada PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat & 

Banten Tbk Cabang Bogor. 

 

Tabel 3.1  

Operasionalisasi Variabel 

Variabel Konseptual Dimensi Indikator Ukuran Skala 

Pelaksanaan 

Customer Service  

(X1) 

 

Setiap 

kegiatan yang 

diperuntukkan 

atau ditujukan 

untuk 

memberikan 

kepuasan 

nasabah, 

melalui 

pelayanan 

yang dapat 

memenuhi 

keinginan dan 

kebutuhan 

nasabah  

(Kasmir, 

2010:202) 

 

1) Kepercayaan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2) Keramahan, 

kecepatan dan 

keakurasian 

 

 

 

 

 

 

 

3) Nasabah 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
4) Layanan 

- modal dasar bank, 

semakin tinggi 

kepercayaan 

masyarakat 

terhadap suatu 

bank, semakin 

besar peluang 

bisnis bank 

bersangkutan. 

 

 

- tiga pilar yang 

menjadi indikator 

mutu layanan bank. 

Mutu layanan bank 

akan ditentukan 

oleh sinergisme 

ketiga pilar 

tersebut. 
 

 

- Memberikan 

kepuasan nasabah 

menjadi tugas 

pokok bank. 

Kepuasan tersebut 

harus berpufat 

langsung sehingga 

kelangsungan dan 

pertumbuhan bank 

yang 

berkesinambungan 

merupakan 

jaminan untuk 

dapat memberikan 

kepuasan tersebut. 

 

- cara bank untuk 

menyerahkan 

1 - 5 Ordinal 
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5) Acuan layanan 

 

 

produk dan jasa 

yang dihasilkan 

bank kepada 

masyarakat atau 

nasabahnya. 

 

- budaya kerja 

konsep dan pola 

layanan harus 

memiliki satu 

keseragaman/stand

ar. Seluruh jajaran 

manajemen harus 

memiliki presepsi 

yang sama 

Peningkatan 

Pelayanan (Y) 

Sebagai suatu 

tindakan atau 

perbuatan 

seseorang atau 

organisasi 

untuk 

memberikan 

kepuasan 

kepada 

pelanggan atau 

nasabah 

(Kasmir, 

2011:15) 

1) Tersedianya 

sarana dan 

prasarana 

yang baik  

 

 

 

 

 

 

2) Tersedianya 

personil yang 

baik 

 

 
 

3) Bertanggung 

jawab kepada 

setiap nasabah 

sejak awal 

hingga selesai 

dalam 

menjalankan 

kegiatan 

pelayanan. 
 

4) Mampu 

melayani 

secara cepat 

dan tepat 
 

 

 

 

 

 

 

- Kelengkapan dan 

kenyamanan sarana 

dan prasarana ini 

akan 

mengakibatkan 

nasabah betah 

untuk berurusan 

dengan bank. 

 
- Sebelum menjadi 

customer service 

harus melalui 

pendidikan dan 

pelatihan khusus. 

 

- Petugas customer 

service harus 

mampu melayani 

dari awal sampai 

tuntas atau selesai. 

 

 

 

 

 

- Layanan yang 

diberikan harus 

sesuai jadwal untuk 

pekerjaan tertentu 

dan jangan 

membuat 

kesalahan dalam 

arti pelayanan yang 

diberikan tidak 

sesuai dengan 

1 - 5 Ordinal 
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5) Mampu 

berkomunikasi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

6) Memberikan 

jaminan 

kerahasiaan 

setiap 

transaksi 

 

7) Memiliki 

pengetahuan 

dan 

kemampuan 

yang baik 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8) Berusaha 

memahami 

kebutuhan 

nasabah 

 
 

keinginan nasabah. 

 

 

- petugas customer 

service harus dapat 

berkomunikasi 

dengan bahasa 

yang jelas dan 

mudah dimengerti. 

Jangan 

menggunakan 

istilah yang sulit 

dimengerti. 

 

 

- petugas customer 

service harus 

mampu menjaga 

rahasia nasabah 

terhadap siapapun. 

 

- tugas customer 

service selalu 

berhubungan 

dengan nasabah 

maka customer 

Service perlu 

dididik khusus 

mengenai 

kemampuan dan 

pengetahuannya 

untuk menghadapi 

nasabah atau 

kemampuan dalam 

bekerja. 

 

- Customer service 

harus cepat dan 

tanggap dengan 

apa yang 

diinginkan oleh 

nasabah. 
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3.3 Sumber dan Cara Penentuan Data 

Objek penelitian dalam penulisan ini adalah adalah pelaksanaan Customer 

Service dan peningkatan pelayanan untuk PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa 

Barat & Banten Tbk Cabang Bogor melalui pelayanan customer service 

Cara penentuan data dalam penelitian ini menggunakan teknik wawancara, 

Menurut Sugiyono (2013:194) Wawancara digunakan sebagai teknik 

pengumpulan data apabila peneliti akan melaksanakan studi pendahuluan untuk 

menemukan permasalahan yang harus diteliti, dan juga peneliti ingin mengetahui 

hal-hal dari res-ponden yang lebih mendalam dan jumlah respondennya 

sedikit/kecil. 

 

3.4 Teknik Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data yang bertujuan untuk memudahkan analisa 

dalam pembuatan skripsi ini diperoleh melalui berbagai sumber dan cara, yaitu : 

1. Penelitian Kepustakaan (Library Research). 

Penelitian kepustakaan dilakukan memperoleh data sekunder melalui 

buku-buku, literatur, artikel, serta bahan-bahan lainnya yang berkaitan 

dengan masalah yang akan diteliti. Penelitian kepustakaan ini 

diperoleh antara lain dari media massa. 

2. Penelitian Lapangan (Field Research). 

Penelitian lapangan dilakukan melalui tinjauan langsung ke prusahaan 

yaitu melakukan kunjungan ke perusahaan untuk memperoleh data 

primer dengan melakukan wawancara dengan manajer pihak yang 
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terkait mengenai pelaksanaan Customer Service dalam usaha 

meningkatkan penjualan produk tabungan. 

Wawancara yang dilakukan adalah wawancara terstruktur, yaitu 

wawancara berdasarkan pertanyaan – pertanyaan yang telah disiapkan 

sebelumnya. 

 

3.5 Rancangan Analisis dan Uji Hipotesis  

Metode yang akan dipakai dalam penulisan skripsi ini adalah dengan 

menerapkan : 

1. Aspek Pemasaran. 

Jumlah dan jenis produk yang dapat dipasarkan. 

2. Aspek teknik produksi. 

Jenis equipment, peralatan dan tenaga kerja yang dipakai. 
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BAB IV  

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Hasil Penelitian 

4.1.1 Sejarah Singkat PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat & 

Banten, Tbk. 

Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten merupakan Bank milik 

pemerintah Propinsi Jawa Barat dan Pemerintah Propinsi Banten bersama – sama 

dengan pemerintah kota/ kabupaten se- Jawa Barat dan Banten. Dasar 

pendiriannya adalah peraturan pemerintah Republik Indonesia nomor 33 tahun 

1960 tentang penentuan perusahaan di Indonesia milik Belanda yang di 

nasionalisasikan.  

Salah satu perusahaan milik Belanda yang berkedudukan di Bandung yang 

di nasionalisasi yaitu NV Denis ( De Erste Nederlansche Indische Shareholding) 

yang sebelumnya perusahaan tersebut bergerak di bidang bank hipotek. Sebagai 

tindak lanjut dari peraturan pemerintah nomor 33 tahun 1960 pemerintah propinsi 

Jawa Barat dengan Akta Notaris Noezar nomor 152 tanggal 21 Maret 1961 dan 

nomor 184 tanggal 13 Mei 1961 dan di kukuhkan dengan Surat Keputusan 

Gubernur Propinsi Jawa Barat nomor 7/ GKDH/ BPD/61 tanggal 20 Mei 1961, 

mendirikan PT. Bank Karya Pembangunan dengan modal dasar untuk pertama 

kali berasal dari kas daerah sebesar Rp. 2.500.000,00
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Untuk menyempurnakan kedudukan hukum Bank Karya Pembangunan 

Daerah Jawa Barat, dikeluarkan Peraturan Daerah Propinsi Jawa Barat nomor 11/ 

PD-DPRD/ 72 tanggal 27 Juni 1972 tentang kedudukan hukum Bank Karya 

Pembangunan Daerah Jawa Barat sebagai perusahaan daerah yang berusaha di 

bidang perbankan. Selanjutnya melalui Peraturan Daerah Propinsi Jawa Barat 

nomor 1/DP-040/PD/1978 tanggal 27 Juni 1978, nama PD Bank Karya 

Pembangunan Daerah Jawa Barat diubah menjadi Bank Pembangunan Jawa 

Barat.  

Pada tahun 1992 aktivitas Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat 

ditingkatkan menjadi Bank Umum Devisa berdasarkan surat keputusan Direksi 

Bank Indonesia tahun 1995 mempunyai sebutan Bank Jabar dengan logo baru. 

Mengikuti perkembangan perekonomian dan perbankan, maka berdasarkan Perda 

Nomor 22 Tahun 1998 dan Akta Pendirian Nomor 4 tanggal 8 April 1999 berikut 

akta perbaikan nomor 8 tanggal 15 April 1999 yang telah disahkan oleh menteri 

kehakiman RI tanggal 16 April 1999, bentuk hukum Bank Jabar diubah dari 

perusahan daerah (PD) menjadi Perseroan Terbatas (PT).  

Kemudian untuk memenuhi permintaan masyarakat akan jasa layanan 

perbankan yang berlandaskan syariah, maka sesuai dengan izin Bank Indonesia 

no. 2 / 28/ DpG/ DPIP tanggal 12 April 2000, sejak tanggal 15 April 2000 Bank 

Jabar menjadi bank pembangunan daerah pertama di Indonesia yang menjalankan 

dual banking system, yaitu memberikan layanan perbankan dengan system 

konvesional. Agar lebih leluasa dalam melaksanakan ekspansi usaha, berdasarkan 

hasil rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yang diselenggarakan pada tanggal 
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16 April 2010, disetujui peningkatan modal dasar Bank Jabar menjadi Rp. 1 

triliun. Selanjutnya berdasarkan hasil keputusan RUPS yang diselenggarakan pada 

tanggal 14 April 2004 dengan akta No. 10 tanggal 14 April 2004, modal dasar 

Bank dinaikan dari Rp 1 triliun menjadi 2 triliun. Melihat perkembangan yang 

terus meningkat dan prospek usaha yang terus membaik maka pada RUPS tanggal 

5 April 2006 ditetapkan bahwa modal dasar Bank Jabar naik dari Rp 2 triliun 

menjadi Rp 4 triliun .  

Pada bulan November 2007, menyusul dikeluarkannya SK Gubernur BI 

NO. 9/63/KEP.GBI/2007 tentang perubahan izin usaha atas nama PT. Bank 

Pembangunan Daerah Jawa Barat menjadi izin usaha atas nama PT. Bank 

Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, maka telah dilaksanakan 

penggantian call name dari bank Jabar menjadi Bank Jabar Banten. Pada 2 

Agustus 2010 Bank Jabar Banten kembali melakukan penggantian call name 

menjadi BJB hal ini dikarenakan bank jabar yang sedang melakukan tahap 

pengembangan yang tidak hanya dilakukan di sekitar Jawa Barat dan Banten 

melainkan dapat melebarkan sayapnya hingga dapat diterima di luar daerah Jawa 

Barat dan Banten.  

Bank Jabar Banten didirikan dengan maksud melalui aktivitasnya sebagai 

Bank Umum dapat membantu dan mendorong pertumbuhan perekonomian 

regional dan pemerataan pembangunan daerah di segala bidang agar tercapai 

peningkatan taraf hidup rakyat. Di dalam melakukan kegiatannya sebagai Bank 

Umum tersebut Bank Jabar Banten menetapkan visinya yaitu: ” Ingin menjadi 10 

Bank terbesar dan berkinerja baik di Indonesia”.  
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Bank Jabar Banten memiliki Misi dan Fungsi dalam melaksanakan 

peranannya sebagai salah satu Bank yang ada di Indonesia yaitu “ Menjadi 

penggerak dan pendorong laju perekonomian di daerah, sebagai pemegang kas 

daerah dan salah satu sumber pendapatan asli daerah”. Nilai-nilai perusahaan yang 

dianut Bank BJB adalah S.P.I.R.I.T :  

 Service : Excellence Ramah, tulus, kekeluargaan Selalu memberikan 

pelayanan prima  

 Profesionalism : Cepat, tepat, akurat Kompeten dan bertanggungjawab 

Memahami dan melaksanakan ketentuan perusahaan  

 Integrity : Konsisten, disiplin dan penuh semangat Menjaga citra bank 

melalui perilaku terpuji dan menjunjung etika  

 Respect : Fokus pada Nasabah Peduli lingkungan  

 Intellegence : Selalu memberikan solusi yang terbaik Berkeinginan kuat 

untuk mengembangkan diri Menyukai perubahan yang positif  

 Trust : Menumbuhkan transparansi, kebersamaan dan kerjasama yang 

sehat serta menjaga rahasia bank dan perusahaan  

 

4.1.2 Struktur Organisasi 

Struktur organisasi adalah gambaran secara sistematis tentang bagian-

bagian tugas dan tanggung jawab serta hubungan antara suatu bagian dengan 

bagian yang lain yang ada dalam suatu badan atau perusahaan. Agar organisasi 

dapat memenuhi kebutuhan yang akan dapat mendukung usaha pencapaian 

sasaran perusahaan secara optimal. Untuk kelancaran pembagian tugas dari dalam 
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memiliki struktur organisasi, maka kantor Bank Jabar Banten Cabang Bogor 

memiliki struktur organisasi yang dirancang dengan meningkatkan potensi 

pengembangan, sebagai berikut :  

 Mengembangkan kapabilitas organisasional yaitu kapabilitas SDM dan IT 

/ System.  

 Meningkatkan penghimpunan dana retail dan berbiaya murah. 

 Meningkatkan sektor produktif untuk skala usaha mikro, kecil dan 

menengah.  

 Memperkuat UMKM Center.  

 Meningkatkan daya saing produk, dengan memberikan fasilitas kredit 

konsumsi melalui Credit Card.  

 Meningkatkan layanan perbankan yang berbasis teknologi, dengan 

menyediakan fasilitas Electronic Banking.  

 Diarahkan pada pengembangan kerjasama keuangan dan pengelolaan 

transaksi perbankan dengan nasabah korporat (Cash Management).  

 Meningkatkan pengawasan kredit.  

 Dalam rangka meningkatkan layanan kepada nasabah yang memerlukan 

preferensi / pilihan investasi, perlu mengembangkan produk Investment 

Banking dan produk-produk Wealth Management.  

 Meningkatkan promosi dan pengiklanan serta membangun citra melalui 

branding yang kuat.  
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 Mengembangkan bisnis-bisnis anak perusahaan pada area yang masih 

terkait dengan pendanaan, antara lain asuransi, manajemen investasi, 

sekuritas dan multi financing.  

 Mengembangkan produk dan layanan transaksi Bank Devisa.  

 Meningkatkan fungsi Treasury dan mengembangkan produk-produk 

Treasury.  

 Meningkatkan fungsi Project Management Office.  

 

4.1.3 Produk dan Jasa Di PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat & 

Banten Tbk Cabang Bogor. 

Seperti perbankan yang lainnya PT Bank Pembangunan Daerah Jawa 

Barat & Banten Tbk Cabang Bogor juga berfungsi sebagai penghimpun dan 

penyaluran dana dari dan ke masyarakat, beberapa produk dan layanan jasa di PT 

Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat & Banten Tbk Cabang Bogor antara lain : 

a. Menerima simpanan dalam bentuk :  

(1) Giro  

(2) Deposito berjangka  

(3) Tabungan  

 Tandamata  

 Simpeda  

 Tabah (Tabungan Amal Ibadah)  

 Khusus Tabah diberikan tijaroh.  
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b. Memberikan kredit jangka pendek, jangka menegah, jangka panjang 

kepada perusahaan-perusahaan untuk keperluan pengembangan 

rentabilitas dan modernisasi  

c. Memberikan jaminan bank, melayani kiriman uang, inkaso dan jasa-jasa 

bank lainnya  

d. Menerima pembayaran telepon, PBB, air dan setoran pajak  

e. Menjalankan usaha-usaha bank lainnya sepanjang tidak bertentangan 

dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.  

Dalam melakukan kegiatan usahanya Bank BJB memberikan pelayanan 

kepada masyarakat dalam bentuk jasa-jasa sebagai berikut :  

a. Jasa Perkreditan  

Seperti halnya bank-bank ataupun lembaga keungan lainnya, maka Bank 

BJB pun memberikan pelayanan kredit baik kepada nasabahnya masyarakat 

umum, dengan menghendaki suatu jaminan sehingga resiko dapat dihindarkan. 

Secara umum jaminan kredit dibagi : 

1. Kredit blangko adalah Pemberian kredit tanpa jaminan.  

2. Jaminan orang adalah Pihak ketiga (borg) bertanggungjawab atas 

pelaksanaan kewajiban peminjam.  

3. Jaminan benda : Barang dijadikan sebagai jaminan.  

Selain adanya pembagian dalam jaminan kredit, juga dalam hal sejenis 

kredit. Secara umum dapat dibagi :  

1. Kredit jangka pendek : kurang dari satu tahun  

2. Kredit jangka menengah : 1 s.d. 3 tahun  
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3. Kredit jangka panjang : lebih dari 3 tahun  

Pembagian jenis kredit ini erat kaitannya dengan suku bunga yang 

nantinya akan dibedakan pada pihak peminjam. Semakin lama meminjam 

semakin besar bunga yang harus dibayar atau dapat juga berdasarkan 

persentase bunga yang ditetapkan sesuai dengan perjanjian.  

Sering terjadi bahwa kredit yang diperoleh sesorang digunakan tidak 

produktif, sehingga ia sulit mengembalikannya. Oleh karena itu untuk 

menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, maka pihak bank selain meminta 

jaminan kredit, perlu kiranya memberikan penerangan kepada masyarakat agar 

dapat menggunakan kredit tersebut sebaik mungkin.  

Adapun fasilitas kredit yang disediakan Bank BJB meliputi :  

a. Kredit investasi  

b. Kredit modal kerja  

c. Kredit kerjasama  

d. Kredit pegawai  

e. Kredit pensiun.  

Yang keseluruhannya tersebar dalam sektor pertanian, 

pertambangan, perindustrian, konstruksi, perdagangan, jasa, 

transfortasi dan lain-lain dengan menitikberatkan pada sektor-

sektor ekonomi yang mendorong perkembangan perusahaan 

golongan ekonomi lemah yang menyerap tenaga kerja.  
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b. Jasa Lainnya  

Bank BJB dalam melaksanakan usahanya selain memberikan 

pelayanan jasa berupa kredit juga jasa lainnya dalam hal 

pengerahan dari masyarakat, yaitu :  

(1) Giro, Deposito (Simpanan berjangka)  

(2) Tabungan yang terdiri dari :  

1. Tanda Mata (Tabungan Anda Masa Datang)  

2. Tanda Mata Gold.  

3. Simpeda (Simpanan Pembangunan Daerah)  

4. Tabah (Tabungan Amal Ibadah)  

5. Tabungan Jabar Okey.  

(3) Jasa transaksi luar negri adalah transaksi ekspor dan impor  

(4) Kiriman uang dalam dan luar negri  

(5) Inkaso uang dalam dan luar negri  

(6) Surat keterangan bank/referensi bank, jaminan bank  

(7) Menerima pembayaran telepon, PBB, air dan setoran pajak. 

 

4.2 Pembahasan 

4.2.1 Evaluasi Pelaksanaan Customer Service Pada di PT Bank 

Pembangunan Daerah Jawa Barat & Banten Tbk Cabang Bogor.  

Cabang Bogor Pelayanan terhadap pelanggan (Customer Service) 

mempunyai peranan yang dominan dalam kegiatan usaha suatu perusahaan. 

Apabila pelayanan terhadap pelanggan tidak dapat dilaksanakan dengan baik 
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maka akan mengakibatkan kepercayaan pelanggan terhadap perusahaan berkurang 

dan pelanggan akan berusaha mencari perusahaan lain yang dapat memberikan 

pelayanan yang lebih memuaskan. Hal ini dapat menjadi penyebab turunnya 

penjualan perusahaan. Oleh karena itu pelayanan terhadap pelanggan perlu 

dilakukan dengan baik, sehingga sasaran perusahaan dapat tercapai. 

Di bawah ini disajikan tabel aktivitas usaha sebelum dilakukan 

peningkatan pelayanan customer service di PT Bank Pembangunan Daerah Jawa 

Barat & Banten Tbk  
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Tabel 4.1  

Aktivitas Usaha PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat & Banten Tbk 

Tahun 2016 s/d 2017 
 

AKTIVITAS USAHA 
TAHUN 2016 

(1) 

TAHUN 2017 

(1) 

% 

PERTUMBUHAN 

(3) = (2-1) :1 

4.2.1.1 JASA DALAM NEGERI 

 SKBDN 

 Garansi Bank 

 Kiriman Uang (keluara) 

 Inkaso (keluara/masuk) 

 Kliring 

Total Jasa Dalam Negeri 

 
4.2.1.2 JASA LUAR NEGERI 

 Ekspor 

 Impor 

 Garansi Bank 

 Outgoing transfer 

 Incoming transfer 

 Exchange/Reexchange 

 Exchange Valuta Asing Non Phisik 

 Collection 

Total Jasa Luar Negeri 

 
4.2.1.3 GIRO 

 Rupiah 

 Valuta Asing 

Total Giro 

 
4.2.1.4 DEPOSITO 

 Rupiah 

 Valuta Asing 

Total 

 
4.2.1.5 TABUNGAN 

 Rupiah 

 Valuta Asing 

Total 
 

 

5.788 

29.894 
4.660.198 

38.407 

1.578.223 
 

6.312.510 

 

 
8.040 

5.749 

935 

100.176 
93.506 

15.640 

33.905 

4.288 
 

262.239 

 

147.481 
82.853 

230.834 

 

 
 

828.233 

159.467 

987.700 
 

 

 

237.412 
199.255 

436.667 

 

 

10.245 

32.108 
6.221.410 

42.026 

3.021.467 
 

9.327.756 

 

 
11.267 

9.421 

1.300 

130.221 
125.467 

16.001 

40.261 

7.322 
 

341.260 

 

201.422 
100.210 

301.632 

 

 
 

988.422 

201.458 

1.189.800 
 

 

 

358.455 
201.988 

560.443 

 

 

 

77,00 

7,42 
33,50 

9,42 

91,45 
 

47,767 

 

 
40,14 

67,02 

39,04 

29,99 
34,18 

2,31 

18,75 

70,75 
 

30,13 

 

36,57 
20,95 

57,52 

 

 
 

19,34 

26,33 

20,47 
 

 

 

50,98 
1,37 

28,35 

Sumber didapat dari laporan tabungan Bank Negara Indonesia tahun 2016 s/d 2017 

Dari tabel diatas dapat dilihat perkembangan aktivitas usaha yang 

dilakukan PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat & Banten Tbk Cabang 

Bogordari tahun 2016 s/d 2017 hanya mengalami kenaikan presentase 

pertumbuhan yang kecil sekali, yaitu sekitar 6,60% bahkan pada aktivitas Usaha 

Jasa Dalam Negeri mengalami total pertumbuhan yang minus. 
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Menurut penelitian hal ini disebabkan oleh penerapan pelaksanaan 

customer service yang kurang tepat. Sebab dengan pelaksanaan customer service 

yang baik/tepat akan meningkatkan mutu pelayanan di perusahaan tersebut. 

Evaluasi pelaksanaan customer service di PT. Bank Pembangunan Daerah 

Jawa Barat & Banten Tbk Cabang Bogor dapat dilihat pada responden dibawah 

ini: 

Tabel 4.2  

Tanggapan Konsumen mengenai Pemberian Saran atas Produk/jasa 

yang Mendukung Produk/Jasa 
 

KETERANGAN SS S R TS STS JUMLAH 
KRITERI

A 

Jumlah 

Responden 
12 31 4 3 - 50 Baik 

Bobot 5 4 3 2 1   

Skor 60 124 12 6 - 202  
   Sumber : Hasil Kuesioner 

 

Dari tabel diatas bahwa 62% responden menyatakan setuju bahwa 

pemberian saran atas produksi/jasa dapat mendukung produk/jasa utama. 

Tabel 4.3  

Tanggapan Konsumen mengenai Pemberian Saran atas 

Produk/jasa Baru 
 

KETERANGAN SS S R TS STS JUMLAH KRITERIA 

Jumlah 

Responden 
8 29 - 3 - 50 Sangat Baik 

Bobot 5 4 3 2 1   

Skor 90 116 - 6 - 212  
   Sumber : Hasil Kuesioner 

 

Dari tabel diatas bahwa 58% dari responden setuju atas produk/jasa baru 

 

Tabel 4.4  

Tanggapan Konsumen atas pemberian saran untuk pembelian dalam 

Kualitas yang lebih besar 
KETERANGAN SS S R TS STS JUMLAH KRITERIA 

Jumlah 

Responden 
6 24 7 12 1 50 Baik 

Bobot 5 4 3 2 1   

Skor 30 96 21 24 1 172  
   Sumber : Hasil Kuesioner 



64 
 

 

Dari tabel diatas bahwa 48% responden menyatakan setuju atas pembelian 

dalam kualitas yang lebih besar. 

Tabel 4.5  

Tanggapan Konsumen mengenai pemberian saran atas produk/jasa 

Yang lebih baik 
 

KETERANGAN SS S R TS STS JUMLAH KRITERIA 

Jumlah 

Responden 
18 26 2 3 1 50 Baik 

Bobot 5 4 3 2 1   

Skor 90 104 6 6 1 207  
   Sumber : Hasil Kuesioner 

 

Dari tabel diatas bahwa 52% dari responden menyatakan setuju atas 

produk/jasa yang lebih baik. 

Tabel 4.6  

Tanggapan Konsumen atas Penetapan Janji Jaminan 
 

KETERANGAN SS S R TS STS JUMLAH KRITERIA 

Jumlah 

Responden 
18 21 11 - - 50 Baik 

Bobot 5 4 3 2 1   

Skor 90 84 33 - - 207  
   Sumber : Hasil Kuesioner 

 

Dari tabel diatas bahwa 42% responden menyatakan setuju atas penepatan 

janji dan jaminan 

Tabel 4.7  

Tanggapan Konsumen Mengenai Kunjungan Pribadi 
 

NO KETERANGAN SS S R TS STS 
JUNMLA

H 
KRITERIA 

1 Jumlah 

3 

5 

15 

5 

4 

20 

13 

3 

39 

26 

2 

52 

3 

1 

3 

50 

 

129 

Kurang 

Baik 

 

2 
Jumlah 

Responden 

2 

5 

10 

5 

4 

20 

10 

3 

30 

29 

2 

58 

4 

1 

4 

50 

 

122 

Kurang 

Baik 

 
Sumber : Hasil Kuesioner 

 

Dari tabel diatas 525 dan 58% responden si dua rtempat yang berbeda 

menyatakan rtidak setuju atas kunjungan pribadi 
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Tabel 4.8  

Tanggapan Konsumen Mengenai Tindak Lanjut Melalui Telepon 
 

NO KETERANGAN SS S R TS STS JUMLAH KRITERIA 

1 Jumlah 

6 

5 

30 

24 

4 

96 

7 

3 

21 

10 

2 

20 

3 

1 

3 

50 

 

170 

Baik 

 

2 
Jumlah 

Responden 

6 

5 

30 

26 

4 

104 

8 

3 

24 

7 

2 

14 

3 

1 

3 

50 

 

175 

Baik 

 

Sumber : Hasil Kuesioner 

 

Dari tabel diatas 49% dan 52% responden dari 2 tempat yang berbeda 

menyatakan setuju atas tindakan lanjut melalui telpon. 

Tabel 4.9  

Tanggapan Konsumen Mengenai Tindak Lanjut Melalui Surat atau Kartu 
 

NO KETERANGAN SS S R TS STS JUMLAH KRITERIA 

1 Jumlah 

9 

5 

45 

29 

4 

116 

6 

3 

18 

5 

2 

10 

1 

1 

1 

50 

 

190 

Baik 

 

2 
Jumlah 

Responden 

12 

5 

60 

24 

4 

96 

7 

3 

21 

6 

2 

12 

1 

1 

1 

50 

 

190 

Baik 

 

Sumber : Hasil Kuesioner 

 

Dari tabel diatas 58% dan 48% dari responden di 2 tempat yang berbeda 

menyatakan setuju atas tindak lanjut melalui surat atau kartu. 

Kelemahan-kelemahan/kendala dalam pelaksanaan customer service : 

 Pelayanan terhadap masalah kurang memahami (Product Knowledge). 
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BAB V  

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan uraian dan pembahasan dari bab-bab sebelumnya, maka dapat 

disimpulkan bahwa : 

1. Pelaksanaan kegiatan Customer Service pada PT. Bank Pembangunan 

Daerah Jawa Barat & Banten Tbk Cabang Bogor, secara keseluruhan 

dinilai baik. 

2. Kegiatan Customer Service adalah : 

a. Penjulan melalui pemberian saran (Suggestion Selling). 

b. Menepati janji. 

c. Memberi informasi mengenai produk/jasa baru. 

3. Pelayanan Customer Service terhadap masalah kurang. 

4. Kotak saran untuk mengevaluasi produk/jasa dirasakan kurang efektif. 

 

5.2 Saran 

1. Melihat banyaknya jumlah nasabah yang harus dilayani setiap hari, maka 

untuk membantu mengoptimalkan tugas, bagian Customer Service disarankan 

untuk menambah jumlah personelnya sehingga nasabah tidak perlu menunggu 

terlalu lama ketika harus berurusan dengan Customer Service. 

2. Pada pengiriman kartu ucapan, sebaiknya pemilihan nasabah tidak hanya 

dibatasi oleh nasabah dengan jumlah transaksi terbesar saja. Perlu adanya
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kriteria lain yang dapat mewakili seluruh lapisan nasabah, misalnya pengusaha, 

pedagang kecil, pelajar/mahasiswa, ibu rumah tangga dan sebagainya. Sehingga 

walaupun tidak seluruh nasabah dikirimi kartu ucapan, namun jumlahnya bisa 

mewakili nasabah secara keseluruhan. 
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