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ABSTRAK
Nama

: Nahdila

NIM

: 16.4.1.069

Judul

: Kualitas Layanan Prima Customer Service di Bank Muamalat Kantor
Cabang (KC) Manado

Kehadiran Bank Muamalat selain meningkatkan persaingan diantara bankbank lainnya, sehingga masing-masing bank akan lebih berusaha meningkatkan
kinerja dari banknya masing-masing dan lebih meningkatkan pelayanan yang
diberikan kepada nasabahnya, demikian juga halnya dengan Bank Muamalat
dengan mengutamakan pelayanan yang memuaskan sesuai dengan kebutuhan
nasabah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Bagaimana Kualitas Layanan
Prima A3 pada Customer Service di Bank Muamalat Kantor Cabang (KC) Manado.
Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif jenis deskriptif. Sumber
data yang diperoleh adalah data primer. Dimana teknik pengumpulan data dengan
observasi, wawancara mendalam dan dokumentasi. Teknik analisis, meliputi
pengumpulan data, redukasi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.
Berdasarkan pengamatan secara langsung dilakukan, ditemukan 3 poin dari kualitas
pelayanan prima customer service pada nasabah Bank Muamalat yaitu, Attitude
(sikap), Attention (perhatian), dan Action (tindakan). Hasil penelitian ini
menunjukan bahwa dari ketiga konsep sudah memenuhi standar pelayanan yang
telah ditetapkan dari Bank Muamalat Kantor Cabang Manado. Dalam
mempertahankam kualitas pelayanan prima pada costumer service pelayanan yang
diberikan customer service sudah baik, terlihat dari penyampaian nasabah yang
merasakan puas atas pelayanan yang telah diberikan sesuai harapan dan kebutuhan
nasabah. Disamping itu, meskipun satu atau dua kali mengalami kendala maupun
kurangnya kesesuain namum hal itu tidak membuat nasabah merasa tidak puas atas
pelayanan yang diberikan customer service. Dengan demikian customer service
harus tetap mempertahankan dan meningkatkan lagi kinerja serta kualitas
pekerjaannya guna untuk meningkatkan kepuasan nasabah. Apabila nasabah
merasa puas atas pelayanan yang diberikan, hal tersebut dapat memberikan
penilaian baik terhadap Bank Muamalat Kantor Cabang Manado dan nasabah akan
tetap loyal terhadap bank tersebut.
Kata Kunci: Kualitas, Layanan Prima, Customer Service
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BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang
Di dalam dunia bisnis perkembangan jaman memang sangat berpengaruh
besar, sehingga muncul banyak persaingan dari beberapa perusahaan untuk
mendapatkan kepercayaan pelanggan dalam menggunakan barang atau jasa yang
ditawarkan serta memberikan pelayanan yang terbaik bagi pelanggan. Berbagai
cara dilakukan untuk mencapai tujuan dalam berbisnis yang melalui penyediaan
pelayanan yang dibutuhkan pelanggan, penyediaan layanan jasa inilah yang sangat
dibutuhkan dalam menjalankan bisnis karena pelayanan memiliki peranan penting
dalam menunjukkan suatu kualitas bisnis.1
Dalam perkembangan dunia modern dan globalisasi sistem pelayanan
semakin meningkat. Dalam menentukan sistem pelayanan yang baik dapat
memberikan dampak baik bagi perusahaan atau organisasi. Salah satu tantangan
terbesar dalam bisnis di era glogal adalah menciptakan dan mempertahankan
pelanggan yang puas dan loyal. Sulit bagi perusahaan untuk bertahan dalam jangka
Panjang tanpa ada pelanggan yang puas. Setiap perusahaan dalam bidang produk
maupun jasa memiliki sistem pelayanan prima (service excellence) yang berbedabeda dan sesuai standar pelayanan yang diberikan2

1
2

Ismail, Manajemen Perbankan Dari Teori Menuju Aplikasi (Jakarta: Prenada Media Group, 2008).
RW. Supryanto dan Rosad, Manajemen Pemasaran (Bogor: In Media, 2005).

2

Kualitas pelayanan merupakan suatu esensi yang penting bagi kelangsungan
hidup suatu badan usaha. Bank Syariah dalam hal ini Bank Muamalat adalah
industri jasa berdasarkan prinsip-prinsip Syariah, dimana mayoritas orang
Indonesia memiliki bank Syariah untuk melakukan transaksi berdasarkan
pelayanan yang diberikan, sehingga bank harus memberikan pelayanan yang baik
untuk dapat memberikan kepuasan kepada nasabah. Sebagai konsekuensinya setiap
badan usaha penyedia layanan jasa juga perlu memperlihatkan kualitas layanan
yang diberikan sehingga mampu memenuhi tuntutan nasabah.3
Kualitas Pelayanan merupakan salah satu hal penting dan sering dikatakan
sebagai proses lanjut dari kepuasan pelanggan. Kegiatan pelayanan yang
dilaksanakan oleh perusahaan oleh karyawan merupakan sebagian dari pelayanan
yang disesuaikan dengan standar pelayanan yang telah ditentukan. Pelayanan yang
diberikan kepada para pelanggan ini sifatnya sangat personal karena melibatkan
sebagai pemberi layanan sesuai dengan tugas yang dimilikinya. Kualitas layanan
dalam konsep pelayanan prima (service excellence) merupakan tindakan sesuai
yang

diberikan

perusahaan

melalui

karyawan

untuk

menciptakan

dan

mempertahankan hubungan baik dan harmonis dengan para pelanggan4
Program pelayanan kepada pelanggan dengan bertitik tolak dari konsep
kepedulian kepada konsumen terus dikembangkan sedemikian rupa, sehingga
sekarang ini program pelayanan telah menjadi salah satu alat utama dalam

Kamal Yusron Musthafa, ‘Strategi Pelayanan Customer Service Dalam Meningkatkan Jumlah
Nasabah Pada PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Rawamangun’, UIN Jakarta, 2020, 3.
4
Geni Prayogi, ‘Analisis Pengaruh Pelayanan Prima Terhadap Kepuasan Pengguna Jasa Kereta
Penumpang Ditinjau Dari Perspektif Ekonomi Islam’, UIN Lampung, 2018, 8.
3

3

melaksanakan strategi pemasaran untuk memenangkan persaingan, kepedulian
kepada pelanggan dalam manajemen modern telah dikembangkan menjadi suatu
pola layanan terbaik yang disebut sebagai layanan atau pelayanan.5
Keterkaitan pelanggan terhadap setiap perusahaan bukan hanya dilihat dari
penyediaan produk tetapi juga adanya pelayanan yang berkualitas. Pelayanan harus
disediakan untuk memenuhi apa yang dibutuhkan pelanggan dalam bertransaksi
bisnis. Kebutuhan dan harapan pelanggan dalam memperoleh layanan yang
diinginkan, menurut suatu perusahaan untuk memenuhinya dengan cara yang
terbaik. Adanya kualitas pelayanan yang baik menjadi satu keberuntungan
tersendiri yang diharapakan oleh pelanggan dengan kata lain keputusan antara
bertransaksi atau tidak, pelanggan akan tetap memperoleh pelayanan yang
memuaskan.6 Keberhasilan dalam mengembangkan dan melaksanakan pelayanan
prima tidak terlepas dari kemampuan dalam pemilihan konsep dengan
mengembangkan pola pelayanan, pelayanan prima berdasarkan konsep A3
pelayanan prima menurut Barata yaitu Attitude (Sikap), Attention (Perhatian),
Action (Tindakan).7
Untuk menghadapi persaingan antara Lembaga perbankan yang semakin
ketat, Bank harus dapat memberikan kualitas pelayanan yang prima, jika tidak maka
nasabah akan segera berpaling ke Bank yang lain dapat memberikan kualitas
layanan yang lebih baik. Pelayanan prima tersebut dapat dilihat dari A3 Konsep

5

Atep Adya Barata, Dasar Dasar Pelayanan Prima (Jakarta: PT Elex Media Kompotindo, 2003).
Dika Nur Rochim, ‘Pengaruh Kualitas Pelayanan Kualitas Produk Dan Fasilitas Terhadap
Kepuasan Pelanggan Toko Buku Gramedia Slamet Riyadi Surakarta’, UIN Surakarta, 2017, 6.
7
Atep Adya Barata.
6
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yakni; Attitude (sikap), Attention (perhatian), Action (tindakan). Sehubungan
dengan hal tersebut itu maka setiap perusahaan menentukan pelayanan prima yakni
sikap atau cara karyawan, dalam hal ini yang dimaksud sebagai karyawan yaitu
petugas customer service untuk melayani nasabah secara memuaskan. Kepuasan
nasabah akan lebih mudah dipenuhi jikalau petugas customer service lebih
mengenal sifat dan karakter daripada nasabah8
Pelayanan Prima menjadi faktor penting bagi karyawan dalam hal ini
sebagai tugas customer service untuk menarik minat dan daya beli pada pelanggan
karena pelanggan akan merasa terlebih dahulu mengetahui produk walaupun
produk itu belum dipakai. Sikap ramah, mudah menjawab setiap pertanyaan
pelanggan sudah tentu akan membuat pelanggan lebih mudah mengenal akan
produk itu. Menurut Irawan yang dikutip oleh Indra Aditia Suhaji menyatakan
bahwa kepuasan pelanggan di tentukan oleh persepsi pelanggan. Pelanggan merasa
puas apabila harapannya terpenuhi atau akan sangat puas jika harapan pelanggan
terlampaui.9
Pelayanan prima (service excellence) bertujuan untuk melayani para
nasabah mulai dari awal transaksi, proses administrasi hingga selesai, proses
pelayanan sesuai dengan SOP (Standar Operasional Prosedur) yang telah
ditetapkan oleh perusahaan. Dengan adanya pelayanan prima (service excellence)
perusahaan dapat memberikan yang terbaik untuk para nasabah. Sehingga para

Amelia Yulinsa, ‘Analisis Pelayanan Prima Terhadap Nasabah Di Bank BRI Syariah Kantor
Cabang KCP Cipulir’, UIN Jakart (2014), 1.
9
Indra Aditia Suhaji, ‘Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepuasan Pelanggan Pada Ud Pandan
Wangi Semarang’, Jurnal Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi, 1. 1.Makassar (2012), 2.
8
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nasabah yang berkeinginanan untuk melakukan transaksi melalui jasa perusahaan
ini customer service bank muamalat dapat mengetahui apa yang sudah disiapkan
perusahaan untuk para nasabah.
Dalam terang persepsi saya yang mendasarinya. Bank Muamalat Kantor
Cabang Manado hanya memiliki satu bank di Manado, banyak bank yang berbeda
telah didirikan dan berada di Manado, Bank Muamalat Kantor Cabang Manado
adalah bank swasta dan harus menyaingi Bank Negara, seperti halnya Bank Daerah
yang semakin mendominasi dimanfaatkan oleh banyak orang terdekat. Bank
Muamalat telah berusaha memberikan dukungan pelayanan yang paling maksimal
untuk menjaga ketergantungan setiap nasabahnya. Oleh karena itu diperlukan
pelayanan yang baik dan berkualitas untuk menawarkan bantuan yang cemerlang
dan berkualitas seperti yang diinginkan dan diharapkan nasabah agar nasabah
merasa senang dan puas.
Berdasarkan observasi yang dapat saya lihat fenomenal aktivitas yang ada
di Bank Muamalat Kantor Cabang Manado dapat saya perhitungkan jumlah nilai
nasabah yang berdatangan ke customer service dengan sekitaran kurang lebih dua
puluh nasabah dalam sehari yang tidak menentu keseharian dengan tidak mencapai
keramaian yang ada di Bank Muamalat ini dengan jumlah nasabah berdatanagan
yang dapat bertransaksi, dan bertugas sebagi customer service hanyalah dua
karyawan. Namun sebab sedikitnya nasabah yang berkunjung di Bank Muamalat
tidak membuat nasabah yang merasa tidak puas, akan tetapi karyawan dalam hal ini
customer service sudah berusaha dan berupaya melakukan pelayanan yang terbaik
untuk nasabahnya sehingga nasabah merasa puas atas pelayanan yang diberikan dan

6

menjadi nasabah loyal. Demikian dialokasikan untuk menjadi dukungan nasabah,
yang berarti apakah pelayanan customer service di Bank Muamalat Kantor Cabang
Manado ini dapat menangani nasabah dengan pelayanan yang baik dalam
pelayanan pelanggan dengan A3 konsep Attitude (sikap). Attention (perhatian) dan
Action (tindakan) yang dapat peneliti bisa mengetahui kualitas pelayanan prima di
Bank Muamat Kantor Cabang Manado.
Kehadiran Bank Muamalat selain meningkatkan persaingan diantara bankbank lainnya, sehingga masing-masing bank akan lebih berusaha meningkatkan
kinerja dari banknya masing-masing dan lebih meningkatkan pelayanan yang
diberikan kepada nasabahnya, demikian juga halnya dengan Bank Muamalat
dengan mengutamakan pelayanan yang memuaskan sesuai dengan kebutuhan
nasabah. Bank Muamalat Kantor Cabang manado sudah memenuhi standar
pelayanan sehingga mendapat penghargaan dengan pencapaian peringkat 1 dalam
pelayanan se SU LAM PAPUA; Sulawesi, Lampung, Maluku, Papua, sesama
Instansi Bank Muamalat.10 Artinya konsep tersebut bisa dijadikan alat analisis
untuk melihat kualitas pelayanan prima dalam bertugas sebagai customer service,
dengan temuan hasil yang dapat saya teliti dari kualitas pelayanan prima customer
service terdapat 3 konsep yakni; Attitude (sikap), Attention (perhatian), Action
(tindakan).
Oleh karena itu berdasarkan latar belakang yang telah penulis uraikan, maka
penulis merasa tertarik untuk mengetahui apakah customer service sudah

10

Wawancara Dengan Bapak Ezza Mertosono Costomer Service di Bank Muamalat Kantor Cabang
(KC) Manado Hasil Observasi pada tanggal 14 Oktober 2020
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memenuhi kualitas atas layanan prima di Bank Muamalat Kantor Cabang Manado.
Maka peneliti melakukan penelitian dengan judul “Kualitas Layanan Prima A3
Customer Service di Bank Muamalat Kantor Cabang (KC) Manado”
B. Identifikasi Masalah
Berdasarkan latar belakang masalah diatas maka dapat diidentifikasi
masalahnya pada pelayanan customer service yang artinya kualitas layanan prima
A3 customer service
C. Batasan Masalah
Agar penelitian ini dapat dilakukan dengan fokus, sempurna, dan mendalam
maka penulis memandang penelitian ini perlu dibatasi, oleh sebab itu penulis hanya
berkaitan bagian customer service sebagai bagian penilaian pelayanan prima
dengan menggunakan konsep A3 yang berarti Attitude (Sikap), Attention
(Perhatian), Action (Tindakan) dan strategi pelayanan yang dilakukan oleh Bank
Muamalat Kantor Cabang Manado terhadap nasabah,
D. Rumusan Masalah
Berdasarkan uraian dari latar belakang sebelumnya, dapat ditarik rumusan
masalahnya adalah: Bagaimana Kualitas Layanan Prima A3 pada Customer Service
di Bank Muamalat Kantor Cabang (KC) Manado ?
E. Tujuan Penelitian

8

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka tujuan penelitian ini adalah:
Untuk mengetahui Kualitas Layanan Prima A3 Pada Customer Service di Bank
Muamalat Kantor Cabang (KC) Manado.
F. Kegunaan Penelitian
Sesuai dengan rumusan masalah dan tujuan penelitian yang telah
disebutkan, maka dalam penelitian diharapkan berguna bagi pengembangan ilmu
penegtahuan dan penulis.
a. Penelitian ini diharapakan menambah khazanah keilmuan, yaitu sebagai
acuan penelitian selanjutnya dan diharapkan dapat memberikan
sumbangan teori-teori tengang kualitas layanan prima A3 customer
service.
b. Penulis berharap penelitian ini dapat menjadi bahan masukan didalam
menambah ilmu pengetahuan, terutama yang berkaitan dengan konsep
kualitas layanan prima (quality service excellence)
c. Sebagai salah satu syarat bagi penulis untuk menyelesaikan perkuliahan
di program S1 Jurusan Ekonomi Syariah pada Fakultas Ekonomi dan
Bisnis Islam, Institut Agma Islam Negeri Manado.
G. Definisi Operasional
Sebelum lebih jauh meneliti permasalahan yang diangkat maka terlebih
dahulu penulis akan mengemukakan definisi operasional yang bertujuan untuk
menjemukakan istilah-istilah yang ada dalam topik penelitian yaitu sebagai berikut
1. Kualitas Pelayanan

9

Menurut Martin, Kualitas layanan adalah suatu kemampuan
untuk memenuhi kebutuhan internal dan eksternal pelanggan secara
konsisten sesuai prosedur. Dalam hal ini penyedia jasa dituntut untuk
berusaha mengerti apa yang diinginkan pelanggan, sehingga
mempunyai harapan mendapatkan kualitas pelayanan yang baik.
Sedangkan menurut Kotler, Kualitas jasa harus dimulai dari kebutuhan
pelanggan dan berakhir dengan kepuasan pelanggan serta persepsi
positif terhadap kualitas jasa.11 Yang penulis maksudkan adalah kualitas
pelayanan yang ada di customer service.
Zeithaml, Parasuraman dan Berry dalam buku mereka yang
diberi judul Deliverying Quality Service yang dikutip oleh Hessel Nogi
S. Tangkilisan, indikator kinerja pelayanan, yaitu:12
1. Kompetensi (Compentence)
2. Kesopanan (Courtesy)
3. Kreadibilitas (Credibility)
4. Keandalan (Reliability)
5. Responsivitas (Responsiveness)
6. Komunikasi (Communication)

11 Arista Atmadjati, Layanan Prima Dalam Praktik Saat Ini Edisi 1 Cetakan 1 (Yogyakarta: Grub
Penerbitan CV Budi Utama, 2018).
12
Hessel Nogi S. Tangkilisan, Manajemen Publik (Jakarta: PT Grasindo, 2005).
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2. Pelayanan Prima
Pelayanan Prima merupakan terjemahan dari istilah excellence
service yang secara harfiah berarti pelayanan yang sangat baik atau
pelayanan yang terbaik. Disebut sangat baik atau terbaik, karena sesuai
dengan standar pelayanan yang berlaku atau dimiliki oleh instansi yang
memberikan pelayanan serta memuaskan pelanggan. Instansi pelayanan
harus memiliki standar pelayanan yang dapat menjadi ukuran dalam
memuaskan pelanggan. Pelayanan disebut sangat baik atau terbaik akan
menjadi prima, manakala dapat mampu memuaskan pihak yang dilayani
(pelanggan).13 Pelayanan prima adalah kepedulian kepada pelanggan
dengan memberikan layanan terbaik untuk memfasilitasi kemudahan
pemenuhan kebutuhan dan mewujudkan kepuasannya, agar mereka
selalu loyal kepada organisasi/perusahaan. Adapun indikator Pelayanan
Prima A3 sesuai konsep yang diterapkan Barata yaitu:14
1. Attitude (Sikap)
2. Attention (Perhatian)
3. Action (Tindakan)
3. Customer Service
Kata customer service berasal dari dua kata yaitu “customer”
yang berarti pelanggan, dan “service” yang mengandung arti pelayanan.
Menurut waworuntu istilah customer service yang diterjemahkan dalam

13
14

M. Nur Rianto Al Arif, Dasar-Dasar Pemasaran Bank (Bandung: Alfabeta, 2010).
Atep Adya Barata.
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Bahasa Indonesia mengandung arti melayani nasabah, dimana untuk
bidang bisnis secara umum diartikan sebagai pelayanan pelanggan.
Sedangkan kasmir memberikan pengertian customerservice secara
umum adalah setiap kegiatan yang diperuntukkan atau ditujukan untuk
memberikan kepuasan kepada pihak nasabah, melalui pelayanan, dapat
memenuhi keinginan dan kebutuhan nasabah, jadi pengertian
customerservice adalah sebuah unit kerja yang bertugas untuk melayani
nasabah atau calon nasabah dan dapat memenuhi keinginan dan
kebutuhan nasabah15 Berdasarkan definisi operasional sebagaimana
penjelasan diatas yang penulis maksudkan adalah customer service di
Bank Muamalat sebagai objek penelutian. Adapun indikator dalam
praktiknya tugas customer service adalah sebagai berikut:
1. Sebagai resepsionis
2. Sebagai deskam
3. Sebagai salesman
4. Sebagai customer relation officer
5. Sebagai komunikator

15

Ikatan Bankir Indonesia, Mengelola Kualitas Layanan Perbankan (Jakarta: Gramedia Pustaka
Utama, 2014).
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BAB II
KAJIAN TEORI

A. Tinjauan Teori Tentang Kualitas Pelayanan
1. Pengertian Kualitas Pelayanan
Definisi kualitas pelayanan menurut Wyckof dalam Lovelock, yang dikutip
oleh Bilson Simamora dalam bukunya kualitas layanan dapat didefinisikan sebagai
tingkat keunggulan yang diharapkan dan pengendalian atas tingkat keunggulan
tersebut untuk memenuhi keinginan pelanggan.16
Ada dua faktor utama yang mempengaruhi kualitas layanan, yaitu expected
service dan perceived service. Apabila layanan yang diterima atau dirasakan sesuai
dengan yang diharapkan, maka kualitas layanan dipersepsikan baik dan
memuaskan. Jika layanan yang diterima melampaui harapan pelanggan, maka
kualitas layanan dipersepsikan sebagai kualitas layanan yang ideal. Sebaliknya bila
layanan yang diterima lebih rendah daripada harapan pelanggan., maka kualitas
layanan dipersepsikan buruk. Dengan demikian baik tidaknya kualitas layanan
tergantung pada kemampuan penyedia layanan dalam memenuhi harapan
pelanggan secara konsisten.17
Kualitas Pelayanan menurut Passe yang di kutip oleh Alvi Naslia
mengatakatan kualitas pelayanan dapat diartikan sebagai segala bentuk dari

16

Bilson Simamora, Memenangkan Pasar Dengan Pemasaran Efektiff Dan Profitabel (Jakarta: PT
Gramedia Pustaka Utama, 2003).
17
Bilson Simamora, Memenangkan Pasar Dengan Pemasaran Efektiff Dan Profitabel.
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aktivitas yang dilakukan oleh perusahaan yang bertujuan untuk memenuhi harapan
konsumen. Sedangkan menurut Barata dalam bukunya yang berjudul dasar-dasar
pelayanan prima mengatakan bahwa kualitas pelayanan bukan hanya dilihat dan
ditentukan oleh pihak yang melayani saja akan tetapi lebih banyak pula dilihat dari
segi yang dilayani, karena pihak yang dilayanilah yang menikmati layanana
tersebut sehingga hal tersebut dapat mengukur kualitas pelayanan yang berdasarkan
pada harapan-harapan mereka dalam memenuhi kepuasannya.18 Dalam sumber lain
dijelaskan bahwa Kualitas pelayanan dapat didefiniskan sebagai seberapa jauh
perbedaan antara kenyataan dan harapan para pelanggan atas layanan yang mereka
terima, kualitas pelayanan dapat diketahui dengan cara membandingkan persepsi
para pelanggan atas layanan yang benar-benar mereka terima.19
Menurut Zeithaml yang dikutip oleh Rizki Ramadhan ciri-ciri kualitas jasa
adalah sebagai berikut :
a. Kualitas jasa sangat sulit untuk dilakukan evaluasi dibandingkan dengan
kualitas barang.
b. Kualitas jasa merupakan perbandingan hasil dari pandangan konsumen
antara harapan dan kenyataan.

Alvi Nasila, ‘Analisis Tingkat Kualitas Pelayanan Customer Service Terhadap Kepuasan
Nasabah ; Studi Kasus Pada Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Darussalam’, UIN ArRinary : Banda Aceh, 2019, 12.
19
Nina Indah Febriana, ‘Analisis Kualitas Pelayanan Bank Terhadap Kepuasan Nasabah Pada Bank
Muamalat Indonesia Kantor Cabang Pembantu Tulungagung’, Jurnal Ekonomi Syariah An-Nisbah,
3. 1 (2016), 18.
18
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c. Kriteria untuk menentukan kualitas jasa akhirnya dikembalikan kepada
konsumen sendiri. Pandangan pada suatu kualitas jasa dimulai
bagaimana penyedia jasa dapat memenuhi harapan konsumen.20
Pada prinsipnya, definisi kualitas pelayanan berfokus pada upaya
pemenuhan kebutuhan dan keinginan pelanggan serta ketetapan penyampaiannya
untuk mengimbangi harapan pelanggan. Menurut Rust, et al harapan pelanggan bisa
berupa tiga macam tipe yaitu :
a. Will expectation (akan harapan), yaitu tingkat kinerja yang diprediksi
atau diperkirakan konsumen sewaktu menilai kualitas jasa tertentu.
b. Should expectation (sebaiknya harapan), yaitu tingkat kinerja yang
dianggap sepantasnya diterima konsumen.
c. Ideal expectation (harapan ideal), yaitu tingkat kinerja optimum atau
terbaik yang diharapkan dapat diterima kosumen.21
2. Pengertian Kulitas
Definisi kualitas seperti terdapat pada Kamus Besar Bahasa Indonesia
(KBBI) dimaknai sebagai tingkah baik buruknya sesuatu. Maka untuk mengetahui
sesuatu setiap orang memiliki persepsi yang berbeda-beda dalam mengartikannya.
Kualitas menurut Kotler yang di kutip oleh Bilson Simamora dalam bukunya
mengatakan bahwa kualitas adalah totalitas fitur dan karakteristik yang

Rizki Ramadhan, ‘Analisis Hubungan Kualitas Pelayanan Terhadap Kepuasan Nasabah Pada
Bank Muamalat Cabang BSD’, UIN Jakarta, 2013, 27.
21
Elgita Arum Dwiyanti dan Siti Nur Azizah, ‘Analisis Pengaruh Customer Focused Service
Terhadap Minat Nasabah Pada Produk Berjangka (Deposito, Tabungan Prima Behadiah Dan
Tabungan Rencana Berhadiah) Di Bank Muamalat Indonesia KCU Pondok Indah’, Jurnal Ekonomi
Dan Bisnis, 3. 1 (2018), 22.
20
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memampukan produk memuaskan kebutuhan yang dinyatakan maupun tidak
dinyatakan. Maksudnya, pengertian yang diberikan Kotler pun mengatakan kualitas
sebagai persepsi merupakan bagian kualitas secara khusus. Tentunya kualitas
berdasarkan persepsi konsumen. Soal kualitas juga demikian kualitas menurut
persepsi konsumen (perceivedquality) yang terpenting adalah persepsi di mata
konsumen.22
Menurut Kotler yang dikutip oleh Christine Widilestari dalam jurnalnya
bahwa kualitas harus dimulai dari kebutuhan pelanggan dan berakhir pada persepsi
pelanggan. Ini berarti bahwa citra kualitas yang baik bukan berdasarkan sudut
pandang pelanggan. Definisi ini didukung oleh pendapat Gale dan Buzzel yang
dimaksud dengan kualitas adalah perceived quality atau persepsi pelanggan.
Sedangkan menurut Elhaitammy peran contract personnel adalah sangat penting
dalam menentukan kualitas jasa, setiap perusahaan memerlukan service excellence,
yaitu pelayanan yang unggul, yakni suatu sikap atau cara kayawan dalam melayani
pelanggan secara memuaskan.23
Menurut Deming Yang di kutip oleh Ahmad Khusaini menayatakan kualitas
adalah apapun yang menjadi kebutuhan dan keinginan konsumen. Menurut Toni
Wijaya kualitas adalah sesuatu yang diputuskan oleh pelanggan. Artinya kualitas
didasarkan pada pengalaman aktual pelanggan atau konsumen terhadap produk atau
jasa yang diukur berdasarkan persyaratan-persyaratan tersebut. Dan menurut

22

Bilson Simamora, Panduan Riset Perilaku Konsumen (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama,
2008).
23
Christine Widilestari, ‘Konsep Balanced Scorecard Dan Kendala Penerapannya’, Jurnal STIE
Semarang, 3. 2 (2011), 4.
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Nurhasyimad menyatakan bahwa pada dasarnya kualitas mengacu pada pengertian
pokok yaitu kualitas terdiri dari sejumah keistimewaan produk/jasa, baik
keistimewaan langsung maupun keistimewaan yang dapat memenuhi kebutuhan
konsumen. Kualitas merupakan suatu kondisi dinamis yang berpengaruh terhadap
produk/jasa, manusia proses dan lingkungan yang memenuhi atau melebihi harapan
konsumen.24
Menurut dari Standar Nasionla Indonesia (SNI) kualitas adalah keseluruhan
ciri dari karakteristik produk atau jasa yang kemampuannya memuasakan
kebutuhan, baik yang dinyatakan secara tegas maupun tersamar. Terdapat beberapa
definisi kualitas, di antaranya:25
a. Kualitas adalah kesesuaian dengan tujuan atau manfaatnya
b. Kualitas adalah sesuatu yang berbeda dengan untuk orang yang berbeda
dan tergantung pada waktu dan tempat atau dikatakan sesuai dengan
tujuan
c. Kualitas adalah suatu kondisi dinamis yang berkaitan dengan produk,
pelayanan, orang, proses, dan lingkungan yang memenuhi atau melebihi
apa yang diharapkan.
Perusahaan tentunyan akan saling berkompetesi untuk meningkatkan
kualitas produk/jasa yang ditujukan untuk pemenuhan dan dalam rangka
memuasakan kebutuhan serta keinginan konsumen. Menurut Kotler dan Keller ada

Ahmad Khusaini, ‘Analisis Kualitas Pelayanan Terhadap Kepuasan Konsumen Di Spa Club
Arena Yogyakrta’, Universitas Negeri Yogyakarta, 2016, 3.
25
Debrina Puspita Andriani, Desain Dan Analisis Eksperimen Untuk Rekayasa Kualitas (Malang:
UB Press, 2017).
24
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tiga langkah yang dapat diambil perusahaan jasa untuk meningkatkan kendali
kualitas jasa yaitu sebagai berikut:26
1) Berinfestasi dalam prosedur ketenaga kerjaan dan pelatihan yang baik,
merekrut karyawan yang tepat dan memberikan pelatihan yang bagus
adalah hal yang sangat penting. Karyawan yang terlatih dengan baik
memiliki enam karakteristik yaitu:
a) Kompetensi:

memiliki

keahlian

dan pengetahuan yang

diperlakukan.
b) Kesopanan: ramah, sopan, dan menghargai orang lain.
c) Kredibilitas: dapat dipercaya.
d) Keandalan: dapat diperacaya
e) Responsifitas: merespon permintaan dan masalah pelanggan
dengan cepat.
f) Komunikasi:

berusaha

memahami

pelanggan

dan

berkomunikasi dengan jelas.
2) Menstandarisasikan proses kinerja jasa diseluruh organisasi
3) Mengamati kepuasan pelanggan menerapkan system saran dan keluhan,
survei pelanggan, dan berbelanja perbandingan.
Setiap organisasi secara keseluruhan harus memperlihatkan kualitas. Semua
ini mengarahkan mengenai kualitas, yaitu tingkat dimana produk sesuai dengan
spesifikasi dan harapan pelanggan.

26

Ahmad Khusaini.
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3. Pengertian Pelayanan
Pelayanan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) dinyatakan
pelayanan adalah perihal dan memudahkan yang diberikan sehubungan dengan jual
beli barang dan jasa. Pentingnya pelayanan terlihat dari pengertian pelayanan
menurut beberapa ahli. Di kutip oleh soetanto Hadinoto dalam bukunya, Menurut
Sam Walton, dan Wal-Mart, tujuan perusahaan untuk memenuhi pelayanan kepada
nasabah/pelanggan, bukan hanya tujuan yang terbaik, tetapi juga melegenda. Dan
Menurut Kotler berpendapat bahwa pelayanan adalah aktivitas tambahan di luar
tugas pokok yang diberikan kepada pelanggan atau nasabah, dan sebagainya, serta
dirasakan baik seabagai penghargaan maupun penghormatan.27
Menurut Nina Indah Febriana yang dikutip dalam jurnalnya menyatakan
Pelayanan adalah suatu aktifitas atau serangkaian aktivitas yang bersifat tidak kasat
mata yang terjadi sebagai akibat adanya interaksi antara konsumen dengan
karyawan atau hal-hal lain yang disebabkan oleh perusahaan pemberi layanan yang
dimaksudkan untuk memecahkan permasalahan konsumen. Hal ini menjelaskan
bahwa pelayanan adalah bentuk sistem, prosedur atau metode tertentu yang
diberikan kepada orang lain dalam hal pelanggan agar kebutuhan pelanggan
tersebut dapat terpenuhi sesuai dengan harapan mereka.28
Tujuan pelayanan adalah memberikan pelayanan yang dapat memenuhi dan
memuaskan pelanggan sesuai dengan kebutuhan pelanggan dalam rangka;29

27

Soetanto Hadinoto, Bank Ritel Dan Customer (Jakarta: PT Elex Media Kompotindo, 2009).
Nina Indah Febriana.
29
Freddy Rangkuti, Customer Care Excellence Meningkatkan Kinerja Perusahaan Melalui
Pelayanan Prima (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2007).
28
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a. Memberdayakan masyarakat sebagai pelanggan pelayanan
b. Membangun dan menumbuhkan kembali kepercayaan pelanggan atau
nasabah kepada perusahaan
Manfaat dari pelayanan dan peningkatan kualitas pelayanan perusahaan
kepada pelanggan atau nasabah sebagai berikut:
a. Acuan untuk pengembangan penyusunan standar pelayanan
b. Acuan untuk pelayanan pelanggan atau stakeholder dalam kegiatan
pelayanan (why, when, whom, where, and how. Pelayanan mesti
dilakukan).
Pelayanan bertitik tolak pada upaya pelaku bisnis untuk memberikan
layanan

terbaiknya

sebagai

wujud

kepedulian

perusahaan

kepada

pelanggan/konsumen. Secara sederhana, pelayanan adalah suatu pelayanan terbaik
dalam memenuhi harapan dan kebutuhan pelanggan. Dengan kata lain, pelayanan
merupakan suatu pelayanan yang memenuhi standar kualitas yang sudah
ditentukan. Dapat disimpulkan bahwa pelayanan menunjuk pada pengertian
pemenuhan standar atau persyaratan tertentu. Selain itu pelayanan sebagai upaya
untuk melakukan perbaikan dan penyempurnaan secara terus menerus dalam
pemenuhan kebutuhan pelanggan sehinggan memuaskan.
4. Standar Kualitas Pelayanan
Dimensi Kualitas Pelayanan untuk mengukur sejauh mana kualitas
pelayanan mampu mempengaruhi kepuasan konsumen diperlakukan suatu dimensi
yang dapat mewakili kualitas pelayanan. Ada lima dimensi layanan yang harus
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dipenuhi dalam pelayanan menurut Zeithaml, mendefinisikan lima kategori kualitas
jasa (pelayanan) yang disebut sebagai SERVQUAL (Service Quality) untuk
memudahkan dalam mengingat kelima elemen kunci jasa, digunakan akronim
RATER yaitu realibility, assurance, tangible, emphaty, dan responsiveness. Kelima
kualitas jasa yang perlu diperhatikan oleh manajemen industri jasa dalam Gaspersz
adalah:30
a. Kehandalan (reliability), adalah kemampuan perusahaan yang dapat
diandalkan untuk memberikan pelayanan sesuai dengan yang dijanjikan
secara akurat dan terpercaya.31 Kinerja harus sesuai dengan harapan
pelanggan yang berarti tepat waktu, pelayanan yang sama untuk semua
pelanggan tanpa kesalahan sikap yang simpatik, dan dengan akurasi
yang tinggi.32
b. Jaminan

(assurance),

yakni

perilaku

para

karyawan

mampu

menumbuhkan kepercayaan pelanggan terhadap perusahaan dan
perusahaan bisa menciptakan rasa aman bagi para pelangganyya.
Jaminanan juga berarti bahwa para karyawan selalu bersikap sopan dan
menguasai pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan untuk
menangani setiap pertanyaan atau masalah pelanggan.33
c. Berwujud (tangible), berkaitan dengan fasilitas-fasilitas fisik, peralatan,
dan penampilan, dari personel pemberi jasa.
30

Penampilan dan

Asmara Indahingwati, Kepuasan Konsumen Dan Kualitas Layanan (Surabaya: Cv Jakad
Publishing, 2019).
31
Sri Imelda, ‘Kualitas Pelayanan Customer Service Dan Loyalitas Nasabah Pada Bank BRI Unit
Veteran Banjarmasin’, Jurnal INTEKNA, 17. 2 (2017), 107.
32
Elgita Arum Dwiyanti dan Siti Nur Azizah.
33
Rizki Ramadhan.
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kemampuan sarana dan prasarana fisik perusahaan yang dapat
diandalkan keadaan lingkungan sekitarnya merupakan bukti nyata dari
pelayanan yang diberikan oleh pemberi jasa.
d. Empati (Emphaty), Berarti perusahaan memahami masalah para
pelanggannya dan bertindak demi kepentingan pelanggan, serta
memberikan perhatian personal kepada para pelanggan dan miliki jam
operasinya yang nyaman.34
e. Daya tanggap (Responsiveness), berhubungan dengan kesediaan dan
kemampuan para karyawan untuk membantu para pelanggan dan
merespon permintaan mereka, serta menginformasikan kapan jasa akan
diberikan dan kemudian memberikan jasa secara cepat.
Standar pelayanan sebagai tolak ukur yang dipergunakan sebagai pedoman
penyelenggaraan pelayanan dan acuan penilaian kualitas pelayanan sebagai
kewajiban dan janji penyelenggara kepada pelanggan atau nasabah dalam rangka
pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau dan teratur.

34

Rizki Ramadhan.
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B. Landasan Hukum Kualitas Pelayanan
Landasan hukum kualitas pelayanan terdapat pada Q.S Ali Imran Ayat 159
sebagai berikut:

ًّ َٱَّلل لِنتَ لَ ُه ۡ ۖۡم َولَ ۡو ُكنتَ ف
َ غ ِلي
ۡ َب َلَنفَضُّواْ ِم ۡن َح ۡول ِۖۡكَ ف
ف
َ ظا
ِ ظ ۡٱلقَ ۡل
ِ فَ ِب َما َر ۡح َم ٖة ِمنَ ه
ُ ٱع
ۡ ع ۡن ُه ۡم َو
ٱَّلل إِ هن ه
ُّٱَّللَ ي ُِحب
ِ ِۚ علَى ه
َ عزَ مۡ تَ فَت ََو هك ۡل
َ ٱست َۡغ ِف ۡر لَ ُه ۡم َوشَا ِو ۡره ُۡم فِي ٱ ۡۡلَمۡ ۖۡ ِر فَإِذَا
َ
١٥٩ َۡٱل ُمت ََو ِكلِين
Terjemahannya:
“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
ampun bagi mereka dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu.
Kemudian apaila kamu telah membulatkan tekat maka bertawakallah kepada Allah.
Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakal kepada-Nya.”35
Beberapa acuan yang umum diantaranya terdapat dalam surah Thaha ayat44
Allah SWT berfirman :

Terjemahannya :

َ ُفَق
٤٤ وَل لَ ۥهُ قَ ۡو اَل لهيِ انا لهعَله ۥهُ يَتَذَ هك ُر أ َ ۡو يَ ۡخش َٰى

Maka bicaralah kamu berdua kepadanya dengan yang lemah lembut,
mudah-mudahan ia ingat atau takut. (Q.s. Thaha: 44)36

35
36

Kementrian Agama, Al-Qur’an Dan Terjemahannya (Jakarta: Kencana, 2009).
Kementrian Agama, Al-Qur’an Dan Terjemahannya (Jakarta: Kencana, 2009).
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C. Tinjauan Teori Tentang Pelayanan Prima
1. Pengertian Pelayanan Prima
Menurut Zaenal Mukarom yang di kutip oleh Joao Muni dalam bukunya
Pelayanan Prima merupakan terjemahan dari “excellent sevice” yang secara harfiah
berarti pelayanan yang sangat baik atau pelayanan terbaik. Disebut sangat baik atau
terbaik karena sesuai dengan standar pelayanan yang berlaku atau dimiliki oleh
instansi yang memberikan pelayanan. Apabila instansi pelayanan belum memiliki
standar pelayanan, pelayanan disebut sangat baik atau terbaik atau akan menjadi
prima, manakalah dapat atau mampu memuaskan pihak yang dilayani
(pelanggan).37
Lebih lanjut menurut Barata di kutip oleh Silviana Oktaferi Putri. Barata
mendefinisikan pelayanan prima, sebagai suatu kegiatan atau urutan kegiatan yang
terjadi dalam interaksi langsung atara seseorang dengan orang lain atau mesin,
secara fisik untuk menyediakan kepuasan pelanggan. Kepuasan pelanggan
merupakan bagian dari terpenuhinya kebutuhan akan pelayanan yang diberikan.
Pelayanan yang dibutuhkan orang lain, ketika seseorang merasa tidak mampu
memenuhi kebutuhannya sendiri.38 Sedangkan Barata menambahkan pelayanan
prima adalah kepedulian kepada pelanggan dengan memberikan layanan terbaik

37

Joao Muni, Aspek-Aspek Desentralisasi Teori Dan Aplikasi Pelayanan Prima (Jakarta: Kencana,
2019).
38
Silviana Oktaferi Putri, ‘Implementasi Pelayanan Prima (Service Excellence) Pada Pelayanan
Publik Di Bagian Perizinan Penelitian Asing Kementrian Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi
Publik’, Universitas Negeri Jakarta, 2018, 16.
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untuk memfasilitasi kemudahan pemenuhan kebutuhan dari mewujudkan
kepuasannya, agar mereka selalu royal kepada perusahaan.
Dalam memberikan pelayanan yang prima sebagai usaha untuk mencapai
kepuasan dan loyalitas nasabah, pihak produsen jasa dapat berpedoman pada
pelayanan prima (service excellence). Adapun unsur pokok pelayanan prima
menurut Tjiptono pelayanan prima (service excellence) terdiri dari 4 unsur pokok,
antara lain:39
a. Kecepatan; Kecepatan adalah kemampuan untuk membantu nasabah
dan memberikan layanan yang cepat.
b. Ketepatan; Pelayanan yang cepat disertai dengan ketepatan sesuai
dengan keinginan nasabah.
c. Keramahan; Untuk mencapai kerjasama yang baik, keramahan
merupakan kunci keberhasilan suatu pelayanan.
d. Kenyamanan; Suasana yang nyaman sangat berengaruh dalam
membangun kinerja karyawan serta untuk menciptakan nasabah yang
loyal.
Menurut Rahmayanty pelayanan prima adalah secra harfiah berarti
pelayanan yang terbaik (service excellence) yaitu:40
a. Pelayanan yang sangat baik dan melampaui harapan pelanggan.
b. Pelayanan yang memiliki ciri khas kualitas (qualitas nice).
Handini Khaerunnisa, ‘Pengaruh Pelayanan Prima Terhadap Kepuasan Nasabah’, Jurnal Studi
Akuntansi Dan Bisnis, 1. 1 (2014), 49.
40
Febi Silvia, ‘Pelayanan Prima Dan Kepuasan Pelanggan Di Kantor Pelayanan Perbendaharaan
Negara (KPPN) Makassar’, Jurnal Ilmu Admistrasi Negara, Universitas Negeri Makassar, 2018, 4.
39
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c. Pelayanan dengan standar kualitas yang tinggi dan selalu mengikuti
perkembangan kebutuhan pelanggan setiap saat, secara konsisten
dan akurat (handal).
d. Pelayanan yang memenuhi kebutuhan praktis (practical needs) dan
kebutuhan emosional (emotional needs) pelangan.
Berdasarkan beberapa pendapat para ahli mengenai pelayanan prima, maka
dapat disimpulkan bahwa pelayanan prima, merupakan pelayanan yang mampu
memberikan kelebihan melampaui harapan. Pelayanan prima adalah pelayanan
yang menggunakan standar kualitas sangat baik dengan tujuan memuasakan dan
memenuhi harapan pelanggan. Semakin tinggi standar kualitas pelayanan maka
semakin tinggi tingkat kepuasan pelanggan, tetapi semakin rendah standar kualitas
pelayanan maka tingkat kepuasan pelanggan akan rendah.
2. Tujuan dan Manfaat Pelayanan Prima
Menurut Sutopo dan Adi Suryanto yang dikutip oleh Arista Atmadjati
dalam bukunya mengungkapkan bahwa tujuan dari pelayanan prima adalah
memberikan pelayanan yang dapat memenuhi dan memuaskan pelanggan atau
masyarakat serta memberikan fokus pelayanan yang lebih baik kepada pelanggan.41
Pelayanan prima dilaksanakan dari 2 sektor yaitu:42
a. Sektor Publik: Pada sektor publik didasarkan pada aksioma bahwa
“pelayanan prima adalah pemberdayaan”

41

Arista Atmadjati.
Eka Budi Rahayu, ‘Pentingnya Pelayanan Prima Di Kantor’, Universitas Negeri Yogyakarta,
2014, 10.
42
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b. Sektor Bisnis: Pada sektor bisnis atau swasta pelayanan bertujuan atau
berorientasi pada profit atau keuntungan.
Pelayanan

prima

bertujuan

memberdayakan

masyarakat,

bukan

emperdayakan sehingga akan menumbuhkan kepercayaan publik atau masyarakat
kepada pemerintahannya. Adapun kepercayaan adalah awal atau modal dari
kolaborasi dari partisipasi masyarakat dalam program-program pembangunan.
Menurut Suyyety dan Gita Kurniawan tujuan dari pelayanan prima adalah
untuk menimbulkan kepercayaan dan kepuasan kepada pelanggan, dan untuk
menjaga agar pelanggan merasa dipentingkan dan diperhatikan segala
kebutuhannya, untuk mempertahankan pelanggan agar tetap setia menggunakan
barang/jasa yang kita tawarkan.
Adapun manfaat pelayanan prima menurut Komar yaitu pelayanan prima
bermanfaat meningkatkan kualitas pelayanan pemerintah kepada masyarakat
sebagai pelanggan dan sebagai acuan untuk pengembangan penyusunan standar
pelayanan. Baik pelayanan, pelanggan atau stakeholder dalam kegiatan pelayanan
akan memiliki acuan mengenai mngapa, kapan, dengan siapa, dimana, dan
bagaimana pelayanan yang harus dilakukan.
Manfaat pelayanan prima menurut Fandy Tjiptono pelayanan prima sangat
bermanfaat terhadap keberlangsungan suatu perusahaan, terutama untuk memikat
para pelanggan. Mewujudkan pelayanan prima bukanlah hal yang mudah dan perlu
adanya strategi. Strategi yang perlu dilakukan agar pelaksanaan pelayanan prima
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dapat terwujud. Maka dapat disimpulkan bahwa pelayanan prima bermanfaat
untuk:43
1) Upaya peningkatan kualitas pelayanan dan acuan pengembangan
penyusunan standar pelayanan
2) Menciptakan komunikasi yang harmonis, dan meningkatkan rasa
simpatik terhadap pelanggan
3) Mendorong untuk menghasilkan produk baru yang berkualitas.
Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pelayanan prima dapat
memberikan pelayanan yang terbaik kepada customer atau pelanggan agar
customer merasa diperhatikan dan merasa senang terhadap pelayanan diberikan.
3. Konsep Pelayanan Prima
Keberhasilan dalam mengembangkan dan melaksanakan pelayanan prima
tidak terlepas dari kemampuan dalam pemilihan konsep pendekatannya.
Mengembangkan pola pelayanan prima berdasarkan konsep A3 Adapun konsep
pelayanan prima menurut Barata yaitu:44
1) Attitude (Sikap)
Attitude (Sikap) didefinisikan sebagai pilihan reaksi atau respons
terhadap

segala

kejadian

baik

atau

buruk

yang

menimpa

pelanggan/nasabah ditunjukkan dengan perilaku atau tindakan.45

Fena Wulandari, ‘Pelaksanaan Pelayanan Prima Pada Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan
Kabupaten Purworejo’, Jurnal Pendidikan Administrasi Perkantoran, 7. 1.Universitas Negeri
Yogyakarta (2018), 32.
44
Atep Adya Barata.
45
Jazak Yus Afriansyah, Service Excellence (Jakarta: PT Elex Media Kompotindo, 2019).
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Perilaku tertentu yang harus ditonjolkan ketika berhadapan dengan
pelanggan. Sikap pelayanan yang diharapkan tertanam pada diri para
karyawan adalah sikap yang baik, ramah, penuh simpatik, dan
mempunyai rasa memiliki yang tinggi terhadap perushaan. Sikap yang
diharapkan berdasarkan konsep pelayanan prima adalah:46
a. Sikap pelayanan prima berarti mempunyai rasa kebanggaan
terhadap pekerjaan.
b. Memiliki pengabdian yang besar terhadap pekerjaan
c. Senantiasa menjaga martabat dan nama baik perusahaan
d. Sikap pelayanan prima adalah : “benar atau salah tetap perusahaan
2) Attention (Perhatian)
Kepedulian penuh terhadap pelanggan, yang berkaitan dengan
kebutuhan dan keinginan pelanggan, maupun memahami saran dan
kritiknya. Dalam melakukan kegiatan layanan, seorang petugas pada
perusahaan industri jasa pelayanan harus senantiasa memperhatikan dan
mencermati

keinginan

pelanggan.

Apabila

pelanggan

sudah

menunjukkan minat untuk membeli suatu barang/jasa yang kita
tawarkan segera saja layani pelanggan tersebut dan tawarkan bantuan,
sehingga pelanggan merasa puas dan terpenuhi keinginannya.47

Ratna Suminar, ‘Pelayanan Prima Pada Orang Tua Siswa Di Sempoa SIP TC Paramount
Summarecon’, Jurnal Sekretari UNPAM, 4. 1 (2017), 10.
47
Ratna Suminar.
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Lingkup perhatian pada pelanggan memang luas, namun dalam
pelayanan prima konsep perhatian tersebut mencakup tiga hal yaitu LOT
(Listening, Observing, Thinking).48
a) Listening ialah mendengarkan aktif dan memahami kebutuhan
pelanggan
b) Observing ialah mengamati tipe pelanggan dan menyesuaikan
layanan untuknya
c) Thinking ialah berpikir dan memperkirakan kebutuhan pelanggan.
Bersedia menjadi mitra pelanggan dengan mengatasi permasalahan
pelanggan
Hal-hal lain yang perlu diperhatikan menyangkut bentuk-bentuk pelayanan
berdasarkan konsep perhatian adalah sebagai berikut:49
a) Mengucapkan salam pembuka pembicaraan.
b) Menanyakan apa saja keinginan pelanggan.
c) Mendengarkan dan memahami keinginan pelanggan.
d) Melayani pelanggan dengan cepat, tepat dan ramah.
e) Menempatkan kepentingan pelanggan pada nomor urut 1.
3) Action (Tindakan)
Pada konsep tindakan dapat diartikan sebagai rangkaian perbuatan nyata
yang dilakukan untuk mewujudkan pemberian layanan terbaik bagi

48

Wildan Zulkarnain dan Raden Bambang Sumarsono, Manajemen Perkantoran Profesional
(Malang: Gunung Samudra, 2015).
49
Ratna Suminar.
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pelanggan. Tindakan yang tergolong pada tindakan nyata adalah semua
upaya yang dilakukan sejak seseorang/kelompok merencanakan untuk
mendirikan perusahaan, menyelenggarakan aktifitas produksi barang
atau pembentukan jasa sampai dengan memberikan layanan langsung.50
Contoh dari konsep tindakan sebagai berikut:
1) Segera mencatat pesanan pelanggan
2) Menegaskan kembali kebutuhan/pesanan pelanggan
3) Menyelesaikan transaksi pembayaran pesanan pelanggan
4) Mengucapkan terimakasih diiringi harapan pelanggan kembali
4. Ciri-Ciri Pelayanan Pelayanan Prima
Dalam melayani nasabah hal-hal yang perlu diperhatikan adalah kepuasan
nasabah terhadap pelayanan yang diberikan. Praktiknya pelayanan yang baik
memilki ciri-ciri tersendiri dan hampir semua perusahaan menggunakan kriteria
yang sama untuk membentuk ciri-ciri pelayanan yang baik.51
Berikut ini ciri-ciri pelayanan yang baik terhadap nasabah, sebagai berikut:
a. Memiliki kepribadian yang baik .
Kenyamanan nasabah juga sangat tergantung dari petugas nasabah
customer service yang melayaninya. Petugas customer service harus
ramah,

sopan,

menarik,

cepat

tanggap,

pandai

bicara,

Deny Indrawan Saputra, ‘Pelayanan Prima (Service Excellence) Di PT Nur Dhuha Wisata’, UIN
Sunan Sampel Surabaya, 2018, 30.
51
Kasmir, Etika Customer Service (Jakarta: PT Raja Grafindo Perseda, 2005).
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menyenangkan serta pintar, karena kenyamanan nasabah sangat
tergantung dari karyawan yang melayaninya.
b. Tersedia sarana dan prasarana yang baik.
Sarana dan prasarana yaitu peralatan dan fasilitas yang dimiliki
harus dilengkapi oleh kemajuan teknologi masa kini. Karena
berpengarruh pada pelayanan yang prima.
c. Bertanggung jawab kepada setiap nasabah.
Dalam menjalankan kegiatan pelayanan customer service harus
mampu melayani dari awal hingga selesai. Nasabah akan merasa
puas jika customer service bertanggung jawab terhadap pelayanan
yang diberikan
d. Mampu melayani secara cepat dan tepat.
Dalam melayani nasabah diharapkan harus sesuai prosedur.
Layanan yang diberikan sesuai jadwal untuk pekerjaan tertentu dan
jangan membuat kesalahan dalam arti pelayanan yang diberikan
sesuai dengan keinginan nasabah.
e. Mampu berkomunikasi
Petugas customer service artinya karyawan harus mampus dengan
cepat memahami keinginan nasabah. Selain itu, karyawan harus
dapat berkomunikasi dengan bahasa yang jelas dan mudah
dimengerti. Komunikasi harus dapat membuat nasabah senang.
f. Berusaha memahami kebutuhan nasabah
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Customer service harus cepat dan tanggap apa yang diinginkan oleh
nasabah. Petugas customer service yang lambat akan membuat
nasabah merasa tidak puas dengan pelayanannya sehingga nasabah
meninggalkan bank.
g. Mampu memberikan kepercayaan kepada nasabah
Kepercayaan calon nasabah kepada bank mutlak diperlukan
sehingga calon nasabah mau menjadi nasabah bank yang
bersangkutan. Demikian pula untuk menjaga nasabah yang lama
agar dapat menjaga kepercayaan.52
D. Tinjauan Teori Tentang Customer Service
1. Pengertian Customer Service
Customer service merupakan suatu bagian dari unit organisasi yang berada
di front office yang berfungsi sebagai sumber informasi dan perantara bagi bank
dan nasabah yang ingin mendapatkan jasa-jasa pelayanan maupun produk-produk
bank.53
Berdasarkan pemaparan diatas, dapat disimpulkan bahwa customer service
adalah suatu kegiatan pelayanan yang digunakan untuk memberikan informasi
kepada nasabah yang ditujukan untuk meningkatkan kepuasan nasabah

52
53

Kasmir, Etika Customer Service.
Ikatan Bankir Indonesia.
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2. Tugas dan Fungsi Customer Service
Sebagai seorang customer service tentu telah ditetapkan fungsi dan tugasnya
harus diembannya. Fungsi dan tugas ini harus dilaksanakan sebaik mungkin dalam
arti dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Kemudian customer service harus
bertanggung jawab dari awal sampai selesainya suatu pelayanan nasabah.
Fungsi dan tugas-tugas customer service harus benar-benar dipahami
sehingga seorang customerservice dapat menjalankan tugasnya secara prima.54
Dalam praktiknya fungsi customer service adalah sebagai berikut:
a. Sebagai resepsionis, artinya seorang customer service berfungsi sebagai
penerima tamu yang datang ke bank dalam hal ini menerima tamu
customer service harus bersikap dengan ramah tamah, sopan, dan
menyenangkan.
b. Sebagai deskman, artinya seorang customer service berfungsi sebagai
orang yang melayani berbagai macam aplikasi yang diajukan nasabah
atau calon nasabah.
c. Sebagai Salesman, artinya customer service berfungsi sebagai orang
yang menjual produk perbankan sekaligus sebagai pelaksanaan cross
selling
d. Sebagai customer relation officer, yaitu berfungsi sebagai orang yang
dapat membina hubungan baik dengan seluruh nasabah, termasuk

54

Kasmir, Pemasaran Bank (Jakarta: Prenada Media Group, 2004).
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merayu atau membujuk agar nasabah tetap bertahan tidak lari-lari bank
yang bersangkutan apabila menghadapi masalah.
e. Sebagai komunikator, artinya customer servicce berfungsi sebagai
orang yang menghubungi nasabah dan memberikan informasi tentang
segala sesuatu yang ada hubungannya antara bank dengan nasabah.
Kemudian tugas-tugas customer service yang sesuai dengan
fungsinya adalah sebagai berikut:55
1) Sebagai resepsionis
Dalam hal ini customer service bertugas menerima tamu/nasabah yang
datang ke bank dengan ramah tamah, sopan, tenang, simpatik, menarik,
dan menyenangkan. Dalam hal ini customer service harus bersikap
selalu memberi perhatian, berbicara dengan suara yang lembut dan jelas.
Penggunaan Bahasa yang mudah dimengerti oleh nasabah.
2) Sebagai deskam
Sebagai deskam tugasnya custome rservice antara lain memberikan
informasi mengenai produk-produk bank, menjelaskan manfaat dan ciriciri produk bank. Kemudian menjawab pertanyaan nasabah mengenai
produk bank serta membantu nasabah mengisi formulir aplikasi
3) Sebagai salesman

55
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Sebagai salesman, tugas customer service bank adalah menjual produk
perbankan melakukan cross selling, 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 relation officer
Dalam hal ini tugas seorang customerservice harus menjaga image bank
dengan cara membina hubungan baik dengan seluruh nasabah, sehingga
nasabah merasa senang, puas, dan makin percaya kepada bank. Yang
terpenting adalah sebagai penghubung antara bank dengan seluruh
nasabah.56
5) Tugas komunikator
Tugas customer service yang terakhir sebagai komunikator adalah
memberikan segala informasi dan kemudahan-kemudahan kepada
nasabah. Di samping itu, juga sebagai tempat penampung keluhan,
keberatan, atau konsultasi.57
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3. Dasar-dasar Pelayanan Prima Customer Service
Dasar-dasar pelayanan harus dikuasai oleh seorang customer service
sebelum melakukan tugasnya, mengingat karakter masing-masing nasabah yang
sangat beragam. Berikut ini adalah dasar-dasar pelayanan yang harus dipahami oleh
seorang customer service.58
a. Berpakaian dan berpenampilan rapih dan bersih, harus sepadan
dengan kombinasi yang menarik antara baju dan celana yang
dikenakan sehingga mampu menarik perhatian pelanggan seakan
terkesan bagi pelanggan yang dilayani.
b. Percaya diri, bersikap akrab, penuh dengan senyum, seorang
customer service harus tegas, tidak boleh ragu-ragu, dan seakan
mengenal nasabah sudah lama, serta murah senyum agar nasabah
tidak bosan.
c. Menyapa dengan lembut dan berusaha menyebut nama apabila
mengenalnya, namun jika tidak mengenal maka cukup dengan
menyapa bapak/ibu
d. Tenang, sopan, hormat, serta tekun mendengarkan setiap
pembicaraan nasabah.
e. Berbicara dengan bahasa yang baik dan benar artinya dalam
berkomunikas seorang customer harus mampu menggunkan Bahasa

Risdayanti Harun, ‘Pengaruh Pelayanan Customer Service Terhadap Kepuasan Nasabah Pada
Bank Syariah KCP Sungguminas’, UIN Alauddin Makassar, 2016, 24.
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Indonesia yang benar, jelas tidak kaku sehingga nasabah mengrti
penyampaian yang sedang dijelaskan.
f. Bergairah serta penuh semangat dalam melayani nasabah sehingga
tidak terlihat lesu atau tidak bersemangat. Tunjukkan pelayanan
yang prima, seakan-seakan memang anda terkesan menarik di
hadapan pelanggan.
g. Jangan menyela atau memotong pembicaraan pada saat nasabah
mengajukan pertanyaan yang urjen untuk mereka ketahui
penjelasannya
h. Mampu meyakini serta memberikan kepuasan terhadap nasabah
i. Meminta bantuan rekan kerja dengan tidak mengurangi wibawa
seorang customer service sehingga tidak menimbulkan asumsi yang
buruk dihadapan pelanggan.59
j. Jika belum dapat melayani beritahukan kepastian akan layanan yang
akan diselesaikan jika terjadi kerusakan sistem atau gangguan
internal maupun eksternal. Dalam melayani nasabah customer
service harus menunjukkan pelayanan prima kepada nasabah.
Berdasarkan uraian diatas, dapat dipahami bahwa dasar-dasar pelayan prima
customer service bila dapat dilakukan dengan baik akan membantu bank untuk
melakukan pelayanan yang terbaik.
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E. Penelitian Terdahulu
Penelitian terdahulu adalah penelusuran terhadap studi karya-karya
terdahulu yang berdekatan atau berdekatan topiknya dengan penelitian yang sedang
dilakukan untuk menghindari duplikasi, plagiasi, menjamin keaslian dan keabsahan
penelitian yang dilakukan. Berdasarkan pengamatan dan pengetahuan penelitian
bahwa peneliti dianggap terkait dengan penelitian yang peneliti lakukan adalah
sebagai berikut:
Tabel 2.2
Penelitian Terdahulu
No.
1.

2.

Nama
Penelitian
Deny Indrawan
Saputra (UIN
Sunan Ampel
Surabaya, 2018)

Judul
Penelitian
Pelayanan
Prima (Service
Excellence) Di
PT Nur Dhuha
Wisata

Silviana
Oktaferi Putri
(UIN Jakarta,
2016)

Implementasi
Pelayanan
Prima (Service
Excellence)
Pada Pelayanan
Publik di
bagian Perzinan
Penilitian Asing
Kementrian
Riset,
Teknologi, dan
Pendidikan

Persamaan

Perbedaan

Sama-sama
meneliti tentang
kualitas
pelayanan prima
dan kepuasan
pelanggan
dengan
menggunakan
metode
penelitian data
kualitatif

Penelitian ini
berfokus pada
penyelenggara
tour dan travel
umroh dalam haji
mabrur mandiri
surabaya,
sedangkan
penelitian saya
berfokus pada
Pelayanan Prima
A3 customer
service
Peneliti ini
digunakan dan
berfokus pada
implementasi
pelayanan prima
pada instansi
pelayanan publik
sebagai acuan
bagi instansi lain
yang bergerak
dibidang yang
sama. Dan

Penelitian ini
sama-sama
membahas
mengenai
pelayanan
prima, dan
menggunakan
metode data
kualitatif
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Tinggi
Republik
Indonesia

3.

Rinda Feni
Yolanda (IAIN
Metro, 2020)

Strategi
Pelayanan
Prima
Customer
Service
Perspektif
Bisnis Islam di
BPRS
Kotabumi
Kantor Kas
Bukit
Kemuning

4.

Siti Rokhani,
(IAIN
Ponorogo,
2019)

Pengaruh
Kompetensi
Teller dan
Pelayanan
Prima
Customer
Service

sedangkan
penelitian saya
berfokus pada
kualitas layanan
prima A3 pada
costumer service
dengan kepuasan
nasabah
Dari penelitian
Dalam penelitian
ini sama-sama
ini melaksanakan
membahas
pelayanan prima
Pelayanan Prima dengan 5 strategi
pada Customer
mengenai
Service, dengan pelayanan prima
sama-sama
yaitu bukti nyata,
menggunakan
Keandalan
metode kualitatif (reliability),
Kesigapan
(responsiveness),
Empati
(emphaty),
Jaminan
(Assurance).
Sedangkan
penelitian saya
berfokus pada
kualitas layanan
prima pada
customer service
dengan
menggunakan
konsep A3 yaitu;
Attitude (sikap),
Attention
(perhatian), dan
Action (tindakan)
untuk melihat dari
segi kepuasan
nasabah
Penelitian ini
Penelitian ini
sama-sama
berfokus
membahas
pelayanan prima
pelayanan prima customer service
pada customer
pada kepuasan
service
mahasiswa FEBI
IAIN ponorogo
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Terhadap
Kepuasan
Mahasiswa
FEBI IAIN
Ponorogo
dalam
menggunakan
Tabungan
Faedah

5.

Ferdiyansyah
Papalia, (IAIN
Manado, 2016)

Pengaruh
Kualitas
Pelayanan BRI
Syariah Cabang
Manado
terhadap
Kepuasan
Nasabah
Mahasiswa
IAIN Manado

Dari penelitian
ini yaitu samasama membahas
mengenai
Kualitas
Pelayanan

dalam
menggunakan
tabungan faedah
di BRISyariah
KCP Ponorogo
dan peneliti
menggunakan
metode
kuantitatif.
Sedangkan
penelitian saya
berfokus pada
kualitas layanan
prima A3
customer service
tempat
penelitiannya
juga berbeda
penelitian
berfokus pada
kepuasan nasabah
pada mahasiswa
IAIN Manado,
sedangkan
penelitian
menggunakan
metode
kuantitatif.
Dalam penelitian
saya ini berfokus
pada kualitas atas
layanan prima A3
pada customer
service.
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BAB III
METODE PENELITIAN

A. Tempat dan Waktu
Penentuan Lokasi Penelitian ini Bertempat di Bank Muamalat Kantor
Cabang Manado yang berlokasi Jalan Sam Ratulangi No. 11 Wenang Utara
Kecamatan Wenang, Kota Manado, Sulawesi Utara. Adapun waktu pelaksanaan
penelitian adalah ini berlangsung selama kurang lebih 3 bulan, terhitung mulai dari
September sampai dengan November 2020.
B. Rancangan Penelitian
Jenis Penelitian yang penulis gunakan yaitu penelitian kualitatif. Metode
penelitian kualitatif didefinisikan sebagai metode penelitian ilmu-ilmu sosial yang
mengumpulkan dan menganalisis data berupa kata-kata (lisan maupun tulisan) dan
pembuatan perbuatan manusia serta peneliti tidak berusaha menghitung atau
mengkuantifikasikan data kualitatif yang telah diperoleh dan dengan demikian tidak
menganalisis angka-angka.60
Metode Penelitian Kualitatif sering disebut metode penelitian nutarilistik
karena penelitiannya dilakukan pada kondisi yang alamiah (natural setting), disebut
juga sebagai metode etnographi, karena pada awalnya metode ini lebih banyak
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Afrizal, Metode Penelitian Kualitatif (Jakarta: PT Raja Grafindo Perseda, 2014).
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digunakan untuk penelitian bidang antropologi budaya disebut sebagai metode
kualitatif, karena data yang terkumpul dan analisisnya lebih bersifat kualitatif.61
C. Subjek dan Objek
Subjek dalam penelitian ini yaitu Bank Muamalat Kantor Cabang Manado.
Dan objek dalam penelitian ini adalah nasabah Bank Muamalat Kantor Cabang
Manado.
1. Sumber Data
a. Data Primer, data primer merupakan sumber data penelitian yang
diperoleh dari hasil observasi di Bank Muamalat dan wawancara
langsung kepada nasabah dan customer service
b. Data Sekunder, adalah data yang diperoleh dari dokumen-dokumen
serta bahan-bahan tertulis lainnya dari informan yang bersangkutan
dengan penelitian ini berupa bukti dari transkip wawancara, rekaman
wawancara dan serta bukti foto doumentasi saat wawancara, sekaligus
referensi-referensi berupa buku dan jurnal yang dapat didukung dari
sumber langsung dirujuk daftar pustaka.
2. Data dan Instrumen
Menurut Sugiyono, instrument yang digunakan oleh penulis yaitu
Human Instrument yang berfungsi menetapkan pada fokus penelitia,
memilih informan sebagai sumber data, menilai kualitas data, analisis data,
menafsirkan data dan membuat kesimpulan atas temuannya. Informan
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Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&G (Bandung: Alfabeta, 2017).

43

dalam metode kualitatif berkembang terus (snowball) secara bertujuan
(purposive) sampai data yang dikumpulkan dianggap memuaskan atau
jenuh

(redundansi)

peneliti

merupakan

key

instrument

dalam

mengumpulkan data, peneliti harus terjun sendiri ke lapangan secara aktif.
D. Informan Penelitian
Dalam penelitian kualitatif, hal yang menjadi bahan pertimbangan utama
dalam pengumpulan data adalah pemilihan informan. Dalam penelitian kualitatif
tidak digunakan istilah populasi. Teknik sampling yang digunakan oleh peneliti
adalah sampling pursposive.
Sampling Pursposive adalah teknik penentuan sampel dengan pertimbangan
tertentu, yaitu dengan memilih kasus yang informative berdasarkan strategi dan
tujuan yang telah ditetapkan yang jumlahnya tergantung pada tujuan dan sumber
data studi. Teknik pursposive sampling dalam penelitian ini adalah seabagai
berikut:
1. Subjek masih terkait secara penuh pada lingkungan dan kegiatan yang
menjadi sasaran penelitian
2. Subjek yang dalam penelitian ini sesuai dengan nasabah bank muamalat
yang berkaitan dengan sistem pelayanan customer service
a) Informan utama
Informan utama adalah para nasabah di Bank Muamalat Manado
yang telah lama menjadai nasabah dan mendapat pendistribusian
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pelayanan customer service di bank tersebut. Penelitian ini
dilakukan dengan cara mendalam kepada nasabah tersebut.
b) Informan Biasa/Pendukung
Informan biasa/pendukung adalah organisasi yang terkait dengan
nasabah Bank muamalat, yang melakukan transaksi customer
service di bank tersebut.
E. Teknik Pengumpulan Data
1. Observasi
Observasi atau pengamatan adalah teknik pengumpulan data yang
digunakan dengan mengadakan pengamatan langsung pada sumber yaitu
nasabah bahkan dari beberapa pihak bank Muamalat.
2. Wawancara
Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data untuk menemukan
permasalahan yang harus diteliti dan juga hal-hal yang berkaitan.
Wawancara ini dilakuakan secara langsung terhadap informan atau nasabah
yang akan menjawab pertanyaan-pertanyaan lisan yang berkaitan dengan
masalah yang diteliti khususnya pada Kualitas Pelayanan Prima customer
service.
3. Dokumentasi
Dokumentasi adalah metode pengumpulan data yang digunakan untuk
menelusuri dan mendukung data yang pada intinya memegang peranan
penting. Dokumen pada penelitian ini dokumen bukti dari transkip
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wawancara, rekaman wawancara dan serta bukti foto doumentasi saat
wawancara, sekaligus referensi-referensi berupa buku dan jurnal yang dapat
didukung dari sumber langsung dirujuk daftar pustaka
4. Triangulasi
Triangulasi diartikan sebagai teknik pengumpulan data dan sumber data
yang telah ada. Pengumpulan data menggunakan wawancara, dokumentasi
dan observasi untuk sumber data yang sama secara serempak. Tujuan dari
triangulasi bukan mencari kebenaran tentang beberapa fenomena, tetapi
lebih pada peningkatan pemahaman terhadap apa yang telah ditemukan.
a. Triangulasi sumber data, yaitu menggali kebenaran informasi tertentu
melalui berbagai metode dan sumber perolehan data. Melalui
wawancara dengan informan. Adapun sumber pendukung lainnya
seperti dokumen berupa catatan atau tulisan pribadi dan gambar atau
foto.
b. Triangulasi teori, yaitu hasil akhir penelitian kualitatif berupa sebuah
rumusan informan atau thesis statement. Informasi tersebut yaitu dari
penelitian terdahulu dengan teori yang relevan, hal tersebut untuk
menghindari invidual kesimpulan yang dihasilkan.
5. Internet Searching
Internet Searching yaitu penelitian yang dilakukan dengan mengumpulkan
berbagai tambahan referensi yang bersumber dari internet guna melengkapi
referensi untuk menemukan fakta atau teori berkaitan masalah yang diteliti.
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Adapun cara dalam mencari data di internet bisa dilakukan dengan cara
searching ,browsing, surfing ataupun downloading.
F. Teknik Analisis Data
Analisis data dalam penelitian ini dilakukan sejak sebelum memasuki
lapangan dengan melakukan pra-peelitian di Bank Muamalat dan penelitian ini
secara langsung kepada nasabah Bank Muamalat sebagai informan dalam
mendukung data-data penelitia
1. Data Reduction (Data Reduksi)
Mereduksi data dengan cara memilih dan merangkum pokok dari hasil
wawancara dengan nasabah hingga merujuk pada tema mengenai analisis
kualitas pelayanan prima customer service.
2. Data Display ( Penyajian Data)
Setelah data direduksi selanjutnya adalah mendisplaykan data atau
menyajikan data. Mendisplay data ini dalam bentuk uraian singkat
sehingga penyajian data dari hasil penelitian ini dalam bentuk teks naratif.
Melalui proses dengan cara memilih dan memilah dari hasil wawancara
dengan nasabah Bank Muamalat
3. Conclusion Drawing/verification (Simpulan atau verifikasi)
Kesimpulan ini berupa tema deskripsi atau gambara suatu objek yang
sebelumnya masih remang-remang menjadi jelas. Dari hasil kesimpulan
ini diverifikasi hasil wawancara dengan nasabah sesuai dengan penelitian
yang sudah dilakukan sebelumnya.
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BAB IV
HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Objek Penelitian
1. Profil Bank Muamalat
PT Bank Muamalat Indonesia Tbk (“Bank Muamalat Indonesia”) memulai
perjalanan bisnisnya sebagai Bank Syariah pertama di Indonesia pada 1 November
1991 atau 24 Rabi’us Tsani 1412 H. Pendirian Bank Muamalat Indonesia digagas
oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI), Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia
(ICMI) dan pengusaha muslim yang kemudian mendapat dukungan dari Pemerintah
Republik Indonesia. Sejak resmi beroperasi pada 1 Mei 1992 atau 27 Syawal 1412
H, Bank Muamalat Indonesia terus berinovasi dan mengeluarkan produk produk
keuangan syariah seperti Asuransi Syariah (Asuransi Takaful), Dana Pensiun
Lembaga Keuangan Muamalat (DPLK Muamalat) dan multifinance syariah (AlIjarah Indonesia Finance) yang seluruhnya menjadi terobosan di Indonesia. Selain
itu produk Bank yaitu Shar-e yang diluncurkan pada tahun 2004 juga merupakan
tabungan instan pertama di Indonesia. Produk Shar-e Gold Debit Visa yang
diluncurkan pada tahun 2011 tersebut mendapatkan penghargaan dari Museum
Rekor Indonesia (MURI) sebagai Kartu Debit Syariah dengan teknologi chip
pertama di Indonesia serta layanan e-channel seperti internet banking, mobile
banking, ATM, dan cash management.62
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Sumber Data: Branch Sales Support Bank Muamalat Kantor Cabang (KC) Manado
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Pada 27 Oktober 1994, Bank Muamalat Indonesia mendapatkan izin sebagai
Bank Devisa dan terdaftar sebagai perusahaan publik yang tidak listing di Bursa
Efek Indonesia (BEI). Pada tahun 2003, Bank dengan percaya diri melakukan
Penawaran Umum Terbatas (PUT) dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu
(HMETD) sebanyak 5 (lima) kali dan merupakan lembaga perbankan pertama di
Indonesia yang mengeluarkan Sukuk Subordinasi Mudharabah. Aksi korporasi
tersebut semakin menegaskan posisi Bank Muamalat Indonesia di peta industri
perbankan Indonesia.
Seiring kapasitas Bank yang semakin diakui, Bank semakin melebarkan
sayap dengan terus menambah jaringan kantor cabangnya di seluruh Indonesia.
Pada tahun 2009, Bank mendapatkan izin untuk membuka kantor cabang di Kuala
Lumpur, Malaysia dan menjadi bank pertama di Indonesia serta satu-satunya yang
mewujudkan ekspansi bisnis di Malaysia. Hingga saat ini, Bank telah memiliki 325
kantor layanan termasuk 1 (satu) kantor cabang di Malaysia. Operasional Bank juga
didukung oleh jaringan layanan yang luas berupa 710 unit ATM Muamalat, 120.000
jaringan ATM Bersama dan ATM Prima, serta lebih dari 11.000 jaringan ATM di
Malaysia melalui Malaysia Electronic Payment (MEPS).63
Menginjak usianya yang ke-20 pada tahun 2012, Bank Muamalat Indonesia
melakukan rebranding pada logo Bank untuk semakin meningkatkan awareness
terhadap image sebagai Bank syariah Islami, Modern dan Profesional. Bank pun
terus mewujudkan berbagai pencapaian serta prestasi yang diakui baik secara
nasional maupun internasional. Hingga saat ini, Bank beroperasi bersama beberapa
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Sumber Data: Branch Sales Support Bank Muamalat Kantor Cabang (KC) Manado
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entitas anaknya dalam memberikan layanan terbaik yaitu Al-Ijarah Indonesia
Finance (ALIF) yang memberikan layanan pembiayaan syariah, (DPLK Muamalat)
yang memberikan layanan dana pensiun melalui Dana Pensiun Lembaga Keuangan,
dan Baitulmaal Muamalat yang memberikan layanan untuk menyalurkan dana
Zakat, Infakdan Sedekah (ZIS).
Sejak tahun 2015, Bank Muamalat Indonesia bermetamorfosa untuk
menjadi entitas yang semakin baik dan meraih pertumbuhan jangka panjang.
Dengan strategi bisnis yang terarah Bank Muamalat Indonesia akan terus melaju
mewujudkan visi menjadi “The Best Islamic Bank and Top 10 Bank in Indonesia
with Strong Regional Presence”.64
2. Visi dan Misi Perusahaan
a) Visi
Menjadi bank syariah terbaik dan termasuk dalam 10 besar bank di
Indonesia dengan eksistensi yang diakui di tingkat regional.
a) Misi
Membangun

lembaga

keuangan

syariah

yang

unggul

dan

berkesinambungan dengan penekanan pada semangat kewirausahaan berdasarkan
prinsip kehati-hatian, keunggulan sumber daya manusia yang islami dan
professional serta orientasi investasi yang inovatif, untuk memaksimalkan nilai
kepada seluruh pemangku kepentingan.65
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Sumber Data: Branch Sales Support Bank Muamalat Kantor Cabang (KC) Manado
Sumber Data: Branch Sales Support Bank Muamalat Kantor Cabang (KC) Manado
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STRUKTUR ORGANISASI CABANG MANADO

Tabel 4.4
Sumber Data: Branch Sales Support Bank Muamalat Kantor Cabang (KC)66

Related
Unit

Region Head
(Ahmad S. Ilham)

ROM

Branch Manager
(Muhammad Nurwahyu Ishak)

(Agus Salim)

RM. Funding
1.
2.
3.

BOM
(Ferial A. Alhabsyi)

Teller

Back Office
1. Zuryani Mangkarto
2. M. Tohar Pasaribu

1.
2.

Dessy Denianty
Tiara Siden

OO
(Ade A.E Monoarfa)

RM.
Financing

Branch Sales
Support

Yasser Alweni

Wildianto Kader

Customer Service
1. Reza Mertosono
2. Fitryantama Devina

BCOM
1.

Achtar Achmad

Branch Collection
1.
2.

66

Chalissa Assagaf
Nawfalsky Bagis
Rizqa Wahyudi

Dahnier Harisun
Hafdi Dawaso

Sumber Data: Branch Sales Support Bank Muamalat Kantor Cabang (KC)
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B. Hasil Penelitian dan Pembahasan
Bagian ini membahasa hasil temuan-temuan penelitian melalui wawancara
langsung dengan informan yang telah dipilih sesuai dengan kriteria yang
ditentukan, dengan metode purposive sampling menggunakan alat perekam dan
transkip hasil wawancara dapat dilihat pada lampiran hasil wawancara. Hal ini
untuk dapat menjamin validitas informasi yang disajikan dalam penelitian ini.
Sebelum melakukan penelitian, terlebih dahalu menyampaikan surat
pemberitahuan permohonan penelitian pada Bank Muamalat sekaligus permohonan
izin untuk melakukan wawancara serta permintaan data pendukung melalui
kegiatan interview, studi dokumentasi, dan observasi langsung dilapangan dengan
melihat langsung aktifitas menyangkut kualitas pelayanan prima customer service
pada nasabah.
Berdasarkan hasil penelitian dan pengamatan secara langsung dilakukan,
ditemukan 3 poin dari kualitas pelayanan prima customer service pada nasabah
Bank Muamalat yaitu, Attitude (sikap), Attention (perhatian), dan Action (tindakan).
Dalam penelitian ini informan yang di wawancarai yaitu customer service dan
nasabah. Nasabah yang saya wawancarai yaitu nasabah yang lama lebih dari 1 tahun
sehingga informan telah benar-benar merasakan apa yang menjadi aktifitas
langsung pada pelayanan customer service iforman mengetahui dari cara proses
pelayanan customer service dengan menerapkan rasa sikap, perhatian dan tindakan
dalam melayani terhadap nasabah.
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Pelayanan customer service dengan konsep A3 yaitu Attitude (Sikap),
Attention (Perhatian), Action (Tindakan) dari ketiga konsep yang dapat saya lihat
sudah memenuhi standar pelayanan yang telah ditetapkan dari Bank Muamalat
Kantor Cabang Manado. Sehingga sesuai dengan tugas customer service yang dapat
saya lihat secara langsung dari segi pelayanan yang diterapkan pada saat melayani
nasabah dengan proses awal pelayanan dengan memberikan sikap senyum salam
dan sapa, tutur kata yang baik dan sopan, bernampilan baik sesuai standar
pelayanan, selalu berupaya melakukan pelayanan yang terbaik saat nasabah
bertanya dari customer service dan menjawab cepat dan tanggap, selanjtnya proses
pelayanan dengan tindakan perhatian ekstra pada nasabah yang lansia dari customer
service tuntun dan pandu sampai selesai proses administrasi. Dapat disimpulkan
dari ketiga konsep pelayan (sikap, perhatian, dan tindakan) semua sudah terpenuhi
sesuai harapan dan kebutuhan nasabah di Bank Muamalat Kantor Cabang Manado.
Menjadi Subjek penelitian ini adalah Costumer Service di mana merekalah yang
selalu berhadapan langsung dengan nasabah sehingga setiap hari selalu bertatap
muka dengan nasabah dan melayani nasabah dengan pelayanan prima. Pelayanan
yang cepat dan aspek kedekatan emosional dengan nasabah, aspek kedekatan
emosional dengan nasabah inilah hal yang terpenting bagi Bank Muamalat Kantor
Cabang Manado.
Sesuai Teori yang dikemukakan Anonim yang dikutip oleh Nyoman
Supermanti Asih dalam jurnalnya bahwa pelayanan prima merupakan totalitas
pelayanan yang diberikan suatu perusahaan dilakukan secara sadar, terpadu (harus
dilakukan oleh seluruh pegawai) dan konsisten (mutu pelayanan setiap unit harus
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sama dan standar) dengan mengacu pada standar kualitas pelayanan yang setinggitingginya dengan maksud untuk memuaskan kebutuhan pelanggan. Menurut Barata
Pelayanan Prima adalah kepedulian kepada pelanggan dengan memberikan layanan
terbaik untuk memfasilitasi kemudahan pemenuhan kebutuhan dan mewujudkan
kepuasannya agar mereka selalu loyal kepada perusahaan. Dalam memberikan
pelayanan yang prima sebagai usaha untuk mencapai kepuasan pelanggan, pihak
perusahaan dapat berpedoman pada konsep pelayanan prima yang dijelaskan oleh
Barata. Pelayanan Prima tersebut ialah Attitude (Sikap), Attention (Perhatian),
Action (Tindakan).67
Berdasarkan hasil penelitian dan pengamatan secara langsung dilakukan di
Bank Muamalat Kantor Cabang Manado
Yang mana telah dipaparkan dalam penjelasan diatas maka dapat
disimpulkan sebagai berikut:
1. Attitude (Sikap)
a. Sikap Memiliki Wawasan
Karyawan khususnya costumer service tidak hanya memiliki kemampuan
dalam produk-produk namum kemampuan dalam menjelaskan informasi pelayanan
pada prospek Bank dan prosedur layanan yang mudah untuk memiliki kemampuan
dalam input, output keuangan dengan baik, serta memiliki kompetensi mengenai

Nyoman Suparmanti Asih, ‘Pengaruh Pelayanan Prima (Service Excellence) Terhadap Kepuasan
Pelanggan Salon Agata Singaraja’, Jurnal Program Studi Pendidikan Ekonomi (JPPE), 7. 2 (2016),
3.
67
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sistem dan pelayanan dalam bidangnya selalu memberikan sikap memiliki
kemampuan atau pengetahuan yang memadai mengenai pelayanan.
Nawfal : “Dari bank yang pernah saya gunakan mungkin bank muamalat ini
dan dari customer service punya penjelasan produk yang paling bagus dan
karna mereka harus tau produk-produknya seperti apa dan saya melihat
produknya dan menanyakan bagaimana sih produknya ini misal saya tanya
produk tabungan dari customer service mereka langsung jawab cepat
tanggap dan langsung paham.”68
Barzad : “Sudah sangat jelas customer service paham untuk menjelaskan
dari informasi dan produk sudah sangat jelas pertama mereka menjelaskan
dan meyampaikan cara uuntuk menggunkannya contoh dari mbanking lalu
mereka menjelaskan dari produk dan fitur-fitur yang terdapat di
dalamnya.”69
Awal : “Sikap dan penjelasan yang diberikan oleh karyawan bank sangat
membantu, sehingga saya merasa puas dengan pelayanan yang diberikan
terutama bagian customer service setiap saya bertanya selalu menangkap
jawabannya dengan jelas, jadi saya merasa nyaman menjadi nasabah
disini.”70
Fitryantama : “Informasi seperti produk produk dengan sesuai kebutuhan
yang nasabah butuhkan misal dari produk rekening tabungan atau fasilitas
mbanking dengan menjelaskan sesuai cara ketentuan dan kebutuhan dengan
kami berikan dengan menjelaskan terdapat adanya keuntungan dan
sebagainya.”71
Tatay Sutari mengungkapkan dalam bukunya Funtastic Service bahwa
sebagai seorang customer service yang berperan dalam dunia layanan sikap percaya
diri sangat diperlukan saat berhadapan dengan pelanggan dengan sikap percaya diri,
pelanggan akan yakin dengan apa yang akan disampaikan pelanggan tidak akan
ragu-ragu menerima apa pun yang berikan percaya diri dengan pengetahuan
wawasan adalah modal yang kuat untuk meyakinkan pelanggan.72
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Nawfalsky Bagis, Sikap Customer Service Memiliki Wawasan, tape recorder, 15 September 2020
Barzad Syawie, Penjelasan Mengenai Produk, tape recorder, 16 September 2020
70
Awwaludin Sikin, Sikap dan Penjelasan, tape recorder, 17 September 2020
71
Fitryantama Devina, Cara Ketentuan dan Kebutuhan Nasabah, tape recorder, 14 September 2020
72
Tatay Sutari, Fun Tastic Service Melayani Itu Menyenangkan (Jakarta: Grasindo, 2016).
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Berdasarkan wawancara diatas dapat disimpulkan costumer service di tuntut
harus memiliki pemahaman tentang produk atau segala yang berkaitan dengan
nasabah karena itu merupakan hal penting yang harus dimiliki seorang costumer
service dan mampu berkomunikasi baik dengan nasabah peran costumer service
sangat penting karena ini akan memberikan dampak yang besar terhadap bank itu
sendiri.
b. Sikap Dalam Berpenampilan dan Tutur Kata
Karyawan Bank Muamalat Kantor Cabang Manado Selalu memberikan
sikap dalam berpenampilan rapi, sopan setiap bekerja dan pada saat memberikan
pelayanan, karyawan Bank tidak memakai aksesoris yang berlebihan saat bekerja,
berpakaian bersih, untuk customer service dan teller memakai pakaian seragam
yang tidak glamor, tidak lebih dari tiga warna. Karyawan selalu memberi kejelasan
informasi yang diberikan, dan menuturkan kata-kata baik dan mengesankan dan
menggunakan suara yang jelas dan mudah dimengerti sehingga membuat nasabah
merasa nyaman dalam bercakap dan dalam mendengarkan penjelasan dari
karyawan. Penjelasan di ungkapkan secara langsung oleh Ezza Mertosono
Customer Service Bank Muamalat Kantor Cabang Manado :
Ezza : “Menyapa dengan senyuman yang ramah lalu tanyakan apa yang bisa
dibantu kepada nasabah.”73
Nawfal : “Selama ini yang saya rasakan baik baik ramah terus cepat dan
tanggap dan saya senang di bank muamalat ini yaitu pelayanan yang syariah
yaitu pelayanan yang selalu awalannya memberikan salam, kita sebagai
nasabah lebih nyaman pas masuk di bank kesannya sangat ramah.”74

73
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Ezza Mertosono, Sikap dan Tutur Kata Terhadap Nasabah, tape recorder, 14 September 2020
Nawfalsky Bagis, Sikap dan Tutur Kata Baik, tape recorder, 15 September 2020
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Isati :“Kalau dari penampilan alhadulillah seperti diketahui bank muamalat
adalah bank Syariah yang pasti sopan tertutup dan dari tutur kata itu pun
sopan dan ramah75
Mariati : “Untuk customer service berpenampilan baik dan rapih sesuai
standar dari bank itu sendiri dan bersikap sebagaimana cara melayanai
customer service bersikap sangat baik dan memuaskan dan juga dalam tutur
kata sangat baik mengikuti prosedur yang ada jelas intonasi sangat baik jelas
dan mudah dimengerti.”76
Fitryantama “Yang pertama buat nasabah senyaman mungkin dan tidak
boleh bagi kami khususnya frontliner memberikan sikap yang kurang baik
atau jutek, maka diharuskan untuk frontliner memberikan senyuman agar
nasabah merasa nyaman sehingga merasa puas dalam pelayanan yang kami
berikan.”77
Sesuai Teori yang dikemukakan oleh Barata yang dikutip oleh Nyoman
Suparmanti Asih dalam jurnalnya bahwa pelayanan prima yang salah satunya
terdapat unsur sikap mampu mempengaruhi kepuasan pelanggan. Hal ini
dikarenakan pelanggan mengutamakan konsep sikap yang sudah seharusnya setiap
karyawan memiliki standar yang baik dalam hal sikap, konsep sikap disini berupa
berperilaku sopan, ramah, memberi rasa aman dan melayani pelanggan. Oleh
karena itu pihak karyawan harus memberikan pelatihan kepribadian dan
kemampuan dalam melayani sehingga karyawan dapat mengetahui bagaimana
sikap yang seharusnya dilakukan pada saat melayani pelanggan.78
Sebagaimana yang telah dipaparkan oleh nasabah dan sekaligus petugas
customer service di Bank Muamalat Kantor Cabang Manado di atas menyimpulkan
bahwa pelayanan dalam hal sikap maka petugas sebagai customer service
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Isati Lasama, Sikap Berpenampilan dan Tutur Kata, tape recorder, 17 September 2020
Mariati Amu, Sikap Berpenampilan dan Tutur Kata, tape recorder, 18 september 2020
77
Fitryantama Devina, Sikap dan Tutur Kata Terhadap Nasabah, tape recorder, 14 September 2020
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Nyoman Suparmanti Asih.
76
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memberikan sikap yang membuat nasabah merasa nyaman sekaligus memberikan
kepuasan terhadap nasabah.
2. Attention (Perhatian)
a. Menawarkan Bantuan
Menawarkan bantuan dengan memberikan perhatian kepada nasabah untuk
membantu nasabah yang ingin dibantu misalkan seorang Frontliner (Satpam,
Customer Service, Teller) berkata “Apa ada yang bisa kami bantu ibu/bapak?” “Apa
lagi yang bisa kami Bantu?”, Maka dengan memberikan perhatian yang seperti itu
membuat nasabah Bank Muamalat Kantor Cabang Manado merasa nyaman dan
merasa puas atas apa yang dilakukan oleh karyawan Bank Muamalat.
Isati : “Dari perhatian customer sevice itu sendiri mereka melayani dari awal
proses pembukaan rekening sampai mereka pandu dan melayani sehingga
mengerti dari pelayanan awal sampai akhir sehingga merasa puas.”79
Mariati : “Cutomer service sangat memperhatikan kebutuhan nasabah dan
kebutuhan masalah masalah nasabah sehingga customer service bisa
memberikan solusi dan penyampain yang baik kepada kami nasabah,.”80
Fitryantama : “Kami selalu berupaya untuk memberikan pelayanan yang
maksimal kepada nasabah dengan kebutuhan yang terpenuhi terus nasabah
merasa puas dengan adanya pelayanan yang nasabah merasa baik dan puas
yang kami berikan itu akan menjadi nasabah yang loyal yang selama setia
di bank muamalat ini dan kami akan selalu memberikan pelayanan yang
baik untuk nasabah untuk menjaga nama baik bank muamalat.”81
Armida Silvia Asriel, dan Armiati Leo Frista mengungkapkan dalam buku
Manajemen Kantor, hal ini terlihat dari senang melayani (tercemin dari sapaan yang
santun menawarkan bantuan apa yang dapat dibantu, wajah ceria, senyum menghias
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bibir, dan salam hangat). Kepekaan (tercemin dari reaksinya meresponsi,
mengakomodasi, menyelesaikan keluhan permasalahan dan memenuhi kebutuhan,
keperluan, atau kepentingan pelanggan). Kerelaan, keikhlasan, ketulusan melayani
(tercemin dari kesediaannya mengorbankan kepentingan dengan mengedepankan
memberi bantuan terbaik dari profesinya, baik pemikiran yang berlian maupun
tenaga terampil dan waktunya yang sangat berharga).82
Hasil penelitian mengenai perhatian, karyawan Bank Muamalat Kantor
Cabang Manado, selalu memberikan perhatian penuh terhadap nasabah, ikhlas
dalam membantu dan melayani kebutuhan informasi para nasabah bahwa sikap
karyawan customer service dapat memberikan pelayanan melalui perhatian kepada
nasabah sehingga dapat membuat nasabah merasa aman dan nyaman.
b. Empati
Karyawan Bank Muamalat Kantor Cabang Manado selalu memberikan
perhatian dengan rasa empati dengan kesediaan karyawan dalam membantu
nasabah dan melakukan kemudahan dalam melakukan pelayanan, komunikasi
karyawan dengan nasabah yang baik, perhatian pribadi, dan berupaya memenuhi
kebutuhan pelanggan.
Nawfal : “Saya sebagai nasabah dan melakukan transaksi di customer
service yaitu mereka cukup tanggap dalam menanggapi problem problem
yang contoh ketika Mbanking saya terblokir dan saya minta tolong ke
customer service, jadi intinya setiap saya datang dengan masalah atau
keluhan mereka cepat berikan solusinya.”83
Barzad : “Pernah mengalami kesulitan yaitu Mbanking saya bermasalah
waktu kemarin kemarin yah Mbanking belum komplit, karna sekarang ini
82
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juga atm masih kurang dan hanya ada 1 jadi Mbanking belum terlalu
modern jadi masih agak ada gangguan untuk sekarang ini sudah baik.”84
Awal : “Dari customer service sudah kompeten dalam pelayanannya karna
salah satu dari customer service mencarikan solusi karna saya tadi
bermasalah dibagian KTP dan dari customer service mencarikan solusi
katanya ambil data bagian sim untuk input data manual itupun bisa, Karena
KTP saya ada bermasalah dari data identitas alamat KTP saya berbeda
dengan data capil.”85
Eza : “Nasabah yg mengalami kesulitan yang pasti kami dari customer
service akan melayani nasabah dengan masalah sampai tuntas dan
tergantung masalah kesulitan yang seperti apa yang dialami oleh nasabah
dan itu sudah sesuai dengan pelayanan kami berikan untuk meyelesaikan
masalah, contoh masalah indikasi penipuan ataupun masalah yang berat kita
atasi selama 14 hari. jika masalah ATM tertelan, Mbanking terblokir, atau
hal yang ringan itu kita biasa atasi pada saat itu dengan 1x24 Jam.”86
Sumartono Mulyodiharjo dalam bukunya The Power Of Communication
mengungkapkan menjadi salah satu duta dari petugas customer service dalam
menyajikan pelayanan prima yang diharapkan setiap nasabah dengan cara empati
membuat komunikasi menjadi baik. Dengan empati, selalu ada gerakan-gerakan
positif yang menuntun customer service pada suatu kondisi dimana customer
service mampu menyebarkan energi-energi positif. Ucapan maupun tindakan
berjalan searah sehingga mampu memberi pelayanan yang baik bagi nasabah.87
Berdasarkan hasil penelitian dapat penulis simpulkan bahwa mengenai
konsep perhatian karyawan Bank Muamalat Kantor Cabang Manado khususnya
petugas cutomer service selalu memberikan perhatian atas kebutuhan dan keperluan
nasabah, kemuudian customer service selalu menjalin hubungan dengan nasabah
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secara baik dan terus menerus, dan selalu bersedia meluangkan waktu menanggapi
permintaan nasabah.
3. Action (Tindakan)
a. Tanggung Jawab
Karyawan Bank Muamalat Kantor Cabang Manado, tidak istirahat saat
sedang melayani nasabah, memberikan kemudahan prosedur pelayanan kepada
nasabah, berusaha untuk tidak melakukan kesalahan. Pelaksanaan pelayanan prima
yang didasarkan pada konsep tindakan (action) dapat diartikan sebagai rangkaian
perbuatan nyata yang dilakukan untuk mewujudkan pemberian layanan terbaik bagi
pelanggan.
Nawfal : “Saya sebagai nasabah yang saya lihat mereka selalu memberikan
usaha yang terbaik kepada setiap nasabah, Sejauh ini saya tidak pernah
melihat pelayanan yang dibedakan sama nasabah yang lainnya mereka
selalu memberikan pelayanan yang baik pada nasabah yaitu pelayanan yang
tidak memilah milih yang akan dilayani serta bertanggung jawab dalam
melakukan pelayanan terhadap nasbah.”88
Barzad : “Selama 2 tahun ini saya menjadi nasbah di bank muamalat saya
selalu tiap ada masalah langsung diselesaikan maksudnya mereka
memberikan tindakan tanggung jawab tidak pernah ada solusi yang
nanggung atau missal diserahkan ke bagian yang lain selama ini masalah ke
customer service saja sudah beres.”89
Awwal : “Untuk pelayanan sendiri termasuk dari customer service
bertanggung jawab, karna pelayanannya direspon dengan menganggapi
sangat baik, terutama dalam permintaan saya untuk membuka mbanking
serta rekening baru dari pelayanannya menanggapi kami dengan baik.”90
Isati : “Dari customer service merasa bertanggung jawab untuk
menyelesaikan permaslahan nasabah dan kesulitan kesulitan nasabah
kebutuhan nasabah dan memberikan pelayanan yang terbaik sehingga kami
nasabah merasa nyaman dan puas.”
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Eza : “Tindakan kami disini sama sama mencari solusi dengan dari kami
customer service memberikan FOM yang nanti akan diisi oleh nasabah
setidaknya setiap permasalahan yang dihadapi oleh nasabah itu nasabah
merasa bahwa bank sendiri sudah bertanggung jawab atas permasalahan
yang nasabah hadapi sehingga ada setiap permasalahan itu kita ada FOM
pengaduan yang dikasih kenasabah dan nasabah mengisi distitu jadi
kronologis itu jelas rinci dan kemudian baru kita carikan solusinya.”91
John A. Pearce dan Richard B. Robinson, Jr Mengungkapkan dalam
bukunya Manajemen Strategi tanggung jawab yang secara sukarela diambil oleh
suatu organisasi bisnis, bentuk tanggung jawab ini memiliki dimensi layanan
mandiri perusahaan yang menggunakan pendekatan nasabah yang baik secara aktif
mendukung kegiatan pelayanan yang tengah berlangsung dengan masyarakat, atau
masalah masalah yang dihadapi oleh nasabah. Komitmen terhadap bertanggung
jawab sosial penuh mewajibkan manajer strategis untuk mengatasi masalah sosial
dengan semangat yang sama seperti ketika mereka mengatasi masalah bisnis.92
Dapat penulis simpulkan bahwa penelitian mengenai konsep tindakan
(action), Fronliner khususnya customer service Bank Muamalat Kantor Cabang
Manado memberikan solusi yang cepat dan tepat dalam merespon keluhan nasabah
dan tidak pernah meyatakan sibuk dalam melayani nasabah seperti memberikan
solusi yang cepat dan tepat dalam memecahkan masalah nasabah, memiliki
tindakan yang bertanggung jawab dalam melayani.
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b. Perhatian Ekstra
Karyawan Bank Muamalat Kantor Cabang Manado selalu memberikan
perhatian

ekstra

yakni

perhatian

untuk

kepedulian

penuh

terhadap

pelanggan/nasabah baik yang berkaitan dengan perhatian akan kebutuhan dan
keinginanan pengguna maupun pemahaman atas saran dan kritikkannya.
Memberikan perhatian khusus secara penuh kepada pelanggan/nasabah maka
hubungan karyawan dalam hal ini customer service dengan pelanggan/nasabah
akan semakin menjadi baik.
Fitryantama : “Pelayanan yang terbaik yaitu pelayanan yang prima kami
berikan pelayanan yang prima kepada nasabah supaya nasabah yang datang
kalau dia ada masalah bisa teratasi, dan kami harus memberikan bantuan
yang prima agar nasabah akan merasa puas dan kebutuhan keinginan
terpenuhi.”93
Barzad : “Terkait tindakan dalam hal ini costumer service mereka pandu
dengan teknik pandu yang terbaik untuk nasabah mereka pandu sampai
dengan selesai contohnya ada nasabah yang lansia mereka pandu proses
tandatangan penulisan itu harus sesuai dengan ketentuan KTP mereka pandu
semua sesuai standar layanannya.”94
Mariati : “Seperti yang saya lihat dari bentuk perhtaian ekstra customer
service selalu memberikan perhatian ekstra kepada nasabah yang datang
seperti salam di awal dan diakhir selalu menawarkan bantuan kalau
misalnya nasabah yang pensiunan atau yang lansia biasanya sangat
membutuhkan pelayanan yang ekstra atau perhatian khusus dibantu untuk
duduk di depan cs atau di bantu isi formulir, yang saya lihat itu bentuk
pelayanan yang ekstra tapi kesemua nasabah sih sama juga tetap
memberikan pelayanan yang baik.95
Eza : “Kami selalu memberikan pelayanan yang baik selalu menanyakan
dan memberikan perhatian pada saat nasabah mendapatkan kesulitan
dengan dalam melayani setiap nasabah belum mengerti akan tetapi jika
nasabah tidak mengerti apa yang kami jelaskan maka tugas kami yaitu
menjelaskan kembali dengan bahasa nasabah pahami dan tetap sabar dalam
93
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menghadapi nasabah dan kami dapat memahami setiap karakter atau emosi
dari setiap nasabah baik itu memahami prilaku yang baik atau yang
buruk.”96
Deby Julia Laurena dalam jurnalnya Tindakan dalam konteks perhatian
ekstra tindakan adalah berbagai kegiatan nyata yang harus dilakukan dalam
memberikan layanan kepada pelanggan/nasabah, tindakan adalah perbuatan atau
sesuatu yang dilakukan untuk mencapai tujuan tertentu atau untuk menghasilkan
sesuatu. Bila dimaksudkan dengan tindakan pelayanan adalah upaya-upaya atau
perbuatan nyata yang ditujukan untuk memberikan pelayanan yang wajar atau
pelayanan yang baik (genuine service), yang tentunya akan dapat dicapai bila di
dalam diri pemberi layanan terdapat sense of service attitude dengan
mengedepankan perhatian yang ditunjang oleh kemampuan melayani (service
ability) dan tampilan layanan (service appearance),97
Dapat penulis simpulkan pelaksanaan pelayanan prima yang didasarkan
pada konsep tindakan (action) dalam hal ini perhatian ekstra dapat diartikan sebagai
rangkaian perbuatan nyata yang dilakukan untuk mewujudkan pemberian layanan
terbaik bagi pelanggan.
Dengan pelayanan yang diterapkan oleh Bank Muamalat Kantor Cabangg
Manado memperlihatkan gairah kerja dan etos kerja yang tinggi menunjukkan sikap
yang selalu siap untuk memberikan pelayanan terbaik terhadap nasabahnya, serta
memiliki Sikap, Perhatian, dan tindakan, baik dan rapi (good performance),
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bersikap ramah serta mampu berkomunikasi menciptakan hubungan yang baik
(good relation ship) dengan nasabah Bank Muamalat Kantor Cabang (KC) Manado.
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BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan
Berdasarkan hasil analisis penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan
pada bab sebelumnya, maka dapat diartikan kesimpulan bahwa kualitas pelayanan
prima customer service dengan konsep A3 yaitu Attitude (Sikap), Attention
(Perhatian), dan Action (Tindakan) dari ketiga konsep sudah memenuhi standar
pelayanan yang telah ditetapkan dari Bank Muamalat Kantor Cabang Manado.
Dalam mempertahankam kualitas pelayanan prima pada costumer service
pelayanan yang diberikan customer service sudah baik, terlihat dari penyampaian
nasabah yang merasakan puas atas pelayanan yang telah diberikan sesuai harapan
dan kebutuhan nasabah. Disamping itu, meskipun satu atau dua kali mengalami
kendala maupun kurangnya kesesuain namum hal itu tidak membuat nasabah
merasa tidak puas atas pelayanan yang diberikan customer service. Dengan
demikian customer service harus tetap mempertahankan dan meningkatkan lagi
kinerja serta kualitas pekerjaannya guna untuk meningkatkan kepuasan nasabah.
Apabila nasabah merasa puas atas pelayanan yang diberikan, hal tersebut dapat
memberikan penilaian baik terhadap Bank Muamalat Kantor Cabang Manado dan
nasabah akan tetap loyal terhadap bank tersebut.
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B. Saran
Adapun saran yang mungkin dapat berguna untuk perkembangan Bank
Muamalat Muamalat Kantor Cabang Manado dimasa yang akan datang yaitu
sebagai berikut :
1. Pelayanan yang dapat mempertahan dan meningkatkan kualitas atas layanan
prima costumer service sebaiknya tetap dipertahankan oleh Bank Muamalat
Kantor Cabang Manado karena pelayanan prima memberikan manfaat besar
untuk mempertahankan sebuah perusahaan, dan juga dapat menarik nasabah
baru karena nasabah yang diberikan pelayanan yang baik cenderung
mempromosikan kepada orang terdekatnya.
2. Selain itu dengan pelayanan yang maksimal yang diberikan costumer
service dapat mendatangkan ketenangan, kenyamanan, dan juga dapat
menciptakan reputasi yang baik dan kepuasan nasabah terhadap perusahaan
sehingga dapat menunjang kemajuan perusahaan dimasa yang akan datang.
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REDUKSI DATA
(Wawancara, Observasi, Dokumentasi)
Penelitian ini terdapat satu informan kunci dan lima informan biasa.
Informan kunci yaitu informan yang memiliki informasi secara menyeluruh tentang
permasalahan yang diangkat. Informan biasa dalam penelitian ini
1. Gambaran mengenai layanan customer service mengenai attitude (sikap)
No

Informan

1

Fitryantama Devina
Profesi : Customer
Service Bank
Muamalat

2

Eza Mertosono
Profesi : Customer
Service Bank
Muamalat

3

Nawfalsky Bagis
Profesi : Karyawan

Wawancara
Yang pertama buat nasabah
senyaman mungkin dan tidak
boleh bagi kami khususnya
frontliner memberikan sikap
yang kurang baik atau jutek,
maka diharuskan untuk
frontliner memberikan
senyuman agar nasabah merasa
nyaman sehingga merasa puas
dalam pelayanan yang kami
berikan
.Menyapa dengan senyuman
yang ramah lalu tanyakan apa
yang bisa dibantu kepada
nasabah
Selama ini yang saya rasakan
baik baik ramah terus cepat dan
tanggap dan saya senang di
bank muamalat ini yaitu
pelayanan yang syariah yaitu
pelayanan yang selalu
awalannya memberikan salam,
kita sebagai nasabah lebih
nyaman gitu pas masuk di bank
kesannya sangat ramah

Analisis

4

Barzad Syawie
Profesi : Pedagang

5

Awaludin Sikin
Profesi : Mahasiswa

6

Isati Lasama
Profesi : Ibu Rumah
Tangga

7

Mariati Amu
Profesi : Guru
Pesantren

Sudah sangat jelas customer
service paham untuk
menjelaskan dari informasi dan
produk sudah sangat jelas
pertama mereka menjelaskan
dan meyampaikan cara uuntuk
menggunkannya contoh dari
mbanking lalu mereka
menjelaskan dari produk dan
fitur-fitur yang terdapat di
dalamnya
.Sikap dan penjelasan yang
diberikan oleh karyawan bank
sangat membantu, sehingga
saya merasa puas dengan
pelayanan yang diberikan
terutama bagian customer
service setiap saya bertanya
selalu menangkap jawabannya
dengan jelas, jadi saya merasa
nyaman menjadi nasabah disini
Kalau dari penampilan
Alhadulillah seperti diketahui
bank muamalat adalah bank
Syariah yang pasti sopan
tertutup dan dari tutur kata itu
pun sopan dan ramah
Untuk customer service
berpenampilan baik dan rapih
sesuai standar dari bank itu
sendiri dan bersikap
sebagaimana cara melayani
customer service bersikap
sangat baik dan memuaskan dan
juga dalam tutur kata sangat
baik mengikuti prosedur yang
ada jelas intonasi sangat baik
jelas dan mudah dimengerti

2. Gambaran mengenai layanan customer service mengenai attention (perhatian)
No

Informan

1

Fitryantama Devina
Profesi : Customer
Service Bank
Muamalat

2

Eza Mertosono
Profesi : Customer
Service Bank
Muamalat

3

Nawfalsky Bagis
Profesi : Karyawan

Wawancara
Kami selalu berupaya untuk
memberikan pelayanan yang
maksimal kepada nasabah
dengan kebutuhan yang
terpenuhi terus nasabah merasa
puas dengan adanya pelayanan
yang nasabah merasa baik dan
puas yang kami berikan itu akan
menjadi nasabah yang loyal
yang selama setia di bank
muamalat ini dan kami akan
selalu memberikan pelayanan
yang baik untuk nasabah untuk
menjaga nama baik bank
muamalat
Nasabah yg mengalami
kesulitan yang pasti kami dari
customer service akan melayani
nasabah dengan masalah sampai
tuntas dan tergantung masalah
kesulitan yang seperti apa yang
dialami oleh nasabah dan itu
sudah sesuai dengan pelayanan
kami berikan untuk
meyelesaikan masalah, contoh
masalah indikasi penipuan
ataupun masalah yang berat kita
atasi selama 14 hari. jika hal
yang ringan itu kita bisa atasi
pada saat itu dengan 1x24 Jam
Saya sebagai nasabah dan
melakukan transaksi di
customer service yaitu mereka
cukup tanggap dalam
menanggapi problem problem
yang contoh ketika Mbanking
saya terblokir dan saya minta
tolong ke customer service Jadi
intinya setiap saya datang
dengan masalah atau keluhan
mereka cepat berikan solusinya.

Analisis

4

Barzad Syawie
Profesi : Pedagang

5

Awaludin Sikin
Profesi : Mahasiswa

6

Isati Lasama
Profesi : Ibu Rumah
Tangga

7

Mariati Amu
Profesi : Guru
Pesantren

Pernah mengalami kesulitan
yaitu Mbanking saya
bermasalah waktu kemarin
kemarin yah Mbanking belum
komplit, karna sekarang ini juga
atm masih kurang dan hanya
ada 1 jadi mbanking belum
terlalu modern jadi masih agak
ada gangguan untuk sekarang
ini sudah baik
Dari customer service sudah
kompeten dalam pelayanannya
karna salah satu dari customer
service mencarikan solusi karna
saya tadi bermasalah dibagian
KTP dan dari customer service
mencarikan solusi katanya
ambil data bagian sim untuk
input data manual itupun bisa,
Karena KTP saya ada
bermasalah dari data identitas
alamat KTP saya berbeda
dengan data capil
Dari perhatian customer sevice
itu sendiri mereka melayani dari
awal proses pembukaan
rekening sampai mereka pandu
dan melayani sehingga mengerti
dari pelayanan awal sampai
akhir sehingga merasa puas.
Customer service sangat
memperhatikan kebutuhan
nasabah dan kebutuhan masalah
masalah nasabah sehingga
customer service bisa
memberikan solusi dan
penyampain yang baik kepada
kami nasabah,.

3. Gambaran mengenai layanan customer service mengenai action (tindakan)
No

Informan

1

Fitryantama Devina
Profesi : Customer
Service Bank
Muamalat

2

Eza Mertosono
Profesi : Customer
Service Bank
Muamalat

3

Nawfalsky Bagis
Profesi : Karyawan

Wawancara
Pelayanan yang terbaik yaitu
pelayanan yang prima kami
berikan pelayanan yang prima
kepada nasabah supaya nasabah
yang datang kalau dia ada
masalah bisa teratasi, dan kami
harus memberikan bantuan
yang prima agar nasabah akan
merasa puas dan kebutuhan
keinginan terpenuhi
Kami selalu memberikan
pelayanan yang baik selalu
menanyakan dan memberikan
perhatian pada saat nasabah
mendapatkan kesulitan dengan
dalam melayani setiap nasabah
belum mengerti akan tetapi jika
nasabah tidak mengerti apa
yang kami jelaskan maka tugas
kami yaitu menjelaskan kembali
dengan bahasa nasabah pahami
dan tetap sabar dalam
menghadapi nasabah dan kami
dapat memahami setiap karakter
atau emosi dari setiap nasabah
baik itu memahami prilaku
yang baik atau yang buruk
Saya sebagai nasabah yang saya
lihat mereka selalu memberikan
usaha yang terbaik kepada
setiap nasabah, Sejauh ini saya
tidak pernah melihat pelayanan
yang dibedakan sama nasabah
yang lainnya mereka selalu
memberikan pelayanan yang
baik pada nasabah yaitu
pelayanan yang tidak memilah
milih yang akan dilayani serta
bertanggung jawab dalam
melakukan pelayanan terhadap
nasabah

Analisis

4

Barzad Syawie
Profesi : Pedagang

5

Awaludin Sikin
Profesi :Mahasiswa

6

Isati Lasama
Profesi : Ibu Rumah
Tangga

7

Mariati Amu
Profesi : Guru
Pesantren

Terkait tindakan dalam hal ini
costumer service mereka pandu
dengan teknik pandu yang
terbaik untuk nasabah mereka
pandu sampai dengan selesai
contohnya ada nasabah yang
lansia mereka pandu proses
tandatangan penulisan itu harus
sesuai dengan ketentuan KTP
mereka pandu semua sesuai
standar layanannya.
Untuk pelayanan sendiri
termasuk dari customer service
bertanggung jawab, karna
pelayanannya direspon dengan
menganggapi sangat baik,
terutama dalam permintaan saya
untuk membuka mbanking serta
rekening baru dari
pelayanannya menanggapi kami
dengan baik
Dari customer service merasa
bertanggung jawab untuk
menyelesaikan permaslahan
nasabah dan kesulitan kesulitan
nasabah kebutuhan nasabah dan
memberikan pelayanan yang
terbaik sehingga kami nasabah
merasa nyaman dan puas
Seperti yang saya lihat dari
bentuk perhtaian ekstra
customer service selalu
memberikan perhatian ekstra
kepada nasabah yang datang
seperti salam di awal dan
diakhir selalu menawarkan
bantuan kalau misalnya nasabah
yang pensiunan atau yang lansia
biasanya sangat membutuhkan
pelayanan yang ekstra atau
perhatian khusus dibantu untuk
duduk dan di bantu isi formulir
itu pelayanan yang ekstra tapi
kesemua nasabah sih sama juga
tetap memberikan pelayanan
yang terbaik

Sumber: hasil wawancara dengan nasabah bank Muamalat Manado

Keterangan:
Informan utama/kunci :
1. Mariati Amu
Profesi : Guru Pesantren
Informan Pendukung/biasa :
1. Fitryantama Devina
Profesi : Customer service Bank Muamalat
2. Eza Mertosono
Profesi : Customer service bank muamalat
3. Nawfalsky Bagis
Profesi : Karyawan
4. Barzad Syawie
Profesi : Pedagang
5. Awaludin sikin
Profesi Mahasiswa
6. Isati Lasama
Profesi : Ibu rumah tangga

TRANSKIP WAWANCARA
Tanggal

: 14 September 2020

Narasumber : Fitryantama Devina
Profesi

: Customer Service Bank Muamalat

Waktu

: 15.00 WITA

1. Bagaimana pelayanan yang diberikan kepada nasabah ?
Jawab : Pelayanan yang terbaik yaitu pelayanan yang prima torang kasih
pelayanan yang prima kepada nasabah supaya nasabah yang datang kalau
dia ada masalah bisa teratasi, dan torang harus memberikan bantuan yang
prima agar nasabah akan merasa puas dan kebutuhan keinginan terpenuhi.
2. Apakah sudah memberikan pelayanan yang maksimal untuk nasabah ?
Jawab : Kami selalu berupaya untuk memberikan pelayanan yang maksimal
kepada nasabah dengan kebutuhan yang terpenuhi, terus nasabah merasa
puas dengan adanya pelayanan yang nasabah merasa baik dan puas yang
kami berikan itu akan menjadi nasabah yang loyal yang selama setia di
bank muamalat ini dan kami akan selalu memberikan pelayanan yang baik
untuk nasabah untuk menjaga nama baik bank muamalat.
3. Bagaimana cara penyampaian informasi yang diberikan kepada nasabah ?
Jawab : Informasi seperti produk produk dengan sesuai kebutuhan yang
nasabah butuhkan misal dari produk rekening tabungan atau fasilitas
mbanking dengan menjelaskan sesuai cara ketentuan dan kebutuhan

dengan kami berikan dengan menjelaskan terdapat adanya keuntungan dan
sebagainya.
4. Apa bentuk masalah/keluhan rutin yang dialami oleh nasabah dan
bagaimana pelayanan customer service untuk mengatasi terhadap nasabah
tersebut ?
Jawab : biasanya juga ada nasabah dengan datang komplen, ba transfer
dana dengan depe rekening sota potong lalu depe transaksi gagal, ato
misalnya ada nasabah datang ganti buku tabungan, kartu ATM yang rusak,
komplen Mbanking, Mbanking terblokir atau tanya soal produk, kendala
kebanyakan transaksi transfer untuk proses transaksi setiap itukan CS
sudah informasikan setiap transaksi dari ATM maksimal per transaksi dari
5 juta, itu disesuaikan jumlah limit trus dia mengtransfer 10 juta, trus
datang komplen ke CS ini gimana.. Kita mo transfer 10 juta nda bisa
padahal tape saldo ada, trus kami dari CS kasih info kembali untuk transfer
harus terpisah 5 juta, 5 juta, sesuai dengan limit karna dari setiap kartu
ada yang limit untuk transfer 10 juta, 20 juta, jadi tergantung, biasanya
nasabah yang datang komplen seperti itu, tapi dari ATM atau mbanking itu
ada batasan maksimal untuk transaksi, biasanya nasabah lupa, sampai
mereka datang komplen.
5. Apakah sudah melayani nasabah sampai tuntas disaat nasabah mengalami
kesulitan informasi?
Jawab : Jadi kami layani nasabah dengan SLA dengan pengaduan nasabah
setiap nasabah komplen tentang kartu tertelan, misalnya masalah yang

kecil harus cepat diselesaikan disaat hari itu hari itu, kecuali ada masalah
nasabah dengan komplen indikasi penipuan dari oknum-oknum tergantung
masalah berbeda 14 hari. jika masalah ATM tertelan, mbanking terblokir
itu kita atasi dengan 1x24 jam.
6. Bagaimana sikap customer service dalam melayani nasabah?
Jawab : Yang pertama buat nasabah senyaman mungkin dan tidak boleh
bagi kami khususnya frontliner memberikan sikap yang kurang baik atau
jutek, maka diharuskan untuk frontliner memberikan senyuman agar
nasabah merasa nyaman sehingga merasa puas dalam pelayanan yang
kami berikan.
7. Bagaimana pelayanan customer service berikan untuk nasabah dan apakah
ada hal yang menarik saat bertemu nasabah?
Jawab : kalau yang menarik di customer service ini, kita bisa membaca
keinginan nasabah itu seperti apa dan kita tahu bagaimana solusinya.
Menghadapi nasabah yang emosian tiap nasabah memiliki kepribadian
yang berbeda, antara si a,b,c,d. Walaupun nasabah emosian kita tidak
boleh terikut menjadi emosian juga, karena bisa fatal nantinya saat
pelayanan berlangsung.
8. Bagaimana menghadapi nasabah yang emosional pelayanan apa yang
digunakan?
Jawab : torang dengarkan dulu kalau nasabah yang emosional, dan terima.
Kalo misalnya nasabah tidak bisa menerima apa yang kita jelaskan karna
ada jenjang lebih tinggi lagi dialihkan pada wakil pimpinan. Karena dalam

hal apapun jika customer service nyanda dapat menghandle diluar
ketentuan, itu wajib dialihkan ke yang lebih tinggi lagi.
9. Bagaimana tingkat loyalitas nasabah bank muamalat?
Jawab : Nasabah yang lama nasabah penabung haji yang sudah 10 tahun
itu mereka setia di bank kami dengan memiliki adanya Syariah-syariah
islam nasabah disini cukup loyal di bank muamalat.
10. Bagaimana cara mempertahankan nasabah lama agar tetap loyal menjadi
nasabah bank muamalat?
Jawab : Kami harus memberikan pelayanan yang prima yaitu pelayanan
yang terbaik.
11. Bagaimana cara menarik perhatian calon nasabah ?
Jawab : Yaitu menawarkan nasabah dengan produk dengan adanya
produk-produk yang syariah.
12. Kalo untuk strategi komunikasinya ketika berinteraksi dengan nasabah
dalam melayani seperti apa ?
Jawab : oh kalo untuk strategi komunikasinya, kita tatap mata nasabah,
buat sejuk dulu nasabah. Karena dia menyampaikan keluhan sedikit
banyaknya ada rasa emosi oleh karena itu kita dengarkan dia
menyampaikan keluhan sampai selesai, kemudian usahakan lebih tenang
dalam menghadapinya dan mencari solusinya.

Tanggal

: 14 September 2020

Narasumber : Ezza Mertosono
Profesi

: Customer Service Bank Muamalat

Waktu

: 14.00 WITA

1. Bagaimana pelayanan prima yang diberikan kepada nasabah?
Jawab : yang pasti torang kase pelayanan yang prima kepada nasabah,
biasanya kan disini untuk pembukaan rekening baru ada SLA. Jadi torang
disini samadeng dikejar dengan waktu nda boleh santai santai untuk
pembukaan rekening ada batasan waktu sendiri, registrasi ATM ada waktu
tersendiri, pembukaan rekening ada waktu tersendiri, dan cara untuk
pelayanan dari masing-masing waktu tersendiri beberapa menit? Untuk
SLA 25 menit tapi torang upayakan dibawah 25 menit dari pelayanan SLA
itu ada penilaian tersendiri dari pusat bilang torang lewat batas dari SLA
itu akan mengakibatkan nilai pelayanan rendah.
2. Apakah sudah memberikan pelayanan yang maksimal untuk nasabah?
Jawab : Alhamdulillah penilaian nasabah baik dan memuaskan, dan
sampai detik ini tidak ada komentar jelek tentang customer service.
3. Jika ada kendala atau masalah bagaimana proses menyelesaikan?
Jawab : langsung dikonfirmasikan dari pusat lagi menanyakan kepada
nasabah bagaimana pelayanan dari CS, pada setiap calon nasabah baru,
dikarenakan ada tercatat nomor telpon dari sistem dan pusat akan hubungi
dan menanyakan pelayanan mulai dari satpam pe pelayanan seperti apa

dan CS pe pelayanan seperti apa, teller pe pelayanan seperti apa, Kalaupun
ada yang berkomentar yang tidak puas dari pusat akan memarahi dari cs
kami, dan sampai sejauh ini tidak ada komentar yang tidak puas. Pada
setiap calon nasabah baru.
4. Bagaimana cara penyampaian informasi yang diberikan kepada nasabah?
Jawab : Informasi yang terkait dengan produk produk misal, produk
asuransi atau ada perubahan perubahan data torang pasti informasikan
jadi torang kase informasi telpon ke nasabah untuk datang ke kantor, atau
produk produk baru yang akan torang sampaikan atau torang telpon
langsung hubungi, jadi nda perlu mo tunggu nasabah datang kong torang
baru mo setau tu produk dan informasi produk torang jelaskan dengan baik
dengan detail.
5. Apakah sudah melayani nasabah sampai tuntas saat nasabah mengalami
kesulitan informasi?
Jawab : Nasabah yang mengalami kesulitan yang pasti kami dari customer
service akan melayani nasabah dengan masalah sampai tuntas dan
tergantung masalah kesulitan yang seperti apa yang dialami oleh nasabah
dan itu sudah sesuai dengan pelayanan kami berikan untuk meyelesaikan
masalah, contoh masalah indikasi penipuan ataupun masalah yang berat
kita atasi selama 14 hari. jika masalah ATM tertelan, Mbanking terblokir,
atau hal yang ringan itu kita biasa atasi pada saat itu deangan 1x24 Jam.
6. Berapa lama waktu penyelesaian masalah dalam pelayanan customer
service tersebut?

Jawab : Dan itu sudah sesuai dengan pelayanan kami berikan untuk
meyelesaikan selama 14 hari. Dan untuk cabang manado bank muamalat
sangat sedikit yang datang keluhan, dari masalah 14 hari itu diselesaikan
seperti penarikan yang terdebit tapi belum keluar. Isi pulsa melalui
mbanking sudah terdebit tapi pulsa belum masuk.
7. Kendala menghadapi nasabah seperti apa?
Jawab : Seperti nasabah untuk awal pembukaan rekening baru, dan untuk
KTP yang berbeda capil. Tidak bisa untuk buka rekening baru, selanjutnya
ada pengaduan pengaduan data nasabah yang datang tetapi tidak
membawa ktp, buku tabungan salah satunya tidak bawa. Itu tidak kita
layani itu sudah sesuai pelayanan yang kita berikan.
8. Bagaimana tindakan customer service dalam melayani nasabah dari rasa
tanggung jawab terhadap nasabah ?
Jawab : Tindakan kami disini sama sama mencari solusi dengan dari kami
customer service memberikan FOM yang nanti akan diisi oleh nasabah
setidaknya setiap permasalahan yang dihadapi oleh nasabah itu nasabah
merasa bahwa bank sendiri sudah bertanggung jawab atas permasalahan
yang nasabah hadapi sehingga ada setiap permasalahan itu kita ada FOM
pengaduan yang dikasih kenasabah dan nasabah mengisi distitu jadi
kronologis itu jelas rinci dan kemudian baru kita carikan solusinya.
9. Bagaimana tindakan perhatian ekstra customer service dalam melayani
nasabah ?

Jawab : Kami selalu memberikan pelayanan yang baik selalu menanyakan
dan memberikan perhatian pada saat nasabah mendapatkan kesulitan
dengan dalam melayani setiap nasabah belum mengerti akan tetapi jika
nasabah tidak mengerti apa yang kami jelaskan maka tugas kami yaitu
menjelaskan kembali dengan bahasa nasabah pahami dan tetap sabar
dalam menghadapi nasabah dan kami dapat memahami setiap karakter
atau emosi dari setiap nasabah baik itu memahami prilaku yang baik atau
yang buruk
10. Bagaimana upaya Bank Muamalat Kantor Cabang Manado kepada
customer service dalam memberikan pelayanan yang baik?
Jawab : Pelayanan yang kami berikan kepada nasabah sesuai standar
operasional pelayanan.
11. Apa saja peran atau tugas customer service Bank Muamalat Kantor
Cabang Manado?
Jawab : Kalau customer service pertama itu, mengedukasi nasabah, harus
mampu memperkenalkan produk Bank itu apa-apa saja, dan melayani
keluhan setiap nasabah
12. Itu saja Pak?
Jawab : Ya. Misalnya nasabah ingin membuka tabungan, kan disitu dia
pelayanan nasabah baik itu buka rekening, penggantian buku dan
semuanya itu. Akan tetapi tugas yang wajib customer service itu ada dua
yaitu untuk memberikan pelayanan yang baik kepada nasabah yang kedua
dalam menanggapi layanan keluhan nasabah itulah intinya

13. Bagaimana cara customer service melayani nasabah?
Jawab : menyapa dengan senyuman yang ramah lalu Tanyakan apa yang
bisa dibantu kepada nasabah.
14. Apakah ada bukti konkret terkait pelayanan costumer service?
Jawab : Cabang manado sudah sangat standar pelayanan malahan torang
so sampe dapa peringkat 1 dalam pelayanan se SU LAM PAPUA; sulawesi,
lampung, maluku, papua, sesama bank muamalat atau instansi.

Tanggal

: 15 September 2020

Narasumber : Nawfalsky Bagis
Profesi

: Karyawan

Waktu

: 09.00 WITA

1. Bagaimana pelayanan customer service yang dirasakan di bank muamalat
?
Jawab : Selama ini sih yang saya rasakan baik baik saja, ramah terus cepat
dan tanggap sih, dan saya senang di bank muamalat ini yaitu pelayanan
yang syariah yaitu pelayanan islam, kita lebih enak bagitu dang masuk di
bank, sangat ramah.
2. Apakah pelayanan customer service sudah kompeten di bidangnya ?
Jawab : Jelas sih yang saya lihat selama ini saya sebagai nasabah dan
melakukan transaksi di customer service yaitu mereka cukup tanggap dalam
menanggapi problem-problem, yang contoh ketika mbanking saya terblokir
dan saya minta tolong ke customer service. Jadi intinya setiap kami datang
dengan masalah/keluhan mereka cepat berikan solusinya.
3. Apakah pelayanan customer service sudah memberikan pelayanan yang
maksimal ?
Jawab : Saya sebagai nasabah yang saya lihat mereka selalu memberikan
usaha yang terbaik kepada setiap nasabah, sejauh ini saya tidak pernah
melihat pelayanan yang dibedakan sama nasabah yang lainnya mereka
selalu memberikan pelayanan yang baik pada nasabah yaitu pelayanan

yang tidak memilah milih yang akan dilayani serta bertanggung jawab
dalam melakukan pelayanan terhadap nasabah
4. Bagaimana penyampaian informasi yang dilakukan oleh bagian customer
service ?
Jawab : Menurut saya dari bank yang pernah saya gunakan mungkin bank
muamalat ini dan dari customer service punya produk yang paling bagus
dan karna mereka harus tau produk-produknya seperti apa dan saya
melihat produknya dan menanyakan bagaimana sih produknya ini misal
saya tanya produk tabungan dari customer service mereka langsung jawab
cepat tanggap dan langsung paham, tidak seperti dengan ada beberapa
bank yang lain yang saya rasakan seperti apa yang saya tanyakan mereka
menolak oh iya sebantar saya tanyakan dulu ke atasan saya, kalau disini
mereka langsung cepat tanggap dan langsung tau gitu kayak sudah pernah
jualan ke orang lain gitu, jadi saya paham.
5. Apakah pernah mengalami kesulitan dan mengajukan keluhan, jika iya
bagaimana pelayanannya, sampai tuntas atau tidak disaat mengalami
kesulitan informasi ?
Jawab : Kalau saya sih pernah kena tipu onlineshop, waktu saya transfer
uang dari ATM BRI ke ATM Muamalat, dan sih penipu ini yang punya rek
ATM Muamalat, dan ternyata setelah sebulan saya ditipu barang yang saya
pesan tidak kunjung datang dan saya melapor datang ke bank muamalat ke
CS dengan keluhan mencek data penipu yang terdaftar sebagai nasabah
muamalat tersebut. Dan dari CS lansung memblokir rekening penipu ini

dan diserahkan ke marketing untuk lebih lanjut masalah yang akan
diselesaikan itu butuh waktu 14 hri. Dan itu solusi masalah yang sudah
selesai.
6. Bagaimana pelayanan customer service apabila menghadapi nasabah yang
bermasalah ?
Jawab : Menurut saya customer service selalu bijak dalam semua hal jadi
jika ada nasabah yang bermasalah customer service akan menyikapinya
dengan baik.
7. Apakah customer service di Bank Muamalat sudah memberikan pelayanan
yang baik ?
Jawab : Iya sudah, selama saya menjadi nasabah saya merasa puas dengan
pelayanan yang di berikan karena setiap saya memberikan keluhan selalu
diberikan jawaban yang membuat saya puas dengan jawaban tersebut jadi
membuat saya peracaya.

Tanggal

: 16 September 2020

Narasumber : Barzad Syawie
Profesi

: Pedagang

Waktu

: 13.00 WITA

1. Bagaimana pelayanan customer service yang dirasakan di bank muamalat
?
Jawab : Ya memuaskan, dari depe pelayanan so bagitu bagus Cuma dari
segi sistem masih ada yang kurang memadai, dari segi fasilitas salah
satunya ATM cuman khusus satu dan itu cuman berada di bank. Salah
satunya cara bertransaksi melalui cuman 1 ATM yang ada di bank.
2. Apakah bagian Customer service sudah kompeten di bidangnya ?
Jawab : Kadangkala mereka customer service itu cuman ada beberapa
yang kurang yah mungkin dari pengisian data nasabah masih manual,
kebanyakan untuk sekarang sudah menpunyai mbanking, untuk sekarang
ini bank muamalat sudah baru mengikuti masa modern yang ada sekarang,
jadi sudah bisa ba transfer langsung online.
3. Apakah bagian customer service sudah memberikan pelayanan yang
maksimal ?
Jawab : Kalau menurut saya sudah maksimal. Selama 2 tahun ini saya
menjadi nasbah di bank muamalat saya selalu tiap ada masalah langsung
diselesaikan maksudnya mereka memberikan tindakan tanggung jawab
tidak pernah ada solusi yang nanggung atau missal diserahkan ke bagian
yang lain selama ini masalah ke customer service saja sudah beres

4. Bagaimana penyampain informasi yang dillakukan oleh bagian customer
service ?
Jawab : Sudah sangat jelas customer service paham untuk menjelaskan dari
informasi dan produk sudah sangat jelas pertama mereka menjelaskan dan
meyampaikan cara uuntuk menggunkannya contoh dari mbanking lalu
mereka menjelaskan dari produk dan fitur-fitur yang terdapat di dalamnya
5. Apakah dilayani sampai tuntas oleh bagian customer service disaat
mengalami kesulitan iformasi ?
Jawab : Pernah mengalami kesulitan yaitu Mbanking saya bermasalah
waktu kemarin kemarin yah Mbanking belum komplit, karna sekarang ini
juga atm masih kurang dan hanya ada 1 jadi mbanking belum terlalu
modern jadi masih agak ada gangguan untuk sekarang ini sudah baik
6. Bagaimana sikap customer service dalam melayani nasabah ?
Jawab : Sikap mereka itu langsung ditanggapi cuman mereka juga kan
harus konsultasi lagi dari atasan mereka dulu, untuk masalah-masalah
mereka kasih waktu dalam 3 hari, paling lambat 7 hari kerja.
7. Bagaimana perhatian customer service dalam melayani nasabah ?
Jawab : Terkait tindakan dalam hal ini costumer service mereka pandu
dengan teknik pandu yang terbaik untuk nasabah mereka pandu sampai
dengan selesai contohnya ada nasabah yang lansia mereka pandu proses
tandatangan penulisan itu kan harus sesuai dengan ketentuan KTP mereka
pandu semua sesuai standar layanannya.
8. Bagaimana tindakan customer service dalam melayani nasabah ?

Jawab : tindakan customer service baik, ramah, sopan dalam berkata-kata.
Biasanya kalau kita ke bank lain kadang kita ketemu dengan pegawai yang
cuek, jutek kalau customer service disini Alhamdulillah ramah-ramah.

Tanggal

: 17 September 2020

Narasumber : Awaludin Sikin
Sebagai

: Mahasiswa

Waktu

: 11.00 WITA

1. Bagaimana pelayanan customer service yang dirasakan di bank muamalat
?
Jawab : Untuk pelayanan sendiri termasuk dari Customer Service
bertanggung jawab, karna pelayanannya direspon dengan menganggapi
sangat baik, terutama dalam permintaan saya untuk membuka mbanking
serta rekening baru dari pelayanannya menanggapi kami dengan baik.
2. Apakah bagian customer service sudah kompeten di bidangnya ?
Jawab : Dari customer service sudah kompeten dalam pelayanannya karna
salah satu dari CS mencarikan solusi, karna tadi saya ada bermasalah
dibagian ktp dari CS mencarika solusi katanya ambil data bagian sim untuk
input data manual itupun bisa, Karena ktp saya ada bermasalah dari data
identitas alamat ktp saya berbeda dengan data capil.
3. Apakah bagian customer Service sudah memberikan pelayanan yang
maksimal ?
Jawab : Ya cukup maksimal, padahal tadi so dapa suruh balik lagi ke
kotamobagu untuk pembuatan ktp baru lagi karna ada kesalahan, jadi
permasalahan disini ktp saya tidak bisa di proses untuk kelengkapan data
yang bermasalah, akan tetapi dari customer service memberikann solusi
terhadap masalah ini.

4. Apakah dilayani sampai tuntas oleh bagian customer service disaat
mengalami kesulitan informasi ?
Jawab : Alhamdulillah dilayani sampai tuntas, dari customer sevice
katakan kalupun belum bisa data saya dilengkapi saya harus balik lagi ke
kotamobagu untuk kelengkapan data identitas saya untuk pembuatan ktp
baru, ini yang menjadi salah satu hambatan untuk saya karna sudah jauhjauh dari kotamobagu bolak balik lagi hanya pengurusan data ini.
5. Bagaimana sikap customer service dalam melayani nasabah ?
Jawab : Sikap dan penjelasan yang diberikan oleh karyawan bank sangat
membantu, sehingga saya merasa puas dengan pelayanan yang diberikan
terutama bagian customer service setiap saya bertanya selalu menangkap
jawabannya dengan jelas, jadi saya merasa nyaman menjadi nasabah
disini.

Tanggal

: 17 September 2020

Narasumber : Isati Lasama
Sebagai

: Ibu Rumah Tangga

Waktu

: 09.00 WITA

1. Bagaimana pelayanan customer service yang dirasakan di bank
mumamalat ?
Jawab : Dari depe pelayanan so bagus sih, trus dorang jelaskan ee
tabungan seperti dorang mo buka itu dorang jelaskan secara detail, baru
ramah, sopan
2. Apakah bagian customer service sudah kompeten di bidangnya ?
Jawab : Kalau menurut saya, jadi dorang dapa lia sudah kompeten sih,
karna dorang rata-rata lulusan sarjana ekonomi toh jadi skarang ini Insya
Allah dorang sudah kompeten noh
3. Apakah bagian customer service sudah memberikan pelayanan yang
maksimal ?
Jawab : Alhamdulillah sudah
4. Bagaimana penyampaian informasi yang dilakukan oleh bagian customer
service ?
Jawab : Informasi produk alhamdulillah sejauh ini dorang pe penyampaian
jelas dan detail jadi kalaupun memang ada yang kurang jelas dari nasabah
dan customer service itu sendiri pun boleh torang mo batanya ulang

5. Apakah dilayani sampai tuntas oleh bagian customer service saat
mengalami kesulitan ?
Jawab : Selama saya menjadi nasabah belum ada mengalami kesulitan sih
ini, karna saya nasabah yang buka rekening yang sudah satu tahun ini
belum ada mengaalami masalah apa apa.
6. Bagaimana sikap dalam berpenampilan dan tutur kata customer service
dalam melayani nasabah ?
Jawab : Kalau dari penampilan, alhamdulillah seperti yang di ketahui kan
dorang bank Syariah itu sopan tertutup dari tutur kata pun begitu sopan,
ramah, trus dari dorang pe penguasaan produk itu yang dorang sampaikan
ke nasabah juga dorang kuasai dang dengan dorang pe produk juga dorang
jelaskan itu detail sehingga nasabah merasa puas dengan dorang pe
penjelasan.
7. Bagaimana perhatian dengan menawarkan bantuan atau empati customer
service dalam melayani nasabah ?
Jawab : Kalau dari perhatian itu dorang layani pa torang dari awal proses
pembukaan rekening sampai dorang pandu dari ada beberapa tanda
tangan yang harus di isi di formulir itu dorang layani sampe torang
mangarti smpe torang pe pembuatan atm itu dorang layani dari awal
sampai akhir alhamdulillah dorang pe pelayanan bagus noh
8. Bagaimana tindakan perhatian ekstra serta bertanggung jawab customer
service dalam melayani nasabah ?

Jawab : Dari customer service merasa bertanggung jawab untuk
menyelesaikan permaslahan nasabah dan kesulitan kesulitan nasabah
kebutuhan nasabah dan memberikan pelayanan yang baik sehingga torang
nasabah merasa nyaman deng puas trus perhatian ekstra kayak biasanya
dorang layani dari awal sampe akhir dorang pandu pa torang.
9. Mengapa lebih memilih menjadi nasabah di bank mumalat di banding
dengan bank lain ?
Jawab : Kebetulan saya ada juga ada batabung di bank lain, cuman dari
produk yang ada di bank muamalat ini dorang tawarkan tidak ada potongan
dari setiap bulannya jadi tertarik untuk membuka rekening tetapi dari
produk semuakan ada kekurangan dan kelebihannya masing masing, dan
dari kekurangannya itu kalau dalam waktu 3 bulan tidak melakukan
transaksi ke rekening itu secara pasif terpotong 25 ribu, sedangkan kalau
aktif trus melakukan transaksi itu tidak akan di potongan, jadi tertarik buka
rekening pada saat itu, trus depe persyaratan hanya mudah membawa ktp
jadi dari salah satu produk itu yang membuat saya tertarik.
10. Apakah selama menjadi nasabah pernah mendapat pelayanan yang kurang
baik ?
Jawab : Alhamdulillah sejauh ini tidak
11. Apakah pelayanan yang di berikan bank muamalat baik itu dari segi
fasilitas, karyawan dan lainnya sudah sesuai dengan keinginan dan
harapan ?

Jawab : Alhamdulillah semua sudah sesuai standar ketentuan layanan dari
bank
12. Apakah puas dengan pelayanan cs di bank muamalat ?
Jawab : Merasa puas sih alhamdulillah sudah karna itu noh dari cara
pelayana customer service itu sendiri melayani dari awal sampai akhir
serta penguasaan produk tutur katanya sopan jadi alhumdulillah sejauh ini
saya merasa puas.

Tanggal

: 18 September 2020

Narasumber : Mariati Amu
Sebagai

: Guru Pesantren

Waktu

: 10.00 WITA

1. Bagaimana pelayanan customer service yang dirasakan di Bank
Muamalat?
Jawab : Pelayanan yang baik memuaskan, apabila kami dari nasabah
mengalami kesulitan dari cs bisa memenuhi menyelesaikan permasalahan
dari nasabah yang datang, ramah dan simpati sangat membantu.
2. Apakah bagian customer service sudah kompeten di bidangnya?
Jawab : Dari bidangnya sudah kompetensi dari bagian pelayanan
maksudnya dari semua pelayanan yang diberikan dengan sebaik mungkin
dari poduk juga semuanya dipahami dan mengerti apabila mengalami
kesulitan dari produk” nasabah ingin bertanya ke cs dan cs bisa menjawab
dengan baik benar dan jelas
3. Apakah bagian customer service sudah memberikan pelayanan yang
maksimal?
Jawab : Menurut saya sih sudah , sudah memberikan pelayanan semaksimal
mungkin, pelayanan yang maksimal yang seperti tadi missal cs itu ramah
kompeten dan bisa memberikan solusi dari masalah masalah nasabah
4. Bagaimana penyampaian informasi yang dilakukan oleh bagian customer
service ?

Jawab : Penyampaiannya sih cukup jelas dan bisa di mengerti terus juga
sangat mengetahui kebetuhan nasabah jadi cs sangat terkendali dan
memberikan produk kepada nasabah sesuai kebutuhan nasabah.
5. Apakah dilayani sampai tuntas oleh bagian customer service disaat
mengalami kesulitan ?
Jawab : iya sampai tuntas tentunya , jadi dari mulai saya datang trus saya
menyampaikan masalah ato menyampaikan tujuan apa ke cs dan dari itu cs
memberikan pelayanan yang juga solusi dari masalah kebutuhan nasabah
, dari cs selalu memberikan pelayanan yang terbaik dari masalah smpai
tuntas dan selesai
6. bagaimana sikap memiliki wawasan customer service dalam melayani
nasabah ?
Jawab : Sikap customer service sangat baik, dari sikap memiliki wawasan
itu seperti customer service berkompeten dan memiliki wawasan untuk
menjelaskan produk produk dan masalah solusi solusi dari masalah,
7. bagaimana sikap dalam berpenampilan dan tutur kata customer service
dalam melayani nasabah ?
Untuk customer service berpenampilan baik dan rapih sesuai standar dari
bank itu sendiri dan bersikap sebagaimana cara melayanai customer
service bersikap sangat baik dan memuaskan dan juga dalam tutur kata
sangat baik mengikuti prosedur yang ada jelas intonasi sangat baik jelas
dan mudah dimengerti.

8. Bagaimana perhatian customer service untuk menawarkan bantuan dalam
melayani nasabah ?
Jawab : Customer service sangat memperhatikan kebutuhan nasabah dan
kebutuhan masalah masalah nasabah sehingga customer service bisa
memberikan solusi dan penyampain yang baik kepada kami nasabah,
9. Bagaimana perhatian customer service untuk rasa empati dalam melayani
nasabah ?
Jawab : yang saya merasakan dari rasa empati apabila nasabah mengalami
kesulitan dan mengalami permasalahan dan customer service sangat
membantu dalam penyelesaian masalah.
10. Bagaimana tindakan bertanggung jawab customer service dalam melayani
nasabah ?
Jawab : Dari customer service merasa bertanggung jawab untuk
menyelesaikan permaslahan nasabah dan kesulitan kesulitan nasabah
kebutuhan nasabah dan memeberikan pelayanan yang terbaik sehingga
kami nasabah merasa nyaman dan puas.
11. Bagaimana tindakan perhatian ekstra customer service dalam melayani
nasabah ?
Jawab : Seperti yang saya lihat dari bentuk perhtaian ekstra customer
service selalu memberikan perhatian ekstra kepada nasabah yang datang
seperti salam di awal dan diakhir selalu menawarkan bantuan kalau
misalnya nasabah yang pensiunan atau yang lansia biasanya sangat
membutuhkan pelayanan yang ekstra atau perhatian khusus dibantu untuk

duduk di depan cs atau di bantu isi formulir, yang saya lihat itu bentuk
pelayanan yang ekstra tapi kesemua nasabah sih sama juga tetap
memberikan pelayanan yang baik.
12. Mengapa lebih memeilih menjadi nasabah di bank muamalat di banding
bank yang lainnya
Jawab : Bank muamalat pelayanannya lebih ekstra dari pada bank bank
yang lain biasanya bank yang lain yang penting cepat selesai, yang saya
rasakan kalau dari bank muamalat cs lebih memperhtikan kebutuhan
nasabah, masalah nasabah, jadi lebih di perhatikan dan lebih merasa puuas
dari bank yang lain.
13. Apakah selama menjadi nasabah pernah mendapat pelayanan yang kurang
baik?
Jawab : Tidak pernah tentunya
14. Apakah pelayanan yg diberikan bank muamalat dari segi fasilitas karywan
dan lainnya sudah sesuai keingi dan harapan?
Jawab : Sudah sesuia semuanya baik dan sesuai stndar dan kebutuhan
nasabah
15. Apakah puas dengan pelayanan customer service di bank muamakat?
Jawab : Sagat memuaskan
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