
1 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Perkembangan dunia yang semakin berkembang pesat telah memaksa 

semua sektor usaha berfikir keras untuk tetap bertahan didunianya, diantara 

perkembangan industri yang bersaing salah satunya adalah bidang 

perekonomian.  Dibidang perekonomian dan keuangan disuatu negara sangat 

berpengaruh terhadap suatu lembaga keuangan dinegara tersebut, peran 

lembaga keuangan dan perBankan lainya sangat menentukan pertumbuhan 

perekonomian negara itu, karena fungsi Bank sebagai  lembaga intermediasi, 

dan aktivitas Bank sangat penting untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan 

masyarakat. 

Upaya yang dilakukan pihak Bank untuk dapat terus melakukan 

kegiatan  perBankannya adalah mematuhi hukum dan ketentuan perBankan 

yang telah  digariskan oleh pemerintah oleh Bank melalui Bank Indonesia 

dibidang penarikan ataupun penghimpunan dana, serta memulihkan 

kepercayaan yang  telah diberikan oleh masyarakat kepada Bank agar proses 

perBankan berjalan lancar. Implikasi dan hal tersebut tentu adalah tingkat 

persaingan antar Bank mengikat dengan tajam, umumnya berbagai jenis 

produk perBankan yang ditawarkan kepada masyarakat. Peningkatan mutu 

dan jenis serta layanan, pemberian sebagai bonus dan hadiah menarik 

merupakan bentuk-bentuk antisipasi yang nyata dalam dunia perBankan dalam 

menarik nasabahnya.  
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Dengan ketatnya persaingan tersebut.  Bank-Bank nasional yang ingin 

melanjutkan perkembangan antara lain dengan peningkatan kualitas 

pelayanannya. Dalam upaya meningkatkan pelayanan kepada nasabah, 

peranan pegawai sangat besar. Apabila pegawai bekerja dengan pelayanan 

yang baik maka nasabah akan merasa puas dan percaya terhadap Bank 

tersebut, dimana kepercayaan masyarakat merupakan hal yang penting bagi 

suatu Bank.  

Maksud dari pelayanan pegawai adalah setiap kegiatan yang  

diperuntukkan atau ditujukan untuk memberikan kepuasan melalui pelayanan  

yang diberikan seseorang secara memuaskan. Pelayanan yang diberikan  

termasuk menerima keluhan atau masalah yang sedang dihadapi.  Seorang 

pegawai harus pandai dalam mencari jalan keluar  untuk menyelesaikan 

masalah yang dihadapi oleh nasabahnya.   

Pelayanan yang baik memiliki ciri tersendiri dan hampir semua  

perusahaan dan perBankan mempunyai kriteria yang sama untuk membentuk  

ciri-ciri pelayanan yang baik tersebut. Terdapat beberapa faktor pendukung 

yang  berpengaruh langsung terhadap mutu pelayanan yang diberikan.  Yang 

mempengaruhi pelayanan yang baik pertama adalah faktor  manusia yang 

memeberikan pelayanan tersebut.  karyawan yang  melayani pelanggan secara 

cepat dan tepat. Disamping itu, karyawan harus memiliki kemampuan 

berkomunikasi, sopan santun, ramah dan bertanggung  jawab terhadap 

pelanggannya. 
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Selanjutnya pelayanan yang baik juga harus diikuti oleh tersedianya 

sarana dan prasana yang mendukung kecepaatan, Ketepatan dan keakuratan. 

Sarana dan prasana yang dimiliki harus dioperasikan manusia yang berkualitas 

pula. 

Pihak Bank juga di tuntut agar dapat memanimalisir kendala-kendala 

yang terjadi pada Bank tersebut, kerena kendala-kendala yang datang dari 

pihak Bank itu sendiri maupun dari pihak lain sedikit banyaknya akan 

berpengaruh tentang pelayanan yang akan di terima oleh para nasabah, selain 

itu pihak Bank harus mampu membaca situasi pada keadaan setempat agar 

pelayanan yang di berikan tidak terkesan berbelit-belit sehingga tidak 

membuat para nasabah merasakan pelayanan yang kurang baik ataupun tidak 

baik sama sekali.  

Berbagai upaya di lakukan oleh pihak perBankan untuk bertahan hidup 

dalam menghadapi persaingan dengan perusahaan-perusahaan lainya. Dalam 

mengatasi persainganya suatu Bank harus melakukan pelayanan yang baik 

yang membuat nasabahnya puas dan dikarenakan PerBankan merupakan 

perusahaan jasa, maka pelayanan yang diberikan harus dapat memberikan 

kepuasan terhadap nasabahnya. 

Didalam era globalisasi sumber daya manusia masih di anggap sebagai 

faktor yang sangat menentukan kemampuan suatu perusahaan untuk dapat 

bertahan maupun berkembang. Sumber daya manusia sebagai salah satu 

manajemen suatu perusahaan yang memberikan kontribusi signifikan. 
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Walaupun bagian manajemen yang lain  seperti, keuangan, pemasaran, 

ataupun operasiaonal berjalan dengan baik namun tidak di dukung dengan 

Sumberdaya Manusia yang baik dan handal maka hasil kerja tidak akan 

maksimal. Hal ini membuktikan bahwa Sumber Daya Manusia  sangat 

berpengaruh untuk memberikan kontribusi terhadap pelayanan bagi suatu 

organisasi atau perusahaan. 

Untuk memberikan pelayanan yang baik maka sangat diperlukan 

Sumber Daya Manusia yang baik dan handal, hal ini pula yang di lakukan oleh 

Bank Mandiri Area pekanbaru cabang Ujung Batu. 

Bank Mandiri merupakan badan usaha milik negara (BUMN) yang 

bergerak dibidang jasa keuangan, memudahkan masyarakat luas untuk 

melakukan transaksi yang berkaitan dengan keuangangan seperti mandiri 

credit, mandiri asuransi, mandiri e-money, mandiri e-cash dan lain sebagainya. 

Bank Mandiri merupakan salah satu Bank terkemuka yang terdapat di  

Indonesia dan merupakan hasil merger dari empat Bank yang terdapat  

diIndonesia yaitu Bank Bumi Daya, Bank Dagang Negara, Bank 

Pembangunan Indonesia dan Bank Expor Impor. Tentunya, jika dilihat dari 

hasil merger akan keempat Bank ini sangat susah untuk menggabungkan 

sebuah budaya yang baru. Bank Mandiri sebelum merger merupakan Bank 

pemerintah yang tidak sehat, karena terdapat utang yang tidak dapat dilunasi 

dari keempat Bank tersebut. Bank Mandiri memiliki misi untuk menjadi 

sebuah Bank yang berorientasi pada pemenuhan kebutuhan pasar dan 

memberikan keuntungan yang maksimal. Bank Mandiri juga berusaha untuk 



   5 

 

menjadi sebuah Bank yang dikenal karena mematuhi standar praktek 

perBankan internasional dalam hal corporate governance.  

Untuk memajukan perekonomian disuatu negara sangat diperlukan 

suatu pengaturan pengelolaan sumber-sumber ekonomi yang tersedia demi 

menumbuhkan dan meningkatkan minat masyarakat. oleh karena itu lembaga 

perekonomian yang ada harus bahu-membahu dalam mengembangkan setiap 

potensi ekonomi agar berdaya guna dan berhasil secara optimal. 

Dan untuk tercapainya tingkat perekonomian yang cukup tinggi perlu 

di tingkatkan berbagai produksi di berbagai sektor pembangunan ekonomi 

seperti : pertanian, industri, perdagangan dan tak kalah pentingnya 

pembangunanan perBankan dan lembaga keuangan lainya. 

Pada dasarnya nasabah mengharapkan terpenuhinya kebutuhan mereka 

dan dilayani secara tepat, efesien, tanggap serta perilaku yang ramah dan 

sopan dari pihak Bank, tentu harapan ini tidaklah berlebihan karena dapat 

dimaklumi bahwa para nasabah merasa memberikan suatu bisnis terhadap 

Bank, yaitu keberadaanya sebagai Nasabah pada Bank tersebut dapat di 

pertahankan. Karena pihak perBankan dan nasabah memiliki hubungan secara 

yuridis, disuatu pihak nasabah menginginkan dana yang dimilikinya aman 

dititipkan pada pihak Bank, dan sebaliknya pihak Bank akan mengharapkan 

masyarakat untuk menitipkan dananya pada Bank dengan harapan dana yang 

terkumpul nantinya dapat disalurkan melalui kartu kredit dan Bank 

memperoleh imbalan bunga dari pihak debitur. 
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Pada dasarnya tentu nasabah ingin memperoleh pelayanan yang baik 

dan semua bisa di dapat melalui standar layanan perBankan dalam komonikasi 

dengan nasabah sebab berkomonikasi yang baik terhadap nasabah dapat 

membangun kesan positif dari nasabah terhadap perBankan, dan dapat juga 

melalui standar penanganan keluhan nasabah, pengaduan nasabah atas 

ketiakpuasan nasabah yang di sebabkan oleh adanya potensi kerugian finansial 

pada nasabah yang di duga karena kesalahan dan kelalian Bank. 

Tabel 1.1 Jumlah Karyawan. 
 

No Description Pria Wanita Jumlah 

karyawan 

1 Branch manager 1  1 

2 Branch operation 

manager 

1 - 1 

3 CSO 1 1 2 

4 Teller - 4 4 

5 Verivikator - 1 1 

6 CSA 1 - 1 

7 CSR 1 1 2 

8 Kriya 1 1 2 

9 Pramubhakti 3 - 3 

10 Driver 2 - 2 

11 ARM 2 2 4 

12 Arm collector 1 - 1 

13 RM Sales 1 - 1 

14 C.O Manager 1 - 1 

15 C.O Officer 1 - 1 

16 Asiss C.O (Clerk) 2 - 2 

17 MBM 1 1 2 

18 MKA 1 1 2 

19 MKS 8 - 8 

20 MMC 1 - 1 

21 RCC 3 - 3 

22 F.A - 1 1 

23 Security 4 - 4 

24 RM collectot 1 - 1 

Total karyawan 38 13 51 

Sumber: Bank Mandiri Area Pekanbaru cabang Ujung Batu Kabupaten 

Rokan Hulu 
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Berdasarkan data pegawai Bank mandiri Area Pekanbaru Cabang 

Ujung Batu di Kabupaten Rokan hulu diatas, terlihat jumlah keseluruhan 

karyawanya terdapat lima puluh satu orang, sedangkan Bank ini berdiri 

ditengah-tengah padatnya pemukiman penduduk dan terlebih lagi pada era 

modern saat ini.  

Oleh karena itu maka penulis tertarik untuk mengambil judul tentang  

“Analisis Pelayanan Pegawai  Kepada Nasabah Bank Mandiri Area 

Pekanbaru Cabang Ujung Batu  Kabupaten Rokan Hulu”. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas maka rumusan 

masalah dalam penelitian ini adalah : 

1. Bagaimana kualitas pelayanan pegawai  kepada nasabah bank mandiri area 

pekanbaru cabang ujung batu kabupaten rokan hulu? 

2. Apasaja kendala pelayanan pegawai  kepada nasabah bank mandiri area 

pekanbaru cabang ujung batu kabupaten rokan hulu? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah : 

1. Untuk mengetahui seberapa besar tingkat kepuasan nasabah terhadap 

pelayanan yang di berikan Bank Mandiri Area Pekanbaru cabang Ujung 

Batu Kabupaten Rokan Hulu? 

2. Untuk mengetahui berapa besar Kehandalan, Berwujud,Keyakinan, Dan 

Empati,Berpengaruh Secara Bersama-Sama Tehadap Kepuasan Nasabah 
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Pada Bank Mandiri Area Pekanbaru cabang Ujung Batu Kabupaten Rokan 

Hulu? 

1.4 Manfaat Penelitian 

2. Bagi Peneliti  

Penelitian ini di harapkan bermanfaat sebagai alat yang mampu 

mengaplikasikan ilmu yang di peroleh di perguruan tinggi dan menambah 

pengetahuan. 

3. Bagi Perusahaan 

Sebagai sarana dan bahan masukan yang diperlukan dalam penilaian 

kinerja bagi pegawai agar tercapainya tujuan dari perusahaan dengan baik. 

4. Bagi Pembaca 

Dapat digunakan untuk bahan refrensi bagi penulisan selanjutnya dengan 

pembahasan yag sama. 

 

1.5 Sistematika Penulisan 

Untuk lebih memahami hasil-hasil penelitian  dan agar lebih 

terarahnya penulisan ini nantinya maka penulis membagi penulisan Skipsi ini 

ke dalam enam bab. Bab-bab tersebut terdiri dari sub-sub bab yang 

mempunyai kaitan antara yang satu dengan yang lainya. Adapun 

sistematikanya sebagai berikut : 
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BAB I  : PENDAHULUAN 

Bab ini merupakan bab yang menjelaskan tentang latar belakang 

masalah, perumusan masalah tujuan dan manfaat penelitian serta 

sistematika penulisan. 

BAB II : TELAAH PUSTAKA 

Bab ini merupakan landasan teori yang mendukung pembahasan  

antara lain defenisi pelayanan publik, kualitas pelayanan publik, 

pengertian Bank, defenisi nasabah, defenisi pegawai, pandangan 

secara islam, penelitian terdahulu, defenisi konsep, konsep 

operasional, kerangka berfikir. 

BAB III : METODE PENENLITIAN 

Pada bab ini menguraikan tentang waktu dan tempat penelitian, 

jenis penelitian,  jenis sumber data,  teknik pengumpulan data, 

teknik analisa data , populasi, sampel, serta penentuan informan. 

BAB IV :  GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN 

Pada bab ini menguraikan tentang gambaran kondisi umum Bank 

Mandiri area pekanbaru cabang ujung batu. 

BAB V :  HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Menguraikan tentang hasil penelitian dan pembahasan hasil 

penelitian. 

BABVI :  PENUTUP 

  Bab ini merupakan bab penutup yang berisi kesimpulan dan saran    

dari hasil penelitian. 


