
BABI. P E N D A H U L U A N  

1. Latar Belakang 

Pertumbuhan jumlah bank sejak deregulasi per - 

bankan bulan Oktober 1988 menyebabkan ketatnya tingkat 

persaingan dalam industri perbankan. Dalam suasana 

persaingan yang tajam diperlukan kemampuan yang lebih 

baik dalam mengelola perusahaan, sehingga daya saing 

perusahaan dalam pemasaran dapat dipertahankan bahkan 

ditingkatkan. Kegagalan mempertahankan daya saing dapat 

mengakibatkan menurunnya pangsa pasar karena berpindah- 

nya langganan kepada pesaing, sementara itu menarik 

pelanggan baru memerlukan biaya promosi yang mahal. 

Daya saing perusahaan sebagian besar ditentukan 

oleh kualitas produk yang dihasilkan perusahaan. Oleh 

karena itu manajemen produksi dan operasi pada bank 

sangat relevan untuk diterapkan. Menurut Handoko (1984) 

manajemen produksi dan operasi merupakan usaha-usaha 

pengelolaan secara optimal faktor produksi perusahaan 

seperti tenaga kerja, mesin-mesin, peralatan, bahan 

mentah dan sebagainya dalam proses transformasi bahan 

mentah dan tenaga kerja menjadi produk dan jasa. 

Perilaku proses produksi yang dikelola secara 

optimal akan menghasilkan produk dan jasa yang bermutu 

relatif lebih tinggi dan atau harga pokok relatif lebih 

murah dibandingkan dengan proses produksi secara biasa. 
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Menurut Pangestu et al. (1983) organisasi perusahaan 

dewasa ini harus beroperasi dalam lingkungan bisnis 

yang dinamis dan siap untuk mengadakan perubahan-peru- 

bahan. Perubahan-perubahan tersebut terjadi sebagai 

akibat faktor lingkungan seperti persaingan, keadaan 

ekonomi, politik, sosial dan faktor lainnya yang juga 

berubah. Mana j emen t idak dapat lagi mengandalkan ke j e- 

lian dan ketajaman panca inderanya untuk mengelola 

perusahaan. Untuk itu manajemen sudah harus menggunakan 

alat bantu berupa pendekatan-pendekatan ilmiah untuk 

menemukan cara yang lebih baik untuk memecahkan masalah 

yang harus dihadapi, yaitu dengan metode-metode riset 

operasi. 

Perkembangan perusahaan pada umumnya diikuti 

dengan bertambahnya jumlah langganan. Hasil optimal 

diperoleh dengan melayani langganan sebanyak mungkin 

dengan fasilitas yang ada. Permintaan yang berlebihan 

terhadap perusahaan dapat menyebabkan terganggunya 

kelancaran pelayanan. Bertambahnya langganan harus 

diikuti dengan pelayanan yang memadai sehingga kesinam- 

bungan hubungan dengan langganan dapat dipertahankan. 

Pelayanan yang baik ditandai dengan tepatnya 

jadwal penyerahan barang, waktu menunggu yang singkat, 

mutu barang dan lain-lain. Salah satu faktor yang 

menentukan mutu pelayanan adalah jumlah permintaan 

langganan dan kapasitas pelayanan dalam periode waktu 

tertentu. 
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Frekwensi permintaan pelanggan terhadap jasa peru- 

sahaan tidak selalu tetap melainkan bervariasi mengiku- 

ti pola tertentu, antara lain secara musiman, bu - 

lanan, mingguan, harian bahkan pada jam-jam tertentu. 

Sejalan dengan bervariasinya permintaan, maka perusa- 

haan perlu menyediakan fasilitas pelayanan yang cukup 

sehingga dapat melayani permintaan dengan baik. 

Kinerja operasi perusahaan perlu dipertahankan 

dengan menjaga keseimbangan antara kesibukan perusahaan 

dengan fasilitas pelayanan. Fasilitas pelayanan terlalu 

banyak menyebabkan tingginya biaya, sedangkan sedangkan 

terlalu sedikit menyebabkan terhambatnya pelayanan. 

Kurangnya fasilitas pelayanan menyebabkan terhambatnya 

pelayanan sehingga dapat mengurangi kepuasan pelanggan 

dan pemutusan hubungan. 

Menurut Kotler (1995) mempertahankan pelanggan 

lama lebih penting daripada menarik pelanggan baru, 

karena menarik pelanggan baru lebih mahal daripada 

mempertahankan pelanggan lama. Biaya untuk menarik 

pelanggan baru dapat mencapai lima kali biaya untuk 

mempertahankan pelanggan lama. Oleh karena itu kunci 

mempertahankan pelanggan lama adalah mempertahankan 

kepuasan pelanggan. 

PT. Bank X adalah salah satu bank komersial di 

Jakarta yang mempunyai jaringan luas di Indonesia, 

meliputi 345 kantor Cabang di dalam negeri dan 6 kantor 
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cabang di luar negeri. Pengendalian dilakukan secara 

branch banking sistem dimana ada kantor pusat dan 

cabang-cabang di kota lain dengan komunikasi sistem 

modern dan terpadu dengan desentralisasi kewenangan 

pengumpulan dana dan kewenangan pemberian kredit. 

Hirarki status unit organisasi terdiri dari Kantor 

Besar, Kantor Wilayah, Kantor Cabang dan Kantor Cabang 

Pembantu. 

Kantor Cabang B di Kodya Bogor adalah salah satu 

unit operasional PT Bank X yang ikut memberikan kontri- 

busi dalam mencapai tujuan perusahaan. Kantor Cabang B 

bertujuan menghasilkan laba optimal sesuai target 

operasi . 

Sejalan dengan tajamnya tingkat persaingan di 

daerah setempat maka pencapaian target laba optimal 

bukanlah pekerjaan mudah. Untuk itu dibutuhkan strategi 

dalam meningkatkan pendapatan berupa peningkatan akti- 

vitas operasional, peningkatan penarikan dana masyara- 

kat, pemasaran kredit dan fee base income. 

Produk-produk jasa bank yang ditawarkan Cabang B 

dijabarkan dibawah ini. 

1. Penghimpunan Dana 

1.1. Rekening Giro, adalah simpanan pihak ketiga 

perorangan atau badan usaha kepada bank yang 

dapat disetor dan ditarik setiap saat dengan 

menggunakan cek. 
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1.2. Rekening Tabungan 

- Taplus, adalah simpanan perorangan kepada 

bank yang dapat disetor dan ditarik setiap 

saat dengan menggunakan slip penyetoran dan 

slip penarikan. 

- Tabungan Haji, adalah simpanan perorangan un- 

tuk tujuan naik haji. 

1.3. Deposito Berjangka, adalah simpanan perorangan 

dan badan usaha, yang dapat ditarik setelah 

simpanan j atuh tempo. 

2. Penyaluran Dana 

Penyaluran dana kepada perorangan atau badan usaha 

yang membutuhkannya, dengan syarat-syarat berupa 

jangka waktu, tingkat bunga dan lain-lain didudukkan 

dalam Perjanj ian Kredit . Jenis- jenis pinjaman dibe- 
rikan sesuai dengan kebutuhan seperti Kredit Modal 

Kerja dan Kredit Investasi , 

3. Aktivitas Jasa Bank Lainnya 

3.1. Garansi Bank, adalah jaminan pembayaran oleh 

bank kepada pihak ketiga apabila pihak yang di- 

jamin bank cacat janj i. 

3.2. Kiriman Uang, adalah pengiriman sejumlah uang 

dari pengirim kepada alamat yang ditentukan. 

3.3. Inkasso, adalah jasa penagihan hutang dalam 

bentuk surat berharga kepada sitertarik yang 

tertera pada surat berharga tersebut. 
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Unsur penting dalam pemasaran jasa bank adalah 

pelayanan, baik pelayanan kepada masyarakat penyimpan 

dana, masyarakat pengguna dana dan masyarakat pengguna 

jasa-jasa bank lainnya. Dengan kualitas pelayanan yang 

baik, diharapkan kesetiaan nasabah lama dapat diperta- 

hankan disamping upaya untuk menarik nasabah baru. 

Kualitas pelayanan yang baik terbukti lebih ampuh dalam 

mempertahankan kesetiaan pelanggan daripada pemberian 

hadiah-hadiah, karena hadiah-hadiah hanya dinikmati 

oleh sebagian kecil pelanggan, sedangkan pelayanan yang 

baik dinikmati oleh semua pelanggan. 

Pertumbuhan Cabang B dalam tiga tahun terakhir 

menunjukkan pertumbuhan pesat, terlihat dari perkem - 

bangan pemegang rekening Tabungan, Giro, dan Deposito. 

Meningkatnya pelanggan bank secara terus menerus akan 

menyebabkan peningkatan kesibukan fasilitas-fasilitas 

pelayanan, sehingga perlu dilakukan evaluasi secara 

periodik apakah fasilitas pelayanan masih memadai, 

perlu ditambah atau teknologinya perlu ditingkatkan 

sehingga fasilitas pelayanan tetap dapat mernenuhi 

harapan pelanggan. Pada Tabel 1 terlihat perkernbangan 

jumlah nasabah pemegang rekening Giro, Deposito dan 

Tabungan yang menyebabkan meningkatkannya volume kesi - 

bukan fasilitas pelayanan. 
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Tabel 1. Perkembangan nasabah dana periode tahun 1994 
sampai dengan tahun 1996 

Jumlah Jumlah Jumlah Pertumbuhan 
Jenis Nasabah Nasabah Nasabah 1994/ 1995/ 

Rekening 1994 1995 1996 1995 1996 
(orang) (orang) (orang) ( % )  ( 2 )  

- G i r o  840 1.041 1.514 23,9% 45,4% 
- Deposito 1.350 1.290 1.894 (4,4%) 46,8% 
- Tabungan 20.081 21.328 22.839 6,2% 7,1% 

Sumber: Laporan Kantor Cabang B (1997) 

Pelayanan penerimaan dan pembayaran tunai di loket 

teller adalah bentuk pelayanan yang dominan dalam 

operasi bank. Seluruh kegiatan jasa bank akan melalui 

rantai pelayanan pada loket teller sehingga kegiatan di 

loket merupakan aktivitas paling sibuk. Pada loket 

teller dilakukan pelayanan front office yaitu pelayanan 

yang langsung berhubungan dengan nasabah. Pelayanan 

teller dapat dipandang nasabah sebagai pecerminan 

pelayanan bank secara keseluruhan, sehingga panjangnya 

antrian dan lama menunggu dalam antrian akan mempenga- 

ruhi kepuasan nasabah terhadap pelayanan. Menurut 

penjelasan Pemimpin Bidang Pelayanan Nasabah kantor 

cabang B, rata-rata pelayanan yang ditangani masing- 

masing teler di kantor cabang pada hari sibuk (Senin 

dan Jumat) mencapai 180 sd. 200 transaksi, sedangkan 

pada hari lainnya sekitar 160 transaksi. Tingginya 

kedatangan pada loket teller pada waktu-waktu tertentu 

menyebabkan timbulnya antrian yang relatip panjang. 
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Berdasarkan observasi pendahuluan dan wawancara 

dengan pihak manajemen diperoleh gambaran umum pelayan- 

an di loket teller. Jam buka Loket Teller berlangsung 

sejak pukul 8.00 sampai pukul 12.30 dan pukul 13.30 

sampai pukul 16.15, sedangkan pada jam istirahat pukul 

12.30 sampai pukul 13.30 pelayanan dilakukan secara 

terbatas oleh satu atau dua orang Teller. Pola keda- 

tangan nasabah selama jam kerja bervariasi cukup ting- 

gi. Kedatangan paling banyak adalah dari pukul 10.00 

sampai pukul 12.30 WIB dan pukul 14.00 sampai pukul 

16.15, tidak dapat dilayani secara serentak, sehingga 

menimbulkan antrian. Pada jam-jam sibuk terjadi antrian 

cukup panjang dan meningkatnya waktu tunggu nasabah. 

Kondisi antrian yang panjang yang dialami nasabah 

atau dilihat calon nasabah dapat menimbulkan persepsi 

buruk mengenai mutu pelayanan bank. Setiap produk bank 

baik penyimpanan dana, penyaluran dana dan produk jasa- 

jasa bank mempunyai kaitan dengan teller secara sinam- 

bung sehingga mutu produk secara keseluruhan terkait 

dengan pelayanan teller. Dampak dari antrian dapat 

menyebabkan calon nasabah potensial tidak jadi menjadi 

nasabah, atau nasabah lama menutup rekeningnya karena 

kesal dalam menunggu antrian. Antrian yang panjang juga 

dapat menyebabkan teller frustrasi dalam melayani 

nasabah dan pelayanan dilakukan secara terburu-buru 

sehingga berkurangnya kesan ramah, sopan dan teliti. 
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Selain itu seringnya frekwensi antrian yang panjang 

dapat menimbulkan persepsi tidak profesionalnya pela - 

yanan bank. 

Kondisi ini perlu mendapat perhatian dari pihak 

manajemen karena dikhawatirkan akan mengurangi kepuasan 

pelanggan. Ketidak puasan pelanggan dan atau kurang 

baiknya pelayanan dapat menyebabkan larinya langganan 

kepada pesaing. 

Kendala yang dihadapi pihak manajemen dalam meng- 

atasi masalah antrian adalah tidak terukurnya panjang 

antrian dan waktu antrian yang terjadi secara tepat dan 

jelas. Sulit mengukur secara kualitatip keuntungan atau 

kerugian yang disebabkan oleh panjangnya antrian dan 

lamanya waktu tunggu nasabah, karena pengurangan pan- 

jangnya antrian lebih diutamakan dari segi pelayanan. 

Disamping itu perusahaan tidak mempunyai standar atau 

ukuran yang pasti mengenai panjang antrian dan waktu 

tunggu antrian yang wajar sebagai pedoman dalam mengam- 

bil tindakan mengatasi antrian. 

Manajemen sangat menyadari perlunya pelayanan yang 

cepat dan waktu tunggu nasabah yang minim. Namun pola 

kedatangan pelanggan yang tidak dapat diramalkan dan 

keterbatasan fasilitas pelayanan menyebabkan timbulnya 

antrian. Terbatasnya fasilitas pelayanan menyebabkan 

panjangnya antrian dan lamanya waktu menunggu nasabah, 

sedangkan penambahan jumlah fasilitas pelayanan menye- 
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babkan tingginya biaya fasilitas pelayanan dan kemung- 

kinan tingginya waktu menganggur fasilitas pelayanan. 

Dalam mencapai efisiensi pelayanan pada loket 

Teller perlu ditentukan keseimbangan yang optimal 

antara biaya menunggu nasabah dengan biaya menyediakan 

fasilitas pelayanan oleh perusahaan. Dengan biaya 

menunggu minimal diharapkan antrian yang terjadi masih 

dalam batas toleransi nasabah. Kinerja antrian yang ada 

saat ini dan perkiraan pertambahan volume aktivitas 

pada waktu yang akan datang merupakan dasar untuk 

penambahan fasilitas pelayanan. Dengan biaya penyediaan 

fasilitas yang optimal diharapkan waktu idle atau waktu 

menganggur fasilitas pelayanan menjadi minimal. 

2. Perurnusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang pokok-pokok pemikiran 

diatas, maka geladikarya ini difokuskan pada masalah- 

masalah sebagai berikut : 

2.1. Bagaimana meningkatkan kinerja antrian pada loket 

teller, dalam arti mengurangi waktu tunggu nasabah 

dalam antrian dan mengurangi panjang antrian, 

dengan tetap mempertimbangkan biaya-biaya pela - 

yanan yang timbul. 

2.2. Bagaimana menetapkan variabel-variabel antrian 

yang paling ekonomis yaitu kombinasi yang optimal 

antara memenuhi keinginan nasabah untuk dilayani 
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dengan cepat dan kebutuhan perusahaan untuk memi - 
nimalkan biaya penyediaan fasilitas. 

3. Tujuan Geladikarya 

3.1. Menentukan dan menganalisa bagaimana kinerja an- 

trian yang ada sekarang, meliputi variabel-varia- 

be1 sebagai berikut : 

o Jumlah nasabah rata-rata dalam antrian (orang). 

o Jumlah nasabah rata-rata dalam antrian dan da- 

lam pelayanan (orang) . 
o Waktu rata-rata nasabah dalam antrian (menit). 

o Waktu rata-rata dalam antrian dan dalam pelayan- 

an (menit) . 
o Tingkat kegunaan fasilitas pelayanan. 

3.2. Menentukan jumlah fasilitas pelayanan yang optimal 

dengan mengasumsikan panjang antrian sesuai dengan 

kebutuhan perusahaan. 

3.3. Menghitung variabel-variabel antrian optimum sesu- 

ai dengan kebutuhan perusahaan, yaitu dengan dasar 

pertimbangan manajemen untuk menentukan waktu 

antrian maksimum dan tingkat pengangguran minimal 

teller. 

4. Manfaat Geladikarya 

Geladikarya sebagai alat dalam menjembatani teori- 

teori manajemen dengan dunia nyata, diharapkan dapat 
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memberikan pemecahan masalah pada masalah-masalah 

manajemen yang sedang dihadapi dalam praktek. Hasil 

penelitian yang diperoleh diharapkan dapat dimanfaatkan 

oleh manajemen Bank X, Kantor Cabang B sebagai bahan 

masukan dalam menetapkan kebijakan-kebijakan operasi 

perusahaan, khususnya dalam meningkatkan kinerja antri- 

an nasabah. 

5. Ruang Lingkup Penelitian 

Bidang fungsional penelitian adalah Manajemen Pro- 

duksi dan Operasi pada perusahaan jasa keuangan bank, 

yang bertujuan untuk meningkatkan kelancaran transfor- 

masi dari input menjadi output dalam bentuk pela - 
yanan jasa bank. Mengingat luasnya cakupan pelayanan 

jasa, maka fokus penelitian diarahkan pada pelayanan 

uang tunai yang merupakan kegiatan paling sibuk dan 

berlangsung secara rutin. 

Penelitian difokuskan pada masalah-masalah antrian 

pada loket teller Kantor Cabang B, tetapi tidak terma- 

suk pada antrian teller pada Kantor Cabang Pernbantu. 

Kajian dalam penelitian ini dilakukan sampai pada tahap 

memberikan pendapat dan saran dalam menentukan langkah- 

langkah yang perlu dilakukan dalam mengatasi masalah 

antrian. Implementasi pendapat dan saran dari hasil 

penelitian diserahkan sepenuhnya kepada perugahaan. 
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