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Persaingan di dunia perbankan saat ini semakin ketat, bahkan dengan  
berkurangnya jumlah bank di Indonesia akibat adanya beberapa bank yang  
dilikuidasi dan dimerger  paska krisis moneter di Indonesia pada tahun 1997 yang 
kemudian berlanjut dengan terjadinya krisis  diberbagai bidang, tidak 
menyebabkan tingkat persaingan semakin berkurang. Bahkan akibat terjadinya 
krisis tersebut bank-bank yang  bertahan berusaha dengan berbagai cara untuk 
dapat tetap eksis dalam situasi yang sulit.   

Salah satu upaya yang dilakukan oleh Bank “A” untuk dapat bertahan 
yaitu dengan melakukan restrukturisasi operasional yaitu antara lain dengan 
melakukan efisiensi dan efektifitas organisasi, meliputi penyempurnaan struktur 
organisasi kantor besar dan wilayah yang lebih ramping dan implementasi struktur 
organisasi cabang yang baru berupa jaringan Kantor Cabang Utama dan Kantor 
Layanan. Restrukturisasi jaringan operasional menjadi lebih sederhana dan murah. 
Disamping itu  jaringan kantor cabang yang baru diharapkan dapat lebih fokus 
pada kegiatan pemasaran dan pelayanan sehingga dapat memberikan pelayanan 
yang lebih baik kepada nasabah sedangkan pekerjaan back office yang semula 
dilakukan di cabang dialihkan ke pusat-pusat layanan seperti  Small Bisness 
Centre untuk kredit produktif, Consumer Loan Center untuk kredit konsumtif, 
Clearing Center dan Internasional Center (IC). 

Implementasi jaringan Kantor Cabang Utama dan Kantor Layanan di 
Wilayah  10 yang meliputi hampir sebagian besar wilayah Jakarta dimulai sejak 
bulan Agustus 1999 yaitu sebagai pilot project digabungkannya Cabang Kramat, 
Cabang Gunung Sahari dan Cabang Senen berserta cabang-cabang pembantu 
dibawahnya. Kemudian Cabang Kramat di jadikan Kantor Cabang Utama 
sedangkan Cabang Gunung Sahari dan Cabang Senen dijadikan Kantor Layanan 
Besar dan Cabang Pembantu yang ada dibawahnya dijadikan Kantor Layanan.  

Dengan fokus pada kegiatan pemasaran dan pelayanan maka jaringan 
Kantor Cabang Utama dan Kantor Layanan diharapkan selain dapat meningkatkan 
kegiatan pemasaran juga diharapkan dapat meningkatkan kualitas pelayanannya 
sehingga dapat bersaing dengan bank-bank pesaing yang juga terus berupaya 
memperbaiki tingkat pelayanannya dalam upaya memenangkan persaingan yang 
semakin ketat. 

Permasalahan yang dihadapi adalah sejauh mana tingkat pelayanan yang 
diberikan Bank “A” kepada nasabah dana (giro, deposito dan tabungan)  sesudah 
dilakukan restrukturisasi operasional cabang dalam negeri, sejauh mana 
kesenjangan antara tingkat kepentingan dengan penilaian pelaksanaan atas 
pelayanan yang diberikan Bank “A” dan bagaimana formulasi strategi yang 
seharusnya dilakukan dalam upaya penyempurnaan pelayanan sehingga 
mempunyai daya saing yang semakin meningkat. 



 

  

Sedangkan penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penilaian nasabah 
terhadap tingkat pelayanan Kantor Cabang Utama dan Kantor Layanan Bank 
“A”., menganalisa tingkat pelayanan Bank “A” setelah dilakukan restrukturisasi 
operasional cabang dalam negeri dan mengembangkan alternatif strategi untuk 
penyempurnaan pelayanan Bank “A”. 

Metode penelitian adalah dengan studi kasus pada Kantor Cabang Utama 
dan Kantor Layanan bank “A” di wilayah 10. Data diperoleh dari internal maupun 
eksternal perusahaan yang meliputi data kuantitatif dan kualitatif. Data eksternal 
diperoleh dengan penyebaran kuesioner dan wawancara kepada nasabah Bank 
“A”, Citibank, BCA, Danamon, Mandiri dan BRI yang berada di Wilayah DKI 
Jakarta. Sedangkan data internal berasal dari kuesioner dan wawancara dengan 
karyawan dan unsur manajemen dari Kantor Cabang Utama dan Kantor Layanan 
Bank “A” yang meliputi Pemimpin Cabang, Operation manager, Customer 
Service Manager, Sales Manager, Pemimpin Kantor Layanan dan Penyelia Unit. 

Untuk mengukur persepsi nasabah dan persepsi manajemen tetang 
pelayanan digunakan analisa servqual dengan menggunakan perhitungan Indeks 
Pelayanan Kualitatif. Dari hasil analisa tersebut dapat diketahui bahwa tingkat 
pelayanan Bank “A” menurut nasabah bernilai 1,21 yang berarti berada pada 
kategori selayaknya nasabah bisa menerima yang berarti pelayanan yang 
diberikan sudah sesuai dengan harapan nasabahnya serta nasabah memerlukannya 
tetapi sesungguhnya Bank “A” belum menyadari apa yang diperlukan 
nasabahnya. Bank “A” telah berusaha  memberikan pelayanan yang baik akan 
tetapi tidak diketahui prioritas pelayanan yang dibutuhkan oleh nasabahnya. 
Dimensi pelayanan apa serta atribut pelayanan apa yang harus mendapat perhatian 
utama. Persepsi nasabah atas tingkat pelayanan untuk setiap dimensi pelayanan 
yaitu dimensi bukti langsung sebesar 0.34, dimensi  keandalan 0.57, dimensi daya 
tanggap 0.18, dimensi jaminan 0.35 dan dimensi  empati (0.23). Dari hasil diatas 
dimensi  empati ternyata mempunyai nilai yang paling rendah, sehingga harus 
diprioritaskan untuk segera ditingkatan pelayanannya.   

Sedangkan berdasarkan persepsi manajemen nilai tingkat pelayanan adalah 
sebesar 2.18 atau telah masuk dalam kategori ideal, dimana kinerja memenuhi 
harapan nasabah, perusahaan mengetahui apa yang diperlukan nasabah dan 
nasabah memerlukan hal tersebut. Disini terlihat ada kesenjangan antara penilaian 
nasabah dan manajen dimana manajemen Bank “A” mempunyai penilaian lebih 
tinggi dari penilaian nasabahnya. Dengan demikian manajemen Bank “A” merasa 
telah mengetahui apa yang dibutuhkan nasabahnya sedangkan nasabah masih pada 
tingkat penilaian bahwa Bank “A” sesungguhnya belum menyadari apa yang 
diperlukan nasabahnya hal ini harus segera disadari oleh Bank “A” agar dapat 
memberikan pelayanan yang lebih sempurna. 

Jika dilihat dari tingkat kesesuaian antara tingkat kepentingan dan 
penilaian pelaksanaan dari dimensi pelayanan di Bank “A” terlihat bahwa secara 
keseluruhan tingkat kesenjangannya sebesar 94,48% berarti kinerjanya belum 
dapat memenuhi tingkat kepentingannya. Dimensi pelayanan yang tingkat 
kesenjangannya terbesar adalah dimensi pelayanan bukti langsung yaitu sebesar 
92,34%. Sedangkan atribut yang dari dimensi pelayanan memiliki tingkat 
kesesuaian paling rendah adalah pada atribut kecepatan dalam  menangani setiap 
permintaan yaitu sebesar 84,54%. Dengan demikian kemampuan Bank “A” di 
dalam menangani permintaan nasabahnya masih dibawah tingkat kepentingan 



 

  

yang diperlukan nasabah. Sedangkan atribut kedua yang kesenjangannya paling 
besar adalah prosedur tidak berbelit yaitu sebesar 86.59% dengan demikian 
nasabah menilai prosedur di Bank “A” masih berbelit dan nasabah menginkan 
prosesur yang lebih sederhana. Untuk itu kedua atribut ini masih perlu 
ditingkatkan lagi pelaksanaan untuk mengurangi kesenjangan yang ada. 

Menurut analisis Fishbein untuk membandingkan pelaksanaan atribut-
atribut dari dimensi pelayanan pada Bank “A” dengan bank-bank pesaing yang 
saat ini dinilai sebagai pesaing utama yaitu Citibank, BCA, Bank Danamon, Bank 
Mandiri dan Bank Rakyat Indonesia. Secara keseluruhan terlihat bahwa sikap 
nasabah Bank “A” hanya lebih tinggi dari Bank Rakyat Indonesia  yaitu sebesar 
556, di bawah Citibank yang mempunyai skor tertinggi (765,16), kemudian 
diikuti dengan Bank Danamon (680,16), BCA (638,.92), Bank Mandiri (628,52), 
Bank “A” dan kemudian Bank Rakyat Indonesia (555,88). Secara keseluruhan 
Bank pemerintah skornya di bawah dari bank asing dan bank swasta. Dengan 
demikian untuk dimensi pelayanan secara keseluruhan konsumen lebih menyukai 
pelayanan yang diberikan kepada Bank asing dan swasta.  

 Dari penelitian di atas dapat disampaikan bahwa tingkat penilaian Bank 
“A” telah masuk dalam kategori selayaknya nasabah dapat menerima dan nilai 
kesesuaian antara tingkat kepentingan dengan penilaian cukup baik dimana yang 
terendah adalah sebesar 84,54% dan yang terbaik sebesar 103,04% yang berarti 
untuk atribut tersebut kinerjanya telah melebihi tingkat kepentingannya. Namun 
walaupun demikian jika dibandingkan dengan bank-bank pesaing ternyata posisi 
Bank “A”  untuk dimensi pelayanan daya saingnya masih rendah. Untuk itu 
pelaksanaan dari dimensi pelayanan Bank “A” masih harus ditingkatkan agar 
mempunyai daya saing yang lebih kuat dengan bank-bank pesaing di masa yang 
akan datang. 

Beberapa saran yang dapat disampaikan penulis dalam rangka 
meningkatkan pelayanan agar mempunyai daya saing dengan bank lain yaitu : 1) 
atribut-atribut dari dimensi pelayanan empati yang meliputi kemampuan 
memberikan perhatian individual, kecepatan dalam menerima dan menyelesaikan 
keluhan, kepekaan dalam mengutamakan kepentingan nasabah, memberikan 
informasi terbaru jasa dan produk perbankan serta tersedianya counter pelayanan 
yang memadai menjadi prioritas untuk ditingkatkan pelayanannya 2) atribut-
atribut pada dimensi bukti langsung harus ditingkatkan kinerja pelayanannya 
untuk dapat memenuhi tingkat pelayanannya, 3) Untuk meningkatkan dimensi 
pelayanan empati dibuat beberapa alternatif program yaitu peningkatan kepekaan 
dan kecepatan karyawan dalam bekerja serta kemampuan menangani 
permasalahan dengan baik melalui program pelatihan intern maupun ekstern;  
meningkatkan pemahaman karyawan akan prosedur kerja yang ada dengan 
memberikan pelatihan dan penyegaran prosedur operasional cabang, pengaturan 
mutasi karyawan dengan baik; memberikan pelatihan yang berkaitan dengan 
tatacara berbicara dan berhubungan dengan nasabah dan memberikan pelayanan 
yang baik yang mengutamakan kepentingan nasabah seperti  mnetapkan standar 
dalam menerima dan menanggapi keluhan nasabah; meningkatkan product 
knowledge dan meningkatkan kemampuan cross selling dengan memberikan 
pelatihan secara berkala baik terhadap produk bari maupun penyegaran atas 
produk-produk yang telah ada, pemberian reward atas karyawan yang berhasil 
memasarkan produk, 4) Untuk meningkatkan kinerja dimensi pelayanan bukti 



 

  

langsung maka perlu diusulkan kepada divisi terkait untuk mengganti teknologi 
dengan yang lebih mutakhir dan fleksibel seperti tekniologi yang digunakan bank 
pesaing; menyediakan anggaran untuk melakukan renovasi cabang, segera 
melaporkan jika cabang perlu direnovasi atau direlokasi; memperbaiki 
penampilan karyawan dengan membuat seragam untuk petugas front office atau 
penetapan standar pakaian yang dapat digunakan; melakukan penambahan counter 
baik permanen maupun dengan sistem buka tutup. 
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