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ABSTRAK 

MD Alfachrozie (2020): Sistem Pelayanan Customer Service dalam     

Meningkatkan Kepuasan Nasabah pada BMT 

Al - Ittihad Cabang Panam Kota Pekanbaru 

Tingginya tingkat persaingan dalam bidang perbankan saat ini, 

mengharuskan lembaga keuangan memiliki suatu sistem pelayanan yang baik 

sebagai usaha untuk menarik minat calon nasabah, serta mempertahankan nasabah 

lama. Sistem pelayanan yang diberikan tidak terlepas dari peranan seorang 

customer service yang harus mengetahui secara umum mengenai dasar-dasar 

pelayanan yang baik serta menguasai produk yang ada dalam bank itu sendiri. 

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana sistem pelayanan 

customer service dan apa saja kendala-kendala yang dihadapi customer service 

dalam meningkatkan pelayanan nasabah pada BMT Al-Ittihad Cabang Panam 

Kota Pekanbaru. 

Penelitian ini dilaksanakan di BMT Al-Ittihad Cabang Panam Jl. Delima 

No. 138 Kel. Delima Kec. Tampan Panam, Kota Pekanbaru. Populasi dalam 

penelitian ini terdiri dari kepala cabang dan customer service BMT Al-Ittihad 

Cabang Panam Kota Pekanbaru. Sedangkan sampel dalam penelitian ini terdiri 

dari kepala cabang dan customer service.  Dalam pengambilan sampel penulis 

menggunakan purposive sampling. Analisis data dalam penelitian ini yaitu 

deskriptif dan sumber data yaitu, data primer dan sekunder serta metode 

pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara dan dokumentasi. 

Hasil penelitian sistem  pelayanan customer service dalam memberikan 

pelayanan ada dua kategori diantaranya strategi pelayanan yang mendasar 

meliputi karyawan yang bertugas sebagai customer service harus bersikap ramah, 

komunikatif, name tag yang selalu diperlihatkan. Sedangkan strategi utama guna 

meningkatkan pelayanan customer service terhadap nasabah adalah mengadakan 

pelatihan berupa roll-play, mengadakan test online dan sharing setiap minggu. 

Lima dimensi yang diterapkan dalam meningkatkan kualitas pelayanan, yaitu: 

dimensi yang dapat terlihat, jaminan, keandalan, cepat tanggap dan empati. 

Kendala-kendala dan solusi sistem pelayanan customer service dalam 

meningkatkan kepuasan nasabah yaitu keterbatasan Sumber Daya Manusia 

(SDM), waktu dan masalah koneksi. Adapun solusi dalam meningkatkan mutu 

pelayanan kepada nasabah, yaitu: hendaknya BMT Al-Ittihad Cabang Panam 

merekrut SDM kembali agar pelayanan kepada nasabah yang bertransaksi di BMT 

merasa nyaman, dalam bertransaksi hendaknya customer service melakukan 

prosedur yang sesuai dengan ketentuan dan koneksi internet harus selalu diperiksa 

agar koneksinya cepat dan data-data nasabah lebih mudah diproses. 

 

Kata Kunci : Customer Service, Nasabah, Pelayanan 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Salah satu bisnis yang bergerak dalam bidang jasa keuangan adalah 

bank. Sektor perbankan merupakan salah satu hal yang menunjang 

keberhasilan pembangunan ekonomi khususnya di Indonesia. Dimana fungsi 

utamanya adalah sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat, yang 

bertujuan untuk menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka 

meningkatkan pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya, serta 

pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nasional kearah peningkatkan taraf hidup 

rakyat banyak. 

Persaingan bisnis jasa khususnya perbankan saat ini berubah dengan 

sangat cepat. Kondisi tersebut dibarengi dengan adanya sistem pasar global 

dimana tingkat persaingannya semakin terasa baik secara nasional maupun 

internasional. Setiap bank bersaing untuk menarik nasabah sebanyak- 

banyaknya untuk keberlangsungan operasional bank itu sendiri. Oleh karena 

itu, dunia perbankan mau tidak mau harus meningkatkan profesionalisme, 

kompetensi dan daya saing agar mampu bertahan pada kondisi apapun. 

Pelayanan nasabah atau yang lazim kita kenal dengan customer service 

terdiri dari dua kata, yaitu customer yang berarti pelanggan dan service yang 

berarti pelayanan. Pelayanan menurut Kasmir, SE, MM., diartikan sebagai 

tindakan atau perbuatan seseorang atau organisasi untuk memberikan 

kepuasan kepada pelanggan atau nasabah. Saat ini banyak bermunculan 
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usaha-usaha dibidang jasa yang menyediakan suatu pelayanan. Kepuasan 

konsumen akan tercipta apabila perusahaan memberikan pelayanan yang baik 

terhadap konsumen sehingga konsumen akan merasa puas. Pelayanan yang 

baik menjadi salah satu unsur penting suatu Perusahaan dalam memuaskan 

konsumen.
1
 Oleh sebab itu diperlukan strategi yang baik oleh masing-masing 

perbankan guna meningkatkan laba dan memiliki kualitas yang bermutu. 

Salah satu cara yang tepat adalah adanya peranan customer service 

dalam meningkatkan kepuasan terhadap nasabah di Bank atau di Instansi lain, 

karena pelayanan pelanggan yang bermutu merupakan kunci sukses dan dasar 

untuk membangun keberhasilan disuatu perusahaan. Hampir setiap 

perusahaan mempekerjakan petugas pelayanan pelanggan (Customer Service) 

dalam memberikan pelayanan terhadap nasabah yang datang secara baik dan 

memuaskan, karena peranan customer service sangat penting dan merupakan 

tulang punggung kegiatan operasional dalam dunia Perbankan. Tanpa adanya 

peran customer service maka sangat berpengaruh besar terhadap 

perkembangan perusahaan. 

Secara umum pengertian customer service adalah setiap kegiatan yang 

diperuntukkan atau ditujukan untuk memberikan kepuasan nasabah, melalui 

pelayanan yang bermutu yang dapat memenuhi keinginan dan kebutuhan 

nasabah. 

Agar pelayanan (Service) yang diberikan berjalan dengan baik, maka 

interaksi antara nasabah dan customer service haruslah berjalan dengan baik. 

                                                             
1
 Kasmir, Dasar-dasar Perbankan, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2012) Ed.  

Revisi, h. 2. 
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Interaksi ini terjadi komunikasi antara customer service dengan nasabah, 

meliputi: apa yang mereka katakan, bagaimana mereka mengatakan, apa yang 

mereka lakukan, dan bagaimana mereka melakukan interaksi antara nasabah 

(pelanggan) dengan peralatan teknis dan fisik yang ada dalam organisasi, 

seperti: pengisian dokumen/formulir, cara pembayaran dan lain sebagainya. 

Perlu juga diingat bahwa dalam memberikan pelayanan, customer service 

bank selalu dituntut agar dapat memuaskan nasabah tanpa melanggar harga 

diri atau etika. 

Pelayanan yang dikatakan berkualitas apabila pelayanan  tersebut dapat 

memenuhi kebutuhan dan harapan nasabahnya. Jika nasabahnya tidak puas 

terhadap suatu pelayanan yang disediakan, maka pelayanan tersebut dapat 

dipastikan tidak berkualitas atau tidak efisien dalam karakteristik pelayanan.
2
 

Kualitas pelayanan yang baik  membuat nasabah merasa senang dan dihargai, 

sehingga nasabah akan kembali lagi dan melanjutkan hubungan bisnis dengan 

perusahaan tersebut. Kemudian akan menceritakan kepuasan dan kebaikan 

pelayanan yang diperoleh kepada rekan yang lain. 

Customer Service harus memiliki kemampuan melayani nasabah secara 

tepat dan cepat serta memiliki kemampuan berkomunikasi yang baik. Selain 

itu, customer service dituntut untuk memberikan pelayanan yang prima 

kepada nasabahnya, agar pelayanan yang diberikan dapat memuaskan 

nasabah.
3
 Untuk itu seorang customer service harus memiliki dasar-dasar 

pelayanan yang kokoh seperti etiket pelayanan, pengenalan produk dan dasar- 

                                                             
2
Hardiansyah, Kualitas Pelayanan Publik (Yogyakarta: Gava Media, 2011), h. 36. 

3
Kasmir, Customer Service Excellent, (Yogyakarta, Rajawali Pers, 2017), h. 105 
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dasar lainnya. Pelayanan yang diberikan akan berkualitas jika setiap petugas 

customer service dibekali pengetahuan tentang dasar-dasar pelayanan yang 

sesuai dengan bidang pekerjaan yang akan dihadapinya, termasuk 

kemampuannya menguasai pengetahuan tentang segala sesuatu yang 

berhubungan dengan bank dan produk yang ditawarkan. 

Pelayanan yang diberikan customer service bukan sekedar melayani 

tapi bagaimana membuat konsumen merasa puas dan merasa percaya.  

Dengan kepuasan dan kepercayaan konsumen akan membuat kerjasama 

jangka panjang antara perusahaan dengan konsumen yang berprinsip saling 

menguntungkan dengan tujuan mencapai suatu keberhasilan perusahaan. 

Selanjutnya pelayanan yang baik juga harus diikuti oleh tersedianya 

sarana dan prasarana yang mendukung kecepatan, ketepatan dan keakuratan 

data pekerjaan. Sarana dan prasarana yang dimiliki harus dioperasionalkan 

manusia yang berkualitas pula. 

Customer Service merupakan karyawan bank yang bekerja di Front 

Officer yang berfungsi sebagai sumber informasi dan sebagai penghubung 

antara bank dan nasabah yang ingin mendapatkan jasa pelayanan maupun 

produk bank. Customer Service haruslah mengetahui secara umum mengenai 

dasar-dasar pelayanan yang baik serta menguasai produk yang ada dalam 

bank itu sendiri. Customer Service adalah karyawan yang berhadapan 

langsung dengan nasabah selain Teller, dan Security. Customer service harus 

melayani nasabah dengan prima. Karena pelayanan prima adalah pelayanan 

yang memiliki ciri khas berkualitas. Ciri khas tersebut meliputi kemudahan, 
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kecepatan, ketepatan, dan kehandalan dari petugas pelayanan dalam 

penyampaian dan pemberian pelayanan kepada nasabah yang berkesan kuat 

dan dapat langsung dirasakan nasabah pada saat itu juga.
4
 Yang 

mempengaruhi pelayanan yang baik pertama adalah faktor manusia yang 

memberikan pelayanan tersebut. Manusia (karyawan) yang melayani 

pelanggan secara cepat dan tepat. Disamping itu, karyawan harus memiliki 

kemampuan berkomunikasi, sopan santun, ramah, dan bertanggung jawab 

terhadap pelanggannya. 

Kinerja berasal dari pengertian performance yaitu sebagai hasil kerja 

atau prestasi kerja. Kinerja merupakan hasil pekerjaan yang mempunyai 

hubungan kuat dengan tujuan strategi organisasi, kepuasan konsumen, dan 

memberikan kontribusi pada ekonomi. Dengan demikian kinerja adalah 

tentang melakukan pekerjaan dan hasil yang dicapai dari pekerjaan tersebut.
5
 

Menciptakan hubungan kemitraan yang baik dengan nasabah adalah 

salah satu cara untuk mencapai suatu tujuan perbankan bahkan dalam jangka 

panjang memungkinkan perbankan untuk memahami harapan serta kebutuhan 

pelanggan serta dapat meningkatkan kualitas pelayanan karena pengalaman 

menyenangkan dari layanan jasa yang diberikan akan diingat oleh nasabah. 

Selain itu nasabah juga termotivasi untuk menyimpan dananya di bank.
6
 

Jadi untuk meningkatkan kinerja perbankan dan kepercayaan nasabah, 

maka pelayanan yang diberikan harus dapat memberikan kepuasan terhadap 

                                                             
4
Nina Rahmayanty, Manajemen Pelayanan Prima, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010), 

h. 18.  
5
Wibowo, Manajemen Kinerja, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2017), Edisi II, 

h.7. 
6
Ibid. 
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nasabahnya. Pelayanan merupakan suatu jalan untuk mempertahankan bank 

agar selalu didekati dan diangkat oleh nasabah, program pelayanan nasabah 

yang diberikan adalah pelayanan terbaik sehingga nasabah tersebut tidak akan 

pindah kebank lain. 

Begitu juga halnya dengan BMT Al-Ittihad Cabang Panam Kota 

Pekanbaru harus mampu menciptakan hubungan yang baik dengan 

nasabahnya. Melalui pelayanan yang baik dan memberikan rasa aman kepada 

nasabah, agar nasabah merasa puas terhadap pelayanan yang diberikan oleh 

pihak BMT, meskipun ruang lingkup kerja BMT lebih dibatasi dari bank 

umum tapi BMT ini mampu menarik minat nasabah dalam menabung dan 

menyalurkan dananya kepada nasabah yang memerlukan dana untuk 

melanjutkan usahanya maupun membuka usaha baru. Hal ini terbukti dari 

BMT Al-Ittihad  yang telah membuka kantor kas lainnya dan jumlah nasabah 

yang terus meningkat. 

Berdasarkan uraian diatas, salah satu upaya yang dapat dilakukan dalam 

peningkatan prestasi kerja adalah dengan memberikan pelayanan terbaik agar 

tercapai tingkat kepuasan terhadap nasabah. Dengan adanya sistem pelayanan 

yang baik tersebut menimbulkan dampak positif bagi sebuah organisasi atau 

perusahaan. Persaingan yang ada dalam usaha tidak hanya dari segi mutu dan 

jumlah, tetapi juga dalam hal pelayanan. 

Untuk itu BMT Al-Ittihad Cabang Panam Kota Pekanbaru menerapkan 

kinerja yang terdiri dari kejujuran, kemauan, mutu pekerjaan, tanggung 

jawab, kerja sama, dan motivasi, serta target pencapain laba. Dengan adanya 
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penilaian tersebut perusahaan diharapkan mampu bersaing terutama dalam 

memberikan pelayanan kepada nasabah dalam menarik minatnya. 

Hal ini bisa dilihat dari permasalahan yang ada dilapangan sebagai 

berikut: Permasalahan yang sering dihadapi customer service adalah dari 

pihak nasabah mereka mengatakan kepada customer service sudah membayar 

uang tagihan tersebut, dan cara mengatasinya menyuruh nasabah mengecek 

kembali slip setorannya apakah sudah membayar atau belum, ataupun 

menyuruh nasabah mengingat kembali apakah sudah membayar uang tagihan 

tersebut, apabila tidak juga mengaku maka customer service akan mengecek 

kembali rekening koran nasbah, apakah sudah membayarnya atau belum, 

maka dari situ nasabah tidak bisa lagi untuk berbohong. Sedangkan dari segi 

pelayanannya, adanya customer service yang salah dalam memasukkan data 

nasabah karena adanya nasabah yang sama namanya dan customer service 

harus melakukan pendebitan kembali dari rekening koran yang ada pada 

kesalahan. 

Berdasarkan latar belakang di atas penulis tertarik untuk melakukan 

penelitian dengan judul “Sistem Pelayanan Customer Service Dalam  

Meningkatkan Kepuasan Nasabah pada BMT Al-Ittihad Cabang Panam 

Kota Pekanbaru”. 

B. Batasan Masalah 

Agar penelitian ini dapat dilakukan lebih terarah dan tidak menyimpang 

dari topik yang dipersoalkan maka perlu adanya pembatasan masalah yang 

diteliti, maka penulis membatasi masalah penelitian ini yang difokuskan pada 
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Sistem Pelayanan Customer Service Dalam Meningkatkan Kepuasan Nasabah 

pada BMT Al-Ittihad Cabang Panam kota Pekanbaru. 

C. Rumusan Masalah 

Dari uraian diatas yang menjadi permasalahan pokok dari penulisan 

Laporan Akhir ini adalah untuk mengetahui : 

1. Bagaimana sistem pelayanan customer service pada BMT Al-Ittihad 

Cabang Panam Kota Pekanbaru? 

2. Apa saja kendala-kendala yang dihadapi customer service dalam 

Meningkatkan Pelayanan Nasabah pada BMT Al-Ittihad Cabang Panam 

Kota Pekanbaru? 

D. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan diatas, maka 

tujuan yang diharapkan antara lain. 

1. Untuk mengetahui sistem pelayanan customer service pada BMT Al-

Ittihad Cabang Panam Kota Pekanbaru. 

2. Untuk mengetahui kendala-kendala yang dihadapi customer service 

dalam Meningkatkan Pelayanan Nasabah pada BMT Al-Ittihad Cabang 

Panam Kota Pekanbaru. 

E. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat bagi semua pihak, 

diantaranya: 

1. Untuk menambahkan wawasan bagi penulis khususnya mengenai sistem 

pelayanan customer service dalam melayani nasabah di lembaga 
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perbankan. 

2. Sebagai syarat penulis untuk menyelesaikan studi pada Program Diploma 

Tiga (DIII) Perbankan Syariah guna memperoleh gelar Ahli Madya 

(A.Md). 

3. Sebagai sumber informasi dan bahan penelitian bagi pihak-pihak lain 

untuk penelitian selanjutnya. 

F. Metode Penelitian 

Suatu penelitian pada dasarnya adalah bagian mencari, mendapatkan 

data dan selanjutnya dilakukan penyusutan dalam bentuk laporan hasil 

penelitian, supaya proses tersebut dapat berjalan lancar serta hasilnya dapat di 

pertanggung jawabkan secara ilmiah, maka diperlukan adanya penelitian. 

Metode penelitian ini terdiri dari: 

1. Lokasi Penelitian 

Adapun lokasi penelitian ini pada BMT Al-Ittihad Cabang Panam 

di Jl. Delima Kota Pekanbaru. 

2. Subjek dan Objek Penelitian 

Subjek penelitian adalah kepala cabang dan customer service pada 

BMT Al-Ittihad Cabang Panam di Jl. Delima Kota Pekanbaru. 

Sedangkan objek penelitian adalah sistem pelayanan customer service 

dalam meningkatkan kepuasan nasabah BMT Al-Ittihad Cabang Panam 

di Jl. Delima Kota Pekanbaru. 

3. Populasi dan Sampel 

Adapun yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah 
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customer service yang berjumlah 1 orang dan kepala cabang, karena 

jumlah populasinya tidak banyak maka penulis langsung mengambil 

sebagai sampel dengan menggunakan metode purposive sampling 

dimana jumlah sampel sebanyak 1 orang customer service dan kepala 

cabang. 

4. Sumber Data 

Sumber data dalam penelitian ini meliputi dua macam yaitu: 

a. Data Primer 

Yaitu berupa data yang diperoleh secara langsung dari hasil 

wawancara dengan customer service BMT Al-Ittihad Cabang Panam 

Kota Pekanbaru. 

b. Data Sekunder 

Yaitu berupa data yang diperoleh dari buku-buku ataupun 

referensi yang berkaitan dengan permasalahan penelitian ini serta 

buku-buku atau informasi lain yang mendukung proses penelitian 

ini.7 

5. Metode Pengumpulan Data 

a. Observasi yaitu mengadakan pengamatan langsung di lapangan 

untuk mendapatkan gambaran secara nyata tentang kegiatan yang 

diteliti. 

                                                             
7
Widodo, Metodologi Penelitian Populer & Praktis. (Jakarta: PT RajaGrafindo 

Persada, 2017), h. 49. 
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b. Wawancara yaitu proses wawancara kepada karyawan BMT Al-

Ittihad Cabang Panam  Kota Pekanbaru mengenai sistem pelayanan 

customer service. 

c. Dokumentasi yaitu data-data yang diperoleh penulis dan dokumen 

dari BMT Al-Ittihad Cabang Panam Kota Pekanbaru yang ada 

hubungannya dengan penelitian. 

6. Teknik Analisis Data 

Dalam penulisan ini menggunakan metode deskriptif kualitatif 

yaitu suatu cara penulisan dan pengumpulan, mengklasifikasikan data 

serta menganalisa data sedemikian rupa yang berhubungan dengan teori 

yang berkaitan dengan masalah yang dibahas untuk mengambil suatu 

kesimpulan.  

G. Sistematika Penulisan 

Untuk memudahkan penulisan dan pembahasan dalam penulisan ini, 

maka dibagi menjadi beberapa bab yaitu sebagai berikut: 

BAB I : PENDAHULUAN 

Pada bab ini akan dikemukakan Latar Belakang Masalah, 

Batasan Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan dan Kegunaan 

Penelitian, Metode Penelitian dan Sistematika Penelitian. 

BAB II : GAMBARAN UMUM BMT AL-ITTIHAD 

Bab ini menggambarkan secara umum BMT Al-Ittihad yang 

terdiri dari Sejarah Berdirinya, Visi, Misi dan Motto, 

Manajemen, Struktur Organisasi, Produk dan Layanan. 
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BAB III : TINJAUAN PUSTAKA 

Dalam bab ini akan menguraikan teori-teori yang membahas 

tentang Baitul Maal Wat Tamwil (BMT), Fungsi dan Peran 

BMT, Sistem Pelayanan, Tugas dan Fungsi Customer Service, 

Syarat -syarat Seorang Customer Service, Dasar-Dasar 

Pelayanan Nasabah, Sikap Melayani Nasabah, Pekerjaan 

Customer Service, Etika Seorang Customer Service Dalam 

Melayani Nasabah. 

BAB IV : HASIL PENELITIAN 

Pada bab ini merupakan hasil penelitian tentang Sistem 

Pelayanan Customer Service Dalam Meningkatkan Kepuasan 

Nasabah Pada BMT Al-Ittihad Cabang Panam. 

BAB V : PENUTUP 

Bab ini terdiri dari kesimpulan dan saran yang disimpulkan dari 

pembahasan. 
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BAB II 

GAMBARAN UMUM BMT AL-ITTIHAD 

 

A. Profil BMT Al-Ittihad Cabang Panam 

1. Sejarah Singkat BMT Al-Ittihad Cabang Panam 

BMT Al-Ittihad cabang panam merupakan cabang dari BMT Al-

Ittihad Rumbai. BMT Al-Ittihad cabang Panam merupakan lembaga 

keuangan bukan bank (LKBB) yang berbentuk koperasi syariah, dan 

usaha pokoknya adalah simpan pinjam yang dikelola oleh BMT Al-

Ittihad cabang Panam antara lain penerimaan simpanan (sumber dana) 

yang berasal dari kalangan sendiri/ intern yaitu dana yang dimiliki oleh 

yayasan kesatuan pendidikan islam (YKPI) yang berasal dari aktivitas 

kegiatan pendidikan dan dakwah, selain itu juga terdapat sumber dana 

dari pihak eksternal antara lain anggota dan pemerintah. 

BMT Al-Ittihad cabang panam mulai beroperasi pada tahun 2014. 

BMT Al-Ittihad cabang panam berbadan hukum dengan no 

272/BH/DISKOP&UKM/2/X/ 2001 tanggal 31 oktober 2001 

Rek.PINBUK Riau No 034/PINBUK/Riau/XI/2000 tanggal 19 desember 

2000. Alamat kantor BMT al-Ittihad cabang Panam Jl. Delima No. 138 

Kel. Delima Kec. Tampan Panam-Pekanbaru.
8
 

2. Visi dan Misi BMT Al-Ittihad Cabang Panam 

Visi BMT al-Ittihad cabang Panam yaitu menjadi pusat kegiatan 
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islam terpadu untuk mewujudkan masyarakat madani yang makmur lahir 

dan bathin serta sejahtera dunia dan akhirat. Sedangkan misi yaitu 

mengacu pembinaan umat dalam bidang usaha muamalah islam.
9
 

3. Tujuan BMT Al-Ittihad Cabang Panam 

Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) Al- Ittihad cabang Panam 

mempunyai tugas yang sama dengan lembaga keuangan konvensional 

lainnya, yaitu sebagai intermediasi. Fungsi intermediasi disini antara lain: 

a. Mengidentifikasi, memobilisasi, mengorganisasi, mendorong, dan 

mengembangkan potensi serta kemampuan potensi ekonomi anggota, 

kelompok anggota muamalat dan daerah kerjanya. 

b. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) anggota dan 

kelompok anggota muamalat yang menjadi lebih professional dan 

islami sehingga semakin utuh dan tangguh menghadapi persaingan. 

c. Memobilisasi perantara untuk meningkatkan kesejahteraan anggota.  

d. Menjadi perantara keuangan (financial intermiary) antara shahibul 

maal dengan du’afa sebagai mudharib, terutama untuk dana-dana 

sosial sepertiga zakat infak, sedekah, wakaf, hibah dan lain-lain. 

e. Menjadi perantara keuangan (financial intermiary) antara pemilik 

dana (shahibul maal) baik sebagai pemodal maupun penyimpan 

dengan  penggunaan dana (mudharib) untuk mengembangkan usaha 

produktif. Tujuan BMT Al-Ittihad cabang Panam adalah membangun 

kehidupan ekonomi umat dengan pola syariah, menghindari sistem 

                                                             
9
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ekonomi dan keuangan dari praktek ribawi, serta meningkatkan 

kesejahteraan anggota dan masyarakat.
10

 

4. Struktur Organisasi BMT Al-Ittihad Cabang Panam 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

Gambar 2.1 Struktur Organisasi BMT Al-Ittihad Cabang Panam 

 

 

No. 

 

Nama 

 

Jabatan 

 

Jumlah 

1. Indra Putra Manager 1 

2. Dedy Wahyudy Kepala Cabang 1 

3. Yurnalis  A / O 1 

4. Ahmad yani Customer Service 1 

5. Maryati Teller 1 

Total 5 

 

Tabel 2.1 Karyawan di BMT Al-Ittihad Cabang Panam 
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Tugas-tugas dari struktur organisasi BMT Al-Ittihad cabang Panam 

Pekanbaru yaitu sebagai berikut:
11

 

1. Rapat anggota tahunan 

a. Rapat anggotatahunan dilaksanakan satu tahun sekali. 

b. Pengesahan  atau  perubahahn  anggaran  dasar dan  anggaran  

rumah tangga organisasi. 

c. Pemilihan dan pengangkatan,sekaligus pemberhentian pengurus 

dan pengawas baik pengawas syariah dan pengawas manajemen. 

d. Penetapan anggaran pendapatan belanja BMT selamasatu tahun. 

e. Pembagian sisahasil usaha yang diperoleh BMT selama satu 

tahun. 

f. Pengesahan laporan pertanggung jawaban pengurus tahun 

sebelumnya pengesahan rancangan program kerja tahunan. 

2. Pengawas Syariah 

a. Sebagai penasehat dan pemberi saran atau fatwa kepada pengurus 

dan pengelola mengenai hal-hal yang berkaitan syariah seperti 

penetapan produk. 

b. Sebagai mediator antara BMT dan Pengawas Syariah Nasional 

dan Dewan Pengawas Syariah Provinsi. 

c. Mewakili anggota dalam pengawasan syariah 
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3. Pengawas Keuangan 

a . Sebagai penasehat dan pemberi saran kepada pengelola mengenai 

kebijakan keuangan. 

b. Sebagai  auditor  dalam  mengambil  keputusan  khususnya  yang 

berhubungan dengan keuangan 

c. Mengawasi perkembangan keuangan dalam setiap transaksi yang 

dilakukan oleh pihak pengelola. 

4. Pengurus 

a. Menyusun kebijakan umum. 

b. Melakukan pengawasan kegiatan pengelolaan 

c. Menyetujui pembiayaan untuk suatu jumlah tertentu 

d. Memimpin jalannya Baitul Maal wa Tamwil (BMT) sehingga 

sesuai dengan tujuan dan kebijakan umum. 

e. Memimpin dan mengarahkan kegiatan yang dilakukan oleh 

pengelola. 

5. Manager 

Tanggung jawab: 

a. Tersusunnya rencana jangka pendek dan rencana jangka panjang 

serta proyeksi finansial tahunan. 

b. Tercapainya target yang telah ditetapkan secara keseluruhan. 

c. Tercapainya lingkungan kerjasama dengan pihak lain dalam 

rangka memenuhi kebutuhan Baitul Maal wa Tamwil (BMT). 
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d. Menjaga BMT agar dalam aktifitasnya senantiasa tidak lari 

dalam visi dan misinya. 

e. Tersedianya sistem pembukaan dan pencatatan data yang akurat. 

f. Terselenggaranya penilaian prestasi kerja karyawan. 

Wewenang: 

a. Memimpin rapat koordinasi pembiayaan antar pengelola untuk 

memberikan keputusan terhadap pengajuan pembiayaan 

sebelum diajukan oleh rapat komite dengan BMT. 

b. Penyetujuan atau penolakan pengajuan pembiayaan dalam rapat 

koordinasi pengelola secara musyawarah dengan alasan yang 

jelas. 

c. Memberikan teguran dan sanksi atas pelanggaran yang 

dilakukan oleh karyawan BMT. 

d. Mengusulkan promosi, rotasi, dan pemutusan hubungan kerja 

(PHK) sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 

e. Melakukan penilaian prestasi karyawan sesuai dengan ketentuan 

yang berlaku. 

6. Teller 

Tanggung jawab: 

a. Terselesaikan laporan kas harian. 

b. Terjaganya kemanan kas. 

c. Membuat cash flow mingguan untuk analisis. 

d. Menetapkan strategi yang harus dilakukan berdasarkan analisis. 
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Wewenang: 

a. Tidak memberikan berkas-berkas kepada pihak yang tidak 

berkepentingan. 

b. Memegang kas tunai sesuai dengan kebijakan yang berlaku. 

c. Menerima transaksi tunai. 

d. Menolak pengeluaran kas apabila tidak ada bukti-bukti 

pendukung memegang kunci brankas. 

e. Mengusulkan strategi baru. 

7. Analis Pembiayaan 

Tanggung jawab: 

a. Memastikan semua pengajuan pembiayaan telah diproses sesuai 

dengan prosedur. 

b. Melakukan analisis pembiayaan dengan tepat dan lengkap dan 

mempresentasikan dalam rapat koordinasi pengelolaan dan rapat 

komite dengan pengurus. 

c. Pembentukan laporan pembiayaan sesuai dengan periode. 

d. Membuat surat teguran dan peringatan kepada mitra. 

e. Melihat peluang potensi pasar yang ada dalam upaya 

pengembangan pasar. 

 Wewenang: 

a. Memberikan usulan untuk pembangunan pasar kepada Direktur. 

b. Menentukan target pembiayaan bersama dengan Direktur dan 

analisis yang lain. 
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c. Memberikan peringatan kepada mitra yang lalai untuk 

menunaikan janji sesuai dengan kesepakatan. Memberikan 

masukan dan kritik membangun kepada sesama pengelola BMT 

termasuk kepada Direktur.
12

 

8. Customer service 

Tanggung jawab: 

a. Pelayanan terhadap pembukuan dan penutupan rekening 

tabungan dan deposito serta mutasinya. 

b. Pelayanan terhadap setoran, penarikan tabungan dan penerimaan 

SPP. 

c. Menerima pelunasan dan angsuran pembiayaan. 

d. Pelayanan awak kepada mitra yang mengajukan pembiayaan. 

e. Pengarsipan seluruh surat keluar atau masuk dan berkas-berkas 

pembiayaan. 

Wewenang: 

a. Memberikan penjelasan kepada mitra mengenai produk BMT. 

b. Mencatat dan membukukan transaksi pada buku tabungan mitra. 

c. Memberikan nomor bukti transaksi atas permintaan kasir. 

9. Internal Auditor dan Administrasi Pembiayaan 

 

a. Pembuatan laporan keuangan YKPI kepada pengurus YKPI. 

  
b. Pengarsipan laporan keuangan dan berkas-berkas yang berkaitan 

secara langsung dengan keuangan YKPI. 
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c. Menyiapkan administrasi pencairan pembiayaan. 

 

d. Pengarsipan jaminan pembiayaan. 

e. Membukukan angsuran pembiayaan harian kepada control 

pembiayaan. 

5. Produk-produk BMT Al-Ittihad Cabang Panam 

Selayaknya sebuah usaha, BMT Al-Ittihad Cabang Panam sudah 

barang tentu memiliki produk-produk yang akan ditawarkan kepada 

nasabahnya. Adapun produk-produk yang ditawarkan oleh Al-Ittihad 

cabang Panam antara lain sebagai berikut : 

a. Tabungan Mudharabah 

 

Tabungan mudharabah yaitu simpanan dana yang penyetoran 

dan penarikan dapat dilakukan sesuai dengan perjanjian yang telah 

disepakati dan BMT Al-Ittihad cabang Panam memiliki 

kewenangan. penuh untuk mengelola sesuai dengan prinsip syariah. 

Atas produk ini penyimpanan akan mendapat bagi hasil setiap bulan 

atau dengan kata lain dana yang disimpan nasabah akan dikelola 

BMT untuk memperoleh keuntungan. 

b. Tabungan Pendidikan 

 

Tabungan pendidikan yaitu simpanan pendidikan yang 

simpanannya digunakan untuk keperluan pembiayaan pendidikan 

dari taman kanak-kanak sampai perguruan tinggi, sama halnya 

dengan simpanan lainnya, simpanan pendidikan ini pun dapat 

diambil pada waktu saat menjelang kebutuhan yang berkaitan 

dengan masalah-masalah pendidikan dengan kesepakatan 

sebelumnya. 
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c. Pembiayaan Murabahah 

Pembiayaan murabahah yaitu penjualan barang kepada 

anggota dengan mengambil keuntungan (margin) yang diketahui dan 

disepakati bersama pembayaran yang dilakukan dengan cara jatuh 

tempo. 

d. Pembiayaana Ijarah 

Pembiayaan Ijarah yaitu pembiayaan yang diberikan oleh 

BMT kepada anggota dalam memperoleh barang atau jasa. 

e. Pembiayaan Istishna 
 

Pembiayaan istishna yaitu pembiayaan yang diberikan oleh 

BMT kepada anggota untuk pembelian barang yang dipesan.
13

 

B. Sumber Dana dan Cara Mendistribusikan Dana Baitul Maal Wa Tamwil 

(BMT) Al-Ittihad Cabang Panam 

1. Sumber dana Baitul Maal Wa Tamwil (BMT) Al-Ittihad Cabang 

Panam 

Lembaga keuangan syariah salah satunya adalah Baitul Maal wa 

Tamwil (BMT) Al-Ittihad cabang Panam Pekanbaru adalah lembaga 

perantara antara pihak surplus dana kepada pihak minus dana. Baitul 

Maal wa Tamwil (BMT) Al-Ittihad cabang Panam Delima. Pekanbaru 

mempunyai dua fungsi utama yaitu Funding (penghimpun dana) dan 

financing (penyalur dana atau pembiayaan). 

Prinsip utama dalam manajemen pembiayaan ini adalah 

kepercayaan. Artinya kemauan masyarakat untuk menginvestasikan 
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uangnya kepada BMT itu sendiri karena Baitul Maal wa Tamwil (BMT) 

Al-Ittihad Cabang Panam Pekanbaru merupakan lembaga amanah.
14 

Pada Baitul Maal wa Tamwil (BMT) Al-Ittihad Panam memiliki dua 

sumber dana dan sekaligus sebagai produk pendanaan yaitu: 

a. Dana Sendiri 

1) Simpanan pokok khusus atau saham yang merupakan syarat 

untuk menjadi anggota penuh BMT Al-Ittihad cabang Panam. 

2) Simpanan pokok sebesar Rp. 50.000-, yang dibayar satu kali dan 

merupakan syarat untuk menjadi anggota biasa. 

3) Simpanan wajib sebesar Rp. 20.000,-yang dibayar setiap bulan. 

4) Hibah dan wakaf adalah pemberian seseorang kepada BMT Al- 

Ittihad cabang Panam Pekanbaru. 

5) Infak, Sedekah adalah titipan seseorang kepada BMT Al-Ittihad 

cabang Panam untuk dipakai sesuai dengan keperluan. 

6) Sisa hasil usaha yang dicadangkan dalam sisa hasil usaha yang 

tidak dibagikan kepada anggota kemudian masuk sebagai modal 

BMT Al-Ittihad Cabang Panam. 

7) Zakat perorangan anggota atas hasil usaha BMT Al-Ittihad 

Panam.  

b. Dana Pinjaman 

1) Simpanan Mudharabah 

Adalah simpanan sukarela anggota BMT Al-Ittihad dengan 

                                                             
14

Dokumen BMT Al-Ittihad cabang Panam Pekanbaru. 



 
 

 
 

24 

mendapatkan bagi hasil. Simpanan ini dapat diambil setiap saat. 

Simpanan mudharabah terdiri dari beberapa macam diantaranya, 

yaitu: 

a) Simpanan Mudharabah Biasa. 

b) Simpanan Mudharabah Pendidikan. 

c) Simpanan Mudharabah Haji. 

d) Simpanan Mudharabah Umrah. 

e) Simpanan Mudharabah Qurban. 

f) Simpanan Mudharabah Idul Fitri. 

g) Simpanan Mudharabah Walima. 

h) Simpanan Mudharabah Aqikah. 

i) Simpanan Mudharabah Wisata. 

j) Simpanan Mudharabah Perumahan. 

2) Investasi 

Adalah simpanan yang berjangka yang hanya dapat diambil 

dalam jangka waktu tertentu dengan jasa bagi hasil ditetapkan 

oleh BMT Al-Ittihad. Investasi ini berupa deposito dan saham 

(syrkah). 

3) Simpanan Wadi’ah 

Adalah simpanan yang berupa titipan dana nasabah pada 

BMT Al-Ittihad tanpa diberikan bagi hasil, tapi bisa  diberikan 

bonus infaq oleh BMT yang tidak ditetapkan besarnya.
15
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2. Cara Mendistribusikan Dana (Pembiayaan) Baitul Maal Wa 

Tamwil (BMT) Al-Ittihad Cabang Panam 

a. Pembiayaan Murabahah 

Adalah memberikan kredit modal kerja pada usaha produktif 

BMT melakukan pembelian barang sedangkan anggota/ pengusaha 

melakukan pembayaran ditangguhkan. 

b. Pembiayaan Musyarakah 

Adalah pembiayaan dengan perjanjian antara BMT dengan 

anggota dimana BMT mengikutsertakan sebagian dana dalam 

usaha tersebut. Hasil usaha ini dibagi sesuai dengan kesepakatan 

bersama dengan mempertimbangkan proporsi modal. Jika terjadi 

kerugian, maka kerugian ditanggung bersama sesuai dengan 

proporsi modal. 

c. Pembiayaan Ba’i Bitsaman Ajil (BBA) 

Adalah pembiayaan berupa pembelian barang dengan 

pembayaran cicilan, bisa dikatakan sebagai kredit modal investasi.  

d. Pembiayaan Al-Qardhul Hasan 

Adalah berupa pembiayaan dengan syarat ringan pada 

anggota dengan tidak ditentukan atau dikenakan bagi hasilnya.
16
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BAB III 

LANDASAN TEORI 

 

A. BMT 

1. Pengertian BMT 

Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) adalah balai usaha mandiri terpadu 

yang isinya berintikan bayt al-mal wa al-tamwil dengan kegiatan 

mengembangkan usaha-usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan 

kualitas kegiatan ekonomi pengusaha kecil ke bawah dan kecil dengan antara 

lain mendorong kegiatan menabung dan menunjang pembiayaan kegiatan 

ekonominya. Baitul Maal Wat Tamwil juga bisa menerima titipan zakat, 

infak, dan sedekah, serta menyalurkannya sesuai dengan peraturan dan 

amanatnya. Selain itu, yang mendasar adalah bahwa seluruh aktivitas BMT 

harus dijalankan berdasarkan prinsip muamalah ekonomi dalam islam.
17

 

Dengan demikian, keberadaan BMT dapat dipandang memiliki dua 

fungsi utama yaitu sebagai media penyalur pendayagunaan harta ibadah 

seperti zakat, infak, sedekah dan wakaf, serta dapat pula berfungsi sebagai 

institusi yang bergerak dibidang investasi yang bersifat produktif 

sebagaimana layaknya bank. Pada fungsi kedua ini dapat dipahami bahwa 

selain berfungsi sebagai lembaga keuangan, BMT juga berfungsi sebagai 

lembaga ekonomi. Sebagaimana lembaga keuangan.
18
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2. Fungsi dan Peran BMT 

Fungsi Baitul Mal Wat Tamwil (BMT), yaitu: 

a. Mengidentifikasi, memobilisasi, mengorganisir, mendorong dan 

mengembangkan potensi serta kemampuan ekonomi anggota, 

kelompok, usaha anggota muamalat dan kerjanya. 

b. Mempertinggi kualitas SDM anggota dan Pokusma menjadi lebih 

profesional dan islami sehingga makin utuh dan tangguh menghadapi 

tantangan global. 

c. Menggalang dan mengorganisir potensi masyarakat dalam rangka 

meningkatkan kesejahteraan anggota.
19

 

Selain itu BMT juga memiliki beberapa peran, diantaranya adalah : 

a.  Menjauhkan masyarakat dari praktik ekonomi yang bersifat non islam 

melakukan sosialisasi di tengah masyarakat tentang arti penting sistem 

ekonomi islam. Hal ini bisa dilakukan dengan pelatihan-pelatihan 

mengenai cara-cara bertransaksi yang islami. Misalnya ada bukti dalam 

bertransaksi, dilarang curang dalam menimbang barang, jujur terhadap 

konsumen, dan sebagainya. 

b. Melakukan pembinaan dan pendanaan usaha kecil. BMT harus harus 

bersikap aktif menjalankan fungsi sebagai lembaga keuangan mikro, 

misalnya dengan jalan pendampingan, pembinaan, penyuluhan, dan 

pengawasan terhadap usaha-usaha nasabah. 

c. Melepaskan ketergantungan pada rentenir, masyarakat yang masih 
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tergantung rentenir disebabkan rentenir mampu memenuhi keinginan 

masyarakat dalam memenuhi dana dengan segera. Maka BMT harus 

mampu melayani masyarakat lebih baik, misalnya selalu tersedia dana 

setiap saat, birokrasi yang sederhana dan lainsebagainya. 

d. Menjaga keadilan ekonomi masyarakat dengan distribusi yang merata. 

Fungsi BMT langsung berhadapan dengan masyarakat yang kompleks 

dituntut harus pandai bersikap, oleh karena itu langkah-langkah untuk 

melakukan evaluasi dalam rangka pemetaan skala prioritas yang harus 

diperhatikan, misalnya dalam masalah pembiayaan, BMT harus 

memperhatikan kelayakan usaha dalam hal golongan nasabah dan juga 

jenis pembiayaan yang dilakukan.
20

 

B. Sistem Pelayanan 

Sistem pelayanan menurut arti kata, sistem adalah cara teratur untuk 

melakukan sesuatu.
21

 Sedangkan pelayanan merupakan suatu tindakan yang 

dilakukan untuk memenuhi kebutuhan orang lain (nasabah) yang tingkat 

kepuasannya hanya dapat dirasakan oleh orang lain yang melayani maupun 

yang dilayani.
22

 Sistem pelayanan sebenarnya merupakan satu kesatuan faktor 

yang dibutuhkan dalam terselenggaranya suatu pelayanan. Sistem pelayanan 

ini terdiri atas empat faktor: pertama sistem prosedur dan metode yaitu dalam 
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pelayanan perlu adanya sistem informasi, prosedur dan metode yang 

mendukung kelancaran dalam memberikan pelayanan. Kedua, personil 

terutama ditekankan pada prilaku aparatur, dalam pelayanan aparatur 

pemerintah selaku personil pelayanan harus profesional, disiplin dan terbuka 

terhadap kritik dari pelanggan atau masyarakat. Ketiga, sarana dan prasarana 

dalam pelayanan diperlukan peralatan dan ruangan kerja serta fasilitas 

pelayanan misalnya: ruang tunggu, tempat parkir yang memadai. Keempat, 

masyarakat sebagai pelanggan dalam pelayanan masyarakat masyarakat 

sebagai pelanggan sangatlah heterogen baik tingkat pendidikan maupun 

prilakunya.
23

 

Dalam kamus bahasa Indonesia dijelaskan bahwa pelayanan merupakan 

suatu hal, cara, atau hasil pekerjaan melayani. Sedangkan melayani adalah 

menyuguhi (orang) dengan makanan, minuman, menyediakan keperluan 

orang, mengiyakan, menerima, dan menggunakan.
24

 

Sementara Sampara (dalam L.P Sinembela) menyatakan bahwa 

pelayanan adalah suatu kegiatan atau urutan kegiatan yang terjadi dalam 

interaksi langsung antar seseorang dengan orang lain atau mesin secara fisik, 

dan menyediakan kepuasan pelanggan.
25

 

Menurut Philip Kotler “pelayanan atau service adalah setiap kegiatan 

atau manfaat yang dapat diberikan suatu pihak kepada pihak lainnya yang 

pada dasarnya tidak berwujud dan tidak pula berakibat pemilikan sesuatu dan 
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produksinya dapat atau tidak dapat dikaitkan dengan suatu produk fisik”.
26

 

Pengertian pelayanan adalah usaha melayani kebutuhan orang lain. 

Pelayanan pada dasarnya adalah kegiatan yang ditawarkan oleh organisasi 

atau program kepada konsumen, yang bersifat tidak berwujud dan tidak dapat 

dimiliki.
27

 

Moenir mengemukakan bahwa pelaksanaan pelayanan dapat diukur, 

oleh karena itu dapat ditetapkan standar baik dalam hal waktu yang 

diperlukan maupun hasilnya. Dengan adanya standar manajemen dapat 

merencanakan, melaksanakan, mengawasi dan mengevaluasi kegiatan 

pelayanan, agar hasil akhir memuaskanm pihak-pihak yang mendapatkan 

pelayanan.
28

 

Pelayanan merupakan suatu bentuk kenyamanan kepada nasabah, 

dimana nasabah bisa merasa betah dan nyaman selama berinvestasi dan 

menabung di bank tersebut. 

Dimana para karyawan di bank tersebut lebih mementingkan 

kenyamanan pelayanan kepada para nasabah dan mengoptimalkan pelayanan 

yang prima, kondusif, dan efisien. Pelayanan yang dibutuhkan nasabah antara 

lain : 

1. Pelayanan dalam berinvestasi atau menanamkan modal usaha. 

2. Pelayanan dalam menabung. 

3. Buka rekening baru. 
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4. Kredit. 

5. Transfer. 

Keseluruhan itu harus didapat oleh para nasabah selama menabung di 

bank tersebut karena kesuksesan bank tergantung dari para nasbahnya.
29

 

C. Pengertian Customer Service 

Sebagai lembaga keuangan, bank memiliki tugas memberikan jasa 

keuangan melalui Penitipan Uang (Simpanan), Peminjaman Uang (Kredit), 

serta jasa-jasa keuangan lainnya. Oleh karena itu, harus dapat menjaga 

kepercayaan dari nasabahnya. Kepercayaan sangat penting, karena tanpa 

kepercayaan masyarakat mustahil bank dapat hidup dan berkembang.
30

 

Untuk menjaga dan meningkatkan kepercayaan nasabahnya, maka bank 

perlu menjaga citra positif di mata masyarakatnya. Citra ini dapat dibangun 

melalui Kualitas Produk, Kualitas Pelayanan, dan Kualitas Keamanan. Tanpa 

citra yang positif, maka kepercayaan yang sedang dan akan dibangun tidak 

akan efektif. 

Untuk meningkatkan citra perbankan, maka bank perlu menyiapkan 

karyawan yang mampu menangani keinginan dan kebutuhan nasabahnya. 

Karyawan yang diharapkan dapat melayani keinginan dan kebutuhan nasabah 

ini kita sebut customer service (CS). 

Pengertian customer service secara umum adalah setiap kegiatan yang 

diperuntukkan atau ditunjukan untuk memberikan kepuasan kepada nasabah 

memenuhi keinginan dan kebutuharan nasabah, melalui pelayanan yang dapat 
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memenuhi keinginan dan kebutuhan nasabah.
31

 

Seorang customer service memegang peranan sangat penting. Dalam 

dunia perbankan tugas utama seorang customer service memberikan 

pelayanan dan membina hubungann dengan masyarakat. Seorang customer 

service bank dalam melayani para nasabah selalu berusaha menarik dengan 

cara merayu para calon nasabah menjadi nasabah bank yang bersangkutan 

dengan berbagai cara. Customer Service juga harus dapat menjaga nasabah 

lama agar tetap menjadi nasabah bank. Oleh karena itu, tugas customer 

service merupakan tulang punggung kegiatan operasional dalam dunia 

perbankan. 

Pada prinsipnya semua atau seluruh pegawai bank mulai dari Cleaning 

Service, Satpam, sampai kepada Direktur Utama bank harus menjadi 

Customer Service. Namun, secara khusus tugas customer service ini diemban 

oleh orang yang memang di didikan untuk memegang fungsi sebagai 

customer service suatu bank. 

Di samping itu pelayanan nasabah juga diberikan oleh Teller. Beda 

antara keduanya adalah customer service dalam bertugas melayani nasabah 

lebih banyak bicara dan tidak berhubungan dengan penyetoran dan penarikan 

uang. Sedangkan tugas Teller lebih banyak kepada bidang penyetoran dan 

penarikan uang nasabah.
32

 

Seorang customer service harus pandai dalam mencari jalan keluar 

untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh tamu atau para nasabahnya. 
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Tugas customer service tidaklah ringan karena melayani nasabah bukanlah 

pekerjaan mudah. Pekerjaan ini harus ditekuni dengan penuh kemampuan, 

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

menjadi customer service seperti yang diinginkan oleh sebuah bank. 

D. Tugas dan Fungsi Customer Service 

Sebagai seorang customer service tentu telah ditetapkan tugas dan 

fungsi yang harus diembannya. Tugas dan fungsi ini harus dilaksanakan 

sebaik mungkin dalam arti dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. 

Kemudian customer service harus bertanggungjawab dari awal sampai 

selesainya suatu pelayanan nasabah.  

Tugas dan fungsi customer service harus benar-benar dipahami 

sehingga seorang customer service dapat menjalankan tugasnya secara prima. 

Tugas-tugas customer service yang sesuai dengan fungsinya adalah sebagai 

berikut :
33

 

1. Sebagai Resepsionis 

Dalam hal ini customer service bertugas menerima tamu atau nasabah 

yang datang ke bank dengan ramah tamah, sopan, tenang, simpatik, 

menarik, dan menyenangkan. Dalam hal ini customer service harus 

bersikap selalu memberi perhatian, berbica dengan suara yang lembut dan 

jelas. Penggunaan bahasa yang mudah dimengerti serta mengucapkan 

salam sesuai dengan kondisinya. Selama melayani nasabah customer 

service tidak diperkenankan merokok, makan, minum, atau ngobrol 
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sesama karyawan. 

2. Sebagai Deskman 

Sebagai deskman tugasnya customer service antara lain memberikan 

informasi mengenai produk-produk bank, menjelaskan manfaat dan ciri-

ciri produk bank. Kemudian menjawab pertanyaan nasabah mengenai 

produk bank serta membantu nasabah mengisi formulir aplikasi. 

3. Sebagai Salesman 

Sebagai salesman, tugas customer service bank adalah menjual produk 

perbankan, mengadakan pendekatan, dan mencari nasabah baru. Berusaha 

membujuk nasabah yang baru serta berusaha mempertahankan nasabah 

yang lama. Juga berusaha mengatasi setiap permasalahan yang dihadapi 

nasabah, termasuk keberatan dan keluhan nasabah. 

4. Sebagai Customer Service Relation Officer 

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. Kemudian 

yang terpenting adalah sebagai penghubung antara bank dengan seluruh 

nasabah. 

5. Sebagai Komunikator 

Tugas customer service yang terakhir sebagai komunikator adalah 

memberikan segala informasi dan kemudahan-kemudahan kepada 

nasabah. Di samping itu, juga sebagai tempat menampung keluhan, 

keberatan, dan konsultasi. 
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E. Syarat-syarat Seorang Customer Service 

Sudah kita ketahui bahwa tugas yang diemban seorang customer service 

amat berat. Oleh sebab itu, sebelum ditugaskan customer service harus 

terlebih dahulu memiliki persyaratan tertentu. Persyaratan ini mutlak untuk 

dipenuhi sehingga mampu mengemban tugas yang diberikan kepadanya. 

Adapun syarat-syarat yang harus dipenuhi seorang customer service adalah :
34

 

1. Persyaratan Fisik 

Seorang customer service harus memiliki ciri-ciri fisik yang menarik 

seperti : tinggi yang ideal dengan berat badan. Kemudian harus memiliki 

wajah yang menarik dan menawan petugas customer service juga harus 

memiliki jiwa yang sehat. Disamping itu, petugas harus memiliki 

penampilan yang menarik, badan, dan pakaian rapi dan bersih, serta 

mempunyai badan yang seimbang antara berat dengan tinggi. 

2. Persyaratan Mental 

Customer service harus memiliki perilaku yang baik seperti sabar, ramah, 

dan mudah senyum. Hindarkan petugas customer service yang mudah 

marah atau emosi dan cepat putus asa. Customer service juga harus 

punya rasa percaya diri yang tinggi, tidak minder, punya inisiatif, teliti, 

cermat, rajin, jujur, serius, hati-hati dan punya rasa tanggung jawab. 

3. Persyaratan Kepribadian 

Syarat lain customer service harus memiliki kepribadian yang baik. 

Dalam melayani nasabah kesan pertama yang mengesankan perlu 
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ditonjolkan. Customer service juga harus bisa mengendalikan diri, tidak 

mudah marah, tidak terpancing untuk berbuat dan berkata kasar, 

ketidaksabaran, dan rasa tidak puas. Kemudian customer service harus 

mampu mengendalikan gerakan-gerakan tubuh yang mengesankan serta 

tidak terpancing untuk berbica hal-hal yang negative. 

4. Persyaratan Sosial 

Customer service harus memiliki jiwa sosial yang tinggi, bijaksana, 

memiliki budi pekerti yang luhur, pandai bergaul, pandai berbicara, dan 

fleksibel. Customer service juga harus cepat menyesuaikan diri dan 

mudah bekerjasama dengan berbagai pihak. 

F. Peranan Customer Service 

1. Mempertahankan nasabah lama agar menjadi nasabah bank kita, melalui 

pembinaan hubungan yang lebih akrab dengan nasabah. 

2. Berusaha untuk mendapatkan nasabah baru melalui berbagai pendekatan. 

Misalnya meyakinkan nasabah untuk menjadi nasabah kita dan mampu 

meyakinkan nasabah tentang kuatnya produk kita.
35

 

G. Dasar-Dasar Pelayanan Nasabah 

Seorang customer service dituntut untuk memberikan pelayanan yang 

prima kepada nasabahnya. Agar pelayanan yang diberikan bisa memuaskan 

nasabah, maka seorasng customer service harus memiliki dasar-dasar 

pelayanan yang kokoh. Pelayanan yang diberikan akan berkualitas jika setiap 

customer service telah dibekali dasar-dasar pelayanan. Berikut ini akan 
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dijelaskan dasar-dasar pelayanan yang harus dipahami dan dimengerti 

seorang customer service yaitu : 

1) Berpakaian dan berpenampilan rapi dan bersih. 

2) Percaya diri, bersikap akrab, dan penuh dengan senyum. 

3) Menyapa dengan lembut dan berusaha menyebutkan nama kalau kenal. 

4) Tenang, sopan, hormat, serta tekun mendengarkan setiap pembicaraan. 

5) Berbica dengan bahasa yang baik, benar dan dimengerti. 

6) Bergairah dalam melayani nasabah dan tunjukkan kemampuan. 

7) Jangan menyela atau memotong pembicaraan. 

8) Mampu meyakini nasabah serta memberikan kepuasan. 

9) Jika tidak sanggup menangani permasalahan yang ada, minta bantuan. 

10) Bila belum dapat melayani, berikan kapan dilayani.
36

 

H. Sikap Melayani Nasabah 

Sikap yang baik akan berpengaruh terhadap hasil pelayanan yang 

diberikan. Berikut ini beberapa sikap yang harus diperhatikan dalam melayani 

nasabah yaitu : 

1) Beri kesempatan nasabah untuk berbicara. 

2) Dengarkan baik-baik ketika nasabah sedang berbicara. 

3) Jangan menyela pembicaraan nasabah. 

4) Ajukan pertanyaan setalah nasabah selesai berbicara. 

5) Jangan marah dan jangan mudah tersinggung. 

6) Jangan mendebat kepada nasabah. 
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7) Jaga sikap, ramah, dan selalu berlaku. 

8) Jangan menangani hal-hal yang bukan merupakan pekerjaannya. 

9) Tunjukan sikap perhatian sikap ingin membantu.
37

 

 

I. Pekerjaan Seorang Customer Service 

1. Cara Melayani Tamu 

a. Berikan perhatian kepada setiap tamu yang datang. 

b. Senyum kepada nasabah yang datang. 

c. Ucapkan salam. 

d. Sapa. 

e. Service memberikan pelayanan yang terbaik. 

f. Ucapkan maaf untuk memperhalus permintaan. 

g. Menanggapi complain dengan bijaksana. 

h. Responsive setelah mengetahui keluhan tamu. 

i. Ucapkan terimakasih. 

2. Telepon Masuk 

a. Pesawat telepon segera diangkat, minimal tiga kali panggilan. 

b. Terima dengan sopan. 

c. Berikan salam. 

d. Jelaskan nama kantor atau instansi anda. 

e. Jelaskan bahwa anda siap membantu. 

f. Tanyakan dari mana atau siapa. 
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g. Dengarkan dengan baik. 

h. Berikan jawaban yang efisien. 

i. Buat catatan pembicaraan. 

j. Biarkan lawan bicara menutup gagang telepon lebih dahulu.
38

 

J. Etika Seorang Customer Service Dalam Melayani Nasabah 

Adalah ketentuan yang dibuat agar semua komponen yang berhubungan 

dengan pelayanan dapat menunjang satu sama lainnya. Oleh karena itu, etika 

pelayanan harus dilakukan oleh semua komponen agar pelayanan yang 

diberikan benar-benar sempurna.  

Ketentuan tersebut adalah sebagai berikut : 

1. Sikap perilaku dan ekspresi wajah. 

2. Penampilan. 

3. Cara berpakaian. 

4. Cara bertanya. 

5. Cara berbicara. 

Yang perlu mendapat perhatian adalah : 

1. Selalu ingin membantu setiap keinginan dan kebutuhan nasabah. 

2. Memberi perhatian terhadap permasalahan yang dihadapi nasabah. 

3. Sopan dan ramah dalam melayani nasabah. 

4. Memiliki rasa toleransi yang tinggi dalam menghadapi setiap tindak 

tanduk nasabah. 

5. Menjaga perasaan nasabah, agar tetap merasa tenang, nyaman dan 
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menimbulkan kepercayaan. 

6. Dapat menahan emosi. 

7. Menyenangkan orang lain. 

Yang tidak boleh dilakukan yaitu : 

1. Berpakaian sembarangan. 

2. Melayani sambil makan, minum atau merokok. 

3. Sambil mengobrol. 

4. Menampakkan wajah cemberut. 

5. Sambil membaca. 

6. Petugas hendaknya tidak mengiklankan atau menjual dirinya sendiri 

misalnya dengan dandanan yang over, berbicara seenaknya, bertindak 

semaunya, minta imbalan atau janji-janji, dan meninggalkan nasabah 

sendirian.
39
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Dari penjelasan pembahasan yang diuraikan di Laporan Akhir ini maka 

dapat penulis simpulkan bahwa: 

1. Sistem pelayanan  mendasar yang dilakukan oleh customer service pada 

BMT Al-Ittihad Cabang Panam adalah bersikap ramah terhadap nasabah 

agar nasabah tersebut merasakan kenyamanan ketika melakukan aktifitas 

di BMT. Customer service juga harus memiliki keahlian dibidang 

komunikasi, karena masing-masing dari nasabah memiliki karakteristik 

yang berbeda-beda maka diperlukan komunikasi yang jelas dan terarah 

agar tidak timbul kesalah pahaman. Name tag yang selalu diperlihatkan 

agar nasabah mengenali karyawan tersebut. 

2. Kendala yang dihadapi Customer Service dalam meningkatkan pelayanan 

kepada nasabah BMT Al-Ittihad Cabang Panam adalah keterbatasan 

sumber daya manusia, waktu, dan masalah koneksi. Dari kendala-kendala 

yang dihadapi tersebut, terdapat beberapa solusi dalam mengatasi setiap 

kendala, diantaranya : Pertama, Merekrut SDM kembali agar nasabah 

yang bertransaksi di BMT Al-Ittihad Cabang Panam merasa nyaman 

terhadap pelayanan yang di berikan. Kedua, Dalam bertransaksi 

hendaknya customer service melakukan SOP yang sesuai dengan 

ketentuan agar para nasabah tidak terlalu lama menunggu. Ketiga, 

Koneksi internet itu sangat mempengaruhi kinerja karyawan dalam 
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menangani pelayanan nasabah, sehingga koneksi internet tersebut harus 

selalu di periksa agar koneksinya cepat dan data-data nasabah cepat di 

proses.  

B. Saran 

Adapun saran yang dapat dijadikan masukan dari penulis mengenai 

hasil penelitian Laporan Akhir ini antara lain : 

1. Disarankan kepada BMT Al-Ittihad Cabang Panam tetap mengadakan 

pelatihan-pelatihan dan pendidikan yang lebih untuk bagian customer 

service agar dapat meningkatkan kinerja karyawan. 

2. Disarankan juga kedepannya BMT Al-Ittihad Cabang Panam dapat 

mempertahankan tingkat keefektifitasannya dalam menerapkan sistem 

pelayanan serta harus lebih banyak memahami produk dan layanan yang 

diberikan kepada nasabah agar waktu pelayanan lebih efektif dan efisien. 

3. Disarankan kepada BMT Al-Ittihad Cabang Panam hendaknya 

menambah SDM terutama dibagian customer service agar mempermudah 

nasabah untuk bertransaksi tanpa harus menunggu antrian terlalu lama. 
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DAFTAR WAWANCARA 

Daftar wawancara dengan Customer Service BMT AL-ITTIHAD 

1. Bagaimana sistem pelayanan customer service yang diberikan kepada 

nasabah? 

2. Apakah anda sudah memberikan pelayanan yang maksimal untuk nasabah? 

3. Bagaimana cara meyakikan calon nasabah agar mau menabung di BMT Al-

Ittihad cabang Panam? 

4.  Apa saja kendala-kendala dalam menghadapi nasabah yang datang ke BMT 

Al-Ittihad? 

5. Bagaimana cara mempertahankan nasabah lama agar tetap loyal menjadi 

nasabah BMT Al-Ittihad cabang Panam? 

Daftar wawancara dengan Kepala Cabang BMT AL-ITTIHAD 

1. Bagaimana peran Customer Service dalam ,meningkatkan pelayanan nasabah 

BMT AL-ITTIHAD? 

2. Bagaimana pengaruh customer service terhadap BMT AL-ITTIHAD? 

3. Apa yang dilakukan pihak BMT AL-ITTIHAD dalam meningkatkan loyalitas 

nasbah dengan banyaknya lembaga keuangan syariah saat ini? 

4. Bagaimana strategi BMT dalam menjaga kualitas pelayanan yang baik dalam 

melayani nasabah? 

5. Bagaimana BMT mewujudkan kualitas pelayanan dalam melayani 

nasabahnya? 
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