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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Aktivitas Human relations relations dalam aktifitas manajemen organsasi

adalah penciptaan suatu kerjasama antar karyawan atau dalam suatu tim kerja,

meningkatkan produktivitas dan memperoleh kepuasan dalam bekerja. Dalam

human relations tersebut kuncinya adalah bagaimana metode dalam

berkomunikasi tersebut mampu memberikan motivasi yang berkaitan dengan

kooperatif, kedisiplinan, etos kerja, produktivitas, dan kepuasan bagi kedua belah

pihak.1

Dalam melayani nasabah, pihak bank memberikan berbagai sistem

pelayanan seperti, karyawan, dan kasir maupun public relation. Namun, istilah

karyawan digunakan secara khusus untuk dunia perbankan. Artinya memang ada

bagian yang khusus dalam melayani nasabah.2

Disamping itu pelayanan nasabah juga diberikan oleh teller, beda antara

keduanya adalah karyawan dalam bertugas melayani nasabah lebih banyak bicara

dan tidak berhubungan dengan penyetoran uang. Sedangkan petugas teller lebih

banyak dibidang penyetoran dan penarikan uang nasabah.3

Seperti kita ketahui bahwa sebagai lembaga keuangan, bank memiliki tugas

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

(kredit) serta jasa-jasa keuangan lainya.Bank harus bisa menjaga kepercayaan dari

1 Ruslan Rosady. Manajemen Public Relations dan Media Komunikasi. (Bandung: Rosda
Karya. 2007). H. 71

2 Syaparuddin, Artikel pdf, akses 25 September 2015
3 Ibid
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nasabahnya karena tanpa kepercayaan masyarakat mustahil bank dapat hidup

berkembang.4

Untuk menjaga dan melayani kepuasan nasabahnya, bank perlu menjaga

citra positif dimata masyarakat. Citra ini dapat dibangun melalui kualitas produk

pelayanan dan keamanan. Tanpa citra yang positif,kepercayaan yang sedang dan

akan dibangun tidak akan terjaga. Dalam menigkatkan citranya, bank perlu

menyiapkan karyawan yang mampu menangani keinginan dan kebutuhan

nasabahnya. Karyawan yang diharapkan dapat melayani keinginan dan kebutuhan

nasabah ini kita sebut karyawan atau ada juga yang menyebutkan Services

Assistance (SA).5

Untuk menjadi seorang karyawan bank, diperlukan beberapa persyaratan

khusus.Artinya rekrumen dan seleksi karyawan pun jelas berbeda dengan bagian

lainnya, sebelum bekerja, customer service perlu diberikan pelatihan khusus untuk

bekal sebelum menjalankan tugasnya.6

Aktivitas karyawan tidaklah ringan karena melayani nasabah bukanlah

pekerjaan yang mudah, pekerjaan ini harus ditekuni dengan penuh kemampuan,

kecekatan, dan kesabaran.Oleh karena itu, tidak sembarang orang dapat menjadi

customer service seperti yang diinginkan perusahaan.7

Maka setiap Bank harus merekrut karyawan dalam meningkatkan pelayanan

kepada nasabah seperti Bank PD. BPR Sarimadu ini merupakan peningkatan

status badan kredit dan peningkatan pelayanan kepada nasabah Diujung Batu yang

4 Syaparuddin. Ibid
5 Kasmir. Etika Customer Service. (Jakarta: Raja Grafindo. 2005). H. 180
6 Kasmir. Etika Customer Service. 180-181
7 Kasmir. Etika Customer Service. Loc. Cit
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didirikan oleh pemerintah provinsi Riau dengan Surat Keputusan Gubenur Riau

Nomor: 609/1x/1986, dan dimulai dengan operasional dengan Surat Bupati

Kabupaten Kampar Nomor: 41/v/perak/1987, tentang Badan Kredit Kecamatan

Dikabupaten Kampar yang ditempatkan diujung batu pada tanggal 27 Juli 1987.

Pelayanan yang diberikan oleh Bank PD. BPR Sarimadu sebagai tindakan

atau perbuatan seseorang atau organisasi untuk memberikan kepuasan kepada

pelanggan atau nasabah. Tindakan tersebut dapat dilakukan melalui secara

langsung melayani pelanggan. Artinya karyawan langsung berhadap dengan

pelanggan atau menetapkan sesuatu dimana pelanggan atau nasabah sudah tahu

tempatnya, dan  pelayanan lewat telpon.8

Keterlibatan dari proses tersebut tidak lepas dari keberadaan sumber daya

manusia dalam memberikan pelayanan kepada nasabah, bagi perusahaan adalah

untuk meninggkatkan produktivitas perusahaan. Oleh karena itu, perusahaan harus

terus meninggkatkan kesejahteraan nasabah. Kesejahteraan ini tidak hanya bisa

dicapai melalui kebutuhan fisik dan materi saja, melainkan dengan satu hal, yang

justru sering terlupakan yaitu perhatian perusahaan dari segi psikologis

nasabahnya. Dalam hal ini salah satunya adalah human relations.9

Masalah human relations adalah masalah rohaniah, yaitu proses rohaniah

yang menyangkut watak, sifat, perangai, kepribadian, sikap, dan tingkah laku,

menuju suatu kebahagiaan atau kepuasan hati, yang prosesnya berlangsung pada

dua atau tiga yang terlibat dalam hubugan komunikatif, yaitu komunikasi

antarpesonal yang karenanya sifatnya dialogis, makanya masing-masing sadar dan

8 Kasmir. Manajemen Pemasaran Bank. (Jakarta: Raja Grafindo. 2008). H. 15
9 Effendy, Onong Ujhana. Komunikasi Teori dan Praktek. (Bandung : Rosdakarya 2004).

H.47
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merasakan efeknya. Jika semuanya merasa tidak senang ataupun bahagia maka

orang yang melakukan kegiatan human relations itu gagal.10

Dalam hal ini, Bank PD. BPR Sarimadu harus memperhatikan sumber daya

manusia (customer service) dalam memberikan pelayanan kepada nasabah yang

merupakan aset penting bagi perusahaan, yang harus selalu dijaga demi

kelangsungan dan kemajuan perusahaan. Tugas manajemen perusahaan untuk

mengelolah unsur manusia seefektif mungkin agar diperoleh suatu tenaga kerja

yang puas dan memuaskan.

Oleh karena itu diperlukan human relations yang dapat memberikan

kepuasan bagi semua orang yang berinteraksi di dalamnya. Dimana untuk

memenangkan strategi persaingan dalam bisnis jasa pelayanan tersebut tidaklah

cukup hanya dengan melakukan proses pelayanan dengan cepat tetapi juga

bagaimana memperlakukan para pelanggan,yang dapat memperlihatkan cara kita

melayani sebaik mungkin serta menumbuhkan kesan atau presepsi positif dari

pihak pelanggannya.11

Nasabah harus dilihat sebagai manusia yang kompleks yang interaksinya

berpengaruh terhadap produksi secara keseluruhan. Sehingga nasabah akan lebih

merasa dipentingkan atau diperhatikan dengan baik dan wajar.12

Dalam pengamatan penulis aktivitas Human relations yang terjadi selama

hari kerja antara karyawan dengan nasabah tidak berjalan dengan baik. Nasabah

sering mengalami kejenuhan dalam melakukan proses pelayanan yang diberikan

10 Effendy, Onong Ujhana. Komunikasi Teori dan Praktek. 48
11 Ruslan Rosady. Manajemen Public Relations dan Media Komunikasi. (Bandung: Rosda

Karya. 2007). H. 79
12 Effendy, Onong Ujhana. Komunikasi Teori dan Praktek. 4
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pihak bank, hal ini disebabkan karena kurangnya komunikasi secara lisan,

sebagian nasabah merasa segan menyampaikan saran, pernyataan maupun atas

kritik dan layanan yang diberikan pihak bank. Ini disebabkan oleh sikap yang

terlalu kaku dengan nasabah, jika hal ini terus-menerus terjadi tentu tidak akan

mengakibatkan tidak sampainya tujuan lembaga dan kurangnya kepercayaan

nasabah terhadap lembaga tersebut.

Menanggapi masalah tersebut maka penulis berminat untuk melakukan

penelitian yang berjudul: AKTIVITAS HUMAN RELATIONS KARYAWAN

BANK PD. BPR SARIMADU PUSAT BANGKINANG DALAM

MELAYANI NASABAH.

B. Penegasan Istilah

Dalam penelitian ini ada beberapa istilah yang perlu dijelaskan agar tidak

terjadinya kesalah pahaman pada penelitian ini, yaitu sebagai berikut :

1. Aktivitas

Aktivitas adalah suatu hubungan khusus manusia dengan dunia,

suatu proses yang dalam perjalanan manusia menghasilkan kembali dan

mengalihwujudkan alam, karena ia membuat dirinya sendiri subyek

aktivitas dan gejala-gejala alam obyek aktivitas.
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2. Human relations

Secara sederhana human relations mencakup arti hubungan

manusiawi. Istilah manusiawi menunjuk watak sifat, pendapat dan tingkah

laku dari manusia sebagai anggota masyarakat.13

3. Karyawan

Karyawan ataupun Customer service adalah yang diharapkan dapat

melayani keinginan dan kebutuhan nasabah, atau pengertian customer

service secara umum adalah setiap kegiataan yang diperuntukan atau

ditunjukan untuk memberikan kepuasan nasabah, melalui pelayanan yang

dapat memenuhi keinginan dan kebutuhan nasabah.14

4. Bank PD BPR Sarimadu

Bank PD. BPR Sarimadu adalah Bank yang memiliki palayanan

yang sangat baik kepada nasabah sehingga Bank PD. PBR Sarimadu

mempunyai nasabah paling banyak di setiap daerah Kampar dan pihak

bank juga memberikan suku bunga tinggi kepada nasabahnya. Namun

walaupun Bank Sarimadu suku bunganya tinggi tetapi minat nasabah yang

meminjam di Bank PD. BPR Sarimadu memilki strategi pemasaran

pinjaman yang baik. Bank PD. BPR Sarimadu memiliki pinjaman dana

dari pemda Kabupaten Kampar.15

13 Djaja, Danan. Peranan Human Relations dalam Perusahaan. (Bandung: Maju
Mundur:1984). H. 85

14 Kasmir. Etika Customer Service. (Jakarta: Raja Grafindo. 2005). H. 180
15 Dokument BANK PD. BPR Sarimadu Pusat Bangkinang 2015
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5. Pelayanan

Pelayanan adalah Tindakan atau perbuatan seseorang atau organisasi

untuk memberikan kepuasan kepada kepada pelanggan atau nasabah.

Tindakan tersebut dapat dilakukan melalui cara lagsung melayani

pelanggan atau menempatkan sesuatu dimana pelanggan/nasabah sudah

tahu tempatnya atau pelayanan melalui telpon.16

6. Nasabah

Berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia No 21 tahun 2008

tentang perbankan syariah, Nasabah adalah pihak yang menggunakan jasa

Bank Syariah atau unit usaha syriah, termasuk yang memiliki rekening

namun memanfaatkan jasa Bank untuk melakukan transaksi keuangan.17

C. Rumusan Masalah

1. Identifikasi Masalah

Sehubungan dengan latar belakang dan fenomena yang telah dipaparkan,

maka penulis dapat mengidentifikasi permasalahan sebagai berikut:

a. Bagaimana Aktivitas human relations Karyawan Bank PD. BPR

Sarimadu Pusat Bangkinang dalam melayani nasabah?

b. Apa saja yang menjadi hambatan Aktivitas human relations

Karyawan dalam melayani nasabah pada  Bank PD. BPR. Sarimadu

Pusat Bangkinang?

16 Kasmir. Manajemen Pemasaran Bank. (Jakarta : Raja Grafindo. 2008). H.15
17 Chandra, Syamsurizal. Defenisi Nasabah 2012. (Bandung: blogspot.com, 27/01/14)
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2. Batasan Masalah

Untuk menfokuskan permasalahan penulis membatasi masalah dari

identifikasi masalah yang ada, yang akan penulis teliti adalah Aktivitas human

relations Karyawan Bank PD. BPR Sarimadu Pusat Bangkinang dalam melayani

nasabah. Dengan batasan kajian pada pelayanan prima.

3. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada latar belakang masalah diatas, maka penulis dapat

mengambil rumusan masalah Bagaimana Aktivitas human relations Karyawan

Bank PD. BPR Sarimadu Pusat Bangkinang dalam melayani nasabah?

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun dari penelitian ini adalah untuk mengetahui Aktivitas human

relations Karyawan Bank PD. BPR Sarimadu Pusat Bangkinang dalam

membentuk pelayanan nasabah.

2. Kegunaan Penelitian

a. Kegunaan teoritis

1) Penelitian ini digunakan untuk membandingkan teori Aktivitas

human relations Karyawan dan pratek dalam perusahaan.

2) Untuk mendapatkan data yang nyata mengenai kegiatan internal

relations terutama kegiatan Aktivitas human relations Karyawan.
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b. Kegunaan praktis

1) Untuk memberikan masukan kepada perusahaan mengenai

Aktivitas human relations yang dilakukan Karyawan Bank PD.

BPR Sarimadu Pusat Bangkinang Dalam Melayani Nasabah.

2) Memberikan masukan kepada perusahaan bahwa aktivitas human

relations karyawan merupakan salah satu sarana untuk

meningkatkan citra perusahaan.

3) Dapat dijadikan sebagai pedoman untuk penelitian berikutnya

mengenai Aktivitas Human Relations Karyawan Bank PD. BPR

Sarimadu Pusat Bangkinang Dalam Melayani Nasabah.

E. Sistematika Penulisan

Untuk memudahakan atau memaparkan yang runtun dan sistematika, maka

pembahasan masalah ini akan dibagi menjadi enam bab yang akan disusun dengan

sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I: PENDAHULUAN

Dalam bab ini berisikan tentang latar belakang, rumusan masalah,

alasan pemilihan judul, penegasan istilah, tinjauan pustaka yang

terdiri dari kerangka teoritis dan konsep operasional, metode

penelitian, validitas data dan sitematika penulisan.

BAB II: KAJIAN TEORI DAN KERANGKA PIKIR

Berisikan Kajian Teori, Kajian terdahulu dan Konsep Operasional.
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BAB III: METODOLOGI PENELITIAN

Berisikan jenis dan Pendekatan Penelitian, Lokasi dan Waktu

penelitian, Sumber Data, Informan Penelitian, Teknik Pengumpulan

Data, Validitas Data Teknik Analisis Data.

BAB IV: GAMBARAN

Bagian terdiri dari sejarah berdirinya Bank PD. BPR Sarimadu Pusat

Bangkinang, visi dan misi Perusahaan, direksi Bank PD. BPR

Sarimadu.

BAB V: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Berisikan Hasil Penelitian dan Pembahasan

BAB VI: PENUTUP

Berisikan Kesimpulan dan Saran-saran


