
BAB III

LANDASAN TEORI

A. pada hakikatnya adalah serangkaian kegiatan karena itu merupakan

Pengertian Pelayanan

Pelayanan berasal dari kata pelayan yang berarti perihal atau cara

melayani, sedangkan menurut istilah pelayanan adalah aktivitas yang diberikan

untuk membantu, menyiapkan dan mengurus baik itu berupa barang atau jasa

dari suatu pihak kepada pihak lain1.

Menurut kamus Bahasa Indonesia, pelayanan memiliki tiga makna, (1)

perihal atau cara melayani; (2) usaha melayani kebutuhan orang lain dengan

memperoleh imbalan (uang); (3) kemudahan yang diberikan sehubungan

dengan jual beli barang atau jasa2

Pelayanan proses. Sebagai proses, pelayanan berlangsung secara rutin

dan berkesinambungan meliputi seluruh kehidupan orang dalam masyarakat.

Proses pemenuhan kebutuhan melalui aktifitas orang lain inilah yang

dinamakan pelayanan3

Pelayanan jasa merupakan cara promosi secara tidak langsung yang

dilakukan oleh bank, karena jika pelayanan yang diberikan kepada konsumen

1Hardiansyah, kualitas pelayanan public, (Yogyakarta: Gava Media, 2011), hal. 11.
2http://kamusbahasindonesia.org/pelayanan [19-2-2011]
3 Moenir, Manajemen Pelayanan Umum di Indonesia, (Jakarta: Bumi Aksara, 2002), hal.
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baik maka nasabah akan merasa puas dan hal ini dapat dijadikan alat untuk

menarik nasabah lebih banyak lagi4

Sedangkan menurut S.P Hasibuan pelayanan (Service) adalah kegiatan

pemberian jasa dari satu pihak ke pada pihak lainnya. Pelayanan yang baik

adalah pelayanan yang dilakukan secara ramah tamah, adil, cepat dan dengan

etika yang baik sehinga memenuhi kebutuhan dan kepuasan bagi yang

menerimanya5.

Dengan demikian pelayanan merupakan upaya memberikan

kesenangan-kesenangan kepada pelanggan dengan adanya kemudahan-

kemudahan agar pelanggan dapat memenuhi kebutuhannya.na mengeahui

baiknya pelayanan suatu bank terheradap nasabah. Keandalan sistem

pelayanan sering menjadi penentu kepercayaan nasabah terhadap bank dan

produk-produknya6.

B. Ciri-ciri Pelayanan yang Baik

Setiap bank selalu ingin dianggap yang terbaik dimata

nasabahnya.Nasabah pada intinya ingin diberikan pelayanan yang terbaik.

Berikut ini beberapa ciri pelayanan yang baik harus diikuti oleh CS,

yaitu:7

4 Murti Sumarni, manajemen Pemasaran Publik, (Yogyakarta: Liberti,2002), Edisi ke-5,
hal. 226.

5 Malayu S.P. Hasibuan, Dasar-dasar Perbankan,  (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2005),
cetakan ke -4 hal.152.

6Sentot Imam Wahjono, Manajemen Pemasaran Bank, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010),
Edisi Pertama, hal. 178

7Kasmir,op.cit, hal. 186
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1. Tersedia sarana dan prasarana yang baik

Untuk melayani nasabah salah satu hal yang paling penting

diperhatikan adalah sarana dan prasarana yang dimiliki bank. Meja dan

kursi harus nyaman untuk diduduki kelengkapan dan kenyamanan  sarana

dan prasarana ini akan mengakibatkan nasabah betah untuk berurusan

dengan bank.

2. Tersedia karyawan yang baik

Petugas CS harus ramah, sopan, dan menarik.Selain itu petugas CS

harus cepat tanggap, pandai bicara, menyenangkan, serta pintar.Petugas CS

juga harus mampu memikat dan mengambil hati nasabah sehingga nasabah

semakin tertarik.

3. Bertanggung jawab kepada setiap nasabah sejak awal hingga selesai

Dalam menjalankan kegiatan pelayanan petugas CS harus mampu

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

jika nasabah bertanggung jawab terhadap pelayanan  yang diinginkannya.

4. Mampu melayani secara cepat dan tepat

Layanan yang diberikan sesuai jadwal untuk pekerjaan tertentu dan

jangan membuat kesalahan dalam arti pelayanan yang diberikan sesuai

dengan keinginan nasabah

5. Mampu berkomunikasi

Petugas CS harus  mampuberbicara kepada setiap nasabah. Artinya

petugas CS harus dapat berkomunikasi dengan bahasa yang jelas dan

mudah dimengerti.Jangan menggunakan istilah yang sulit dimengerti.
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6. Memberikan jaminan kerahasiaan setiap transaksi

Menjaga rahasia bank sama artinya dengan menjaga rahasia

nasabah. Oleh karena itu, petugas CS harus mampu menjaga rahasia

nasabah terhadap siapa pun.

C. Etiket Pelayanan Nasabah

Telah kita ketahui bahwa dalam memberikan pelayanan pegawai bank

selalu dituntut agar dapat memuaskan nasabah tanpa melanggar harga diri atau

etika.

Secara umum etiket pelayan yang dapat diberikan oleh pegawai bank

dalam rangka pelayanan adalah sebagai berikut8 :

1. Mengucapkan salam pada saat bertemu nasabah

2. Setelah mengucapkan salam, segera mempersilakan tamu untuk masuk

atau duduk dengan sopan atau suruh menunggu sebentar

3. Baik dalam mengucapkan salam maupun mempersilahkan tamu masuk

atau duduk selalu dengan ramah dan murah senyum

4. Bertanya tentang keperluan nasabah secara ramah, sopan, dan lembah

lembut

5. Biasakan mengucapkan tolong atau saat meminta nasabah mengisi formulir

atau menunggu sesaat

6. Ucapkan kata terima kasih apabila nasabah memberikan saran atau hendak

pamit setelah menyelesaikan masalahnya.

8Ibid, hal. 176
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D. Kepuasan Nasabah (Pelanggan)

Menurut Kotler kepuasan adalah tingkat perasaan seseorang setelah

membandingkan kinerja/hasil yang dia rasakan dibandingkan dengan

harapannya9.

Kepuasan mencerminkan penilaian seseorang tentang kinerja produk

anggapannya (atau hasil) dalam kaitannya dengan ekspektasi. Jika kinerja

produk tersebut tidak memenuhi ekspektasi, pelanggan tersebut tidak puas dan

kecewa. jika kinerja produk sesuai dengan ekspektasi, pelanggan tersebut puas.

Jika kinerja produk melebihi ekspektasi, pelanggan tersebut senang. 10

Dalam maknanya yang utuh, konsep pemasaran adalah sebuah filsafat

bsnis yang mengatakan bahwa kepuasan keinginan dari konsumen adalah dasar

kebenaran sosial dan ekonomi kehidupan sebuah perusahaan. Sudah

sewajarnya jika segala kegiatan perusahaan harus dicurahkan untuk

mengetahui apa yang iinginkan oleh konsumen dan kemudian memuaskan

keinginan-keinginanitu11

Jadi kepuasan merupakan fungsi dari kesan kinerja dan harapan. Jika

kinerja berada dibawah harapan, pelanggan tidak puas, jika kinerja melebihi

harapan, maka pelanggan amat puas atau senang.

Tujuan dari pelayanan adalah unuk  mencapai kepuasan pelanggan,

sehingga akhirnya dapat meningkatkan penjualan. Kepuasan pelanggan

9 Philip kotler, Manajemen Pemasaran, (Jakarta: PT. Gelora Aksara Pratama, 2000) edisi
Ke-6 hal. 52.

10Philip Kotler dan Kevin lane Keller, Manajemen Pemasaran, ( Jakarta: PT. Gelora
Aksara Pratama, 2008), edisi ke -13, hal. 14

11Wiliam J. Stanton, Prinsip Pemasaran, (Jakarta: PT. Gelora Aksara Pratama, 1984),
edisi ke-7, hal  14
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diartikan nasabahmerasa sangat puas apabila komponen kepuasan tersebut bisa

terpenuhi secara lengkap. Berikut ini merupakan kepuasan nasabah dalam

dunia perbankan12.

a. Tangibles, merupakan bukti nyata yang harus dimiliki oleh karyawan bank,

seperti gedung perlengkapan kantor, daya tarik karyawan, sarana

komunikasi. Bukti ini akan terlihat secara langsung oleh nasabah, oleh

karena itu, bukti fisisk ini harus menarik dan modern

b. Responsivitas, yaitu adanya keinginan dan kemauan karyawan bank dalam

memberikan pelayanan kepada pelanggan. Untuk itu pihak manajemenbank

perlu memberikan motivasi yang besar agar seluruh karyawan mendukung

kegiatan pelayanan kepada nasabah tanpa pandang bulu.

c. Assurance, adsanya jaminan bahwa karyawan memiliki pengetahuan,

kompetensi, kesopanan, dan sifat atau perilaku yang dapat dipercaya. Hal

ini penting agar nasabah yakin akan transaksi yang mereka lakukan benar

dan tepat sasaran.

d. Reliabiltas yaitu kemampuan bank dalam memberikan pelayanan yang telah

dijanjikan dengan cepat, akurat, serta memuaskan pelanggannya. Guna

mendukung hal ini, maka setiap kaeyawan bank sebaiknya diberikan

pelatihan dan pendidikan guna meningkatkan kemampuannya.

e. Empati, yaitu memberikan kemudahan serta menjalin hubungan dengan

nasabah secara efektif. Kemudian juga mampu memahami kebutuhan

12 Kasmir,Op.Cit, hal. 57-58.
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individu setiap nasabahnya secara cepat dan tepat. Dalam hal ini masalah

prosedur kerja dan dihubungkan dengan  tingkat pelayanan kepada nasabah.

Agar kita tahu bahwa nasabah puas atau tidak puas berhubungan

dengan bank, maka perlu adanya alat ukur untuk menentukan kepuasan

nasabah. dalam meneneukan seberapa besar kepuasan nasabah terhadap suatu

bank dapat dilakukan dengan berbagai cara. Bentuk pelayanan yang baik salah

satunya dimensi tangible yaitu kemampuan memberikan fasilitas fisik,

perolehan alat-alat komuniksi yang baik13.

Menurut kotler pengukuran kepuasan  pelanggan dapat dilakukan

melalui empat sarana, yaitu14:

1. Sistem keluhan dan usulan

Artinya, seberapa banyak keluhan atau complain yang dilakukan

nasabah dalam suatu periode, makin banyak berarti makin kurang baik

demikian pula sebaliknya. Untuk itu perlu adanya sistem dalam menangani

keluhan dan usulan

2. Survey kepuasan konsumen

Dalam hal ini bank perlu secara berkala melakukan survey baik

melalui wawancara maupun kuesionertentang segala sesuatu yang

berhubungan dengan bank tempat nasabah melakukan transaksi selama ini.

Untuk itu perlu adanya survey kepuasan konsumen

13 Wahyoto Adi Anton, Strategi Untuk Memberikan Pelayanan Prima, (Jakarta: Bina
Aksara,1997), cet. ke-1, hal.21

14Ibid hal. 163-164



38

3. Konsumen samaran

Bank dapat mengirim karyawannya atau melalui orang lain untuk

berpura-pura menjadi nasabah guna melihat pelayanan yang diberikan oleh

karyawan bank secara langsung, sehingga terlihat jelas bagaimana karyawan

melayni nasabah sesungguhnya.

4. Analisis mantan pelanggan

Dengan melihat catatan nasabah yang pernah menjadi nasabah bank

guna mengetahui sebab-sebab mereka tidak lagi menjadi nasabah bank itu.

Dalam Islam kata kepuasan biasanya disebut dengan “radin” yang

artinya puas, biasanya istilah tersebut digunakan dalam transaksi jual beli.

Agama Islam sangat menganjurkan kepenjual untuk memberikan pelayanan

terbaik untuk para pembelinya. Salah satu syarat dalam jual beli yang

disyariatkan Islam adalah adanya keridhaan dan kerelaan antara dua belah

pihak dalam hal ini penjual dan pembeli. Dengan kata lain jika pembeli itu

ridho secara otomatis telah terpenuhi apa yang menjadi harapannya.

E. Tugas-Tugas dan Fungsi Customer Service

Customer servicedalam arti umum berarti orang atau bagian yang

berhadapan langsung dengan pelanggan, selain teller dan security15.

Tugas pokok Customer service adalah:16

1. Membantu pelanggan untuk memberikan informasi dan formulir

2. Membantu menyelesaikan pengaduan pelanggan

15 Nina. Rahmayanti, manajemen Pelayanan Prima, (Yogyakarta: Graham Ilmu, 2010),
cet.1, hal. 204.

16 ibid
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3. Memperkenalkan produk-produk atau jasa-jasa perusahaan

4. Memberikan informasi mengenai fitur dan layanan perusahaan

5. Mempertahankan pelanggan agar tetap setia pada perusahaan dan juga

menarik pelanggan yang baru.

Fungsi dan tugas-tugas Customer serviceharus benar-benar dipahami

sehingga Customer service dapat menjalankan tugasnya secara prima. Tugas–

tugas Customer serviceyang sesuai dengan fungsinya adalah sebagai berikut:

1. Sebagai resepsionis, artinya seorang Customer serviceberfungsi sebagai

penerima tamu yang datang ke bank. Dalam hal iniCustomer serviceharus

bersikap selalu member perhatian, berbicara dengan suara yang lembut dan

jelas. Penggunaan bahasa yang mudah dimengerti serta mengucapkan

salam

2. Sebagai deksman, artinya customer serviceberfungsi sebagai orang yang

melayani berbagai macam aplikasi yang diajukan nasabah atau calon

nasabah. Sebagai deksam tugas customer serviceantara lain memberikan

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

ciri produk bank serta membantu mengisi formulir

3. Sebagai salesman,artinyacustomer service berfungsi sebagai orang yang

menjual produk perbankan. Sebagai salesman tugas customer servicebank

adalah menjual produk perbankan , mengadakan pendekatan dan mencari

nasbah baru

4. Sebagai customer relation officer, yaitu berfungsi sebagai orang yang dapat

membina hubungan baik dengan seluruh nasabah, termasuk merayu atau

membujuk  agar nasabah tetap bertahan dan tidak lari dari bank yang

bersangkutan. Dalam hal ini tugas seorang customer serviceharus menjaga
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image bank dengan cara membina hubungan baik dengan seluruh nasabah,

sehingga nasabah merasa senang, puas dan semakin percaya kepada bank.

5. Sebagai komunikator, artinya berfungsi sebagai orang yang menghubungi

nasabah dan memberikan informasi tentang segala sesuatu yang ada

hubungannya antara bank dengan nasabah. Tugas customer serviceadalah

memberikan segala informasi dan kemudahan-kemudahan kepada nasabah.

Disamping itu juga sebagai tempat menampung keluhan, keberatan, atau

konsultasi17.

Customer Service dan teller sebagai karyawan front office harus

mampu memahami keinginan nasabah. Keinginan nasabah yaitu kebutuhan

yang dibentuk oleh kepribadian individu. Keinginan nasabah ini dapat berupa

ingin memperoleh pelayanan yang cepat, ingin agar bank bisa menyelesaikan

masalah yang sedang dihadapi, ingin memperoleh pelayanan yang bermutu

(cepat dan memuaskan), ingin memperoleh kepuasan nasabah atas layanan

yang diberikan, serta ingin memperoleh keamanan dari setiap transaksi yang

berhubungan dengan bank.18

F. Teori Pelayanan Menurut Syariah

Konsep Islam mengajarkan bahwa dalam memberikan layanan dari

usaha yang dijalankan baik itu berupa barang atau jasa jangan memberikan

yang buruk atau tidak berkualitas, melainkan yang berkualitas kepada orang

lain. Hal ini tampak dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 267:




17 Kasmir, pemasaran bank, (Jakarta: kencana 2008), cet. Ke-3 hal. 180-182.
18Ibid
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“Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (dijalan Allah) sebagian dari

hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari

bumi untuk kamu dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu

nafkahkan darinya padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan

dengan memicingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah bahwa Allah Maha

Kaya lagi Maha Terpuji”.

Dimensi reliable (kehandalan) yang berkenaan dengan kemampuan

untuk memberikan jasa yang dijanjikan secara terpercaya dan akurat.

Pelayanan akan dapat dikatakan reliabel apabila dalam perjanjian yang telah

diungkapkan dicapai secara akurat. Ketepatan dan keakuratan inilah yang akan

menumbuhkan kepercayaan konsumen terhadap lembaga penyedia layanan

jasa. Dalam konteks ini, Allah juga menghendaki setiap umatNya untuk

menepati janji yang telah dibuat dan dinyatakan sebagaimana yang dinyatakan

dalam Al-Qur’an surat An-Nahl ayat 91:
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“Dan tepatilah perjanjian dengan Allah apabila kamu berjanji dan

janganlah kamu membatalkan sumpah-sumpah (mu) itu sesudah

meneguhkannya, sedang kamu telah menjadikan Allah sebagai saksimu

(terhadap sumpah sumpah itu), sesungguhnya Allah mengetahui apa yang

kamu perbuat”.

Dimensi responsiveness (daya tanggap) berkenaan dengan kesediaan

atau kemauan pegawai dalam memberikan pelayanan yang cepat dan tepat

kepada konsumen. Kecepatan dan ketepatan pelayanan berkenaan dengan

profesionalitas. Dalam arti seorang pegawai yang profesional dirinya akan

dapat memberikan pelayanan secara tepat dan cepat. Profesionalitas ini yang

ditunjukkan melalui kemampuannya dalam memberikan pelayanan kepada

konsumen. Dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, seorang dikatakan profesional

apabila dirinya bekerja sesuai dengan keahlian atau kemampuannya. Pekerjaan

akan dapat dilakukan dan diselesaikan dengan baik secara cepat dan tepat

apabila dilakukan oleh orang yang memiliki kemampuan sesuai dengan bidang

pekerjaannya. Kepercayaan yang diberikan konsumen merupakan suatu

amanat. Apabila amanat tersebut disia-siakan akan berdampak pada

ketidakberhasilan dan kehancuran lembaga dalam memberikan pelayanan

kepada konsumen. Untuk itu kepercayaan konsumen sebagai suatu amanat

hendaknya tidak disia-siakan dengan memberikan pelayanan secara profesional

melalui pegawai yang bekerja sesuai dengan bidangnya dan mengerjakan

pekerjaannya secara cepat dan tepat, sebagaimana yang dinyatakan dalam

hadis Rasulullah SAW diriwayatkan oleh Bukhari, yaitu: “apabila amanat
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disia-siakan, maka tunggulah kehancurannya, berkata seseorang: bagaimana

caranya menyia-nyiakan amanat ya Rasulullah? Berkata Nabi: apabila

diserahkan sesuatu pekerjaan kepada yang bukan ahlinya, maka tunggulah

kehancurannya”.

Dimensi assurance (jaminan) berkenaan dengan pengetahuan atau

wawasan, kesopanan, santun, kepercayaan diri dari pemberi layanan, serta

respek terhadap konsumen. Apabila pemberi layanan menunjukkan sikap

respek, sopan santun dan kelemahlembutan maka akan meningkatkan persepsi

positif dan nilai bagi konsumen terhadap lembaga penyedia jasa. Assurance ini

akan meningkatkan kepercayaan, rasa aman, bebas dari resiko atau bahaya,

sehingga membuat konsumen merasakan kepuasan dan akan loyal terhadap

lembaga penyedia layanan. Baik buruknya layanan yang diberikan akan

menentukan keberhasilan lembaga atau perusahaan pemberi jasa layanan.

Dengan memberian pelayanan yang menunjukkan kesopanan dan

kelemahlembutan akan menjadi jaminan rasa aman bagi konsumen dan yang

berdampak pada kesuksesan lembaga penyedia layanan jasa. Berkenaan

dengan hal ini, Al Qur’an Surat Ali Imran ayat 159 menyatakan bahwa: “Maka

disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu berlaku lemah lembut terhadap

mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka

menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu, maafkanlah mereka;

mohonkanlah mapun bagi mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka

dalam urusan itu. Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka
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bertawakallah kepada Allah. Sesuangguhnya Allah menyukai orang-orang

yang bertawakal kepada-Nya”.

Dimensi empathy (empati) berkenaan dengan kemauan pegawai untuk

peduli dan memberi perhatian secara individu kepada konsumen. Kemauan ini

yang ditunjukkan melalui hubungan, komunikasi, memahami dan perhatian

terhadap kebutuhan serta keluhan konsumen. Perwujudan dari sikap empati ini

akan membuat konsumen merasa kebutuhannya terpuaskan karena dirinya

dilayani dengan baik. Sikap empati pegawai ini ditunjukkan melalui pemberian

layanan informasi dan keluhan konsumen, melayani transaksi konsumen

dengan senang hati, membantu konsumen ketika dirinya mengalami kesulitan

dalam bertransaksi atau hal lainnya berkenaan dengan pelayanan lembaga.

Kesediaan memberikan perhatian dan membantu akan meningkatkan persepsi

dan sikap positif konsumen terhadap layanan lembaga. Hal ini yang akan

mendatangkan kesukaan, kepuasan dan meningkatkan loyalitas konsumen.

Berkenaan dengan empati, dalam Rasullulah saw yang diriwayatkan oleh

Bukhori Muslim, menyatakan: “Abu Musa al-Asy’ary ra. Berkata: bersabda

Nabi saw, “seorang muslim yang menjadi bendahara (kasir) yang amanat, yang

melaksanakan apa-apa yang diperintahkan kepadanya dengan sempurna dan

suka hati, memberikannya kepada siapa yang diperintahkan memberikannya,

maka bendahara itu termasuk salah seorang yang mendapat pahala

bersedekah”.

Dimensi tangibles (bukti fisik) dapat berupa fasilitas fisik seperti

gedung, ruangan yang nyaman, dan sarana prasarana lainnya. Dalam konsep
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Islam pelayanan yang berkenaan dengan tampilan fisik hendaknya tidak

menunjukkan kemewahan. Fasilitas yang membuat konsumen merasa nyaman

memang penting, namun bukanlah fasilitas yang menonjolkan kemewahan.

Pernyataan ini sebagaimana yang dinyatakan dalam Al Qur’an surat At-

Takaatsur ayat 1-5, yaitu: “Bermegah-megahan telah melalaikan kamu, sampai

kamu masuk kedalam kubur. Janganlah begitu, kelak kamu akan mengetahui

(akibat perbuatanmu itu) dan janganlah begitu, kelak kamu akan mengetahui.

Janganlah begitu,jika kamu mengetahui dengan pengetahuan yang yakin”.

Berdasarkan teori-teori yang telah diungkapkan, maka disimpulkan

bahwa yang dimaksud dengan kualitas pelayanan adalah suatu penilaian

konsumen tentang kesesuaian tingkat pelayanan yang diberikan dengan tingkat

pelayanan yang diharapkannya. Kualitas pelayanan ini diukur dengan lima

dimensi, yaitu: 1) Reliability (Kehandalan), 2) Responsiveness (Daya

Tanggap), 3) Assurance (Keyakinan), 4) Emphaty (Empati) dan 5) Tangibles

(Bukti Fisik).
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