
 
 

BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Definisi Peranan 

 Menurut Miftah (2012:10) peranan adalah suatu rangkaian prilaku yang 

teratur, yang ditimbulkan karena suatu jabatan tertentu atau karena adanya suatu 

kantor yang mudah dikenal. Perananan timbul karena seseorang memahami bahwa ia 

bekerja tidak sendirian. Mempunyai lingkungan yang setiap saat diperlukan untuk 

berinteraksi. Lingkungan itu luas beraneka macam. Tetapi peranan yang harus 

dimainkan pada hakikatnya tidak ada perbedaan. Pengertian peran menurut Soejono  

(2002: 243), yaitu peran merupakan aspek dinamis kedudukan (status), apabila 

seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka 

ia menjalankan suatu peranan. Dari hal diatas lebih lanjut kita lihat pendapat lain 

tentang peran yang telah ditetapkan sebelumnya disebut sebagai peran normative.  

 Sedangkan peran ideal, dapat diterjemahkan sebagai peran yang diharapkan 

dilakukan oleh pemegang peran tersebut. Misalnya dinas perhubungan sebagai suatu 

organisasi formal tertentu diharapkan berfungsi dalam penegakan hukum dapat 

bertindak sebagai pengayom bagi masyarakat dalam rangka mewujudkan ketertiban, 

keamanan yang mempunyai tujuan akhir kesejahteraan masyarakat, artinya peran 

yang nyata. 



 
 

 
 

 Peran merupakan aspek dinamis dari kedudukan (status) yang dimiliki oleh 

seseorang, sedangkan status merupakan sekumpulan hak dan kewajiban yang dimiliki 

seseorang apabila seseorang melakukan hak hak dan kewajiban kewajiban sesuai 

dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu fungsi. Hakekatnya peran juga 

dapat dirumuskan sebagai suatu rangkaian perilaku tertentu yang ditimbulkan oleh 

suatu jabatan tertentu.Kepribadian seseorang juga mempengaruhi bagaimana peran 

itu harus dijalankan. Peran yang dimainkan hakekatnya tidak ada perbedaan, baik 

yang dimaikan/diperankan pimpinan tingkat atas, mencegah maupun bawah akan 

mempunyai peran yang sama. 

 Peran merupakan tindakan atau perilaku yang dilakukan oleh seseorang yang 

menempati suatu posisi di dalam status social, syarat syarat peran mencakup 3 (tiga) 

hal, yaitu : Peran meliputi norma norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat 

seseorang dalam masyarakat. Peranan dalam arti ini merupakan rangkaian peraturan 

peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan kemasyarakatan. 

 Peran adalah suatu konsep perilaku apa yang dapat dilaksanakan oleh individu 

individu dalam masyarakat sebagai organisasi. Peran juga dapat dilaksanakan sebagai 

perilaku individu, yang penting bagi struktur social masyarakat.Peran adalah suatu 

rangkaian yang teratur yang ditimbulkan karena suatu jabatan.Manusia sebagai 

makhluk social memiliki kecenderungan untuk hidup berkelompok. Dalam kehidupan 

berkelompok tadi akan menjadi interaksi antara anggota masyarakat yang satu dengan 

anggota masyarakat yang lainnya. Tumbuhnya interaksi diantara mereka ada saling 

ketergantungan. Dalam kehidupan bermasyarakat itu munculah apa yang dinamakan 



 
 

 
 

peran (role). Menurut David (2003:105) mendefinisikan peranan sebagai harapan 

harapan yang dikenakan pada individu yang menempati kedudukan social tertentu. 

Harapan harapan tersebut merupakan imbangan dari norma norma social dan oleh 

karena itu dapat dikatakan bahwa peranan itu ditentukan leh norma norma di dalam 

masyarakat. Menurut Veitzal (2004:148) peranan diartikan sebagai perilaku yang 

diatur dan diharapkan seseorang dalam posisi tertentu. 

 Selanjutnya menurut Ali (2000:148) peranan adalah sesuatu yang menjadi 

bagian yang memegang pimpinan yang terutama dalam terjadinya suatu hal atau 

peristiwa..Definisi peran menurut Soejono (2009:212-213) adalah proses dinamis 

kedudukan (status). 

 Dalam sebuah organisasi setiap orang memiliki berbagai macam karakteristik 

dalam melaksanakan tugas, kewajiban atau tanggungjawab yang telah diberikan oleh 

masing masing organisasi atau lembaga.Tugas tugas tersebut merupakan batasan 

seseorang untuk melakukan pekerjaannya telah diberikan berdasarkan peraturan 

peraturan dari organisasi atau lembaga tersebut agar pekerjaan dapat tertata rapi dan 

dapat dipertanggungjawabkan oleh setiap pegawainya. 

 Kemudian menurut Riyadi (2002: 138) Peran dapat diartikan sebagai orientasi 

dan konsep dari bagian yang dimainkan oleh suatu pihak dalam posisi social. 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 structural (norma 

norma, harapan, tanggungjawab dan lainnya). Dimana didalamnyaterdapat 



 
 

 
 

serangkaian tekanan dan kemudahan yang menghubungkan pembimbing dan 

mendukung fungsinya dalam mengorganisasi.Peran merupakan seperangkat perilaku 

dengan kelompok, baik kecil maupun besar, yang kesemuanya menjalankan berbagai 

peran. 

 Sedangkan menurut Kahn (dalam Miftah, 2002:10), integrasi organisasi 

merupakan peleburan komponen peranan, norma dan nilai. Peran adalah serangkaian 

perilaku yang diharapkan dilakukan oleh seseorang yang ditentukan oleh karakteristik 

pribadi seseorang, pengertian seseorang tentang apa yang diharapkan orang lain 

kepadanya orang lain dan kemauannya untuk mentaati yang telah menetapkan 

pengharapan tadi. 

 Kemudian menurut Dougherty & Pritchard (dalam Bauer, 2003:55) teori 

peran ini memberikan suatu kerangka konseptual dalam studi perilaku di dalam 

organisasi.Mereka menyatakan bahwa peran itu melibatkan pola penciptaan produk 

sebagai lawan dari perilaku atau tindakan. Lebih lanjut Dougherty & Pritchard (dalam 

Bauer,2003:56) mengemukakan bahwa relevansi suatu peran itu akan bergantung 

pada penekanan peran tersebut oleh para penilai dan penganat (biasanya supervesor 

dan kepala sekolah) terhadap produk atau outcome yang dihasilkan. Dalam hal ini, 

strategi dan struktur organisasi juga terbukti mempengaruhi peran dan persepsi peran 

(role perception). 

 Dari beberapa pengertian diatas, penulis menyimpulkan bahwa peran adalah 

suatu sikap atau perilaku yang diharapkan oleh banyak orang atau sekelompok orang 

terhadap seseorang yang memiliki status atau kedudukan tertentu. Berdasarkan hal 



 
 

 
 

hal diatas dapat diartikan bahwa apabila dihubungkan dengan dinas perhubungan, 

peran tidak berarti sebagai hak dan kewajiban individu, melainkan merupakan tugas 

dan wewenang. 

 

2.2 Pengertian Bank 

Bank secara harfiah berasal dari bahasa italia, yakni Banco yang artinya 

bangku.Bangku sendiri merujuk pada meja yang yang digunakan oleh para banker 

untuk melakukan kegiatan operasional melayani masyarakat atau nasabah.Istilah 

bangku pun semakin berkembang menjadi Bank. 

Selain arti harfiah, bank pun memiliki beberapa definisi secara luas, mulai 

dari Undang-Undang yang berlaku di Republik Indonesia, Wikipedia, hingga Standar 

Akuntansi Keuangan (PSAK). 

Agar lebih mengerti apa definisi bank, maka kita dapat merujuk pada 

pendapat beberapa ahli. Berikut ini adalah definisi bank menurut para ahli : 

1. Ajuha (2011:2) 

Menurut Ajuha, pengertian Bank adalah tempat untuk menyalurkann modal 

dari masyarakat yang tidak dapat menggunakan uang tersebut secara 

menguntungkan kepada pihak yang dapat membuat uang tersebut lebih 

produktif untuk memberikan keuntungan pada masyarakat. 

 

 



 
 

 
 

2. Pierson (2011:1) 

Menurut Pierson , pengertian Bank adalah badan usaha yang menerima 

kredit namun tidak memberikan kredit. Dalam hal ini, operasional Bank 

hanya bersifat pasif saja, hanya menerima titipan uang saja. 

3. Hasibuan (2005:2) 

Bank adalah badan usaha yang kekayaannya terutama dalam bentuk aset 

keuangan (financial assets) serta bermotif profit juga sosial, jadi bukan 

hanya mencari keuntungan saja 

4. Stuart (2009:2) 

Menurut Stuart, pengertian bank adalah suatu badan usaha bertujuan untuk 

memenuhi kebutuhan kredit, baik dengan menggunakan alat pembayaran 

sendiri dengan uang yang diperoleh dari orang lain, serta mengedarkanalat 

penukaran baru berupa uang. 

5. Kasmir (2008:2) 

Bank merupakan lembaga keuangan yang kegiatannya menghimpun dana 

dari masyarakat dalam bentuk simpanan kemudian menyalurkan kembali ke 

masyarakat, serta memberikan jasa-jasa bank lainnya 

6. UU RI No. 10 Tahun 1998 

Menurut Undang-undang RI nomor 10 tahun 1998 tanggal 10 November 

1998 tentang Perbankan (pasal 1 ayat 2), definisi Bank adalah sebuah badan 

usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan 



 
 

 
 

menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk 

bentuk lain dengan tujuan untuk meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. 

7. PSAK No. 31 

Menurut Pernyataan Standar Akuntasi Keuangan (PSAK) No. 31, 

pengertian Bank adalah suatu lembaga yang berperan sebagai perantara 

keuangan antara pihak pihak yang menyalurkan dana, serta sebagai lembaga 

yang berfungsi memperlancar lalu lintas pembayaran. 



 
 

 
 

2.2.1Fungsi dan Tujuan Bank 

Berdasarkan dari UU Nomor 10 Tahun 1998, secara garis besar tujuan perbankan 

Indonesia adalah menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan 

pemerataan, pertumbungan ekonomi, dan stabilitas nasional ke arah peningkatan kesejahteraan 

rakyat. Dari tujuan tersebut maka perbankan (bank) di Indonesia harus menjalankan tugas dan 

fungsinya dengan baik dan didasarkan atas asas demokrasi ekonomi. 

Fungsi bank secara umum adalah menghimpun dana dari masyrakat luas dan 

menyalurkan dalam bentuk pinjaman atau kredit untuk berbagai tujuan. Tetapi sebenarnya fungsi 

bank dapat dijelaskan dengan lebih spesifik seperti yang diungkapkan oleh Susilo, Triandaru, 

dan Santoso (2006:213), yaitu sebagai berikut : 

1. Fungsi Bank Sebagai Agent Of Trust 

fungsi bank sebagai agent of trust ialah suatu lembaga yang berlandasakan pada suatu 

kepercayaan. Dasar utama pada kegiatan perbankan yaitu kepercayaan, baik itu sebagai 

penghimpun dana ataupun penyaluran dana. Dalam hal tersebut Masyarakat akan mau 

menyimpan dana dananya di bank apabila dilandasi dengan kepercayaan. 

2. Fungsi Bank Sebagai Agent Of Development 

Fungsi bank ialah sebagai agent of development ialah suatu lembaga yang memobilisasi 

dana berguna untuk  pembangunan ekonomi suatu negara. Kegiatan bank tersebut berupa 

penghimpun dan juga penyalur dana sangatlah diperlukan bagi lancarnya suatu kegiatan 

perekonomian di sektor riil. Dalam hal tersebut bank memungkinkan masyarakat itu 

untuk melakukan kegiatan untuk investasi,  distribusi, dan juga kegiatan konsumsi barang 



 
 

 
 

serta jasa, mengingat bahwa kegiatan investasi , distribusi dan juga konsumsi tidak 

terlepas dari adanya penggunaan uang. 

3. Fungsi Bank Sebagai Agent Of Services 

Fungsi bank sebagai agent of service ialah merupakan lembaga yang memberikan suatu 

pelayanan kepada masyarakat. Dalam hal tersebut bank memberikan jasa pelayanan 

perbankan kepada masyarakat agar masyarakat tersebut  merasa aman dan juga nyaman 

dalam menyimpan dananya itu. Jasa yang ditawarkan didalam bank tersbut sangat erat 

kaitannya dengan suatu kegiatan perekonomian masyarakat secara umum. 

 

2.2.2 Jenis Jenis Bank  

Dalam praktik perbankan di Indonesia saat ini terdapat beberapa jenis bank yang diatur 

dalam Undang Undang Perbankan. 

Dikemukakan oleh Kasmir (2015:19) bahwa perbedaan jenis bank dapat dilihat dari berbagai 

segi antara lain : 

1. Dilihat dari Segi Fungsinya 

Pengertian Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat (BPR) sesuai dengan Undang 

Undang Nomor 10 Tahun 1998 adalah sebagai berikut: 

a. Bank umum  

Bank umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan menghimpun dana dari 

masyarakat, memberikan pinjaman kepada masyarakat, serta memberikan jasa 

pelayanan di bidang keuangan. Dikatakan umum karena memberikan jasa kepada 



 
 

 
 

masyarakat umum, dan dapat beroperasi di seluruh wilayah. Usaha-usaha yang bisa 

dilakukan bank umum meliputi: 

a) Menghimpun dana dari masyarakat, berupa tabungan biasa, deposito dan lain-

lain; 

b) Memberikan pinjaman (kredit) kepada masyarakat; 

c) Melakukan jasa pengiriman uang; 

d) Melakukan inkaso antar bank; 

e) Melakukan jual beli surat-surat berharga, seperti wesel dan kertas 

perbendaharaan negara; 

f) Menerima titipan barang-barang berharga; 

g) Melakukan kegiatan-kegiatan perbankan lainnya yang sesuai dengan undang-

undang dan ketentuan yang ditetapkan Bank Indonesia. 

b. Bank Perkreditan Rakyat (BPR) 

BPR adalah bank yang melaksanakan kegiatan menerima simpanan dari masyarakat 

hanya dalam bentuk deposito berjangka, tabungan atau bentuk lainnya serta 

memberikan pinjaman kepada masyarakat.Dengan demikian, usaha yang bisa 

dilakukan BPR lebih sedikit atau lebih sempit dibandingkan bank umum. 

2. Dilihat dari Segi Kepemilikannya  

Ditinjau dari segi kepemilikan maksudnya adalah siapa saja yang memiliki bank 

tersebut.Kepemilikan ini dapat dilihat dari akta pendirian dan penguasaan saham yang 

dimiliki bank yang bersangkutan. 

Jenis bank dilihat dari segi kepemilikan tersebut adalah sebagai berikut : 

a. Bank milik pemerintah 



 
 

 
 

Merupakan bank yang akte pendirian maupun modal bank sepenuhnya dimiliki 

oleh Pemerintah Indonesia, sehingga seluruh keuntungan bank dimiliki oleh 

pemerintah pula. 

b. Bank milik swasta nasional 

Merupakan bank yang seluruh atau sebagian besar sahamnya dimiliki oleh swasta 

nasional.Kemudian akte pendiriannya pun didirikan oleh swasta, begitu pula 

dengan pembagian keuntungannya untuk keuntungan swasta pula. 

c. Bank milik koperasi 

Merupakan bank yang kepemilikan saham sahamnya dimiliki oleh perusahaan 

yang berbadan hukum koperasi. 

d. Bank milik asing 

Bank jenis ini merupakan cabang dari bank yang ada di luar negeri, baik milik 

swasta asing atau pemerintah asing.Kepemilikannya pun jelas dimiliki oleh pihak 

asing (luar negeri). 

e. Bank milik campur 

Kepemilikan saham bank campuran dimiliki oleh pihak asing dan pihak swasta 

nasional.Kepemilikan sahamnya secara mayoritas dipegang oleh warga Negara 

Indonesia. 

3.  Dilihat dari Segi Status 

Dilihat dari segi kemampuannya melayani masyarakat, bank umum dapat dibagi 

ke dalam dua jenis.Pembagian jenis ini disebut juga pembagian berdasarkan 

kedudukan atau status bank tersebut. 



 
 

 
 

Kedudukan atau status ini menunjukan ukuran kemampuan bank dalam melayani 

masyarakat baik dari segi jumlah produk, modal, maupun kualitas 

pelayanannya.Untuk memperoleh status tertentu diperlukan penilaian penilaian dengan 

criteria tertentu pula. 

Jenis bank dilihat dari segi status adalah sebagai berikut : 

a. Bank Devisa 

Merupakan bank yang dapat melaksanakan transaksi keluar negeri atau yang 

berhubungan dengan mata uang asing secara keseluruhan, misalnya transfer 

keluar negeri, inkaso keluar negeri, travelers cheque, pembukaan dan pembayaran 

Letter of Credit dan transaksi lainnya. Persyaratan untuk menjadi bank devisa ini 

ditentukan oleh Bank Indonesia. 

b. Bank non Devisa 

Merupakan bank yang belum mempunyai izin untuk melaksanakan transaksi 

sebagai bank devisa, sehingga tidak dapat melaksanakan transaksi seperti halnya 

bank devisa. Jadi bank non devisa merupakan kebalikan daripada bank devisa, 

dimana transaksi yang dilakukan masih dalam batas batas Negara. 

4. Dilihat dari Segi Cara Menentukan Harga 

Jenis bank jika dilihat dari segi atau caranya dalam menentukan harga, baik harga jual 

maupun harga beli terbagi dalam dua kelompok, yaitu : 

a. Bank yang berdasarkan prinsip konvensional (Barat) 



 
 

 
 

Mayoritas bank yang berkembang di Indonesia dewasa ini adalah bank yang 

berorientasi pada prinsip konvensional. Hal ini tidak terlepas dari sejarah bangsa 

Indonesia dimana asal mula bank di Indonesia dibawa oleh Kolonial Belanda. 

Dalam mencari keuntungan dan menentukan harga kepada para nasabahnya, bank 

berdasarkan prinsip konvensional menggunakan dua metode, yaitu : 

1. Menetapkan bunga sebagai harga, untuk produk simpanan seperti giro, 

tabungan maupun deposito. Demikian pula harga untuk produk pinjamannya 

(kredit) juga ditentukan berdasarkan tingkat suku bunga tertentu. Penentuan 

harga ini dikenal dengan spread based. 

2. Untuk jasa jasa bank lainnya pihak perbankan konvensional (barat) 

menggunakan atau menerapkan berbagai biaya biaya dalam nominal atau 

persentase tertentu. Sistem pengenaan biaya ini dikenal dengan istilah fe based. 

b. Bank yang berdasarkan Pinsip Syariah (Islam) 

Bank berdasarkan Prinsip Syariah belum lama berkembang di Indonesia.Namun, 

di luar negeri terutama di negara-negara Timur Tengah seperti Mesir atau Pakistan 

bank yang berdasarkan Prinsip Syariah sudah berkembang pesat sejak lama.Bagi 

bank yang berdasarkan Prinsip Syariah dalam penentuan harga produknya sangat 

berbeda dengan bank berdasarkan prinsip konvensional. 

Bank berdasarkan prinsip syariah adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum 

Islam antara bank dengan pihak lain untuk menyimpan dana atau pembiayaan usaha 

atau kegiatan perbankan lainnya. 

Dalam menentukan harga atau mencari keuntungan bagi bank yang berdasarkan 

prinsip syariah adalah sebagai berikut:  



 
 

 
 

a. Pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (mudharabah) 

b. Pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan modal (musyarakah) 

c. Prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan (murabahah) 

d.Pembiayaan barang modal berdasarkan sewa murni tanpa pilihan (ijarah) 

e. Atau dengan adanya pilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa 

dari pihak bank oleh pihak lain (ijarah wa iqtina). 

Sedangkan penentuan biaya biaya jasa bank lainnya bagi bank berdasarkan prinsip syariah 

juga sesuai dengan syariah Islam.Sumber penentuan harga atau pelaksanaan kegiatan bank 

prinsip syariah dasar hukumnya adalah Al-Qur’an dan Sunna Rasul.Bank bedasarkan prinsip 

syariah mengharamkan penggunan harga produknya dengan bunga tertentu.Bagi bank yang 

berdasarkan prinsip syariah adalah riba. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

2.3 Pengertian Pelayanan 

Definisi Pelayanan (service) Kemajuan teknologi mengakibatkan persaingan yang sangat 

ketat untuk memperoleh dan mempertahankan pelanggan. Kualitas pelayanan menjadi suatu 

keharusan yang dilakukan perusahaan supaya mampu bertahan dan mampu mendapat 

kepercayaan dari pelanggan. Pola konsumsi dan gaya hidup pelanggan menuntut perusahaan 

mampu memberikan pelayanan yang berkualitas. 

Pelayanan menurut bahasa adalah perbuatan, yaitu perbuatan untuk menyediakan segala 

yang dipelukan orang lain atau pelanggan. 

Sedangkan menurut istilah terdapat beberapa defenisi, antara lain : 

a. Pelayanan adalah proses penemuan kebutuhan melalui aktifitas orang lain yang 

berlangsung. 

b. Pelayanan pelanggan menurut Kotler ialah setiap tindakan atau kegiatan yang dapat 

ditawarkan oleh suatu pihak kepada pihak lain, yang pada dasarnya tidak berwujud dan 

tidak menyebabkan kepemilikan apapun. Menurut Wyckof, Pelayanan merupakan tingkat 

keunggulan dan pengendalian atas keunggulan tersebut untuk memenuhi keinginan 

pelanggan. 

Maka pelayanan merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi kualitas 

pelayanan.Terdapat dua faktor utama yangmempengaruhi pelayanan, yakni jasa yang diharapkan 

dan jasa yang dipersepsikan.Maka pelayanan berfokus pada pemenuhan kebutuhan dan 

keinginan pelanggan.Sehingga pelayanan perbankan dapat diartikan kegiatan bank dalam rangka 

memenuhi kebutuhan dan keinginan nasabah sehingga pada akhirnya diharapkan dapat 

menciptakan kepuasan bagi nasabah itu sendiri.Pelayanan diberikan sebagai tindakan atau 

perbuatan seseorang atau organisasi untuk memberikan kepuasan pada pelanggan atau nasabah 



 
 

 
 

yang ditawarkan memerlukan pelayanan dari karyawan perusahaan.Hanya saja pelayanan yang 

diberikan terkadang berbentuk langsung atau tidak langsung. Untuk produk bank ada yang 

memerlukan layanan langsung seperti penyetoran uang tunai atau produk lain. Dalam pelayanan 

tersebut ada yang memerlukan penjelasan, baik sekedar atau secara rinci.Seorang karyawan bank 

dituntut untuk memberikan pelayanan yang dapat memuaskan nasabah, seorang petugas harus 

memiliki dasar dasar lainnya. Pelayanan yang diberikan akan berkualitas jika setiap karyawan 

dibekali pengetahuan tentang dasar dasar pelayanan yang sesuai dengan bidang pekerjaan yang 

akan dihadapinya, termasuk kemampuannya dalam menguasai pengetahuan tentang segala 

sesuatu yang berhubungan dengan perusahaan dan produk yang ditawarkan. Suatu produk baik 

barang maupun jasa dikatakan berkualitas apabila produk tersebut dapat memenuhi kebutuhan 

pelanggan. Berdasarkan perspektif pelanggan, pelayanan lebih dilihat sebagai pengalaman 

berupa transaksi inti dan pengalaman personal yang proporsinya berbeda beda (moment of truth) 

antara output jasa, serta berkontribusi dengan berbeda beda pengalaman masing masing 

pelanggan (individu). 

Adapun jenis jenis pelayanan yang dikutip dari buku yang berjudul Customer Service 

Exellent oleh Kasmir (2017:51) : 

1. Pelayanan ke dalam  

Pelayanan ke dalam artinya pelayanan antar karyawan dengan karyawan dalam 

mendukung pelayanan terhadap pelanggan.Atau pelayanan karyawan dengan 

pimpinan atau sebaliknya. Pelayanan dapat dilakukan dalam hal penyediaan 

dokumen,proses dokumen,informasi komunikasi dan lainnya. 

2. Pelayanan ke luar 



 
 

 
 

Pelayanan ke luar artinya pelayanan yang diberikan kepada pihak luar perusahaan 

misalnya dengan nasabah atau pelanggan. Pelayanan seperti ini dilakukan dalam 

rangka melayani proses transaksi sampai pelanggan membeli atau mengonsumsi 

produk atau jasa yang ditawarkan.  

Pada dasarnya baik pelayanan yang diberikan ke dalam atau pelayanan keluar 

tidak jauh berbeda. Tujuannya sama yaitu memberikan kelancaran untuk mencapai 

suatu tujuan. Bahkan kedua pelayanan haruslah saling mendukung satu sama lainnya. 

Hanya saja biasanya dalam pelayanan di dalam lebih mudah karena karyawan 

dengan pimpinan sudah akrab atau memiliki hubungan yang lebih dekat, sehingga 

berkomunikasinya menjadi lebih lancar dan mudah. Begitu juga setiap persoalan 

yang timbul juga akan lebih mudah untuk diatasi. Sebaliknya pelayanan ke luar 

relative lebih sulit mengingat karakter atau sifat pelanggan yang berbeda beda, 

sehingga perlu dipelajari dulu perilaku setiap karyawan. 

 

2.3.1 Dasar Dasar Pelayanan  

Pada dasarnya pelayanan terhadap nasabah tergantung dari latar belakang karyawan, baik 

asal usul ,suku bangsa,pendidikan,pengalaman,budaya atau adat istiadat yang dianutmya. Untuk 

menyamakan kualitas kayawan sesuai dengan budaya perusahaan,maka karyawan harus dibekali 

pengetahuan dan keterampilan melalui pelatihan terlebih dahulu. Artinya agar pelayanan menjadi 

berkualitas dan memiliki keseragaman setiap karyawan perlu dibekali dengan pengetahuan yang 

mendalam tentang dasar dasar pelayanan.Kualitas yang diberikan tentuya dengan standar tertentu 

seperti yang diinginkan perusahaan. Tanpa standar tertentu maka akan sulit untuk memberikan 



 
 

 
 

pelayanan yang lebih berkualitas. Pelayanan yang diberikan seragam atau memenuhi standar 

yang telah ditetapkan. 

Pembekalan mengenai pelayanan harus diikuti tidak hanya para karyawan yang 

berhubungan langsung dengan nasabah tetapi juga untuk karyawan yang tidak berhadapan 

langsung dengan nasabah. 

Untuk lebih memahami seluk beluk pelayanan, berikut ini dasar dasar pelayanan yang 

dikemukakan oleh Kasmir ((2017:52) harus dipahami dan dimengerti frontliner yaitu: 

1. Berpakaian dan Berpenampilan Rapi dan Bersih 

Berpakaian dan berpenampilan yang rapi dan bersih artinya karyawan harus mengenakan 

baju dan celana yang sepadan dengan kombinasi yang menarik.Karyawan juga harus 

berpakaian necis, bersih tidak kumal dan bagi baju lengan panjang jangan 

digulung.Terkesan pakaian yang dikenakan benar benar memikat nasabah.Gunakan 

pakaian seragam jika karyawan diberikan pakaian seragam sesuai waktu yang telah 

ditetapkan. Bagaimanapun nasabah akan senang dilayani oleh orang yang berpakaian rapi 

dan bersih.  

2. Aroma Tubuh yang Menyegarkan 

Artinya disamping karyawan memiliki penampilan rapid an bersih juga harus memiliki 

aroma tubuh yang menyegarkan. Hindari seperti bau badan dan bau mulut yang tidak 

segar, sehingga dapat mengganggu pelayanan baik di dalam terlebih lebih lagi pelayanan 

ke luar. Oleh karena itu karyawan pelu menggunakan parfum yang baunya juga jangan 

terlalu menyengat.Demikian juga untuk pengharum mulut dapat menggunakan permen. 

Biasanya karyawan di bagian pelayanan dilarang memakan makanan yang dapat 



 
 

 
 

menimbulkan bau tak sedap selama pelayanan berjalan,misalnya makan 

pete,jengkol,bawang atau yang berbau lainnya selama bekerja. 

3. Percaya Diri,Bersikap Akrab dan Penuh Dengan Senyuman 

Dalam melayani pelanggan, karyawan tidak boleh ragu ragu atau takut takut. Karyawan 

harus memiliki keyakinan dan percaya diri yang tinggi karyawan juga harus dapat bersikap 

akrab dengan pelanggan ,seolah olah sudah kenal lama. Dalam melayani nasabah karyawan 

juga haruslah murah senyum dengan raut muka yang menarik hati, serta tidak dibuat-buat. 

Jangan sekali kali melayani pelanggan dalam kondisi raut muka yang kecut,asam atau 

kurang bersahabat. 

4. Menyapa Dengan Lembut Berusaha Menyebutkan Nama Jika Kenal 

Artinya pada saat pelanggan atau nasabah dating karyawan  segera menyapa lebih dulu dan 

kalau sudah pernah bertemu sebelumnya usahakan dengan menyebutkan namanaya. 

Namun jika belum kenal dapat menyapa dengan sebutan Bapak/Ibu dan menanyakan apa 

yang dapat kami bantu. Oleh karena itu, karyawan perlu mengingat pelanggan yang sudah 

beberapa kali dating bertransaksi. Dengan menyebut nama seseorang, maka yang 

bersangkutan amat tersanjung dan merasa diperhatikan. Kondisi seperti ini akan 

menimbulkan suasana keakraban antara karyawan dan nasabah. 

5. Tenang dan Tekun Mendengarkan Setiap Pembicaraan 

Usahakan pada saat melayani pelanggan atau nasabah dalam keadaan tenang tidak terburu 

buru. Kondisi yang terburu buru akan membuat suasana menjadi tidak nyaman. Kemudian 

tunjukkan sikap menghormati tamu,tekun mendengarkan sekaligus berusaha memahami 

keinginan nasabah. Usahakan jangan menyuruh pelanggan atau nasabah mengulang 



 
 

 
 

kembali pertanyaan yang telah ditanyakan nasabah,karena terkesan kita tidak serius 

mendengarkannya. 

6. Sopan Santun 

Sikap sopan santun harus ditunjukkan sebelum dan selama proses pelayanan dilakukan. 

Dengan demikian pelanggan merasa senang dan segan kepada karyawan yang 

melakukan.Lakukan secara terpelajar dan sesuaikan dengan kebiasaan atau budaya 

masyarakat setempat. 

7. Hormat 

Hormat artinya karyawan harus menghormati keinginan dan kemauan nasabah.Jangan 

menimbulkan perasaan tidak senang yang membuat nasabah tersinggung.Bagaimanapun 

nasabah adalah mitra yang harus dihormati sehingga mereka merasa ditempatkan di posisi 

terhormat. Hanya perlu diingat karyawan jangan sampai merendahkan martabatnya sendiri 

dengan cara memberikan hormat yang berlebihan 

8. Berbicara Dengan Bahasa yang Baik dan Benar 

Berbicara dengan bahasa yang baik dan benar artinya dalam berkomunikasi dengan 

nasabah gunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar atau jika menggunakan bahasa lain 

seperti bahasa daerah atau bahasa asing gunakan secara benar pula.  

9. Bergairah dalam Melayani Nasabah dan Tunjukkan Kemampuannya 

Bergairah dalam melayani pelanggan atau nasabah dan tunjukkan kemampuannya artinya 

dalam melayani nasabah jangan terlihat loyo,lesu dan kurang semangat. Tunjukkan 

pelayanan yang prima seolah olah memang anda sangat tertarik dengan keinginan dan 

kemauan nasabah.Kemampuan karyawan tetang pengetahuan produk dalam memberikan 



 
 

 
 

informasi ke nasabah benar benar meyakinkan, sehingga nasabah memutuskan untuk 

membeli dan merasa puas dengan pelayanan yang diberikan. 

 

 

2.3.2  Ciri – ciri Pelayanan yang Baik 

Menurut Kasmir (2014 : 257 ), ciri ciri pelayanan yang baik adalah : 

1. Tersedia Sarana dan Prasarana yang Baik 

Nasabah ingin dilayani secara prima.Untuk melayani nasabah salah satu hal yang paling 

penting diperhatikan adalah sarana dan prasarana yang dimiliki bank. Kelengkapan dan 

kenyamanan sarana dan prasarana ini akan mengakibatkan nasabah betah untuk berurusan 

dengan bank. 

2. Tersedia Personel yang Baik 

Kenyamanan nasabah juga sangat tergantung dari petugas customer service da teller yang 

melayaninya.Petugas customer service dan teller harus ramah, sopan dan menarik.Selain itu 

frontliner (customer service dan teller) harus cepat tanggap, pandai bicara, serta 

pintar.Frontliner harus mampu memikat dan mengambil hati nasabah, sehingga nasabah 

semakin tertarik.Untuk ini semua sebelum menjadi frontliner harus melalui pendidikan dan 

pelatihan khusus. 

3. Bertanggung Jawab kepada Setiap Nasabah Sejak Awal hingga Selesai Dalam menjalankan 

kegiatan pelayanan petugas Frontliner harus mampu melayani dariawal sampai selesai 

keperluan nasabahnya. Nasabah akan merasa puas dengan pelayanan yang diinginkannya. 

4. Mampu Melayani Secara Cepat dan Tepat 



 
 

 
 

Dalam melayani nasabah, diharapkan petugas Frontliner harus melakukannya sesuai 

prosedur.Layanan yang diberikan sesuai jadwal untuk pekerjaan tertentu dan jangan 

membuat kesalahan dalam arti pelayanan yang diberikan sesuai dengan keinginan nasabah. 

5. Mampu  Berkomunikasi  

Petugas Frontliner harus mampu berbicara kepada setiap nasabah.Frontliner harus mampu 

dengan cepat memahami keinginan nasabah.Artinya, petugas frontliner harus dapat 

berkomunikasi dengan bahasa yang jelas dan mudah dimengerti.Jangan menggunakan istilah 

yang sulit dimengerti. 

6. Memberikan Jamninan Kerahasiaan Setiap Transaksi 

Menjaga rahasia bank sama artinya dengan menjaga rahasia nasabah. Oleh karena itu, 

petugas frontliner harus mampu menjaga rahasia nasabah terhadap siapapun.Rahasia bank 

merupakan taruhan kepercayaan nasabah kepada bank. 

7. Memiliki Pengetahuan dan Kemampuan yang Baik 

Untuk menjdi petugas Frontliner harus memiliki pengetahuan dan kemampuan 

tertentu.Karena tugas frontliner selalu berhubungan dengan nasabah, maka frontliner perlu 

dididik khusus mengenai kemampuan dan pengetahuannya untuk menghadapi nasabah atau 

kemampuan dalam bekerja. 

8. Berusaha Memahami Kebutuhan Nasabah 

Frontliner harus cepat tanggap apa yang diinginkan nasabah, petugas frontliner yang lamban 

akan membuat nasabah lari. Usahakan megerti dan memahami keinginan dan kebutuhan 

nasabah. 

9. 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 tidak lari perlu dijaga kepercayaannya. Semua ini melalui pelayanan petugas frontliner  

khususnya dan seluruh karyawan bank umumnya. 

Selain yang dikemukakan oleh Kasmir (2014 : 257). Ciri ciri pelayanan yang baik juga 

dapat dilihat dari : 

1. Sikap dan Peilaku 

Pada dasarnya, sikap dan perilaku merupakan bagian penting dalam etiket pelayanan 

dan harus ada pada diri masing masing karyawan.Dalam praktiknya sikap dan perilaku 

menunjukkan kepribadian seseorang dan citra perusahaan.Sikap dan perilaku yang baik 

yang harus ditunjukkan seluruh petugas terutama petugas customer service dan 

teller.Sikap dan perilaku juga harus ditunjukkan oleh segenap karyawan sesame 

karyawan, atasan, maupun bawahan masing masing.Demikian pula sebaliknya, sikap dan 

perilaku antara atasan kepada bawahannya, sehingga adanya harmonisasi dalam bekerja. 

Sikap dan tingkah laku menunjukkan kepribadian karyawan dan perusahaan itu 

sendiri. Oleh karena itu, dalam bersikap dan berperilaku karyawan harus memberikan 

kualitas yang sama kepada seluruh nasabah tanpa pandang bulu. Artinya, sikap dan 

perilaku karyawan dalam melayani nasabah tidak dibeda bedakan, baik untuk nasabah 

baru maupun nasabah lama.Sekalipun dalam praktiknya seringkali tanpa sadar pelayanan 

yang diberikan kepada nasabah lama lebih baik.Hal ini disebabkan sudah sering bertemu 

dan sudah saling mngetahui sikap dan perilaku masing masing nasabah sehingga menjadi 

lebih akrab. 



 
 

 
 

Pada dasarnya , sikap dan perilaku harus ditunjukkan oleh karyawan kepada 

nasabah, mulai dari pelanggan dating sampai selesai. Sikap dan perilaku dalam hal ini 

lebih bersifat kepda gerak gerakan yang dibuat karyawan selama melayani pelanggan. 

Gerakan ini mulai dari cara berjalan, duduk senyum, cara menatap, cara berbicara, cara 

bertanya, cara menjawab dan member keterangn, yang semuanya akan mengakibatkan 

nasabah senang dan puas atas layanan yang diterimanya. 

Kemudian sikap dan perilaku yang harus ditunjukkan oleh segenap karyawan 

adalah mulai dari kejujuran dalam berkata dan berbuat sampai dengan loyalitasnya 

terhadap perusahaan. Karyaan juga dituntut untuk rajin, serius, cekatan, selalu tepat 

waktu serta bertanggung jawab penuh terhadap apa apa yang sudah ia laukan. 

Kemudian dalam melayani pelanggan atau nasabah diharuskan karyawan selalu 

dengan murah senyum, suara yang lemah lembut dan ramah tamah dan memiliki perilaku 

yang selalu periang.Karyawan juga harus menunjukkan sifat simpatik, pandai bergaul dan 

fleksibel terhadap masalah yang dihadapinya. 

1. Cara berpenampilan untuk Karyawan 

Pandangan pelanggan terhadap penampilan karyawan sebenarnya sangat 

relative.Artinya, terkadang kita memandang setiap orang terdapat perbedaan, tergantung 

dari sisi mana kita memandang setiap orang terdapat perbedaan, tergantung dari sisi mana 

memandangnya. Misalnya seeorang mengatakan penampilan si A baik, tetapi pendapat 

lain kurang baik dan bahkan ada yang menilai buruk. Jadi bisa saja terdapat perbedaan 

dalam menilai penampilan seseorang.Namun secara umum harus dilihat ukuran kepuasan 

seseorang dalam berpenampilan, baik atau tidaknya. 



 
 

 
 

Secara umum, penampilan yang prima perlu ditampilkan oleh setiap karyawan 

perusahaan, baik yang berpenampilan fisik maupun non fisik ukuran penampilan tersebut 

sebagai berikut : 

a. Terlihat Wajar 

Berpenampilan wajar maksudnya setiap karyawan perusahaan harus wajar dalam 

berpakaian, bersikap dan bertindak.Setiap penampilan jangan terlihat seperti dibuat – 

buat. Baik penampilan yang bersifat fisik maupun non fisik akan mudah terlihat 

seperti dalam hal cara berpakaian. 

Hal ini juga akan tergambar dari nonfisik seperti ada karyawan yang selalu tampak 

ceria dan murah senyum serta tidak bersikap murung. Jadi yang dimaksud wajar 

adalah penampilan yang seharusnya dilakukan oleh laryawa suatu perusahaan. 

b. Berpakaian 

Penampilan utama yang biasanya harus diperhatikan adalah dalam berpakaian. 

Dalam cara berpkaian harus selalu berpenampilan rapi,serasi antara baju, celaan 

dan sepatu. Serasi juga dalam hal model dan warna yang dikenakan serta harus 

terlihat bersih dan tidak bernoda.Selanjutnya dalam menggunakan asksesoris juga 

tidak berlihan dan disesuaikan dengan pakaian yang digunakan. Khusus wanita 

biasanya perlu diperhatikan pula cara ber make-up yang wajar dan tidak berlebihan 

serta disesuaikan dengan pakaian yang diknakan. 

c. Selalu mengucapkan salam 

Dalam menjalankan aktivitas bila bertemu atau akan melayani nasabah selalu 

mengucapkan salam. Demikian pula jika akan mengakhiri pelayanan atau berpisah 

dengan nasabah. Ucapan bisa selamat pagi, selamat siang, sealmat sore atau 



 
 

 
 

tergantung kondisi waktunya. Jika sudah mengenal agamanya, maka ucapkan salam 

sesuai dengan agamanya, misalnya Islam maka ucapkan “Assalamualaikum”. 

Kemudian jika sudah mengenal namanya juga diikuti dengan menyebut 

namanya.Pada saat transaksi nasabah selesai jangan lupa mengucapkan “terima 

kasih dan sampai ktemu lagi”.Ucapan seperti terlihat sepele, namun bagi nasabah 

hal ini sangat berarti. 

d. Selalu bersikap optimis 

Sikap optimis harus dimiliki setiap karyawan.Optimis artinya selalu memberikan 

harapan sesuai yang kita inginkan.Dengan optimis yang tinggi dapat meningkatkan 

gairah kita dalam menjalankan kegiatan.Orang yang optimis biasanya kegairahan 

atau bersemangat dalam melayani nasabahnya tinggi. 

Sebaliknya, bagi mereka yang pesimis sering kali bertindak bertingkah laku serba 

salah.Mereka terkadang ragu ragu dalam bertindak sehingga tidak mampu 

memberikan keyakinan kepada nasabah atas layanan yang diberikan.Akibatnya 

penampilannya kurang atau tidak meyakinkan.Tentu saja hal ini membuat 

ketidaknyamanan hubugan dengan nasabah. 

 

2.4 Frontliner 

Tarmoezi (2002:2) mengatakan frontliner adalah barisan bagian paling depan yang 

merupakan aktifitas utama di bank  dan terdapat staf staf yang melakukan kontak langsung 

dengan tamu (guest contact) tersebut. Untuk penempatan staf staf di bagian depan harus selektif 

karena mereka yang nantinya menciptakan kesan pertama (first impression) bagi para tamu 

tersebut. Bagi sebagian orang yang masih awam pasti tidak tahu apa itu frontliner.Sebagai bahan 



 
 

 
 

informasi, frontliner adalah orang yang secara lansung mampu berhadapan ataupun berhubungan 

dengan customer.Perlu anda ingat bahwa frontliner ini bukanlah sebuah jabatan, mungkin bisa 

dikatakan sebagai profesi seperti costumer service, resepsionis, sales, dan lain 

sebagainya.Adapun tugas dari frontliner ini ialah mampu memberikan kejelasan kepada para 

pelanggan karena hal tersebut merupakan tugas yang palig utama sebagai frontliner.Menjadi 

orang yang paling terdepan dalam melayani pelanggan seperti yang dilakukan oleh customer 

service, teller dan lainnya mampu menunjukan citra dari perusahaan tersebut.Sehingga, banyak 

sekali dari perusahaan yang menggunakan jasa costumer service dalam melakukan bisnis 

mereka.Seorang frontliner haruslah memiliki kepribadian yang hangat, humble, dan ramah 

sebab, hal tersebut akanmemberikan kanyamanan kepada pelanggan.Selain itu juga sikap baik 

yang ditunjukan mampu untuk merubah citra perusahaan. 

 

2.4.1 Peranan serta Tugas Customer Service 

Customer Servive berperan dalam memberikan pelayanan terbaik pada nasabah yang 

ingin bertransasksi dengan bank. Menurut Kasmir (2004 : 98), ada beberapa peranan dalam 

customer service, sebagai berikut : 

1. Bertanggung jawab terhadap kelancaran dan layanan bank, melakukan investigsi 

terhadap keluhan masalah yang sesuai dengan standar penanganan keluhan. 

2. Memahami kelancaran dan pemahaman arus informasi yang tepat untuk nasabah, 

khususnya mengenai semua jenis produk dan jasa bank dalam hal ini customer 

service menjawab pertanyaan nasabah mengenai pelayanan jasa perbankan serta 

menampung keluhan nasabah tentang layanan jasa perbankan. 



 
 

 
 

3. Menjamin kelancaran dan keramahtamahan pelayanan jasa bank terhadap nasabah 

baik kredit maupun tabungan.Peranan Customer Servicedalam meningkatkan 

pelayanan terhadap nasabah di PT. Bank Negara Indonesia Cabang Pembantu 

Singaparna merupakan kunci sukses dan dasar untuk membangun keberhasilan Bank 

tersebut. Oleh karena itu, segala kegiatan yang di lakukan harus berjalan dengan baik 

dan demi terciptanya kepuasan pelanggan. Karena pelanggan yang merasa puas 

terhadap pelayanan yang di berikan akan datang kembali untuk mencoba produk lain 

yang ditawarkan oleh Bank dan berbagi kebaikan tersebut kepada rekan lain. Peranan 

seorang Customer Servicedalam meningkatkan pelayanan terhadap nasabah di Bank 

Negara Indonesia Cabang Pembantu Singaparna, dapat di lihat sebagai berikut : 

Selalu memfokuskan produk-produk yang ada di Bank Negara Indonesia, mengenali 

apa yang menjadi kebutuhan bagi seorang nasabah dan selalu menyampaikan dengan 

sikap positif, membantu para nasabah dalam membuka dan penutupan rekening, 

mempertahankan nasabah lama agar tetap setia menjadi nasabah Bank melalui 

pembinaan hubungan yang lebih akrab dengan nasabah, selalu berusaha untuk 

mendapatkan nasabah baru, melalui berbagai pendekatan misalnya meyakinkan 

nasabah tentang kualitas produk yang diberikan oleh Bank Negara Indonesia. 

Seorang dalam melaksanakan tugasnya haruslah terlebih dahulu memahami 

pekerjaan yang akan dilakukannya terutama yang berkenaan dengan pelayanan 

terhadap nasabah. Dasar-dasar pelayanan yang perlu dikuasai oleh seorang Customer 

Servicesebelum melakukan tugasnya, mengingat karakter masing-masing nasabah 

sangat beragam.Dalam ilmu manajemen Customer Service dapat dikatakan sebagai 

ilmu dan dapat juga dikatakan sebagai seni. Dikatakan sebagai ilmu karena Customer 



 
 

 
 

Service termasuk dalam bagian pemasaran dan lebih dekat kepada penjualan dan 

Customer Service dapat dipelajari, diajarkan dan dipraktikkan.  

Tugas dan fungsi bagian customer service adalah sebagai berikut: 

1. Melayani pelanggan atau nasabah dalam memberikan informasi kepada 

nasabah tentang produk produk, jasa dan persyaratan persyaratan yang 

terkandung dari setiap jenis produk bank. 

2. Melaksanakan tahapan awal administrasi dalam pembukuan rekening. 

3. Memelihara hubungan yang baik dengan pelanggan atau nasabah dalam 

pemberian informasi. 

4. Memberikan informasi produk produk dan jasa bank kepada calon nasabah. 

 

 

 

Peraturan dasar yang harus dimiliki oleh Customer Serviceyaitu : 

1. Busana rapi dan murah senyum  

2. Customer service sebagai perwakilan perusahaan, diharuskan untuk menjaga 

sikap  

3. Memberikan ekspresi wajah terpecaya 

4. Menyambut pelanggan atau nasabah dengan sopan dan hangat 

5. Selalu mendengarkan dengan baik apa yang dikatakan pelanggan 

6. Memperlakukan pelanggan atau nasabah dengan hormat dan sopan  

7. Memperhatikan bahasa tubuh yang baik 

8. Berbicara secara jelas teratur dan baik 



 
 

 
 

 

2.4.2 Peranan serta Tugas Teller 

Khusus untuk Teller atau kasir, fungsi pelayanannya sangat berbeda dengan Customer 

Serrvice, walaupun sebagian fungsi Customer Service secara tidak langsung juga diemban oleh 

kasir atau teller, Peranan Teller yang pertama adalah sebagai orang yang menerima semua 

setoran uang (tunai dan non tunai) dari berbagai pihak. Pendek kata semua uang masuk biasanya 

melalui Teller.Kemudian peranan Teller yang kedua adalah sebagai orang yang melakukan 

pembayaran uang (tunai atau non tunai) kepada berbagai pihak.Artinya semua uang yang keluar 

dari perusahaan harus melewati Teller.Penyetoran tunai dan penarikan tunai maksudnya adalah 

uang kas.Sedangkan penyetoran dan pembayaran non tunai adalah dilakukan dengan 

menggunakan cek atau bilyet giro. 

Tugas Teller Sesuai dengan pengertianya Teller memiliki tugas memeberikan layanan 

perbankan bagi nasabah dan calon nasabah disebuah bank.  Fungsi teller menjadi sangat krusial 

karna setiap harinya merekalah yang langsung berhadapan dengan nasabah, hal ini menuntut 

seorang teller harus berpenampilan yang sempurna setiap saat guna memberikan pelayanan yang 

terbaik kepada nasabah. 

Peraturan dasar yang harus dimiliki oleh Teller yaitu : 

1. Seorang teller harus datang tepat waktu sesuai dengan jam masuk, dan memastikan 

semua perlengkapan berfungsi dengan baik, seperti alat hitung, kompiuter dan 

perlengkapan yang lainnya 

2. Bersikap ramah terhadap semua nasabah , memberi salam atau breeting dan memberi 

ucapan terimakasih 



 
 

 
 

3. Menjaga penampilan sesuai standar bank seperti cara berpakaian, rambut rapi, dan 

menggunakan ID card Bank dan lain - lain. 

4. Setiap melakukan setor dan tarik tunai seorang teller wajib melakukan perhitungan 

uang disepan nasabah 

5. Melakukan transaksi pembayaran non tunai atau tunai kepada nasabah yang 

bertransaksi dan melakukan update data transaksi disistem komputer. 

6. Wajib memberikan slip kwitansi kepada nasabah yang bertransaksi dan 

menandatanganinya sebagai tanda tangan pengesahan 

7. Bertanggung jawab atas kesesuaian antara jumlah kas disistem dengan kas yang 

diterimanya. 

Kedua posisi dan jabatan diatas merupakan bagian dari Frontliner karena fungsi dari 

Frontliner sendiri adalah menjadi garda depan dari sebuah perbankan yang berhubungan 

langsung dengan nasabah maupun calon nasabah, seorang Frontliner diwajibkan memberikan 

kesan yang menarik setiap waktu. Seorang Frontliner juga dituntut  untuk dapat memberikan 

kesan yang terbaik kepada pelanggan, memiliki sebuah kemampuan inovatif kepada nasabah, 

berpenampilan yang baik dan menarik, dapat bekerjasama dengan tim maupun bekerja sendiri, 

memiliki kemampuan berkomunikasi yang baik dan jelas. 

 

2.5 Syarat untuk menjadi Frontliner 

Syarat SebagaiFronliner : 

• Menarik dari segi wajah dan penampilan 

• Memiliki tinggi dan berat badan yang professional 



 
 

 
 

• Sehat jasmani dan rohani 

• Memiliki mental yang kuat dalam melayani nasabah 

• Memiliki rasa humor dan rasa ingin tahu yang tinggi 

• Energik dan cekatan dalam bekerja 

• Mampu mengendalikan diri 

• Tidak mudah terpancing emosi dan berkata - kata kasar 

• Memiliki jiwa sosial yang tinggi 

• Pandai bergaul dan besosialisasi dengan lingkungan 

 


