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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Persaingan bisnis diera globalisasi seperti sekarang ini menjadi sangat 

ketat.Fenomena ini disebabkan oleh banyaknya lembaga-lembaga keuangan yang 

bermunculan. Lembaga keuangan merupakan salah satu faktor pendorong 

pertumbuhan ekonomi suatu Negara, karnanya peran yang sangat penting dan sangat 

dibutuhkan keberadaannya,dalam Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang 

perubahan Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. Pengertian 

perbankan adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank, mencakup 

kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan 

usahanya. Sedangkan pengertian bank adalah badan usaha yang menghimpun dana 

dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat 

dalam bentuk kredit dan/ atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan 

taraf hidup rakyat. (Ervina Ningrum 2016:1) 

Sumber daya manusia menjadi unsur penting dalam penawaran jasa, 

perbedaan utama antara perusahaan penghasil produk berupa barang dengan 

perusahaan jasa adalah pada pelayanannya, dimana perusahaan jasa di tuntut lebih 

mengoptimalkan kualitas dari Customer Service. Bagi perusahaan jasa tentu saja 

cukup sulit untuk mendapatkan standart pelayanan yang sama di mata konsumen. 

Untuk menjaga dan meningkatkan kepercayaan nasabahnya, maka Bank perlu mejaga 

citra positif di mata masyarakat, dengan kualitas produk, kualitas pelayanan, dan 

kualitas keamanan tanpa ada citra positif maka kepercayaan yang sedang di bangun 
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tidak akan efektif. Pelayanan nasabah atau Customer Service pada sebuah Bank 

merupakan jasa pelayanan yang diberikan oleh Bank kepada nasabah. Di tengah 

kondisi persaingan di sektor jasa yang semakin meningkat,  perusahaan perbankan 

sebaiknya terus meningkatkan Customer Service.Untuk mencapai kinerja yang tinggi 

hendaknya Customer Service mampu berkomunikasi personal dengan kualitas yang 

baik mengingat Customer Service merupakan unit terdepan yang langsung 

berhadapan dengan nasabah atau calon nasabah. 

Fungsi utama dari Customer Service untuk memberikan jasa layanan kepada 

nasabah dalam hal memberikan informasi, menampung keluhan nasabah, Cross 

Selling, dan membantu nasabah untuk menyelesaikan masalah yang timbul. Peran 

Customer Service dapat disebut sebagai unit front line Bank yang sangat penting, 

yaitu sebagai pelaksana proses awal kegiatan yang berhubungan langsung dengan 

nasabah. 

Pada umumnya unit Customer service tidak melaksanakan secara langsung 

administrasi pembukuan dari transaksi financial yang dilakukan oleh nasabah, tetapi 

membantu nasabah yang hendak berhubungan dengan bank. Peranan costumer 

service disini dapat di sebut sebagai unit front line bank yang sangat penting, yaitu 

sebagai pelaksana proses awal kegiatan bank yang berhubungan langsung dengan 

nasabah. (Ervina Ningrum 2016:4) 

Apabila ada nasabah yang mengalami kesulitan kaitannya dengan produk-

produk, maupun operasional bank ataupun nasabah yang mengeluhkan tentang 

pelayanan bank yang kurang berkenan, nasabah pertama kali akan menyampaikan 

kepada Customer Service. Dan tentunya Customer Servicepula yang akan mencoba 
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untuk menangani dan me-manage keluhan yang di sampaikan oleh nasabah, keluhan 

nasabah harus ditangani dan ditanggapi dengan baik dan tepat. Bila penanganan 

keluhan ditangani dengan tepat maka nama baik dan citra perusahaan akan tetap 

terjaga. Selain itu, juga dapat meningkatkan loyalitas nasabah terhadap perusahaan. 

Dalam mengelola dan melayani complaint nasabah diperlukan sikap, perilaku, pola  

bicara, gerakan tubuh, dan ekspresi yang baik agar dapat menyenangkan hatinasabah. 

Terlebih di perbankan yang bertitel"Syariah" tentu sikap akhlak yang baik menjadi 

hal utama.Dalam pelaksanaan operasionalnya seringkali terdapat complaint nasabah 

baik secara langsung maupun tidak langsung (melalui berbagai media). 

Berdasarkan hasil observasi yang di lakukan oleh peneliti complaintatau 

keluhan yang sering terjadi di Bank Muamalat Indonesia KC Kendari yaitu Muamalat 

DIN terblokir setiap harinya terdapat sepuluh bahkan lebih nasabah dengan 

pengaduan yang sama, selain itu complaint seperti hilangnya buku tabungan atau 

kartu ATM, Lupa Pin atau password ATM,uang terdebet dan lain-lain. 

Berdasarkan uraian inilah yang mendorong sekaligus melalatar belakangi 

penulis untuk melakukan penelitian dengan judul “Peran Costumer Service Sebagai 

Fungsi Public Relations dalam Mengatasi Complaint Nasabah Pada PT. Bank 

Muamalat Indonesia Tbk. Cabang Kendari”. 

1.2 Fokus Penelitian 

 Berdasarkan latar belakang di atas  terdapat beberapa permasalahan, oleh 

karena itu perlu dilaksanakan fokus terhadap masalah yang menjadi ruang lingkup 

penelitian ini. Lebih berfokus pada Peran Customer Servicedalam Mengatasi Keluhan 

Nasabah 
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1.3 Rumusan Masalah 

1. Bagaimana peranCustomer Service dalam mengatasicomplaint dari Nasabah 

pada PT Bank Muamalat IndonesiaKCKendari ? 

2. Bagaimana manajemen complaint yang di lakukan oleh Customer 

Servicesebagai fungsi Public Relations dalam mengatasi complaint Nasabah 

pada PT. Bank Muamalat Indonesia KC Kendari? 

Dengan adanya batasan masalah, maka pembahasan yang akan dipaparkan 

penulis akan menjadi terarah, sehingga sesuai dengan tujuan penulisan tugas akhir ini.   

1.4 Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini yaitu:  

1. Untuk mengetahui peranancostumer service dalam mengatasi complaint dari 

nasabah pada PT.  Bank Muamalat Indonesia KC Kendari 

2. Untuk mengetahui manajemen complaint customer service sebagai fungsi 

public relations dalam mangatasi complaint nasabah  

1.5 Manfaat Penelitian 

1. Manfaat teoritis (keilmuan) 

a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan wawasan 

sekaligus referensi ilmiah bagi penelitian selanjutnya pada program 

sarjana ilmu ekonomi dan bisnis islam 

b. Penelitian ini diharapkan menjadi dasar kajian terkait pemahaman 

mengenai peran costumer service sebagai fungsi public relations dalam 

mengatasi keluhan nasabah  

2. Manfaat praktis   
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a. Bagi Masyarakat 

Diharapkan masyarakat lebih memahami bagaimana peran costumer 

service dan bagaimana manajemen complaint yang di lakukan costumer service 

terhadap keluhan nasabah. 

b. Bagi Penulis  

Sebagai masukan positif dalam proses penerapan  ilmu yang di dapat selama mata 

kuliah, juga sebagai batu loncatan kedepannya. 

1.6 Definisi operasional 

1. Peranmerupakan aspek dinamis kedudukan (status) apabila seseorang 

melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia 

menjalankan suatu peranan. 

2. Customer service adalah sebuah layanan yang dihadirkan oleh perusahaan 

yang memiliki tugas sebagai sarana konsultasi, pemecahan masalah serta 

pusat informasi bagi setiap klien/pelanggan yang dimilikinya.  

3. Public relations secara garis besar ialah strategi perusahaan untuk membangun 

relasi baik dengan public supaya dapat mendapatkan opini yang positif dari 

kalangan masyarakat di sekitarnya. 

4. Complaint adalah bentuk ekspresi negatif yang dihasilkan dari 

ketidaksesuaian antara kenyataan dengan keinginan seseorang. 
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