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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

2.1 Penelitian Terdahulu yang Relevan 

Dilakukan penelusuran terkait penelitian-penelitian terdahulu untuk 

menghindari hasil penelitian yang serupa dengn judul “Peran Customer Service  

sebagaipublic relations dalam mengatasi complaint nasabah pada PT. Bank 

Muamalat Indonesia”. Adapun penelitian yanng berkaitan dengan penelitian ini 

adalah sebagai berikut: 

1. Skripsi Mirwati John Fernos 2019 yang berjudul Peranan Customer Service 

Dalam Meningkatkan Pelayanan Terhadap Nasabah Pada Bank Nagari 

Cabang Siteba Padang. Metode penelitian ini menggunakan metode penelitian 

deskriptif kuantitatif. Penelitian terdahulu ini ini membahas tentang peranan 

customer service dalam meningkatkan pelayanan terhadap nasabah. Customer 

service memainkan peran yang sangat penting dalam memberikan layanan dan 

dimaksudkan untuk selalu terhubung pelanggan dan menjaga hubungan baik. 

Ini tentu saja harus  dilakukan karena menjaga hubungan baik dengan nasabah 

juga berarti menjaga bank image agar citra bank dapat terus  meningkat di 

mata nasabah. Bahwa peran customer service dalam loyalitas pelanggan 

sangat penting melalui layanan yang diberikan oleh departemen Layanan 

Pelanggan. Customer service  di bentuk untuk memberikan kemudahan 

kepada pelanggan. 

a. Persamaan penelitian ini antara lain, sama-sama meneliti mengenai peranan 

customer service,metode penelitian yang di gunakan yaitu deskriptif kualitatif. 
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b. Perbedaan penelitian ini antara lain, lokasi penelitian, penelitian sekarang lebih 

berfokus pada peranan customer service dalam mengatasi complaint nasabah 

2. Rasni 2019 Peran Public Relations dalam Menarik Minat Konsumen di PT 

Hadji Kalla cabang Pare-Pare. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian 

kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa public relations di PT Hadji 

Kalla cabang Parepare adalah costumer relations memiliki peran mencari dan 

mengumpulkan fakta/data, rencana, komunikasi, dan evaluasi. Peran lainya 

yaitu mengukur target pencapaian tiap bulanya, menjamin kepuasan 

pelanggan, dan two ways comunications terjadi jika ada respon kepuasan dari 

pelanggan terhadap pelayanan yang ada di PT Hadji Kalla cabang Parepare. 

Sales merupakan faktor pendukung peran public relations dalam menarik 

minat konsumen. Upaya yang dilakukan sales  yaitu promosi melalui media 

sosial, mengunjungi langsung atau kontak langsung dengan konsumen di PT 

Hadji Kalla cabang Parepare. 

a. Persamaan penelitian ini antara lain, sama-sama membahas public relations, 

metode penelitian yaitu deskriptif kualitatif 

b. Perbedaan penelitian  ini antara lain, penelitian terdahulu berfokus pada peran 

public relations dalam menarik minat konsumen,lokasi penelitian. 

3. Ervina Ningrum (2016) Peranan Customer service dalam Manajemen 

Complaint BPD Card (studi kasus di Bank Jateng Capem Syariah Semarang 

Barat) Metode penelitian yang digunakan dalam Tugas Akhir ini adalah 

metode penelitian kualitatif.  Hasil penelitian menunjukan bahwa Customer 

Service memegang peranan penting dalam mengelola complaint dari nasabah 
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karena Customer Service menjadi perantara antara nasabah yang mengajukan 

klaim dengan pihak yang nantinya akan menyelesaikan masalah tersebut 

(Card Center). Customer Service juga berperan penting dalam mengelola 

emosi nasabah yang mengajukan klaim agar nasabah tersebut nantinya bisa 

tetap loyal kepada Bank Jateng Syariah. Sedangkan implikasi dari manajemen 

complaint yang dilakukan oleh Customer Service sangat berpengaruh pada 

tingkat kepuasan dan loyalitas nasabah serta citra Bank Jateng Syariah yang 

tetap positif di mata nasabah dan masyarakat. 

a. Persamaan penelitian ini antara lain, sama-sama membahas mengenai 

peranan customer service,dan manajemen complaint metode penelitian 

yang di gunakan yaitu metode kualitatif. 

b. Perbedaan penelitian ini antara lain, waktu dan tempat penelitian 

4. Miefta Syarifah Devi (2019) Peranan Costumer Service dalam Manajemen 

Complaint (studi kasus Bank BNI Syariah KC Purwokerto Banyumas) 

Metode penelitian yang digunakan dalam Tugas Akhir ini adalah metode 

penelitian kualitatif.Hasil penelitian menunjukan Customer Service memiliki 

peran penting dalam mengelola complaint dari nasabah karena Customer 

Service menjadi perantara antara Bank dengan nasabah, Customer Service 

juga berperan penting dalam menjaga emosi nasabah agar nasabah tersebut 

tetap menjadi nasabah yang loyal. Selain itu kelebihan dan kekurangan 

Customer Service di BNI Syariah KC Purwokerto juga sangat mempengaruhi 

citra Bank namun dalam penelitian tidak ditemukan kekurangan yang dapat 

mempengaruhi citra BNI Syariah KC Purwokerto di mata masyarakat. 
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a. Persamaan penelitian ini antara lain, sama-sama membahas mengenai 

peranan customer service,dan manajemen complaint metode penelitian 

yang di gunakan yaitu metode kualitatif. 

b. Perbedaan penelitian ini antara lain, waktu dan tempat penelitian 

5. Safri Saragih (2019) peran customer service sebagai public relations dalam 

mengatasi keluhan nasabah di Bank Sumut Syariah Medan. Jenis metode 

penelitian ini yang di gunakan adalah metode penelitian kualitatif. Hasil 

penelitian ini menjelaskan bahwa customer service berperan penting dalam 

meningkatkan kualitas pelayanan kepada nasabah. Customer service juga 

harus menyelesaikan masalah yang ada pada nasabah dan memberikan solusi 

agar masalah yang dihadapi nasabah cepat selesai. 

a. Persamaan penelitian ini antara lain, sama-sama membahas mengenai 

peran customer servicedalam mengatasi keluhan nasabah, metode 

penelitian yang digunakan yaitu metode penelitian kualitatif 

b. Perbedaan yang terdapat dari penelitian terdahulu dan penilitian saat ini 

yaitu terletak pada masalah yang di teliti, teori yang di kaji, tujuan 

penilitian, lokasi waktu dan tempat penelitian 

2.2 Landasan Teori 

2.2.1 Pengertian Peran 

1. Pengertian peran menurut Soerjono Soekanto (2002:243), yaitu peran 

merupakan aspek dinamis kedudukan (status), apabila seseorang melaksanakan 

hak dan kewajibannya sesuai dengan , maka ia menjalankan suatu peranan. 

Dalam sebuah organisasi setiap orang memiliki berbagai macam karakteristik 
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dalam melaksanakan tugas, kewajiban atau tanggung jawab yang telah 

diberikan oleh masing-masing organisasi atau lembaga.Sedangkan menurut 

Gibson Invancevich dan Donelly (2002) peran adalah seseorang yang harus 

berhubungan dengan 2 sistem yang berbeda, biasanya organisasi. 

2. Menurut Riyadi (2002:138) peran dapat diartikan sebagai orientasi dan konsep 

dari bagian yang dimainkan oleh suatu pihak dalam oposisi sosial. Dengan 

peran tersebut, sang pelaku baik itu individu maupun organisasi akan 

berperilaku sesuai harapan orang atau lingkungannya. Peran juga diartikan 

sebagai tuntutan yang diberikan secara struktural (norma-norma, harapan, tabu, 

tanggung jawab dan lainnya). Dimana didalamnya terdapat serangkaian tekanan 

dan kemudahan yang menghubungkan pembimbing dan mendukung fungsinya 

dalam mengorganisasi. Peran merupakan seperangkat perilaku dengan 

kelompok, baik kecil maupun besar yang kesemuannya menjalankan berbagai 

peran dalam mengorganisasi. 

  Hakekatnya peran juga dapat dirumuskan sebagai suatu rangkaian perilaku 

tertentu yang ditimbulkan oleh suatu jabatan tertentu.Kepribadian seseorang juga 

mempengaruhi bagaimana peran peran itu harus di jalankan. Peran yang 

dimainkan/diperankan pimpinan tingkat atas, menengah maupun bawah akan 

mempunyai peran yang sama. 

Sutarto (2009:138-139) mengemukakan bahwa peran itu terdiri dari tiga komponen, 

yaitu: 

a. Konsepsi peran, yaitu: kepercayaan seseorang tentang apa yang dilakukan 

dengan suatu situasi tertentu. 
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b.  Harapan peran, yaitu: harapan orang lain terhadap seseorang yang menduduki 

posisi tertentu mengenai bagaimana ia seharusnya bertindak. 

c. Pelaksanaan peran, yaitu: perilaku sesungguhnya dari seseorang yang berada 

pada suatu posisi tertentu. Kalau ketiga komponen tersebut berlangsung 

serasi, maka interaksi sosial akan terjalin kesinambungan dan kelancarannya. 

2.2.2 Pengertian Customer Service 

Customer service merupakan salah satu bagian terpenting bagi perusahaan 

dalam membangun kepuasan pelanggan.Melalui customer service, perusahaan dapat 

memberikan kesan yang positif kepada pelanggan. Melalui customer service  

pulaperusahaan dapat mengetahui apa yang menjadi harapan pelanggan dengan 

pendekatan komunikasi antarpribadi. Customer service  menjadi pihakk yang 

langsung menjembatani hubungan antara pelanggan dengan perusahaan. Dapat 

dikatakan bahwa customer service  memiliki peran penting bagi suatu perusahaan. 

Customer service adalah setiap kegiatan yang di peruntukkan atau ditujukan 

untuk memberikan kepuasan kepada nasabah melalui pelayanan yang dapat 

memenuhi keinginan nasabah.(Kasmir 2014:250 dalam penelitian Luvita Nadia Putri 

2021) berdasarkan pengertian tersebut kita dapat memahami bahwa customer service 

memiliki peran yang sangat penting, selain memberikan pelayanan tetapi juga dapat 

membina hubungun dengan masyarakat atau public relation. 

Pengertian costumer service secara umum adalah setiap kegiatan yang 

diperuntukkan atau di tujukan untuk memberikan kepuasan nasabah, melalui 

pelayanan yang dapat memenuhi keinginan dan kebutuhan nasabah.Costumer service 

memegang peranan sangat penting.Dalam dunia perbankan tugas utama seorang CS 
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memberikan pelayanan dan membina hubungan dengan masyarakat.Costumer service 

bank dalam melayani para nasabah selalu berusaha menarik dengan cara merayu para 

calon nasabah menjadi nasabah bank yang bersangkutan dengan berbagai cara. CS 

juga harus dapat menjaga nasabah lama agar tetap menjadi nasabah bank. Oleh 

karena itu, tugas Customer service merupakan tulang punggung kegiatan operasional 

dalam dunia perbankan (Kasmir,2004:201-202) 

Setiap organisasi yang berorientasi pada pelanggan (customer oriented) 

perlumenyediakan kesempatan dan akses yang mudah dan nyaman bagi para 

pelanggannya gunamenyampaikan saran, kritik, pendapat, dan keluhan 

mereka(Tjiptono 2005:210). Perilaku keluhan konsumen adalah istilah yang 

mencakup semua tindakan konsumenyang berbeda bila mereka merasa tidak puas 

dengan suatu pembelian/pelayanan.(Sunarto 2006:253)Ketika pelanggan 

mendapatkan masalah atau bahkan sedikit kecewa, maka perusahaan-perusahaanbesar 

dengan cepat menunjukkan jati dirinya. Pemulihan pelayanan juga bisaditangani 

dengan sangat baik ketika dipandang sebagai satu kesempatan bukan sebagai 

suatupilihan sulit.Keluhan pelanggan merupakan kesempatan untuk memperkuat 

hubungan (Bramson 2004:83). Menurut Andreassen (dalam Wijaya, 2008) 

ketidakpuasan yang diakibatkan adanyaperbedaan antara harapan dan kemampuan 

sesungguhnya dari sebuah produk atau jasa yangditerima oleh konsumen, akan 

menimbulkan negative effect yang diyakini akan berpengaruhterhadap loyalitas 

konsumen. Menurut Mowen dan (Minor 2002) suara konsumen (voice ofcustomer) 

merupakan refleksi dari harapan konsumen terhadap atribut perusahaan 

dalammemenuhi kebutuhan konsumen.Hal tersebut dapat berupa pelayanan, jenis 
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produk, kualitas produk, dan sebagainya.Suara konsumen merupakan hal penting bagi 

perusahaan dalammeningkatkan kepercayaan dan loyalitas konsumen. Alasan utama 

kenapa pelanggan beralih ke penyedia lain adalah ketidakpuasan 

terhadappenyelesaian masalah (Hart et.al., dalam Sasono,2007). Keluhan seharusnya 

dipandang sebagai kesempatan untuk belajar, meningkatkanpelayanan, dan 

mengetahui apa yang benar-benar pelanggan inginkan. Para pelanggan yangsampai 

mengeluh itu biasanya tertarik memberi kesempatan kepada perusahaan untuk 

meletakkanberbagai urusan dengan benar. Ini berarti bahwa jika perusahaan 

menangani keluhan secaraefektif, perusahaan lebih mungkin tetap menguasai 

pelanggan dan memperbaiki hubungan yangakan berakibat pada loyalitas 

pelanggan.(Bruce dan Langdon 2004 h.116). 

Menurut Valarie E. Zeithmal dan Jo Bitner, Customer Service adalah layanan 

yang diberikan sebagai pendukung (support) dari sebuah produk.Customer Service 

antara lain meliputi lingkup pekerjaan: menjawab pertanyaan, menangani pesanan, 

menangani tagihan dengan pelanggan, dan mengatur jadwal (seperti jadwal 

kedatangan Sales Rep atau teknisi). 

Customer Service juga bisa didefinisikan sebagai berikut:  

“Pihak di dalam perusahaan yang memiliki tugas menjembatani komunikasi antara 

pelanggan dan perusahaan sehubungan dengan produk dan jasa yang dibeli oleh 

pelanggan untuk tujuan terjadinya hubungan jangka panjang dengan pelanggan”. 

Hubungan dengan pelanggan ( customer relationship ) adalah kata kunci yang 

penting pada Customer Service. Umumnya Customer Service tidak ber hubungan 

langsung dengan transaksi. Mereka hanya menjadi jembatan atau pintu utama yang  



14 
 

menghubungkan pelanggan dengan pihak lain dalam perusahaan.Namun dalam 

perkembangan berikutnya, Customer Service bukan didefinisikan sebagai pekerjaan 

di departemen tertentu. Customer Service bisa didefinisikan secara luas sebagai 

sebuah tanggung jawab yang harus dipikul oleh setiap orang di dalam 

perusahaan.Bahkan seorang pimpinan perusahaan pada dasarnya harus melakukan 

pekerjaan sebagai Customer Service, karena pimpinan pun berpikir tentang 

bagaimana membangun hubungan dengan pelanggan.Customer Service menjadi jiwa 

bagi setiap orang dalam perusahaan, seperti halnya jiwa pelayanan yang harus 

dimiliki. 

Semakin berkembangnya teknologi, fungsi CS bukan lagi dilakukan oleh 

manusia. Kegiatan CS bisa dilakukan oleh mesin atau teknologi lain. CS bukan lagi 

interaksi langsung dan bertatap muka.Interaksi dengan CS bisa dilakukan melalui 

perantara seperti telepon atau internet. (Rosnelly.2008) 

2.2.3  FungsiCustomer Service 

Dalam praktiknya fungsi Customer Service adalah sebagai berikut: 

1. Sebagai resepsionis  

Sebagai resepsionis artinya seorang CS berfungsi sebagai penerima tamu yang 

datang di bank.Dalam hal menerima tamu CS harus bersikap dengan ramah tamah, 

sopan dan menyenangkan. 

2. Sebagai deskman 

Sebagai deskman artinya seorang CS berfungsi sebagai orang yang melayani 

berbagai macam aplikasi yang diajukan nasabah atau calon nasabah. 

3. Sebagai salesman  
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Maksudnya CS berfungsi sebagai orang yang menjual prroduk perbankan 

sekaligus sebagai pelaksana gross selling. 

4. Sebagai Costumer Relation Officer  

Yaitu berfungsi sebagai orang yang dapat membina hubungan baik dengan 

seluruh nasabah, termasuk merayu atau membujuk agar nasabah tetap bertahan tidak 

lari dari bank yang bersangkutan apabila menghadapi masalah. 

5. Sebagai komunikator   

Sebagai komunikator CS berfungsi sebagai orang yang menghubungi nasabah 

dan memberikan informasi tentang segala sesuatu yang ada hubunganya antara bank 

dengan nasabah. 

Dalam praktiknya fungsi Customer Service adalah sebagai berikut. 

1. Sebagai Resepsionis, Artinya seorang Customer Service berfungsi sebagai 

penerima tamu yang datang ke Bank. Fungsinya dalam hal melayani pertanyaan 

yang diajukan nasabah dan memberikan informasi yang diinginkan selengkap 

mungkin.   

2. Sebagai Deskman, Artinya sebagai orang yang melayani berbagai macam aplikasi 

yang diajukan nasabah atau calon nasabah.   

3. Sebagai Salesman, Artinya sebagai orang yang menjual produk perbankan, 

maksudnya menawarkan produk bank kepada nasabah yang dating ke Bank   

4. Sebagai Customer Relation Office Yaitu sebagai orang yang dapat membina 

hubungan baik dengan seluruh nasabah, termasuk merayu atau membujuk agar 

nasabah tetap bertahan tidak lari dari bank yang bersangkutan apabila menghadapi 

masalah.  
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5. Sebagai Komunikator, Artinya sebagai orang yang menghubungi nasabah dan 

memberikan informasi tentang segala sesuatu yang ada hubungannya antara bank 

dengan nasabah.   

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, sebagai costumer service harus 

memiliki sikap jujur dan bertanggung jawab.Seperti yang dijelaskan dalam (QS. AL-

Anfal:27) 

ُسوَل َوتَُخونُوا أََمانَاتُِكْم وَ  َ َوالرَّ أَْنتُْم تَْعلَُمونَ يَا أَيَُّها الَِّذيَن آَمنُوا ََل تَُخونُوا َّللاَّ  

Terjemahnya : Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu menghianati Allah 

dan Rasul dan (juga) janganlah kamu mengkhianati amanat yang dipercayakan 

kepadamu, sedang kamu mengetahui. 

Berdasarkan fungsi tesebut diatas fungsi seorang Customer Servicedapat 

dijabarkan lebih lanjut dalam kesehariannya sebagai karyawan Bank, yang mana 

fungsi-fungsi tersebut adalah sebagai berikut : 

1. Front Line  

Officer Keberadaan bagian Customer Service berada di bagian depan suatu 

Bank. Maka Customer Service menjadi cerminan penilaian pelayan suatu Bank. 

2. Liasson Officer   

Customer Service adalah satu bagian yang menjadi perantara antara bank 

dengan nasabah.Orang pertama yang dihubungi oleh nasabah sewaktu datang ke 

Bank adalah bagian Customer Service, baik untuk meminta informasi maupun untuk 

melaksanakan transaksi. 

3. Information Center   
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Customer Service adalah satu-satunya personil yang dengan mudah dihubungi 

oleh nasabah pada kesempatan pertama maka aparat Customer Service menjadi pusat 

dan nara sumber informasi-informasi mengenai produk dan jasa Bank. Oleh karena 

itu personil dituntut yang mempunyai pengetahuan dan wawasan yang cukup baik 

mengenai industri perbankan. 

4. Salesman (penjual)  

Berfungsi sebagai penjual produk, dengan menjual berbagai produk yang ada 

pada Bank, seperti berbagai jenis tabungan, deposito, kredit serta mengetahui keluhan 

dan keberatan nasabah. 

5. Servicing (pelayanan)  

Sesuai dengan fungsinya Customer Service, atas nama Bank penerima dan 

menyambut baik kedatangan nasabah selanjutnya akan mengerjakan kebutuhan 

nasabah sampai seluruh transaksinya dapat dirampungkan.  

6. Advisor (Konsultan) 

Dalam melayani nasabah  tidak jarang pula bagian Customer Service dengan 

bekal pengetahuan dan wawasan yang bijak sehubungan dengan perencanaan 

pengelolaan keuangan nasabah.  

7. Maintenance Customer (Pembinaan Nasabah)  

Permasalahan pembinaan nasabah baru (solisitasi). Bagian Customer Service 

adalah account assistant atau Pembina bagi setiap account atau rekening nasabah non 

kredit. Hal ini merupakan perpanjangan dan pengembangan fungsi kedua Liasson 

Officer. 

8. Handling Complaint  
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Unit Customer Service apabila dalam operasionalnya, nasabah tidak puas, 

karena terdapat ketidak cocokkan atau kesepakatan, complaint dan lain-lain 

sebagainya, maka tepat apabila orang pertama yang dihubungi adalah Customer 

Service. Dalam hal ini dituntut tidak saja  dapat menangani keluhan akan tetapi juga 

diharapkan dapat  memecahkan masalah dengan baik sebagai “trouble suiter”. 

2.2.4 Peranan Customer Service 

Customer Serviceberperan sangat penting dalam dunia perbankan dengan 

memberikan pelayanan yang terbaik terhadap nasabah untuk meningkatkan citra 

perusahaan.Secara umum peran Customer Servicebank adalah  

a. Mempertahankan nasabah lama agar tetap setia menjadi nasabah bank kita melalui 

pembinaan hubungan yang lebih akrab terhadap nasabah. Dengan cara menjalin 

ikatan emosional antara nasabah dan bank, meningkatkan kenyamanan dan 

kecepatan pelayanan. 

b. Berusaha untuk mendapatkan nasabah baru melalui berbagai pendekatan. 

Misalnya meyakinkan nasabah untuk menjadi nasabah kita dan mampu 

meyakinkan nasabah mengenai kualitas produk yang di tawarkan bank. (Kasmir 

2005. 181) 

2.2.4 Dasar-Dasar Pelayanan Nasabah 

Dasar-dasar pelayanan yang harus di pahami dan di mengerti costumer service 

adalah sebagai berikut: 

1. Berpakaian dan penempilan rapi dan bersihArtinya, petugas CS harus 

mengenakan baju dan celana yang sepadan dengan kombinasi yang menarik.    
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2. Percaya diri, bersikap akrab, dan penuh dengan senyum Dalam melayani nasabah 

petugas CS tidak ragu-ragu, yakin dan percaya diri yang tinggi. Dalam melayani 

nasabah petugas CS haruslah murah senyum dengan raut muka yang menarik hati, 

serta tidak dibuat-buat.  

3. Menyapa dengan lembut dan berusaha menyebutkan nama jika kenal Pada saat 

nasabah datang petugas CS harus segera menyapa dan kalau sudah pernah bertemu 

sebelumnya usahakan menyapa dengan menyebutkan namanya. Namun jika belum 

kenal dapat menyapa dengan sebutan bapak atau ibu apa yang dapat kami bantu.  

4. Tenang, sopan, hormat serta tekun mendengarkan setiap pembicaraan Usahakan 

pada saat melayani nasabah dalam keadaan tenang, tidak terburu-buru, sopan 

santun dalam bersikap. Kemudian tunjukkan sikap menghormati tamu, tekun 

mendengarkan sekaligus berusaha memahami keinginan konsumennya.    

Dalam Al Qur’an firman Allah SWT mengenai perilaku sopan santun dan 

menghargai sesama. 

َ َكاَن  اَعٰلى ُكل ِ َشْيٍء َحِسْيب  َواِذَا ُحي ِْيتُْم بِتَِحيٍَّة فََحيُّْوا بِاَْحَسَن ِمْنَهآ اَْو ُردُّْوَها ۗ اِنَّ َّللاه  

Terjemahnya: “ Apabila kamu di beri penghormatan dengan sesuatu penghormaatan. 

Maka balaslah penghormatan itu dengan yang lebih baik dari padanya, atau balaslah 

penghormatan itu (dengan yang serupa).Sesungguhnya Allah memperhitungkan 

segala sesuatu.” (QS. An Nisaa:86) 

5. Berbicara dengan bahasa yang baik dan benar Artinya, dalam berkomunikasi 

dengan nasabah gunakan bahasa Indonesia yang benar atau bahasa daerah yang 

benar pula. Suara yang digunakan harus jelas dalam arti mudah dipahami dan 

jangan menggunakan istilah-istilah yang sulit dipahami oleh nasabah. 
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6. Bergairah dalam melayani nasabah dan tunjukkan kemampuannyaDalam melayani 

nasabah jangan terlihat loyo, lesuh, atau kurang semangat. 

7. Jangan menyela atau memotong pembicaraan Pada saat nasabah sedang berbicara 

usahakan jangan memomotong atau menyela pembicaraan. Kemudian hindarkan 

kalimat yang bersifat teguran atau sindiran yang dapat menyinggung perasaan 

nasabah.  

8. Mampu meyakini nasabah serta memberikan kepuasan Setiap pelayanan yang di 

berikan harus mampu meyakinkan nasabah dengan argume-argumen yang masuk 

akal. 

9. Jika tidak sanggup menangani masalah yang ada minta bantuan Artinya, jika ada 

pertanyaan atau permasalahan yang tidak sanggup di jawab atau di selesaaikan 

oleh petugas CS, maka harus meminta bantuan kepada petugas yang mampu. 

10. Bila belum dapat melayani, beritahukan kapan akan dilayani Artinya, jika pada 

saat tertentu, petugas CS sibuk dan tidak dapat melayani salah satu nasabah, 

maka beritahukan kepada nasabah kapan akan dilayani dengan simpatik. 

(Kasmir. 2004:204-206) 

2.2.5 Public Relations 

1. W. Emerson Reck  

Public relations adalah kelanjutan dari proses penetapan kebijakan, 

penentuan pelayanan-pelayanan dan sikap yang di sesuaikan dengan kepentingan 

orang-orang atau golongan agar orang atau lembaga itu memperoleh kepercayaan 

dan goodwill dari mereka.  
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2. Howard Honham  

public relations adalah suatu seni untuk menciptakan pengertian publik 

yang lebih baik, yang dapat memperdalam kepercayaan publik terhadap seseorang 

atau suatu organisasi 

3. Glenn dan Denny Griswold 

Public relations adalah suatu fungsi manangement yang menilai sikap 

publik.Menunjukkan kebijaksanaan dan prosedur dari individu atau organisasi atas 

dasar kepentingan publik dan melaksanakan rencana kerja untuk memperoleh 

pengertian dan pengakuan dari publik. 

4. Betrand Russel Chanfield  

Public relation adalah falsafah management yang didalam tiap keputusan dan 

tindaknya mendahulukan kepentingan orang lain.Jadi, berdasarkan definisi-definisi 

diatas terdapatlah didalam public relations itu suatu kegiatan untuk menanamkan dan 

memperoleh pengertian, goodwill, kepercayaan, penghargaan dan pada dari public 

sesuatu badan khususnya dan masyarakat umumnya. Dalam publik relations  terdapat 

suatu usaha untuk mewujudakn hubungan yang harmonis antara suatu badan dengan 

publiknya, usaha untuk memberikan atau menanamkan kesan yang menyenangkan, 

sehingga akan timbul opini public yang menguntunngkan bagi kelangsungan hidup 

badan itu.  

Ini dapat dilaksanakan oleh public relations  dengan menunjukkan hal-hal 

yang positif tentang apa yang telah dilaksanakan dan di rencanakan. Memberikan 

keterangan/penjelasan kepada publik dengan jujur, sehingga publik mendapat 

informasi yang baik. 
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1.2.6 Fungsi Public Relations 

1. Menumbuhkan dan mengembangkan komunikasi atau hubungan baik antara 

lembaga/organisasi dengan publiknya, baik publik intern maupun ekstern dalam 

rangka menanamkan pengertian.  

2. Menumbuhkan motivasi dan partisipasi publik dalam rangka menciptakan iklim 

pendapat publik yang menguntungkan organisasia/lembaga.(Nur Tjahjani dan 

Shinta Maharani 2018:11-13) 

2.3 Manajemen Complaint 

2.3.1 Definisi manajemencomplaint 

Manajemen complaint  merupakan sebuah ilmu pengetahuan yang 

mempelajari tentang metode-metode atau strategi-strategi dalam menangani dan 

mengelola keluhan konsumen untuk menciptakan kepuasan serta kesetiaan konsumen 

tersebut atas jasa yang telah digunakan. 

Manajemen complaint adalah bentuk penanganan atau penataan, pengaturan 

yang di lakukan oleh suatu perusahaan dalam menyelesaikan atau mengatasi 

sanggahan atau reaksi ketidakpuasan atau ketidaksetujuan koonsumen terhadap 

kegiatan-kegiatan fungsi manajemen yang di lakukan tidak efisien dan efektif oleh 

perusahaan tersebut. (Tjiptono 2002;173). 

Berbagai metode yang di pakai untuk mengatasi keluhan nasabah adalah 

untuk  memberikan kepuasan yang optimal kepada konsumen, meningkatkan 

loyalitas konsumen, terhadap jasa perusahaan dalam manajemen complaint adalah 

bagaimana mengubah keluhan dan kritikan konsumen menjadi informasi yang 
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berharga bagi perusahaan sehingga dapat meningkatkan kepuasan serta minciptakan 

loyalitas konsumen.  

Manajemen menurut para ahli adalah sebagai berikut: 

Menurut (Harold Koontz dan Cyril O’donnel) Menejemen adalah usaha mencapai 

suatu tujuan tertentu melalui kegiatan orang lain. Dengan demikian menejer 

mengadakan koordinasi atas sejumlah aktivitas orang lain yang meliputi perencanaan 

pengorganisasian, penggerakan dan pengendalian. 

Menurut (George R. Terry) Menejemen merupakan suatu proses khas yang terdiri 

dari tindakan-tindakan perencanaan,pengorganisasian, penggerakan dan pengendalian 

yang dilakukan untukmenentukan serta mencapai sasaran-sasaran yang telah 

ditentukan melalui pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber daya lainnya. 

Menurut (Robbins dan Coulter)Manajemen sebagai suatu proses mengkoordinasi dan 

mengintegrasikan kegiatan-kegiatan kerja agar mencapai tujuan organisasi yang telah 

ditetapkan. 

Konsep manajemen complaint merupakan sebuah sarana yang dapat 

digunakan untuk membangun komunikasi dengan pelanggan dan memperoleh umpan 

balik tentang tingkat kepuasan nasabah terhadap pelayanan bank. Complaint yang di 

ajukan oleh pelanggan ini kemudian akan ditindak lanjuti dengan perbaikan atau 

klarifikasi dari pihak bank, dimana pelanggan bisa memperoleh informasi atau 

menyampaikan keluhan.(Imam wahjono manajemen pemasaran bank dalam 

penelitian Ervina Ningrum 2016:32) 

 

2.3.2 Definisi (Complaint) 
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Menurut Ikatan Bankir Indonesia (2014:4) dalam mendukung pengembangan 

bisnis bank, teller dalam menyikapi keluhan nasabah dibutuhkan pelayanan yang 

cepat, tepat sesuai dengan “standar pelayanan teller”.Sedangkan pihak customer 

service perlu memberikan pelayanan yang handal, kompeten, dapat dipercaya, serta 

mampu menangani kebutuhan nasabahnya terutama berkaitan dengan keluhan. 

Complaint adalah ekspresi yang diakibatkan adanya perbedaan persepsi (apa 

yang dilihat) dan ekspektasi (apa yang diharapkan pelanggan). Ekspresi/wujud 

ketidakpuasan yang membutuhkan tanggapan.  Tanggapan yang akan ditujukan 

kepada pihak customer service, teller maupun marketing. Dengan perbedaan persepsi 

dan ekspektasi nasabah merasa ada beban pada dirinya yang kemudian mengajukan 

pengaduan keluhan.(Devi dan Putri 2018: 64) 

  Setiap organisasi yang berorientasi pada pelanggan (customer-oriented) perlu 

menyediakan kesempatan dan akses yang mudah dan nyaman bagi para pelanggannya 

guna menyampaikan saran, kritik, pendapat, dan keluhan mereka (Tjiptono 

2005:210).Perilaku keluhan konsumen adalah istilah yang mencakup semua tindakan 

konsumenyang berbeda bila mereka merasa tidak puas dengan suatu 

pembelian/pelayanan. (Sunarto 2006:253)  Menurut Andreassen (dalam Wijaya, 

2008) ketidakpuasan yang diakibatkan adanya perbedaan antara harapan dan 

kemampuan sesungguhnya dari sebuah produk atau jasa yang diterima oleh 

konsumen, akan menimbulkan negative effect yang diyakini akan berpengaruh 

terhadap loyalitas konsumen. Menurut Mowen dan Minor (2002) suara konsumen 

(voice ofcustomer) merupakan refleksi dari harapan konsumen terhadap atribut 

perusahaan dalam memenuhi kebutuhan konsumen.Hal tersebut dapat berupa 
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pelayanan, jenis produk, kualitas produk, dan sebagainya.Suara konsumen merupakan 

hal penting bagi perusahaan dalam meningkatkan kepercayaan dan loyalitas 

konsumen. 

 Pengertian complaint secara sederhana, complain  bisa diartikan sebagai 

ungkapan ketidakpuasan atau kekecewaan. Organisasi bisa mengumpulkan complaint 

pelanggan melalui sejumlah cara, diantaranya kotak saran, formulir complaint 

pelanggan, saluran telepon khusus, website, kartu komentar, survey kepuasan 

pelanggan dan customer exit survey. Perilaku keluhan konsumen (consumer 

complaint behaviour) adalah istilah yang mencakup semua tindakan konsumen yang 

berbeda bila mereka merasa tidak puas dengan suatu pembelian.Complaint 

(complaint) adalah sebuah kata yang sering berkonotasi negatif bagi kedua pihak, 

baik bagi perusahaan maupun dari konsumen.Complaint pada umumnya 

dipresepsikan sebagai kesalahan, masalah stres, frustasi, kemarahan, konflik, 

hukuman, tuntutan,ganti rugi, dan sejenisnya. Complaint merupakan bagian dari 

proses purnabeli.Prosesnya berawal ketika konsumen merasakan ketidakpuasan 

setelahmenerima pelayanan atau melakukan transaksi.   

2.3.3 Faktor-faktor Complaint 

Ikatan Bankir Indonesia (2014: 82) mengemukakan pendapat tentang 

beberapa faktor yang mempengaruhi pelayanan terhadap kepuasan pelanggan 

sehingga nasabah dapat meninggalkan bank dan lari kepada bank pesaing adalah 

sebagai berikut: 

1. Pelayanan yang tidak memuaskan  Pelayanan yang kurang memuaskan merupakan 

masalah yang dihadapi nasabah. Terdapat beberapa hal yangmenyebabkan nasabah 
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tidak puas terhadap pelayanan yang diberikan. Beberapa pelayanan yang kurang 

memuaskan yaitu karyawan tidak merespon keluhan nasabah, pelayanan kurang 

efektif, dan dalam pelayanan keuangan, karyawan harus menerapkan 3S (Senyum, 

Sapa, Salam) sehingga nasabah akan merasakan kepuasan dan kepercayaan.   

2. Produk yang kurang baik Produk perbankan yang ditawarkan oleh bank yang 

bersangkutan tidak memiliki keunggulan. Bank tersebut terdapat presentase suku 

bunga pada produk, tidak memenuhi standar yang sudah ditetapkan dalam prinsip 

syariah.   

3. Ingkar janji, kurang tepat waktu Petugas bank tidak menepati janji seperti waktu 

pelayanan. Hal tersebut akan membuat nasabah merasa kecewa karena tidak 

terpenuhi keinginannya.   

4. Biaya yang relatif mahal Biaya yang ditetapkan kepada nasabah dengan harga 

yang tinggi. Hal ini dapat menyebabkan nasabah tidak betah dan kabur ke bank 

lain.  

Penanganan keluhan merupakan penanganan yang dilakukan karyawan 

terhadap sesuatu yang menganggu atau tidak menyenangkan bagi nasabah (Chrisna 

dan Artanti, 2013:6). Langkah-langkah dalam menangani keluhan adalah yang 

pertama terima keluhan dengan baik dengan cara meminta maaf atas 

ketidaknyamanan, memahami keluhan nasabah, menangani keluhan dengan cepat, 

dan memberikan solusi terbaik. 

Demikian dapat disimpulkan bahwa penanganan keluhan (complaint 

handling) adalah penanganan yang diajukan dari pihak nasabah kepada pihak 

perusahaan yang kemudian diselesaikan sesuai prosedur, cepat dan 
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memuaskan.Dalam penanganan complaint (complaint handling) dibutuhkan beberapa 

indikator. Menurut (Chrisna dan Artanti 2013: 6) indikator penanganan complaint 

sebagai berikut:  

1. Empati terhadap pelanggan yang marah  

2. Kecepatan dalam penanganan keluhan 

3. Kewajaran atau keadilan dalam memecahkan permasalahan atau keluhan 

4. Kemudahan bagi konsumen untuk menyampaikan keluhan.  

Manajemen Complaint merupakan sarana yang dapat digunakan 

untukmembangun komunikasi dengan pelanggan dan memperoleh umpan 

baliktentang tingkat kepuasan pelanggan terhadap pelayanan.complaint yangdiajukan 

pelanggan ini kemudian akan di tindak lanjuti dengan perbaikanatau klarifikasi dari 

pihak pelayanan dengan sasarannya adalah mengurangikekecewaan pelanggan dan 

meningkatkan kepuasan pelanggan. 

2.4  Kerangka Pikir 

Penelitian ini di awali dengan mengidentifikasi masalah tentang peran 

Customer service sebagai fungsi public relations dalam mengatasi keluhan nasabah 

(Handling complaint).Dari masalah yang ada di hubungkan dengan metode penelitian 

dekskriptif kualitatif dengan teori deduktif dengan jenis penelitiannya penelitian 

lapangan (field research) yang di lakukan pada Bank Muamalat Indonesia kc 

Kendari. Kemudian penelitian tersebut di analisis dengan unit analisisnya 

menggunakan cara wawancara, observasi, dan dokumentasi. Dari data yang di 

temukan akan menghasilkan temuan, kemudian di simpulkan. 
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