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1  PENDAHULUAN 

Situasi perbankan yang penuh persaingan mengharuskan tiap perusahaan untuk 

mengimplementasikan strategi yang mampu memberikan mereka keunggulan 

dalam persaingan. Hal ini disebabkan oleh otoritas jasa perbankan yang membuka 

kesempatan pada semua bank untuk bersaing dengan bebas, baik dalam pemasaran 

produknya maupun pelayanan yang ditawarkan. Situasi ini mengharuskan tiap 

perusahaan untuk mengimplementasikan strategi yang mampu memberikan mereka 

keunggulan dalam persaingan. Salah satu strategi untuk menempatkan perusahaan 

di posisi yang lebih unggul adalah dengan memberikan pelayanan yang bermutu 

(Kotler 1988). Nasabah dengan tingkat kepuasan rendah dengan mudah beralih ke 

perusahaan lain yang menawarkan pelayanan yang lebih baik, sedangkan nasabah 

yang puas cenderung lebih setia terhadap suatu perusahaan. Grönroos (1990) 

mengatakan strategi pelayanan selain mampu membedakan suatu perusahaan 

dengan yang lain, juga dapat menghindarkan pesaing mencampur tangani hubungan 

dengan nasabah. 

Jasa atau pelayanan adalah setiap kegiatan atau manfaat yang ditawarkan oleh 

suatu pihak pada pihak lain dan pada dasarnya tidak berwujud, juga tidak 

menghasilkan kepemilikan atas sesuatu (Kotler 1988). Jasa mempunyai empat 

karakteristik yaitu tidak berwujud (Intangible); jasa tidak bisa dilihat, dirasa, diraba, 

didengar atau dicium sebelum dibeli, tidak dapat dipisahkan (Inseparable);  jasa 

pada umumnya dihasilkan dan dikonsumsi pada saat yang sama, berubah-ubah 

(Variability); jasa sangat tergantung pada siapa penyajinya, kapan dan di mana 

disajikannya, dan terakhir daya tahan (Perishability); jasa tidak dapat disimpan dan 

sangat tergantung permintaan. Dari empat karakteristik ini, dapat dilihat bahwa 

interaksi pemberi jasa dan klien adalah ciri khusus dari pemasaran jasa. Interaksi 

ini sering kali mengharuskan klien untuk berpartisipasi dengan organisasi jasa; 

tidak hanya berinteraksi dengan karyawan, klien juga harus menyesuaikan diri 

dengan sistem dan rutinitas operatif maupun administratif di organisasi dan sering 

kali harus menggunakan sumber daya teknologi seperti mesin teller. Jika interaksi-

interaksi ini dianggap terlalu sulit atau tidak nyaman, kualitas pelayanan organisasi 

bisa jatuh di mata klien (Grönroos 1990). 

Frontliner adalah istilah umum untuk customer service dan teller yang 

berinteraksi langsung dengan nasabah secara konstan. Pelayanan yang kurang baik 

atau tidak sesuai dengan ekspektasi nasabah akan berpengaruh besar terhadap citra 

bank. Dari frontliner juga, nasabah dapat tertarik untuk menggunakan produk dan 

fasilitas yang ditawarkan oleh bank. Karena itu, dapat disimpulkan bahwa salah 

satu parameter untuk melihat budaya pelayanan dari suatu perusahaan adalah 

dengan melihat pelayanan yang diberikan oleh frontliner. 

 

 
Latar Belakang 

Bank X sebagai bank Badan Usaha Milik Negara (BUMN) mempunyai 

tanggung jawab untuk melayani masyarakat sehingga harus senantiasa menghadapi 

situasi yang kompetitif di industri perbankan dan meningkatkan pelayanannya 

dalam menyiasati persaingan. Kesimpulan ini ditarik setelah peneliti melihat data 
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dari laporan penelitian yang dilakukan oleh Bank X. Dari laporan mengenai 

fenomena customer switching behavior, yaitu fenonema nasabah berpindah 

tabungan ke bank pesaing karena ketiduakpuasan pelayanan. Customer switching 

menjadi masalah yang dihadapi Bank X. Pada kuartal pertama tahun 2017, 

sebanyak 625.000 nasabah telah berpindah MFI (Main Financial Situation) ke bank 

lain. MFI atau Main Financial Insitution adalah lembaga keuangan dengan 

penggunaan ataupun share paling tinggi yang dimiliki oleh nasabah apabila 

nasabah tersebut memiliki lebih dari satu lembaga keuangan. 

Terdapat dua faktor yang memengaruhi perpindahan MFI nasabah tabungan 

Bank X, yaitu faktor pendorong (Push) atau sisi pengalaman negatif dari pihak 

Bank X, dan faktor penarik (Pull) yaitu sisi tawaran atau pengalaman positif dari 

bank lain. Perbandingan persentase antara faktor pendorong dan penarik secara 

umum terbagi rata (51,1% dengan 48,9%) namun sedikit lebih condong ke faktor 

pendorong. Faktor pendorong yang paling umum memengaruhi nasabah menurut 

laporan ini adalah 1) Antrian di Teller atau Customer Service (CS), 2) Mesin ATM 

yang sering offline, dan 3) Layanan teller atau CS yang sering memakan waktu 

lama. Persentase terbesar yang memengaruhi nasabah switching dari segi ini 

dipegang oleh aspek proses (22%), baik pelayanan maupun kinerja ATM (Nielsen 

2017) 

Selain dari dua faktor tersebut, hasil wawancara dari tim research and 

development Bank X menunjukkan perpindahan MFI nasabah tabungan Bank X 

juga dipengaruhi dari sisi touchpoint. Touchpoint adalah setiap momen nasabah 

melakukan kontak dengan brand Bank X, meliputi penggunaan ATM, kantor 

cabang, produk tabungan, marketing dan promosi, interaksi dengan staf dan lain-

lain. Touchpoint tertinggi dipegang oleh ATM kemudian kantor cabang, sehingga 

dapat disimpulkan efek paling besar dalam hal perpindahan MFI adalah dari sisi 

jaringan dan lokasi ATM, serta layanan dan lokasi unit kerja (Nielsen 2017) 

Dari penjelasan di atas maka dapat disimpulkan beberapa faktor kunci yang 

menyebabkan nasabah switching dari Bank X. Pelayanan yang kurang cepat 

mengakibatkan durasi transaksi per nasabah memakan terlalu banyak waktu 

sehingga menyebabkan antrian yang terlalu panjang. Kelambatan pelayanan 

disebabkan oleh beberapa hal yaitu jumlah SDM yang tidak memadai, sistem yang 

kerap bermasalah seperti server down atau ATM offline, terbatasnya mesin ATM 

atau mesin setor tunai dibandingkan dengan bank lain. Selain layanan yang kurang 

cepat, sikap pegawai yang tidak ramah dan kurang tanggap membuat sebagian 

nasabah memilih untuk beralih ke bank lain meskipun harus menempuh jarak jauh. 

Seluruh penyebab ini berkontribusi dalam ketidakpuasan nasabah yang disebabkan 

oleh pelayanan yang kurang berkualitas. 

Bank X sebagai BUMN memang memiliki jumlah nasabah yang banyak di 

skala nasional dikarenakan reputasinya sebagai bank pemerintah yang terpercaya 

namun kenyataannya image ini tidak cukup kuat dalam mempertahankan loyalitas 

nasabah terhadap Bank X. Hal ini terlihat dari keinginan nasabah Bank X untuk 

menutup rekening masih cukup besar. Dari laporan customer switching behavior 

nasabah dengan rekening BriTama yang tidak aktif sebanyak 54%, rekening 

Simpedes sebanyak 47%, dan non-MFI sebanyak 20%. Jumlah ini menunjukkan 

adanya potensi Bank X kehilangan nasabah MFI yang lebih besar lagi kedepannya 

(Morgan 2017). 
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Perumusan Masalah 

Keadaan industri perbankan yang memiliki persaingan tinggi menjadikan 

kualitas pelayanan sebagai salah satu strategi yang dapat diterapkan Bank X demi 

menciptakan loyalitas nasabah melalui pengalaman positif. Loyalitas nasabah yang 

tinggi membuat nasabah tidak mudah tergiur dengan produk atau tawaran dari bank 

lain. Loyalitas ini dapat dibentuk dengan pengalaman interaksi nasabah yang positif 

dengan Bank X. 

Sebagai salah satu pemegang touchpoint tertinggi dari suatu bank, staf 

frontliner dituntut untuk memiliki kemampuan dalam melayani dan membantu 

nasabah, memiliki kinerja produk bank yang bebas cacat, memiliki kecepatan 

transaksi yang sesuai dengan ekspektasi nasabah (on time delivery) serta memiliki 

kekuatan, kestabilan dan kesederhanaan dalam pengoperasiannya (durability and 

user friendly). Kondisi tersebut menjadi hal krusial dalam penilaian pelayanan di 

mata nasabah. Pelayanan yang memuaskan akan membentuk loyalitas nasabah, di 

mana kepuasan tersebut merupakan perbandingan antara kinerja produk yang 

dirasakan dibandingkan harapan nasabah. Masalah yang dapat dirumuskan adalah 

sebagai berikut: 

 

1. Sejauhmana kualitas pelayanan staf frontliner Bank X kantor cabang 

khusus Sudirman? 

2. Bagian pelayanan apa saja yang harus diprioritaskan untuk pembenahan 

lebih lanjut menurut nasabah? 

3. Strategi apa yang bisa diterapkan manajemen dalam menyempurnakan 

pelayanan untuk meningkatkan daya saing perusahaan? 

 

 

Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

 

1. Untuk mengetahui kualitas pelayanan staf frontliner Bank X kantor cabang 

khusus Sudirman 

2. Untuk mengetahui bagian pelayanan yang harus diprioritaskan untuk 

pembenahan lebih lanjut menurut nasabah 

3. Untuk menyarankan strategi yang dapat diterapkan manajamen demi 

penyempurnaan daya saing perusahaan 

 

 

Manfaat Penelitian 

Manfaat yang penulis harapkan datang dari penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 

 

1. Dapat memberikan masukan untuk Bank X kantor cabang khusus 

Sudirman guna mendapatkan solusi dan pengambilan keputusan yang 

berkaitan dengan peningkatan kualitas pelayanan 

2. Menjadi peluang untuk penulis untuk mengaplikasikan ilmu yang 

diperoleh selama proses perkuliahan di Sekolah Bisnis IPB, serta menjadi 
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kesempatan untuk memperoleh pengetahuan dan pengalaman tentang 

aktivtias perilaku konsumen di dunia nyata 

 

 

Ruang Lingkup Penelitian 

Ruang lingkup penelitian ini dibatasi oleh: 

1. Kegiatan pelayanan dimulai dari tahap kedatangan nasabah untuk 

melakukan transaksi dan persepsi nasabah terhadap produk dan pelayanan 

yang diberikan, serta mengetahui komitmen manajamen di dalam 

peningkatan kualitas pelayanan. Persepsi staf terhadap kinerja sistem 

teknologi informasi juga akan ditelititi. 

2. Pengkajian masalah hanya sampai tahap memberikan area perbaikan serta 

alternatif untuk menyempurnakan kualitas pelayanan. Untuk 

implementasinya akan diserahkan kepada Bank X kantor cabang khusus 

Sudirman. 

2  TINJAUAN PUSTAKA 

Frontliner 

 

 Tarmoezi et al. (2000) mengatakan frontliner adalah barisan bagian depan 

yang merupakan aktivitas utama di depan, dan di dalamnya terdapat staf-staf yang 

melakukan kontak langsung dengan tamu (guest contact) tersebut. Penempatan 

staf-staf di bagian depan harus selektif karena nantinya mereka yang menciptakan 

kesan pertama bagi para tamu tersebut. 

 Jika dikaitkan dengan dunia perbankan, frontliner adalah barisan paling 

depan yang berperan dalam aktivitas utama di sebuah bank dan merupakan staf 

yang langsung berhubungan dengan nasabah (guest contact). Penempatan staf 

frontliner akan menciptakan kesan pertama yang baik atau buruk terhadap suatu 

bank. Frontliner terdiri dari customer service (CS) dan teller namun dengan 

berkembangnya industri perbankan, Satuan Pengamanan atau Security yang berada 

dalam area banking hall dikategorikan sebagai frontliner. Berikut penjelasan 

tentang masing-masing jabatan yang termasuk frontliner: 

a. Customer Service 

Customer Service (CS) merupakan petugas bank yang bertanggung jawab 

atas pelaksanaan fungsi pelayanan dari kunjungan nasabah suatu bank yang 

bermaksud menggunakan atau memanfaatkan jasa pelayanan bank. CS juga 

harus mampu menginformasikan produk bank kepada nasabah serta 

memastikan nasabah memperoleh pelayanan yang sesuai harapan dan 

standar pelayanan. 

b. Teller 

Teller merupakan petugas bank yang bertanggung jawab dalam 

memberikan jasa layanan terhadap para nasabah atas transaksi tunai maupun 

transaksi non tunai serta memastikan nasabah mendapatkan pelayanan yang 
sesuai dengan harapan dan standar pelayanan. 

 




