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ABSTRAK
Putri, Yolanda Septiani. 2019. Analisis Pelatihan Pada Customer Service Dalam
Meningkatkan Sumber Daya Manusia di BRI Syariah KC Madiun. Skripsi,
Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Institut Agama Islam
Negeri Ponorogo. Pembimbing Agung Eko Purwana, SE, MSI.
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Bank merupakan darah perekonomian bagi suatu negara, oleh karena itu peranan
perbankan sangat berpengaruh terhadap kegiatan ekonomi. Kendala yang dihadapi oleh
perbankan sekarang yaitu banyaknya bank-bank baru yang bermunculan, mulai dari bank
syariah ataupun Bank konvensional. Apalagi perbankan syariah berada ditengah bank
konvensional yang lebih dulu hadir dan sudah mengakar dalam kehidupan masyarakat
secara luas. Tujuan sebuah organisai tidak mungkin bisa terlaksana tanpa peran aktif
karyawan meskipun alat-alat yang dimiliki perusahaan begitu canggingnya. Dalam
sebuah organisasi diperlukannya pelatihan karena untuk meningkatkan keterampilan
karyawan. Tujuan sebuah perusahaan mengadakan pelatihan agar para karyawan lebih
berproduktif lagi terkait pekerjaannya dan memiliki kualitas yang lebih baik, disertai
dengan keahlian yang lebih dan semakin inovatif dalam berkarya. Karyawan Customer
service pada bank diharapkan dapat memberikan pelayanan kepada nasabah dengan baik,
karena customer service merupakan karyawan dengan tanggung jawab terhadap proses
operasional kepada setiap nasabah dan calon nasabah bank. Namun karyawan customer
service BRI Syariah KC Madiun bukan merupakan lulusan dari perbankan syariah,
melainkan lulusan sekretaris. Padahal pentingnya keahlian untuk memajukan perusahaan,
sama halnya sumber daya manusia sangatlah penting untuk mencapai suatu tujuan
perusahaan
Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana pelaksanaan pelatihan
pada customer service di BRI Syariah KC Madiun dan apa manfaat pelatihan pada
customer service untuk meningkatkan sumber daya manusia di BRI Syariah KC Madiun.
Adapun penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan data yang
digunakan berasal dari hasil wawancara dengan pihak BRI Syariah KC Madiun.
Penelitian ini merupakan jenis penelitian deskriptif kualitatif, Penelitian yang digunakan
untuk memberikan gambaran yang lebih jelas tentang situasi-situasi sosial. Penelitian
kualitatif adalah penelitian yang mengedepankan pengumpulan data atau realita persoalan
dengan berdasarkan pada pengumpulan data dan realita persoalan.
Berdasarkan hasil dari penelitian menyimpulkan bahwa pelaksanakan pelatihan
di BRI Syariah KC Madiun berjalan dengan baik karena dapat menghasilkan karyawan
customer service dengan kemampuan yang dibutuhkan oleh perusahaan. Metode yang
digunakanpun efektif dan efisien karena dengan pemberian materi dan langsung
mempraktikannya pada lapangan dapat memaksimalkan pelatihan dan sarana adaptasi
pula terhadap pekerjaan baru yang diemban oleh karyawan tersebut. Terdapat kendala
yang ada pada pelatihan yaitu kurangnya percaya diri dari karyawan customer service
yang dikarenakan belum bisa beradaptasi dengan pekerjaan barunya melayani nasabah,
namun dapat diatasi dengan manajer selalu memberikan breafing kepada customer
service agar lebih percaya diri atas pekerjaan yang ditanggung jawabnya kepadanya dan
Manfaat dari pelatihan untuk customer service yaitu sangat membantu, karena dapat
merubah karyawan customer service yang berasal bukan dari lulusan perbankan syariah
menjadi mempunyai kemampuan yang dibutuhkan oleh perusahaan yaitu dapat melayani
nasabah dengan baik. Jadi pentingnya pengadaan pelatihan untuk meningkatkan sumber
daya manusia atas apa yang sudah dirrasakan manfaatnya.

BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah
Bank syariah lahir dilandasi dengan kehadiran dua gerakan
renaisans Islam Modern, yaitu neorevivalis dan modernis. Tujuan utama
didirikannya lembaga keuangan berlandaskan etika ialah sebagai upaya
kaum muslimin untuk mendasari segenap aspek kehidupan ekonominya
berlandaskan Al-Quran dan As-Sunnah. 1 Lahirnya bank syariah pertama di
Indonesia merupakan hasil kerja tim perbankan MUI, dengan dibentuknya
PT Bank Muamalat Indonesia (BMI) yang akte pendiriannya ditanda
tangani pada tanggal 1 November 1991.2
Bank merupakan darah perekonomian bagi suatu negara, oleh
karena itu peranan perbankan sangat mempengaruhi terhadap kegiatan
ekonomi suatu Negara.3 Kendala yang dihadapi oleh perbankan sekarang
yaitu banyaknya Bank-Bank baru yang bermunculan, mulai dari Bank
syariah ataupun Bank konvensional. Apalagi perbankan syariah berada
ditengah bank konvensional yang lebih dulu hadir dan sudah mengakar
dalam kehidupan masyarakat secara luas. Kendala ini tidak terlepas dari
belum tersediannya sumber daya manusia secara memadai.
Manajemen Sumber Daya Manusia ialah suatu sistem yang
bertujuan untuk mempengaruhi sikap dan perilaku, dan kinerja karyawan
1

Khaerul Umam, Manajemen Perbankan syariah (Bandung: CV Pustaka Setia,

2013), 20.
2

Kasmir, Dasar-dasar Perbankan (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002),

3

Kasmir, Pemasaran Bank (Jakarta: Perdana Media, 2004), 7.
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yang mampu memberikan kontribusi yang optimal untuk mencapai suatu
tujuan perusahaan. 4 Sumber daya manusia yang selalu berperan aktif dan
dominan dalam setiap kegiatan organisasi, karena manusia menjadi
perencana, pelaku dan penentu terwujudnya tujuan organisasi. Tujuan
sebuah organisai tidak mungkin bisa terlaksana tanpa peran aktif karyawan
meskipun alat-alat yang dimiliki perusahaan begitu canggingnya. Alat-alat
yang di miliki perusahaan tidak akan berfungsi bagi perusahaan, jika peran
aktif karyawan tidak diikut sertakan.5
Peranan fungsi sumber daya manusia yaitu ikut memfasiliasi
organisasi mencapai tujuan-tujuan dengan mengambil prakarsa dan
memberikan pedoman serta dukungan atas semua persoalan yang terkait
dengan para karyawan. Fungsi sumber daya manusia ialah dapat
memainkan

peran

utama

dalam

menciptakan

lingkungan

yang

memungkinkan para karyawan mendayagunakan kefasilitas terbaik
mereka dan mewujudkan potensi mereka demi kepentingan organisasi dan
karyawan. 6
Kualitas sumber daya manusia sebuah organisasi bermula dari
ditentukannya kualitas calon-calon pekerja itu untuk diawali dari proses
rekrutmen untuk menemukan dan menarik pelamar-pelamar yang
berkemampuan untuk bekerja pada sebuah organisasi. Selain itu karyawan
yang terpilih di harapkan dapat memahami tugas yang nantinya akan
menjadi tanggung jawab pekerjaanya, karena dititik itulah produktivitas
4

Suparyadi, Manajemen Sumber Daya Manusia Menciptakan Keunggulan
Bersaing Berbasis Kompetensi SDM (Yogyakarta: CV.Andi Offset, 2015), 2.
5
Malayu dan Hasibuan, Manajemen sumber daya manusia(Jakarta:Bumi
Aksara,2013),10.
6
Marwansyah, Manajemen Sumber Daya Manusia (Bandung:Alfabeta,2016),18.

sebuah perusahaan didapat. Jika kinerja karyawan baik maka akan
menghasilkan produktivitas perusahaan yang baik, yang nantinya dapat
memajukan sebuah perusahaan tersebut. Manajemen sumber daya manusia
merupakan tombak keberhasilan sebuah organisasi, karena karyawan yang
nantinya menghasilkan etos kerja.
Dalam sebuah organisasi diperlukan pelatihan untuk meningkatkan
keterampilan yang karyawan punya. Dengan pelatihan karyawan terdorong
untuk lebih inovatif lagi dengan materi-materi yang disampaikan oleh
pemateri, tidak hanya itu karyawan juga mendapat pengalaman baru pula
dari program pelatihan yang diadakan oleh perusahaan.
Pelatihan merupakan setiap usaha untuk memperbaiki performansi
pekerjaan pada suatu pekerjaan tertentu yang sedang menjadi tanggung
jawabnya atau satu pekerjaan yang ada kaitannya dengan pekerjaanya. 7
Tujuan sebuah perusahaan mengadakan pelatihan agar para karyawan
lebih berproduktif lagi terkait pekerjaannya dan memiliki kualitas yang
lebih baik, disertai dengan keahlian yang lebih dan semakin inovatif dalam
berkarya.8 Karyawan Customer service pada Bank diharapkan dapat
memberikan pelayanan kepada nasabah dengan baik, karena customer
service merupakan karyawan dengan tanggung jawab terhadap proses
operasional kepada setiap nasabah dan calon nasabah bank.
Customer service merupakan karyawan lembaga keuangan bank
yang memiliki tugas memberikan jasa keuangan melalui penitipan uang,

7

Faustino Cordoso Gomes, Manajemen Sumber Daya Manusia (Yogyakarta:
CV.Andi Offset, 2003), 197.
8
Donni Juni Priansa, Perencanaan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
(Bandung: CV.Alfa Beta, 2016), 176.

peminjaman uang, serta jasa-jasa keuangan lainnya. 9 Oleh sebab itu
pentingnya peran customer service untuk menjaga kepercayaan dari
nasabah serta semua proses operasional berada pada tanggung jawabnya.
Bagi Bank kepercayaan dari nasabah sangatlah penting, karena tanpa
kepercayaan dari nasabah mustahil bank dapat hidup berkembang.
Bank BRI Syariah KC Madiun berdiri sejak tahun 2013 yang
terletak di Jl. Mohammad Husni Thamrin No. 3, Klegen, Oro-Oro Ombo
Madiun. BRI Syariah KC Madiun semakin mengalami perkembangan dan
pertumbuhan yang sangat pesat sehingga kini BRI Syariah KC Madiun
mempunyai kantor cabang pembantu, diantaranya terletak di Ponorogo,
Magetan dan Ngawi. BRI Syariah KC Madiun memiliki 47 karyawan
salah satunya terdapat 1 karyawan customer service.
Ketika penulis melakukan penelitian pada BRI Syariah KC
Madiun, kebanyakan karyawan bukan merupakan lulusan dari perbankan
syariah. Terutama karyawan customer service merupakan lulusan
sekertaris, padahal pentingnya keahlian untuk memajukan perusahaan.
Sama halnya sumber daya manusia sangatlah penting untuk mencapai
suatu tujuan perusahaan. 10
Kemajuan manajemen sumber daya manusia dapat dilakukan
dengan pelatihan karyawan, agar karyawan memahami sistem dan
operasional syariah seutuhnya. Tetapi realitanya

karyawan pada BRI

Syariah KC Madiun tidak memiliki pemahaman yang baik tentang sistem
dan operasional syariah karena kebanyakan direkrut dari karyawan9

Kasmir,Pemasaran Bank (Jakarta: Kencana Perdana Media Group, 2010),201
“Riana, Wawancara, 11 Juli 2019”

10

karyawan yang tidak memiliki latar belakang wawasan dan keilmuan
ekonomi dan perbankan syariah. Oleh karena itu perlunya diadakan
pelatihan agar karyawan lebih memahami tugasnya dan menambah
pengetahuan serta pengalaman karyawan. 11
Alasan penulis melakukan penelitian di BRI Syariah KC Madiun
karena karyawan BRI Syariah KC Madiun direkrut bukan dari lulusan
perbankan syariah, maka dalam hal ini diperlukannya pelatihan untuk
customer service agar memiliki pemahaman tentang sistem dan
operasional syariah yang nantinya dapat memberikan pelayanan yang baik
untuk nasabah. Pelatihan yang digunakan merupakan pelatihan on the job
training yang pelatihnya berasal dari customer service senior dan manajer.
Maka dari itu penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian
pelaksanaan dan manfaat pelatihan pada customer service dalam
meningkatkan sumber daya manusia di BRI Syariah KC Madiun dan
mengambil judul “Analisis pelatihan pada customer service dalam
meningkatkan sumber daya manusia di BRI Syariah KC madiun”

B. Rumusan Masalah
1. Bagaimana pelaksanaan pelatihan pada customer service di BRI
Syariah KC Madiun?
2. Apa manfaat pelatihan pada customer service dalam meningkatkan
sumber daya manusia di BRI Syariah KC Madiun?

11

“Yayuk Setiyo Rahayu, Wawancara, 11 Juli 2019”

C. Tujuan Penelitian
1. Untuk mengetahui pelaksanaan pelatihan pada customer service di BRI
Syariah KC Madiun.
2. Untuk mengetahui manfaat pelatihan pada customer service dalam
meningkatkan sumber daya manusia di BRI Syariah KC Madiun.
D. Manfaat Penelitian
Adapun kegunaan yang penulis harapkan dari hasil penelitian ini
sebagai berikut:
1. Manfaat Teoritis
Hasil

dari

penelitian

ini

diharapkan

dapat

membantu

menyumbangkan pemikiran didalam ilmu perbankan syariah, juga
sebagai pengetahuan serta sumber bagi semua pihak yang ingin
memahami dan mendalami ilmu ekonomi berbasis syariah, khususnya
pada BRI Syariah KC Madiun tentang bagaimana pelaksanaan dan
manfaat pelatihan pada customer service dalam meningkatkan sumber
daya manusia sesuai dengan teori. Selain itu penelian ini dapat
dijadikan acuan bagi peneliti dalam pembahasan selanjutnya.
2. Manfaat Praktis
Bagi BRI Syariah Kantor Cabang Madiun Bagi BRI Syariah kantor
cabang Madiun yaitu dapat menjadi bahan pertimbangan baik secara
langsung maupun tidak langsung bagaimana perencanaan yang baik
secara pandangan islam, memberikan sumbangan pemikiran bagi
perkembangan ilmu pengetahuan terutama dalam bidang pelatihan
pada customer service. Sebagai bahan masukan pada Bri Syariah

kantor cabang Madiun dalam hal melakukan pelatihan pada customer
service. Maka bisa dijadikan sebuah referensi, refleksi, dan sebagai
bahan perbandingan kajian yang dapat digunakan lebih lanjut dalam
perbankan syariah.
E. Studi Penelitian Terdahulu
Dalam penelitian ini, Penulis mengkaji beberapa penelitian
terdahulu mengenai pelatihan karyawan sebagai perbandingan dan
pembelajaran, Penelitian-penelitian tersebut sebagai berikut :
Skripsi pertama yang ditulis oleh Ahmad Aulia UIN Syarif
Hidayatullah pada tahun 2011 yang berjudul “Analisis pengaruh pelatihan
sumber daya manusia terhadap peningkatan etos kerja pegawai Bank
Syariah Bukopin Cabang Melawai”. Penelitian tersebut mengunakan
pendekatan

penelitian

kualitatif.

Penelitian

tersebut

mempunyai

kesimpulan bahwa upaya yang dilakukan oleh Bank Syariah Bukopin
Cabang Melawai dalam meningkatkan etos kerja karyawannya yaitu
dengan memberikan pelatihan kepada seluruh pegawainya secara rutin,
memberikan reward dan punishment, melakukan proses assessment untuk
mengetahui potensi dan kompetensi karyawannya, serta memberikan
pengembangan terhadap pegawai lama dengan sistem promosi dan
mutasi. 12
Skripsi kedua yang ditulis oleh Irfa Nurina Jati Universitas Negeri
Semarang pada tahun 2007 yang berjudul“Strategi peningkatan kinerja
karyawan melalui pelatihan di Perum Bulog Divre Jawa Tengah”.
12

Ahmad Aulia, “Analisis pengaruh pelatihan sumber daya manusia terhadap
peningkatan etos kerja pegawai Bank Syariah Bukopin Cabang Melawai,” Skripsi
(Jakarta: UIN Syarif Hidayatulloh, 2011)

Penelitian

tersebut

mengunakan

pendekatan

penelitian

kualitatif.

Penelitian tersebut mempunyai kesimpulan bahwa strategi perum Bulog
Jawa Tengah yaitu dengan melalui pemberian motivasi kerja pada
karyawannya. Karyawan diberi tugas untuk mengikuti pelatihan jika
karyawan ada peningkatan kerja maka karyawan akan diberikan
promosi.13
Skripsi ketiga yang ditulis oleh Ria Noviana Universitas Brawijaya
Malang pada tahun 2007 yang berjudul “Analisis pelatihan kerja dalam
peningkatan

produktivitas

kerja

karyawan”.

Penelitian

tersebut

menggunakan pendekatan penelitian kualitatif , dengan jenis dan
pendekatan menggunakan penelitian lapangan. Penelitian tersebut
mempunyai kesimpulan bahwa pelatihan berpengaruh terhadap hasil
produktivitas kerja karyawan. Pelatihan secara efektif akan membantu
karyawan untuk lebih termotivasi untuk meningkatkan produktivitas
kerjanya. Jika karyawan melakukan pelatihan secara efektif maka
keahlian, keterampilan, dan pengetahuan yang didapat dari pelatihan akan
meningkatkan produktivitas kerjanya. 14
Terdapat persamaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian
ini yaitu terletak pada pelatihan karyawan yang menjadi titik tekan
terhadap perubahan, misalnya untuk meningkatkan produktivitas kerja
karyawan, meningkatkan sumber daya manusia, etos dan kinerja
karyawan. Dari persamaan tersebut, dapat digunakan sebagai pandangan
13

Irfa Nurina Jati, “Strategi peningkatan kinerja karyawan melalui pelatihan di
Perum Bulog Divre Jawa Tengah,” Skripsi (Semarang:Universitas Negeri
Semarang,2007)
14
Ria Noviana, “Analisis pelatihan kerja dalam peningkatan produktivitas kerja
karyawan,” Skripsi (Malang:Universitas Brawijaya Malang,2007)

dan bahan referensi penelitian yang dilakukan oleh penulis serta
meneruskan penelitian terdahulu dengan lebih menjurus kepada customer
service yang dijadikan sebagai bahan penelitian.
Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu terletak pada
tempat penelitian dan penelitian terdahulu yang menitik beratkan pelatihan
untuk semua karyawan sedangkan penelitian ini menitik beratkan
pelatihan untuk customer service. Dengan perbedaan tersebut, dapat
digunakan oleh penulis untuk mengkaji lebih dalam tentang apa yang
belum dikaji sebelumnya mengenai customer service oleh peneliti
terdahulu yang nantinya agar lebih mendalam pembahasan tentang
pelatihan.
F. Metode Penelitian
1. Jenis Penelitian
Penelitian ini termasuk jenis penelitian lapangan yang pada
hakikatnya merupakan metode untuk menemukan secara khusus dan
realistis apa yang tengah terjadi pada suatu saat di masyarakat. 15
Peneliti melakukan penelitian secara langsung untuk menemukan
fakta-fakta dan fenomena yang terjadi dilapangan yang dapat dijadikan
data penelitian.
Dalam penelitian ini peneliti langsung mencari data pada BRI
Syariah KC Madiun untuk menggali data mengenai bagaimana
pelaksanaan dan manfaat pelatihan pada customer service. Penggalian
data dilakukan secara langsung dari devisi pelatihan, selaku manajer
15

Aji Damanuri, Metodologi Penelitian Mu’amalah (Ponorogo: STAIN Po
PRESS, 2010), 6.

pelatihan yang secara khusus dalam pelatihan pada customer service.
Kemudian mencari data pada karyawan customer service langsung
selaku karyawan pada Bank BRI Syariah KC Madiun yang telah
melakukan

proses

pelatihan

tersebut

untuk

mencapai

tujuan

perusahaan.
2. Pendekatan Penelitian
Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif.
Penelitian kualitatif yang digunakan peneliti bermaksud untuk
memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian
dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu
konteks khusus alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai motode
alamiah. 16
Penelitian ini menggunakan kata-kata tertulis serta dalam
menemukan fakta-fakta dilapangan dengan berinteraksi secara
langsung dengan subjek penelitian yaitu Manajer devisi yang
mengadakan proses pelatihan pada customer service di BRI Syariah
KC Madiun dan karyawan customer service yang melakukan pelatihan
untuk customer service di BRI Syariah KC Madiun.
3. Kehadiran Peneliti
Peneliti dalam penelitian ini berperan sebagai instrumen kunci
yang bersifat non partisipan. Non partisipan yang dimaksud peneliti
hanya mencari data atau informasi dari narasumber yakni manajer atau
yang bertugas dalam pelatihan di BRI Syariah KC Madiun dan

16

Ibid., 6.

karyawan customer service BRI Syariah KC Madiun yang melakukan
pelatihan, yang mana kehadiran penulis di ketahui statusnya sebagai
peneliti oleh informan.
4. Lokasi Penelitian
Dalam penelitian ini, lokasi yang digunakan oleh peneliti yaitu BRI
Syariah KC Madiun. Peneliti memilih lokasi ini dikarenakan peneliti
merasa tertarik dengan pelatihan pada customer service di BRI Syariah
KC Madiun karena dalam mencari karyawan tidak melihat dari bidang
keilmuan, akan tetapi bagi siapapun karyawan yang berhasil mengikuti
tahapan dari awal dia melamar dan berhasil menjalankan tes-tes yang
diberikan serta layak untuk menjadi karyawan pada BRI Syariah KC
Madiun maka dialah yang pantas untuk menduduki jabatanya, padahal
customer service adalah karyawan yang bertanggung jawab dengan
proses operasional dengan nasabah yang diharuskan memiliki
keilmuan tentang perbankan syariah.
Bagi peneliti, Bank BRI Syariah KC Madiun dalam menjalankan
aktifitas kerja pada setiap harinya konsepnya berbeda dengan bank
yang lain terutama kegiatan rutin sebelum aktifitas kerja dimulai
semua karyawan sudah sampai di kantor untuk membaca Al-Qur’an
dan briefing setiap harinya. Setelah kegiatan membaca Al-Qur’an dan
briefing selesai maka semua karyawan melakukan aktifitas kerja.
Dari beberapa alasan yang telah di paparkan di atas, penulis ingin
mengetahui bagaimana proses pelatihan untuk customer service pada
BRI Syariah KC Madiun. Sehingga karyawan customer service

menjalankan tugasnya dengan baik walaupun awalnya karyawan
customer service pada BRI Syariah Kantor Cabang Madiun tidak
mengetahui tentang akad-akad yang ada dalam perbankan syariah.
Sehingga sampai saat tergambarkan dalam pikiran peneliti ingin
mencari informasi serta mengetahui terkait tentang pelaksanaan dan
manfaat pelatihan pada customer service di BRI Syariah KC Madiun.
5. Data dan Sumber Data
Data dari penelitian ini dibutuhkan untuk mendapatkan informasi
secara mendalam tentang pelaksanaan dan manfaat pelatihan pada
customer service. Dari kedua data tersebut peneliti memperoleh dari
melakukan wawancara langsung dengan karyawan customer service
dan Manajer pada BRI Syariah KC Madiun. Sumber data tersebut
sangat penting untuk peneliti, karena fenomena akan dapat dimengerti
maknanya secara baik, apabila peneliti melakukan interaksi dengan
subjek peneliti dimana fenomena tersebut berlangsung.
Sumber data utama dalam penelitian ini berasal dari kata-kata,
selebihnya merupakan tambahan seperti dokumen dan lain lainnya.17
Sumber data penelitian ini berawal dari subyek dimana data dapat
diperoleh. Peneliti menggunakan wawancara dalam pengumpulan
datanya maka sumber data disebut responden. Responden merupakan
orang yang merespon atau menjawab pertanyaan-pertanyaan peneliti,
baik secara lisan maupun tulisan.18

17

Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif,(Bandung:PT Remaja
Rosdakarya, 2014),153.
18
Damanuri, Metodologi Penelitian, 68.

6. Teknik Pengumpulan Data
Teknik yang dipakai untuk pengumpulan data dalam penelitian ini
menggunakan teknik wawancara. Wawancara yang di lakukan oleh
peneliti mengunakan teknik percakapan antara dua orang atau lebih
dan berlangsung antara yang diwawancarai atau narasumber dan
pewawancara atau peneliti untuk mendapatkan pemahaman akan
pandangan seseorang terkait dengan hal atau kegiatan tertentu. Tujuan
dari wawancara yakni untuk mendapatkan Data atau informasi dimana
pewawancara mengemukakan pertanyaan-pertanyaan untuk dijawab
oleh orang yang diwawancarai. 19
Fokus yang diambil peneliti dari wawancara yakni data
pelaksanaan dan manfaat pelatihan pada customer service di BRI
Syariah KC Madiun, dengan cara melakukan wawancara secara
mendalam,

artinya

peneliti

mengajukan

beberapa

pertanyaan

mendalam kepada narasumber yang berhubungan dengan fokus
permasalahan, sehingga dengan wawancara yang mendalam ini datadata bisa diperoleh dan data bisa terkumpulkan semaksimal mungkin.
peneliti melakukan wawancara langsung dengan salah satu Manajer
yang ada pada BRI Syariah KC Madiun yang melakukan proses
pelatihan karyawan pada customer service dan wawancara langsung
kepada karyawan customer service selaku karyawan yang melakukan
pelatihan di BRI Syariah KC Madiun.
7. Analisis Data
19
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Data-data yang telah dikumpulkan oleh peneliti akan dianalisis
secara deskriptif kualitatif, dimana analisis yang dapat menghasilkan
data deskriptif berupa kata-kata secara lisan dari orang-orang dan
perilaku yang dapat diamati dengan metode yang ditentukan. Dengan
cara memaparkan semua data yang diperoleh dari hasil penelitian yang
kemudian dapat di ambil kesimpulan dan analisis

20

Dalam hal ini peneliti akan mengemukakan kenyataan-kenyataan
dalam pelaksanaan pelatihan pada customer service dan manfaat
pelatihan pada customer service di BRI Syariah KC Madiun. Penulis
akan menganalisis tentang teori SDM, teori pelatihan, dan teori
customer service yang selanjutnya digunakan untuk menganalisa
terhadap pelaksanaan dan manfaat pelatihan pada customer service
dalam meningkatkan sumber daya manusia di BRI Syariah KC Madiun
sehingga diperoleh kesimpulan yang dapat dipahami.
8. Pengecekan Keabsahan Data
Keabsahan yang digunakan dalam penelitian ini sebuah konsep
penting yang diperbaharui dari konsep kesahihan dan keandalan.
penelitian yang dilakukan ini menggunakan teknik pengecekan
keabsahan data dengan menggunakan teknik triangulasi, dimana teknik
ini penelitian yang akan menguji kredibilitas dengan cara mengecek
data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber.21 Teknik ini dapat
dicapai dengan membandingkan data dokumentasi dengan data hasil
wawancara. Peneliti akan melakukan pengecekan terhadap data yang
20
21

Burhan Bungin, Metode Penelitian (Bogor;Ghalia Indonesia,2005), 63.
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diperoleh dari wawancara langsung di lapangan tentang proses
pelatihan pada customer service di BRI Syariah KC Madiun.

G. Sistematika Pembahasan
Sistematika pembahasan bermaksud untuk memudahkan pembaca
dalam

menelaah isi kandungan

yang ada

didalamnya.

Adapun

sistematikanya sebagai berikut:
Bab I merupakan bab pendahuluan. Bab ini berisi meliputi latar
belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian,
kajian pustaka, metode penelitian, dan sistematika pembahasan. Dalam
bab ini dipaparkan latar belakang masalah pemilihan judul tentang Analisa
pelatihan pada Customer Service dalam meningkatkan sumber daya
manusia di BRI Syariah KC Madiun. Agar pembaca memahami mengapa
peneliti memilih judul ini, akan dipaparkan juga rumusan masalah agar
jelas letak permasalahan yang diteliti.
Dalam penelitian ini terdapat pula tujuan penelitian, supaya
pembaca mengetahui apa tujuan penelitian ini. Terdapat pula kajian
pustaka untuk melihat topik yang sama yang sudah pernah diteliti, hal ini
untuk mengetahui perbedaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian
yang ditulis oleh penulis. Metode penelitian berisi pemaparan tentang
pendekatan penelitian yang berfungsi untuk mempermudah dalam
memecahkan permasalahan penelitian. Sumber data dan jenis data yang
berfungsi untuk mengklarifikasi berbagai macam jenis data yang akan
dicari yang terdapat dari data primer. Sedangkan teknik analisis data

berfungsi untuk menganalisis data-data yang sudah dipaparkan untuk
memastikan bahwa penelitian yang diadakan adalah benar.
Bab II merupakan kajian teori, bab ini berfungsi untuk
menguraikan dan menjelaskan tentang kajian teori yang akan digunakan
untuk menganalisa dan menjelaskan data penelitian untuk menganalisa
hasil dari penelitian tersebut. Mulai dari teori Sumber Daya Manusia, teori
customer service dan teori tentang pelatihan.
Bab III berisi tentang temuan penelitian. Temuan penelitian yakni
melakukan wawancara terhadap Manejer defisi pelatihan untuk customer
service. Bagaimana perusahaan BRI Syariah KC Madiun dalam
pelaksanaan pelatihan pada customer service yang sesuai dengan harapan
perusahaan dan adakah manfaat pelatihan pada customer service, serta
wawancara terhadap customer service selaku karyawan pada BRI Syariah
Kantor Cabang Madiun. Mengetahui secara singkat sejarah BRI Syariah
KC Madiun, visi misi BRI Syariah KC Madiun, dan tugas customer
service serta tugas karyawan yang lain pada BRI Syariah KC Madiun.
Bab IV berisi tentang analisa. Analisa membahas tentang analisa
pelaksanaan dan manfaat pelatihan pada customer service dalam
meningkatkan sumber daya manusia di BRI Syariah KC Madiun.
Bab V berisi tentang bab penutup. Bab ini berisi kesimpulan dan
saran. Yang berfungsi untuk mempermudah para pembaca dalam
mengambil inti dalam skripsi ini.

BAB II
LANDASAN TEORITIS
A. Kajian Tentang Sumber Daya Manusia (SDM)
1. Pengertian sumber daya manusia
Dalam Persaingan sekarang ini organisasi atau perusahaan harus
memiliki sumber daya manusia yang tangguh. Sumber daya manusia
yaitu terjemahan dari ”human resources”. Human resources yakni
suatu metode baru dalam pengukuran kinerja SDM dalam upaya
meningkatkan kinerja organisasi. Namun ada pula para ahli
menyamakan sumber daya manusia dengan ”manpower” (tenaga
kerja). Sumber daya manusia ialah satu-satunya sumber daya manusia
yang memiliki akal perasaan, keinginan, keterampilan, pengetahuan,
dorongan, daya, dan karya (rasio, rasa, dan krasa).22 Semua potensi
sumber daya manusia tersebut berpengaruh terhadap upaya organisasi
dalam mencapai suatu tujuan tertentu.
Edy Sutrisno menyebutkan bahwa manajemen sumber daya
manusia

merupakan pendayagunaan,

pengembangan,

penilaian,

pemberian balas jasa, dan pengelolaan individu anggota organisasi
atau kelompok pekerja.23 Dua hal penting dalam menganalisis jabatan
yang perlu ditindak lanjutin dalam merekrut sumber daya manusia,
yaitu deskripsi pekerjaan dan spesifikasi dari setiap jabatan tertentu.
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Karyawan yang direkrut diharuskan memiliki kriteria yang dituntut
oleh spesifikasi pekerjaan, yakni diharuskan memenuhi penguasaan
ilmu pengetahuan, keterampilan, kemampuan atau kecakapan yang
diperlukan untuk melaksanakan pekerjaan atau jabatan tertentu.24
Oleh karenanya, agar organisasi lebih berkembang secara optimal,
diperlukan rekrutmen dan seleksi terhadap orang-orang potensial untuk
mengembangkan sumber daya manusia dengan membatasi pelamar
berdasarkan berbagai pertimbangan yang memungkinkan bagi
perusahaan tersebut untuk mendapatkan karyawan yang berkualitas,
kompeten, dan ahli dibidangnya. 25
Manajemen Sumber Daya Manusia (MSDM) merupakan sebuah
kebijakan dan praktik menentukan sumber daya manusia pada posisi
manajemen, termasuk merekrut, menyaring, melatih,

memberi

penghargaan dan penilaian.
2. Tujuan Manajemen Sumber Daya Manusia
Secara umum adalah untuk memastikan bahwa organisasi
mampu mencapai keberhasilan melalui orang. Secara khusus MSDM
bertujuan untuk:
a. Memungkinkan

organisasi

mendapatkan

dan

mempertahankan karyawan cakap, dapat dipercaya dan
memiliki potensi tinggi, seperti yang diperlukan.
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b. Mengembangkan sistem kerja dengan kinerja tinggi yang
meliputi prosedur perekrutan dan seleksi ”yang teliti”,
sistem kompensasi dan insentif yang tergantung pada
kinerja, pengembangan manajemen serta aktivitas pelatihan
yang terkait.
c. Mengembangkan praktik manajemen dengan komitmen
tinggi yang menyadari bahwa karyawan merupakan pihak
terkait

dalam

organisasi

bernilai

dan

mampu

mengembangkan iklim kerja sama dan kepercayaan
bersama. 26
3. Cara Meningkatkan Sumber Daya Manusia
Sumber daya manusia merupakan salah satu faktor yang
menentukan berhasil atau tidaknya suatu organisasi dalam mencapai
tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Dalam pengelolaan sumber
daya manusia suatu organisasi harus dilakukan dengan baik. Cara
meningkatkan sumber daya manusia adalah sebagai berikut :
a. Motivasi
Motivasi ialah dorongan baik dari luar maupun dari diri sendiri
untuk melakukan kegiatan yang bersifat positif dalam
mencapai tujuan dari organisasi.
b. Pelatihan
Pelatihan ialah suatu upaya yang di lakukan organisasi untuk
memfasilitasi karyawan agar mempunyai kemampuan dan
26
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pengetahuan yang luas dalam menjalankan suatu kegiatan
organisasi untuk mencapai tujuannya.
c. Kompensasi
Kompensasi yakni suatu penghargaan baik secara langsung
yang di berikan kepada seseorang dengan tujuan agar seseorang
menjadi lebih aktif dan giat dalam menjalankan tugasnya.
d. Promosi
Promosi yakni penaikan jabatan dari jabatan yang satu kepada
jabatan yang lebih tinggi dari sebelumnya. 27

B. Kajian Tentang Customer Service
1. Pengertian Customer Service
Customer service merupakan karyawan lembaga keuangan bank
yang memiliki tugas memberikan jasa keuangan melalui penitipan
uang, peminjaman uang, serta jasa-jasa keuangan lainnya. Bank harus
dapat menjaga kepercayaan dari nasabahnya. Bagi Bank kepercayaan
dari nasabah sangatlah penting, karena tanpa kepercayaan dari nasabah
mustahil bank dapat hidup berkembang. Untuk menjaga kepercayaan
dan meningkatkan kepercayaan nasabahnya maka bank perlu menjaga
citra positif dimata masyarakatnya. Citra positif ini dibangun melalui
kualitas produk, pelayanan, dan keamanan. Tanpa citra yang positif
maka kepercayaan yang sedang dan akan dibangun tidak akan efektif.
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Untuk meningkatkan citra perbankan itu sendiri, maka bank perlu
menyiapkan personal yang mampu menangani keinginan dan
kebutuhan nasabahnya. Personal yang diharapkan nantinya dapat
melayani keinginan dan kebutuhan nasabah, Inilah yang kita sebut
dengan customer service (CS) dan ada juga yang menyebutnya
Services Asistensi (AS).28
Menurut Kasmir, customer service ialah setiap orang yang di
tunjuk untuk memberikan kepuasan kepada nasabah, melalui
pelayanan yang dapat memenuhi keinginan dan kebutuhan nasabah. 29
Customer service memiliki peranan yang penting dalam dunia
perbankan. Tugas utama seorang customer service (CS) ialah
memberikan pelayanan dan membina hubungan dengan masyarakat.
Customer service bank dalam melayani calon nasabah selalu berusaha
menarik hati nasabah, Dengan cara membujuk para calon nasabah
dengan berbagai produk yang dimiliki oleh Bank agar nantinya
menjadi nasabah baru bank. Customer service 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.
2. Peranan Customer Service
Peranan customer service dalam bank sebagai berikut:
a. Mempertahankan nasabah lama agar tetap setia menjadi nasabah
Bank kita melalui pemberian pembinaan hubungan yang lebih
28
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akrab dengan nasabah agar nasabah merasa nyaman dengan
pelayanan yang di berikan.
b. Berusaha mendapatkan nasabah baru, dengan cara berbagai
pendekatan. Misalnya dengan meyakinkan nasabah tentang
kualitas produk-produk yang Bank miliki. 30
3. Tugas Customer Service
Tugas tugas yang menjadi tanggung jawab customer service
sebagai berikut :
a. Sebagai Resepsionis, yang artinnya seorang customer service
berfungsi sebagai penerima tamu yang datang ke bank.
Customer service harus besikap ramah, Tamah, Sopan dan
menyenangkan terhadap setiap tamu yang datang ke bank.
b. Sebagai deskman, yang artinya seorang customer service
berfungsi sebagai orang yang melayani berbagai macam
pertannyaan yang di ajukan nasabah atau calon nasabah seputar
bank.
c. Sebagai salesman, yang artinya seorang karyawan yang
berfungsi sebagai orang yang menjual produk-produk yang
dimiliki oleh Bank sekaligus sebagai pelaksana cross selling.
d. Sebagai Customer relation officer, yang artinya customer
service berfungsi sebagai orang yang membina hubungan baik
dengan seluruh nasabah Bank, termasuk membujuk agar
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nasabah tetap bertahan menjadi nasabah setia di Bank apabila
ada atau tidak ada masalah.
e. Sebagai komikator, yang artinya customer service berfungsi
sebagai orang yang menghubungi nasabah dan memberikan
informasi tentang segala sesuatu yang ada hubungannya antara
nasabah dan Bank.31
4. Syarat-syarat menjadi customer service
Tugas yang menjadi tanggung jawab seorang customer service
sangat berat. Oleh karena itu, customer service sebelum ditugaskan
harus terlebih dahulu memiliki persyaratan tertentu. Persyaratan yang
harus dipenuhi yakni di mulai dari calon karyawan melamar sebagai
calon karyawan baru.
Adapun syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh seorang calon
karyawan customer service ialah sebagai berikut:
a. Persyaratan fisik
Seorang customer service harus mempunyai fisik yang
menarik dari segi wajah. Selain itu tubuh juga harus seimbang
antara tinggi dan berat badan. Customer service diharuskan
mempunyai jiwa yang sehat jasmani dan rohani.
b. Persyaratan mental
Customer service diharuskan mempunyai mental yang kuat
dalam melayani nasabah dan calon nasabah baru, karena
dengan mental yang kuat akan memberikan kepercayaan diri
31
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yang lebih baik untuk seseorang. Mental yang kuat juga akan
mendatangkan dan membangun sifat kejujuran dan tanggung
jawab yang besar terhadap apa yang dilakukannya nanti.
Mental seorang customer service dilakukan dengan perilaku
yang baik seperti sabar, ramah, dan murah senyum. Hindari
pula dari sikap marah atau emosi dan cepat putus asa.32
c. Persyaratan kepribadian
Customer service harus mempunyai sikap yang baik seperti
murah senyum, sopan dan lemah lembut melayani nasabah dan
calon nasabah baru. Customer service juga diharapkan mampu
mengendalikan diri, tidak mudah marah, tidak terpancing
untuk berbuat yang tidak pantas dan berkata kasar.

d. Persyaratan sosial
Customer service harus mempunyai jiwa sosial yang tinggi
kepada seluruh nasabah dan calon nasabah baru. Customer
service diharapkan dapat bijaksana dan memiliki budi pekerti
yang luhur. Selain itu Customer service diharuskan pandai
bergaul dengan semua kalangan tanpa terkecuali. Customer
service juga diharuskan dapat bekerja sama dengan berbagai
pihak. 33
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C. Kajian Tentang Pelatihan
1. Pengertian Pelatihan
Pelatihan merupakan setiap usaha untuk memperbaiki performansi
pekerjaan pada suatu pekerjaan tertentu yang menjadi tanggung
jawabnya atau satu pekerjaan yang ada kaitannya dengan pekerjaanya.
Pelatihan salah satu aktivitas yang paling dapat dilihat dan paling
umum dari semua aktivitas kepegawaian. 34 Atasan mendukung adanya
pelatihan karena pelatihan dapat membuat karyawan menjadi lebih
terampil dan lebih produktif, walaupun manfaat-manfaat yang
dirasakan akan menyita waktu ketika para karyawan akan dilatih dan
juga perhitungan biaya yang dikeluarkan perusahaan untuk program
pelatihan tersebut. Pelatihan juga merupakan sarana yang ditunjukan
untuk upaya lebih mengaktifkan kerja para anggota organisasi yang
kurang aktif sebelumya yang dikarenakan kurangnya pendidikan,
pengalaman yang terbatas, dan kurangnya kepercayaan diri dari
anggota atau kelompok anggota tertentu.
Pelatihan juga dapat diuraikan sebuah upaya sistematis dan
terencana untuk mengubah atau mengembangkan pengetahuan,
keterampilan, sikap baru yang sesuai dengan kebutuhan organisasi.
Dalam pelatihan karyawan mendapatkan kemampuan tambahan
sehingga dapat mengemban tugas atau pekerjaan aktual yang dihadapi
secara lebih baik, lebih cepat, lebih mudah dengan kualitas pekerjaan

34

Cordoso, Manajemen Sumber Daya Manusia, 197.

yang lebih tinggi dan menghasilkan kinerja serta produktivitas kerja
yang lebh baik.
Menurut

Sjafri

Mangkuprawira

Pelatihan untuk

karyawan

merupakan sebuah proses mengajarkan pengetahuan dan keahlian
tertentu serta sikap agar karyawan semakin terampil dan mampu
melaksanakan tanggung jawabnya dengan semakin baik, dan sesuai
dengan standar.35 Pelatihan merujuk pada pengembangan ketrampilan
bekerja yang dapat dipergunakan dengan segera, yang nantinya dapat
digunakan untuk memajukan sebuah perusahaan.
2. Tujuan Pelatihan
Program yang diadakan oleh perusahaan memiliki banyak tujuan,
diantaranya:
a. Produktivitas
Dengan adanya pelatihan dapat meningkatkan kemampuan,
pengetahuan, keterampilan dan perubahan tingkah laku yang
nantinya

diharapkan

dapat

meningkatkan

produktivitas

perusahaan
b. Kualitas
Pelatihan tidak hanya dapat memperbaiki kualitas karyawan
namun diharapkan juga dapat memperkecil kemungkinan
terjadinya kesalahan dalam bekerja. Yang nantinya kualitas
dari output yang dihasilkan akan tetap terjaga bahkan
meningkat.
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c. Perencanaan tenaga kerja
Dengan adanya pelatihan akan memudahkan pegawai untuk
mengisi kekosongan jabatan dalam suatu organisasi, sehingga
perencanaan pegawai dapat dilakukan sebaik-baiknya. Kualitas
dan kuantitas dari pegawai yang direncanakan yaitu untuk
memperoleh pegawai dengan kualitas yang sesuai dengan yang
di inginkan. 36
d. Moral
Dengan adanya pelatihan diharapkan dapat meningkatkan
prestasi kerja dari pegawai sehingga akan dapat menimpulkan
peningkatan upah pegawai. Hal tersebut nantinya yang dapat
meningkatkan moril kerja pegawai untuk lebih bertanggung
jawab terhadap tugasnya.
e. Kompensasi tidak langsung
Memberikan kesempatan karyawan untuk melaksanakan
pelatihan dapat diartikan sebagai pemberian balas jasa atas
prestasi yang telah dicapai pada waktu yang lalu, dimana
dengan mengikuti program tersebut karyawan mempunyai
kesempatan untuk lebih dapat mengembangkan diri.
f. Keselamatan dan kesehatan
Pelatihan merupakan langkah terbaik dalam mencegah atau
mengurangi terjadinya kecelakaan kerja dalam suatu organisasi
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sehingga akan menciptakan suasana kerja yang tenang, aman,
dan adanya stabilitas pada sikap mental mereka.
g. Pencegahan kadaluarsa
Pelatihan diharapkan dapat mendorong inisiatif dan kreatifitas
karyawan, langkah ini dapat mencegah karyawan dari sikap
kadaluarsa, yang artinya kemampuan yang dimiliki oleh
karyawan dapat menyesuaikan diri dengan perkembangan
teknologi.37
h. Perkembangan pribadi
Pelatihan juga dapat memberikan kesempatan bagi karyawan
untuk meningkatkan pengetahuan dan kemampuan yang
dimiliki karyawan termasuk meningkatkan perkembangan
pribadinya.
3. Metode Pelatihan
Metode pelatihan tergantung dengan tujuan atau sasaran yang ingin
dicapai, jika tujuan berbeda maka motode yang digunakan berbeda
juga. Metode-metode tersebut meliputi :
a. On the Job Training
On the Job Training (OJT) juga bisa disebut dengan pelatihan
dengan instruksi pekerjaan. On the job training merupakan
cara pekerja atau calon pekerja ditempatkan dalam kondisi
pekerjaan

riil,

dibawah

berpengalaman (supervisor).
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bimbingan

atau

arahan

yang

b. Rotasi Pekerjaan
Rotasi pekerjaan juga biasa disebut dengan pelatihan silang
(cross-train).

Bagi karyawan

yang

mendapatkan rotasi

pekerjaan, agar mereka mendapatkan variasi kerja. Para
pengajar memindahkan para peserta pelatihan dari tempat kerja
satu ke lainnya. Setiap perpindahan biasanya didahului
pemberian intsruksi kerja.
c. Magang
Magang melibatkan pembelajaran dari pekerja yang lebih
berpengalaman dan dapat ditambah pada teknik on the job
training. Asistensi dan kerja sambilan disamakan dengan
magang karena mengunakan pertisipasi tingkat tinggi dari
peserta dan memiliki tingkat transfer pengetahuan dan
ketrampilan yang tinggi tentang pekerjaan.
d. Ceramah Kelas dan Presentasi Video
Ceramah merupakan pendekatan terkenal karena menawarkan
sisi ekonomis dan material organisasi. Akan tetapi partisipasi,
umpan balik, transfer dan repetisi sangat rendah. Umpan balik
dan partisipasi dapat meningkat dengan adanya diskusi selama
ceramah. 38
e. Pelatihan Vestibule
Vestibule terpisah dibuat dengan peralatan yang sama dengan
yang digunakan dalam pekerjaan agar kegiatan pelatihan tidak
38
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menggangu kegiatan operasional. Cara ini memungkinkan
adanya transfer, repetisi, partisipasi dan material perusahaan
bermakna serta umpan balik.
f. Permainan Peran dan Model Perilaku
Permainan peran merupakan alat yang mendorong peserta
untuk

membayangkan

identitas

lain.

Pengalaman

ini

menciptakan empati dan toleransi lebih besar terhadap
perbedaan individual. Cara ini cocok untuk pelatihan dan
keanekaragaman

yang

bertujuan

untuk

menciptakan

lingkungan kerja kondusif bagi keanekaragaman tenaga kerja.
g. Case Study
Case study atau biasa disebut Metode kasus merupakan metode
pelatihan yang menggunakan deskripsi tertulis dari suatu
permasalahan riil yang dihadapi oleh perusahaan atau
perusahaan lain. Manajemen diminta mempelajari kasus untuk
mengidentifikasi, menganalisis masalah, mengajukan solusi,
dan memilih solusi terbaik serta mengimplementasikan solusi
tersebut. Peranan instruktur

yaitu

sebagai

katalis dan

fasilitator.39
h. Simulasi
Permainan simulasi ada dua macam. Pertama, yaitu simulasi
yang melibatkan simulator yang bersifat mekanik (mesin) yang
mengandalkan aspek-aspek utama dalam suatu situasi kerja.
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Kedua, yaitu simulasi komputer. Teknik ini umumnya
digunakan agar melatih para manajer yang mungkin tidak boleh
menggunakan metode trial and error untuk mempelajari
pembuatan keputusan.
i.

Belajar Mandiri dan Proses Belajar Terprogram
Materi instruksional yang direncanakan secara tepat dapat
digunakan untuk melatih dan mengembangkan para karyawan.
Teknik belajar mandiri berkisar pada cara manual sampai kaset
rekaman atau video dan Beberapa prinsip belajar tercakup
dalam tipe pelatihan ini.

j.

Praktik Laboratorium
Pelatihan ini dirancang untuk meningkatkan ketrampilan
interpersonal. Bentuk populer dari pelatihan ini yaitu pelatihan
kepekaan yang mencoba meningkatkan kepekaan seseorang
terhadap perasaan orang lain.

k. Pelatihan Tindakan (Action Learning)
Pelatihan tindakan dapat terjadi dalam kelompok kecil yang
berusaha mencari solusi masalah nyata yang dihadapi oleh
perusahaan dan dibantu oleh fasilitator (dari luar atau dalam
perusahaan).40
l.

Role Playing
Role playing merupakan sebuah metode pelatihan yang
memadukan metode kasus dan proses pengembangan sikap.
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m. In Basket Technique
Melalui metode ini para peserta diberikan materi yang
berisikan barbagai informasi, seperti email khusus dari manajer
dan daftar telepon.
n. Management Games
Managemen games merupakan metode yang menekankan pada
pengembangan kemampuan problem-solving. Keuntungan dari
simulasi ini yaitu dengan timbulnya integrasi atas berbagai
interaksi

keputusan,

kemampuan

bereksperimen

melalui

keputusan yang diambil, umpan balik dari keputusan dan
persyaratan-persyaratan bahwa keputusan dibuat dengan datadata yang tidak cukup.
o. Behavior Modeling
Behavior modeling merupakan salah satu proses yang bersifat
psikologis mendasar dimana pola-pola baru dari suatu perilaku
dapat diperoleh sedangkan pola-pola yang sudah ada dapat
diubah. 41
p. Outdoor Oriented Program
metode ini biasanya dilakukan disuatu wilayah terpencil
dengan melakukan kombinasi antara kemampuan diluar kantor
dengan kemampuan diruang kelas.42
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4. Tahap-Tahap Pelatihan
Terdapat tiga tahapan dalam pelaksanan pelatihan. Tahapan
tersebut meliputi:
a. Penentuan kebutuhan pelatihan
Penentu kebutuhan pelatihan lebih sulit untuk menilai
kebutuhan pelatihan bagi karyawan dari pada mengorientasi
para

karyawan

baru.

Tujuannya

untuk

mengumpulkan

sebanyak mungkin informasi yang relevan guna mengetahui
dan menentukan apakah perlu atau tidaknya pelatihan dalam
organisasi

tersebut.

Jika

di

perlukan pelatihan,

maka

pengetahuan, kemampuan dan karakteristik lainnya yang
bagaimana yang harus di berikan kepada para peserta selama
pelatihan tersebut.
b. Mendesain program pelatihan
Para manajer harus memutuskan program pelatihan yang tepat
untuk di jalankan. Ketepatan metode pelatihan tergantung pada
tujuan yang hendak dicapai serta Identifikasi mengenai apa
yang diinginkan agar karyawan mengetahui dan melakukannya.
Terdapat dua jenis sasaran, pertama knowledge centered
objectives yang biasanya berkaitan dengan bertambahnya
pengetahuan atau perubahan sikap dan sasaran kedua yaitu
performance centered objectives yang mencakup syarat-syarat
khusus yang berkisar pada metode atau teknik, syarat-syarat
penilaian, perhitungan, dan perbaikan.

c. Evaluasi efektifitas program pelatihan
Agar pelatihan yang dilakukan efektif, harus diadakan evaluasi
untuk memperbaiki permasalah yang ada dalam proses
pelatihan. Tujuan dari tahap ini yaitu untuk mengkaji apakah
pelatihan tersebut efektif didalam mencapai sasaran-sasaran
yang telah ditetapkan.43
5. Faktor-Faktor Pelatihan
Faktor-faktor yang mempengaruhi pelatihan sebagai berikut :
a.

Dukungan manajemen puncak
Agar program-program pelatihan dapat berhasil, dibutuhkan
dukungan dari para atasan. Tanpa adanya dukungan dari
manajemen puncak, program pelatihan tidak akan berhasil.
Cara paling efektif untuk mencapai kesuksesan yaitu dengan
cara para atasan harus aktif mengambil bagian dalam pelatihan
dan memberikan sumber daya yang dibutuhkan. 44

b.

Komitmen para spesialis dan generalis
Selain dukungan dari manajemen puncak, seluruh manajer baik
itu spesialis ataupun generalis, harus berkomitmen dan terlibat
dalam proses pelatihan. Tanggung jawab utama dalam
pelatihan melekat pada para manajer, dari mulai presiden dan
chairman of the board ke bawah. Para profesional pelatihan
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dan pengembangan semata-mata hanya memberikan keahlian
teknis.
c. Kemajuan teknologi
Tidak ada faktor selain teknologi yang memberi pengaruh
lebih besar pada pelatihan. Teknologi memiliki peran besar
dalam mengubah cara pengetahuan yang disampaikan kepada
para karyawan.
d. Kompleksitas organisasi
Perubahan-perubahan yang semakin cepat dalam teknologi,
produk, dan sistem, serta metode telah memberikan pengaruh
signifikan

pada

persyaratan-persyaratan

kerja.

Dengan

demikian, karyawan terus menerus berupaya meningkatkan
ketrampilan

mereka

dan

mengembangkan

sikap

yang

memungkinkan mereka tidak hanya beradaptasi terhadap
perubahan, namun juga menerima perubahan tersebut.45
6. Kendala-Kendala Pelatihan
Kendala-kendala yang muncul dalam proses pelaksanaan
pelatihan yaitu sebagai berikut :
a. Peserta
Latar belakang peserta yang berbeda akan menghambat
kelancaran proses pelatihan karena daya tangkap, persepsi,
dan daya nalar mereka terhadap pelajaran yang diberikan
akan berbeda.
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b. Pelatih
Pelatih yang tepat dalam memberikan ilmu pengetahuan
selama pelatihan sangat terbatas dan sulit didapat, sehingga
sasaran yang sudah ditetapkan sering kali tidak tercapai
c. Fasilitas Pelatihan
Fasilitas yang kurang memadai akan menghambat proses
pelaksanaan pelatihan. Selain itu fasilititas merupakan hal
yang penting dalam pelaksanaan pelatihan.
d. Kurikulum
Kurikulum yang menyimpang dari kebutuhan dan tidak
sistematis akan menghambat sasaran yang diinginkan oleh
perusahaan.
e. Dana pelatihan
Dana yang kurang mencukupi pun dapat menjadi kendala
pelatihan di karenakan akan menimbulkan keterpaksaan
dalam penyediaaan pelatihan maupun sarana prasarana. 46
7. Jenis-Jenis Pelatihan
Pelatihan diadakan oleh suatu perusahaan untuk memenuhi
sejumlah tujuan berbeda dan dapat diklarifikasikan kedalam berbagai
cara. Jenis pelatihannya yaitu :
a. Pelatihan rutin
Pelatihan rutin merupakan pelatihan yang dibutuhkan dan rutin
dilakukan untuk memenuhi berbagai syarat hukum yang
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diharuskan dan berlaku sebagai pelatihan untuk semua
karyawan.
b. Pelatihan teknis
Pelatihan teknik merupakan pelatihan yang memungkinkan
karyawan untuk melakukan pekerjaan, tugas dan tanggung
jawab mereka dengan baik.
c. Pelatihan antar pribadi dan pemecahan masalah
Pelatihan

yang

dimaksutkan

untuk

mengatasi

masalah

operasional dan antar pribadi serta meningkatkan hubungan
dalam pekerjaan organisasi.
d. Pelatihan perkembangan dan inovatif
Pelatihan yang menyediakan fokus jangka panjang untuk
meningkatkan kapabilitas individual dan organisasi untuk masa
depan.47
8. Manfaat Pelatihan
Banyak manfaat yang dirasakan dengan adanya pelatihan yang
diadakan

oleh

perusahaan.

Manfaat

dari

pelatihan

mampu

meningkatkan jenjang karir karyawan dan membantu pengembangan
untuk penyelesaian-penyelesaian tanggung jawabnya dimasa yang
akan datang. Menurut Donni Juni Priansa manfaat-manfaat pelatihan
yaitu:
a. Meningkatkan kualitas dan kuantitas produktivitas
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b. Mengurangi waktu belajar yang diperlukan seorang karyawan
untuk mencapai standar-standar kinerja yang dapat diterima
c. Menciptakan sikap, loyalitas, dan kerja sama yang lebih
menguntungkan baik antara karyawan yang ada dalam
organisasi
d. Memenuhi persyaratan-persyaratan perencanaan sumber daya
alam yang ada.
e. Membantu karyawan dalam peningkatan dan pengembangan
pribadi mereka dalam organisasi
f. Mengurangi jumlah dan biaya kecelakaan kerja yang terjadi
didalam organisasi. 48
Selain itu menurut Sjafri Mangkuprawira bahwa manfaat pelatihan
dapat dikategorikan untuk perusahaan, dan untuk individual yang pada
akhirnya untuk perusahaan pula. 49 Manfaat pelatihan untuk perusahaan
sebagai berikut :
a. Memperbaiki pengetahuan dan keterampilan pada semua
tingkat perusahaan
b. Memperbaiki moral pekerja
c. Membantu orang mengidentifikasi tujuan perusahaan
d. Membantu menciptakan citra perusahaan yang lebih baik.
e. Membantu

perkembangan

kebenaran,

kepercayaan.
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keterbukaan

dan

f. Memperbaiki hubungan antara atasan dan bawahan
g. Membantu pengembangan perusahaan
h. Membantu dalam mempersiapkan petunjuk pekerjaan
i.

Membantu dalam memahami dan melaksanakan kebijakan
perusahaan

j.

Menyediakan informasi untuk kebutuhan masa depan dalam
semua segi diperusahaan

k. Perusahaan mendapatkan keputusan yang lebih efektif dalam
pemecahan masalah
l.

Membantu dalam meningkatkan produktivitas dan kualitas
kerja

m. Mengembangkan

rasa

tanggung

jawab

sejalan

dengan

kompetensi dan kemampuan dalam pengetahuan
n. Memperbaiki hubungan antara manajer dan karyawan
o. Membantu dalam mengatasi konflik dan juga mencegah stres
p. Membantu karyawan dalam menyesuaikan diri dengan
perubahan yang ada
Selain manfaat untuk perusahaan terdapat pula manfaat yang
diperoleh oleh karyawan. 50 Manfaat untuk karyawan sebagai berikut :
a. Membantu individu dalam mengambil keputusan yang lebih
baik dan pemecahan masalah yang efektif
b. Membantu dalam mendorong mencapai pengembangan serta
kepercayaan
50
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c.

Membantu seseorang dalam mengatasi stress, kekecewaan dan
konflik

d. Menyediakan informasi untuk memperbaiki pengetahuan
kepemimpianan, keterampilan berkomunikasi dan sikap
e. Meningkatkan pemberian pengakuan dan perasaan kepuasaan
pekerjaan
f. Mengarahkan

seseorang

pada

tujuan

personal

sambil

memperbaiki keterampilan berinteraksi
g. Memuaskan kebutuhan personal bagi karyawan yang di latih
h. Mengembangkan jiwa untuk terus belajar
i.

Membantu seseorang dalam mengembangkan keterampilan
berbicara dan mendengarkan, juga keterampilan menulis

j.

Membantu mengurangi rasa takut atau kawatir dalam mencoba
melakukan tugas baru.51

k.
D. Indikator Kepuasan Nasabah
Kepuasan nasabah merupakan konsekuensi dari perbandingan yang
dilakukan oleh nasabah yang membandingkan antara tingkatan dari
manfaat yang dirasakan terhadap manfaat yang di harapkan oleh nasabah.
Indikator kepuasan nasabah yaitu :
1. Perasaan puas
Ungkapan perasaan puas atau tidak puas dari nasabah saat menerima
pelayanan yang baik dan produk yang berkualitas dari perusahaan.
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2. Selalu membeli produk
Nasabah akan selalu memakai dan terus menggunakan suatu produk
apabila tercapainya harapan yang mereka inginkan
3. Akan merekomendasikan kepada orang lain
Nasabah yang merasa puas setelah memakai suatu produk atau jasa
akan menceritakan kepada orang lain serta mampu menciptakan
nasabah baru bagi suatu perusahaan
4. Terpenuhinya harapan nasabah setelah menggunakan produk
Sesuai atau tidaknya kualitas suatu produk atau jasa pasca penggunaan
produk dengan harapan yang diinginkan nasabah. 52
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BAB III
PELATIHAN CUSTUMER SERVICE DALAM MENINGKATKAN
SUMBER DAYA MANUSIA DI BRI SYARIAH KC MADIUN
A. Profil BRI Syariah KC Madiun
1.Sejarah Singkat BRI Syariah KC Madiun
Sejarah singkat Bank BRI Syariah berawal pada tanggal 19
Desember 2007 saat PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.,
mengakuisisi Bank Jasa Arta. Setelah mendapatkan ijin dari Bank
Indonesia pada tanggal 16 Oktober 2008 melalui surat No:
10/67/KEP/GBI/DpG/2008, PT. Bank BRI Syariah kemudian secara
resmi menjalankan kegiatan perbankan berdasarkan prinsip syariah
pada tanggal 17 November 2008. Setelah sebelumnya sempat
menjalankan kegiatan usaha bank secara konvensional.
Kegiatan usaha Bank BRI Syariah semakin kokoh setelah
ditandatangani Akta Pemisahan Unit Usaha Syariah PT.Bank Rakyat
Indonesia (persero) Tbk., untuk melebur kedalam PT. Bank BRISyariah
(proses spin off) pada tanggal 19 Desember 2008 yang berlaku efektif
pada tanggal 1 Januari 2009. Penandatanganan yang bernilai strategis
sebagai bentuk dukungan nyata induk perusahaan kepada kegiata
operasional BRI Syariah.
Bank BRI Syariah Madiun telah hadir secara resmi di kota Madiun
dari tahun 2013. Pada tahun 2013 kehadiran BRI Syariah belum
menjadi Kantor Cabang akan tetapi masih menjadi Kantor Cabang

Pembantu dari Jakarta. Karena melihat dari berkembangnya bank
Kantor Cabang Pembantu tersebut kini berpindah tempat ke
sekarisedenan Madiun terletak di Jl. Mohammad Husni Thamrin No. 3,
Klegen, Oro-Oro Ombo, Madiun pada tahun 2015.
Sejak berpindah tempat tersebut kini BRI Syariah Madiun bukan
lagi Kantor Cabang Pembantu akan tetapi menjadi BRI Syariah Kantor
Cabang Madiun. Sejak berada di jl. MH. Thamrin No. 3 Madiun
perusahaan tersebut terus semakin mengalami perkembangan dan
pertumbuhan yang sangat pesat sehingga kini BRISyariah Kantor
Cabang Madiun menjadi tersebar dibeberapa wilayah, diantaranya
terletak di Ponorogo, Magetan dan Ngawi. 53

2.Visi dan Misi BRI Syariah KC Madiun
Berikut ini visi dan misi dari Bank BRI Syariah Kantor Cabang
Madiun:
Visi:
Menjadi Bank Ritel Modern Terkemuka Dengan Pelayanan
Finansial Sesuai Kebutuhan Nasabah Dengan Jangkauan Termudah
Untuk Kehidupan Lebih Bermakna.
Misi:
a. Memahami keragaman individu dan mengakomodasi beragam
kebutuhan Finansial nasabah.
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b. Menyediakan produk dan layanan yang mengedepankan etika sesuai
dengan prinsip-prinsip syariah.
c. Menyediakan akses ternyaman melalui berbagai sarana kapanpun
dan dimanapun.
d. Memungkinkan setiap individu untuk meningkatkan kualitas hidup
dan menghadirkan ketentraman fikiran.
3. Job Description BRI Syariah KC Madiun
a. Pemimpin Cabang
Bertanggung jawab atas keseluruhan berjalannya sistem
operasional

di

perbankan

kantor

cabang

dan

membawahi

keseluruhan manager, baik bisnis maupun oprasional. 54
b. Financing Risk Manajer
1) Melaksanakan rencana kerja dan pengelolaaan resiko oprasional.
2) Memastikan pengelolaan resiko operasional.
3) Memonitor market risk dan likudity risk
4) Membuat laporan eksternal dan internal.
5) Mengelola resiko pembiayaan.
c. Branch Quality Assurance
1) Bartanggung jawab untuk sistem manajemen dokumen.
2) Menafsirkan dan menerapkan standar jaminan kualitas.
3) Mengelola dan memeriksa kegiatan manajemen resiko .
4) Mengevaluasi kecukupan standar jaminan kualitas.
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5) Mengidentifikasi kebutuhan pelatihan dan mengatur intervensi
pelatihan untuk memenuhi standar kualitas.
6) Menyiapkan laporan untuk berkomunikasi hasil dari kegiatan
kualitas.
d. Marketing Manajer
1) Bertanggung jawab atas efisiensi dan efektivitas kerja di
departemen marketing.
2) Bertanggung jawab atas konsistensi pelaksanaan prosedur yang
berlaku dibagian marketing dan melakukan analisa atas efisiensi
prosedur tersebut.
3) Bertanggung jawab atas kedisiplinan kerja bawahan sesuai dengan
ketentuan perusahaan yang berlaku.55
e. Operational dan Service Manajer
1) Mengelola kegiatan administrasi di kantor cabang, bidang: credit
administrasi dan opration finance.
2) Memonitor dan mengkoordinir tugas dan pekerjaan yang dilakukan
bawahannya.
3) Mengontrol administrasi joint financing berjalan dengan baik dan
pengiriman dokumen telah dilakukan tepat waktu dan akurat.
f. Financing Support Manager
1) Bertanggung jawab terhadap hasil kinerja terkait seluruh aspek
Financing Support.
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2) Melakukan supervice terhadap unit-unit kerja di Financing Support
dan memastikan seluruh kegiatan yang berkaitan dengan aspek
Financing Support.
g. Mikro Marketing Manajer
Bertanggung jawab atas program-program marketing untuk
segmen bisnis mikro dan sekaligus bertanggung jawab terhadap
SDM yang menjadi sub kordinatnya baik dari segi bisnis maupun
administrasi.
h. Account Officer mikro
Melakukan proses marketing untuk sekmen SME dan
comersial khususnya giro dan deposito.56
i. Funding Officer
Melakukan proses marketing atau produk funding untuk
segmen konsumer atau tabungan perorangan.
j. Collection Officer
Menagih pembayaran pada nasabah dengan cara terjun
langsung ke lapangan.
k. Branch Operational Supervisior
1) Mengkoordinasi pelaksanaan operasional Bank di kantor
cabang dengan cara memberikan layanan operasional bank
yang akurat dan tepat waktu, sehingga seluruh transaksi dari
nasabah dapat ditangani dan diselesaikan secara excellent.
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2) Memberikan dukungan kepada Manajer Operasi dan pemimpin
cabang.
l. Teller
1) Penerimaan dan pengeluaran uang tunai dari rekening nasabah.
2) Penerimaan kiriman uang keluar, setoran kliring dan pemindah
bukuan.
3) Penerimaan setoran terlambat, warket titipan (PDC).
4) Layanan penjemputan dan pengantaran uang tunai.
5) Pembayaran layanan umum (PLN, PAM, Telephone, dll). 57
m. customer service
1) Memiliki pengetahuan terhadap seluruh produk BRIS.
2) Memastikan ketersediaa brosur, aplikasi produk, serta kesiapan
alat bentuk kerja seperti polpen, cash box customer service,
ultra violet, dan lain sebagaiannya di area customer service.
3) Memastikan pengelolaan dokumen TBO sesuai ketentuan yang
berlaku.
4) Melakukan proses oprasional secara fisik dan syiar sesuai
ketentuan yang berlaku.
5) Memastikan serah terima buku tabungan, kartu KTM dan PLN
nasabah dilakukan.
6) Menguasai greetinning dan komunikasi sesuai dengan
ketentuan dan standar BRIS.58
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B. Pelaksanaan Pelatihan Pada Customer Service di BRI Syariah KC
Madiun
Pelatihan merupakan sebuah kegiatan pembelajaran untuk
karyawan agar mempunyai kemampuan seperti apa yang diinginkan oleh
perusahaan. Pelatihan customer service merupakan pelatihan yang
diperuntukan untuk customer service agar mengetahui apa saja tugastugas yang menjadi tanggung jawabnya untuk memperoleh kemampuan
customer service yang diinginkan oleh perusahaan. 59 Pelatihan untuk
customer service pada BRI Syariah KC Madiun diadakan dalam waktu 2
minggu dengan menggunakan pelatihan on the job training yang
bertempat di BRI Syariah KC Madiun .
Karyawan

customer

service

merupakan

karyawan

yang

mempunyai pekerjaan memberikan atau mengutamakan kepuasan
nasabah dengan melalui pelayanan prima dan dapat menjelaskan masalah
yang diperlukan oleh nasabah. Adapun tugas customer service sebagai
berikut : 60
1. Memberikan informasi terkait produk-produk yang ada pada BRI
Syariah KC Madiun.
2. Menerima dan menangani jika ada keluhan atau komplain dari para
nasabah.
3. Memberikan pelayanan yang dibutuhkan oleh para nasabah dengan
baik.
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4. Melayani para nasabah dalam pembukaan tabungan, penutupan dan
transaksi lainnya.
Sebuah pelatihan tentu mempunyai sebuah tujuan yang ingin dicapai
oleh suatu instansi tersebut. Tujuan dari BRI Syariah KC Madiun
mengadakan pelatihan menurut Yayuk Setiyo R:61 Tujuan yang ingin
perusahaan capai yaitu agar karyawan mempunyai kemampuan yang
dinginkan oleh perusahaan.
Dalam wawancara tersebut tujuan dari BRI Syariah KC Madiun
dalam

mengadakan

pelatihan

agar

karyawan

customer

service

mempunyai kemampuan sesuai apa yang seharusnya dimiliki. Apalagi
tanggung jawab customer service terhitung berat yaitu melakukan proses
operasional. Jadi BRI Syariah KC Madiun mempunyai tujuan agar
karyawan customer service mahir dalam proses operasional dan jika
karyawan mahir nantinya dapat memberikan pelayanan yang baik untuk
semua nasabah dan calon nasabah baru Bank. Jika pelayanan yang
diberikan oleh customer service bagus maka nasabah akan merasa puas
dan akan meningkatkan produktivitas perusahaan.
Metode yang digunakan dalam melakukan pelatihan pada customer
service di BRI Syariah KC Madiun menurut pendapat Yayuk Setiyo
Rahayu:62 Metode materi lalu dilanjutkan dengan praktik langsung serta
belajar aktif, karyawan diharuskan mencatatnya sendiri apa yang
diberikan pemateri.
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Berdasarkan hasil wawancara tersebut bahwa pelatihan yang
diadakan oleh BRI Syariah KC Madiun untuk customer service yaitu
menggunakan metode pemberian materi lalu dilanjutkan dengan
mempraktikannya langsung agar lebih efektif pelatihan tersebut.
Karyawan dituntut aktif dalam pelatihan ini dengan mencatat apa yang
telah diberikan oleh pemateri saat mempraktikanya yang nantinya catatan
tersebut dapat digunakan dalam pempraktikannya sendiri. Pemberian
materi pun seimbang dengan apa yang nantinya akan dipraktikannya.
Praktik pelatihan untuk customer service misalnya dengan memberikan
penjelasan kepada nasabah dan membantu mengarahkan pengisian
formulir
Dalam sebuah pelatihan selalu ada pemateri yang memberikan
materi serta arahan dalam serangkaian tersebut. Pemateri pelatihan pada
customer service di BRI Syariah KC Madiun menurut Yayuk Setiyo R :
Pemateri dalam pelatihan pada customer service di BRI Syariah KC
Madiun yaitu customer service senior dan manajer.
Dari hasil wawancara tersebut bahwa pemberian materi diberikan
oleh customer service senior yang sudah mahir dibidangnya. Customer
service senior memberikan materi tentang kemampuan apa yang
seharusnya dimiliki oleh seorang karyawan customer service. Selain
customer service senior terdapat andil manajer, namun peran manajer
dalam pelatihan ini tidak begitu besar. Manajer hanya membenahi dan
menambahi apa yang kurang dalam pelatihan tersebut. Jadi dalam
pelatihan ini peran customer service seniorlah yang besar.

Dalam sebuah pelatihan pada customer service terdapat materimateri yang disampaikan oleh pemateri. Materi-materi pelatihan yang
disampaikan pada customer service di BRI Syariah KC Madiun menurut
Yayuk setiyo R:63 Materi yang disampaikan oleh pemateri yaitu tentang
materi tugas-tugas customer service di BRI Syariah KC Madiun dan
produk-produk yang ada pada BRI Syariah KC Madiun serta materi
greeting yang baik.
Dalam wawancara tersebut materi terkait pelatihan pada customer
service di BRI Syariah KC Madiun yaitu tentang apa saja yang menjadi
tugas seorang custumer service di BRI Syariah KC Madiun. Terkait tugas
customer service dapat diuraikan sebagai berikut:
1. Memberikan informasi terkait produk-produk yang ada pada BRI
Syariah KC Madiun.
2. Menerima dan menangani jika ada keluhan atau komplain dari para
nasabah.
3. Memberikan pelayanan yang dibutuhkan oleh para nasabah dengan
baik.
4. Melayani para nasabah dalam pembukaan tabungan, penutupan dan
transaksi lainnya.
Selain mengetahui apa saja yang menjadi tugas customer service
terdapat pula materi apa saja produk yang di miliki BRI Syariah KC
Madiun. Produk tersebut meliputi :
1. Penghimpunan dana
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Produk penghimpun dana di BRI Syariah KC Madiun terdiri dari:
a Tabungan Faedah BRISyariah iB
b Tabungan Impian BRISyariah iB
c Tabungan Haji BRISyariah iB
d Simpanan Faedah BRISyariah iB
e Simpanan Pelajar (SimPel) BRISyariah iB
f Giro Faedah Mudharabah BRISyariah iB
g Deposito BRISyariah iB
2. Penyaluran Dana
Produk penyaluran dana di BRI Syariah KC. Madiun terdiri dari:
a. KPR BRISyariah iB
b. KPR Sejahtera BRISyariah iB
c. KKB BRISyariah iB
d. Pembiayaan Umrah BRISyariah iB
e. KMF Purna BRISyariah iB
f. KMF Pra Purna BRISyariah iB
g. KMF BRISyariah iB
h. Pembiayaan Kepemilikan Emas
i.

Qardh Beragun Emas

j.

Mikro BRISyariah

k. Pembiayaan Komersial
l.

Pembiayaan Linkage

m. Pembiayaan SME 200-500 BRIS iB
n. Pembiayaan SME > 500 BRIS iB

o. Pembiayaan Modal Kerja Revolving (PMKR) BRIS iB
3. Jasa-jasa Bank Syariah
Produk jasa layanan di BRI Syariah KC. Madiun terdiri dari:
a. Intenet Banking BRI Syariah
b. e-Token BRI Syariah
c. BRISMobile BRI Syariah
d. SMS Banking BRI Syariah
e. ATM BRI Syariah
Dalam materi yang disampaikan juga terdapat materi greeting yang
di dalamnya berisi antara lain :
1. Bagaimana cara menyambut nasabah dengan baik.
2. Cara menghendel nasabah disaat ada masalah terkait pelayanan yang
diberikan bank serta bagaimana cara mengontrol emosi disaat ada
nasabah yang marah.
3. Cara merayu nasabah agar tetap setia menjadi nasabah bank.
4. Cara meyakinkan nasabah agar menjadi nasabah baru pada bank.
5. Bagaimana cara melakukan pelayanan yang prima.
Selain itu

juga terdapat

materi terkait

bagaimana cara

penyampaian, cara duduk juga diatur, serta diharuskannya ramah dan
senyum, semua itu sudah ada pada buku materi yang diberikan kepada
customer service.
Dalam sebuah proses pelatihan tentu saja ada tahapan-tahapan
yang harus dilalui. Tahapan-tahapan dalam pelatihan pada customer

service menurut Yayuk Setiyo R : 64 Tahapan awal yaitu menentukan
target yang ingin dicapai, setelah itu menentukan siapa yang akan
memberikan materi dan materi apa yang akan diberikan pada saat
pelatihan. Dan yang terakhir adalah menilai apakah pelatihan yang
dilakukan maksimal atau tidak serta hasil apa yang sudah dicapai
Dalam wawancara tersebut bahwa tahapan awal yaitu tahapan
dimana menentukan target yang ingin dicapai. BRI Syariah KC Madiun
mengadakan pelatihan untuk mendapatkan customer service yang
mempunyai kemampuan sesuai apa yang diinginkan perusahaan. Tahap
selanjutkan yaitu penentuan pelatih dan materi yang akan diberikan.
Dalam pelatihan untuk customer service di BRI Syariah KC Madiun,
pelatihan yang dipilih yaitu customer service senior yang sudah mahir
dibidangnya karena sudah menekuni bidang tersebut beberapa tahun serta
menentukan materi yang diberikan yaitu materi tentang tugas customer
service dan produk-produk yang dimiliki bank BRI Syariah KC Madiun
serta bagaimana greeting yang baik.
Setelah melakukan pelatihan diadakannya evaluasi untuk menilai
bagaimana hasil dari pelatihan tersebut. Pelatihan yang diadakan BRI
Syariah KC Madiun menghasilkan customer service sesuai dengan apa
yang diinginkan perusahaan dan sekarang sudah bekerja di BRI Syariah
KC Madiun sebagai customer service.
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Selain terkait materi yang disampaikan terdapat faktor yang
mempengaruhi pelatihan pada customer service. Faktor pendukung pada
customer service di BRI Syariah KC Madiun menurut Yayuk Setyo R:
Faktor yang mempengaruhi pelatihan yaitu terdapat materi yang
memadai serta terdapat pelatih yang profesional.
Dalam wawancara tersebut bahwa pelatihan pada customer
service di BRI Syariah KC Madiun ini terdapat faktor-faktor yang
mempengaruhi pelatihan yaitu terdapat materi yang memadai yang
didalamnya sudah terdapat secara lengkap tugas seorang customer
service dan apa saja produk yang dimiliki oleh BRI Syariah KC madiun
serta bagaimana greeting yang baik, selain itu terdapat pemateri yang
sudah profesional karena sudah bertahun-tahun terjun dalam jabatan
tersebut yang sudah makir dibidang pengopasionalan.
Dalam sebuah pelatihan tentu ada kendala yang membuat pelatihan
tidak bisa berjalan lancar. Kendala pelatihan pada customer service di
BRI Syariah KC Madiun menurut Yayuk Setiyo R : 65 Kendala yang
dialami saat melaksanakaan pelatihan adalah dalam pempraktikan
langsung dilapangan karyawan kurang percaya diri.
Dalam wawancara tersebut bahwa pelatihan pada customer service
di BRI Syariah KC Madiun terdapat kendala yaitu karyawan merasa
tidak percaya diri atas apa yang di lakukaannya karena belum terlalu
adaptasi terhadap pekerjaan yang sekarang diembannya.
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Setiap ada kendala selalu ada solusi atas permasalahan tersebut.
Solusi atas kendala dalam pengadaan pelatihan pada customer service di
BRI Syariah KC Madiun menurut Yayuk Setiyo R :66 Solusi dari kendala
yang dialami yaitu dengan memberikan pembekalan dari manajer agar
karyawan lebih percaya diri atas tanggung jawab yang nantinya
dibebankan kepada karyawan tersebut.
Dari hasil wawancara tersebut bahwa terdapat solusi dari kendalakendala yang ada, salah satunnya kendala karena karyawan merasa tidak
percaya diri pada saat pelatihan. Solusi yang dimiliki BRI Syariah KC
Madiun yaitu dengan manajer memberikan pembekalan agar karyawan
memiliki percaya diri atas pekerjaan yang dipegangnya sekarang. Jika
karyawan merasa percaya diri maka nantinya karyawan juga akan
memberikan pelayanan yang baik untuk para nasabah-nasabah dan
berdampang pada produktivitas kerja karyawan karena meningkatnya
sumber daya alam yang dimiliki.
Dari penelitian yang penulis lakukan pada BRI Syariah KC
Madiun bahwa pelaksanaan pelatihan untuk customer service yaitu
dengan melakukan pelatihan selama 2 minggu dengan pelatih customer
service senior dan terdapat peran manajer juga. Tujuan dari BRI Syariah
KC Madiun melakukan pelatihan pada customer service yaitu agar
karyawan memiliki kemampuan seperti apa yang diinginkan oleh
perusahaan yang nantinya dapat meningkatkan sumber daya manusia
serta meningkatkan produktivitas perusahaan.
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Pelatihan pada customer service menggunakan metode pemberian
materi serta langsung mempraktikannya pada lapangan. Materi yang
didapat oleh peserta pelatihan yaitu materi tugas-tugas dari customer
service itu sendiri ada materi terkait produk-produk yang dimiliki BRI
Syariah KC Madiun serta greeting yang baik agar nantinya dapat
memberikan pelayanan kepada nasabah dengan baik.
Tahap-tahap pengadaan pelatihan yaitu di mulai dari menentukan
target apa yang ingin dicapai, selanjutnya menentukan siapa yang akan
memberi materi dan materi apa yang nantinya akan disampaikan serta
pengadaan evaluasi untuk mengetahui hasil dari pelatihan. Selain itu juga
ada faktor yang mempengaruhi pelatihan diantaranya yaitu teknologi
yang memadai dan pelatih yang profesional. Terdapat pula kendala yang
dihadapi ketika pelatihan yaitu kurangnya percaya diri dari karyawan dan
cara mengatasinya dengan manajer memberikan pembekalan kepada
karyawan agar karyawan lebih percaya diri atas tanggung jawab yang
nantinya di bebankan kepadanya.
C. Manfaat pelatihan Pada Customer Service Dalam Meningkatkan
Sumber Daya Manusia
Setelah diadakannya pelatihan pada customer service, karyawan
dapat merasakan adakah perubahan yang terjadi pada diri karyawan
terkait apa yang sudah diberikan oleh pemateri dimulai dari materi dan
praktik yang diajarkan. Perubahan yang terjadi setelah selesai
diadakannnya pelatihan pada customer service di BRI Syariah KC

Madiun menurut Riana:67 perubahan yang dirasakan yaitu karyawan
lebih percaya diri dan lebih mengetahui atau mengenal tanggung jawab
yang dimiliki customer service dan produk-produk yang dimiliki BRI
Syariah KC Madiun serta bertambahnya kemampuan karyawan dalam
melayani para nasabah dikarenakan sudah menguasai greeting dengan
baik.
Dari wawancara tersebut bahwa banyak perubahan yang dirasakan
dari awal karyawan tidak memahami apa tanggung jawab seorang
customer service menjadi faham apa saja yang seharusnya dilakukan
customer service terkait apa yang menjadi tanggung jawabnya melayani
para nasabah. Misalnya lebih memahami produk-produk yang ada pada
BRI Syariah KC Madiun dan produk apa yang dibutuhkan para nasabah.
Selain

itu

bertambahnya

kemampuan

customer

service

dalam

pengetahuan, customer service juga lebih menguasai greeting yang baik
yang membuat customer service lebih percaya diri dalam melayani
nasabah dan menghasilkan pelayanan yang baik untuk nasabah.
Dengan adanya pelatihan membantu atau tidaknya peran pelatihan
pada customer service di BRI Syariah KC Madiun menurut Riana: 68
Sangat membantu karena dengan adanya pelatihan tersebut karyawan
yang berawal dari kurang faham apa peranan customer service menjadi
lebih faham dan lebih mengetahui apa saja produk-produk yang ada pada
pada BRI Syariah KC Madiun.
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Dari wawancara tersebut bahwa pelatihan sangat membantu
customer service dalam memahami dan mendalami tugasnya menjadi
customer service. Terkait tugas-tugasnya melayani para nasabah dan
calon para nasabah baru dengan memberikan pelayanan yang baik.
Dengan adanya pelatihan membantu karyawan customer service dari
lulusan sekretaris menjadi seorang customer service yang harus melayani
para nasabah dengan baik dan memahami produk apa yang dibutuhkan
nasabah serta lebih mahir dalam hal pengoprasiannya. Jadi terwujudnya
tujuan perusahaan karena dapat menjadikan customer service memiliki
kemampuan yang diinginkan oleh perusahaan dan dapat meningkatkan
sumber daya manusia.
Manfaat yang di peroleh BRI Syariah KC Madiun dalam pelatihan
untuk customer service. Manfaat pelatihan pada customer service
menurut Yayuk Setiyo R : 69 Manfaat untuk perusahaan yaitu jika
customer service mempunyai hasil kerja yang baik maka nasabah akan
merasa puas dan memberi tahu kepada masyarakat agar nantinya dapat
kembali bersama-sama bertansaksi di BRI Syariah KC madiun dan akan
meningkatkan produktivitas perusahaan.
Dari wawancara tersebut bahwa dari pelatihan pada customer
service

memiliki

manfaat

menjadikan

customer

service

lebih

berpengalaman dan menambah kemampuan karyawan. Jika customer
service mempunyai kemampuan lebih dibidangnya akan mengasilkan
nasabah puas dengan pelayanan yang diberikan oleh customer service
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dan nasabah akan memberi tau kepada masyarakat agar nantinya dapat
kembali secara bersama-sama untuk bertransaksi di BRI Syariah KC
Madiun serta meningkatkan produktivitas perusahaan.
Selain ada manfaat untuk perusahaan, tentu ada manfaat pula untuk
customer service sendiri. Manfaat pelatihan untuk customer service
menurut Riana :70 Manfaat yang dirasakan lebih mengetahui dan
mengenal produk apa yang dipunyai BRI Syariah KC Madiun serta lebih
mahir dalam pengoprasionalan dan dalam hal memberi pelayanan kepada
para nasabah.
Dari wawancara tersebut bahwa adanya manfaat yang dirasakan
karyawan customer service terkait pelatihan yang diadakan BRI Syariah
KC Madiun. Manfaat itu berupa lebih mengenal apa saja produk-produk
BRI Syariah KC Madiun itu sendiri dan memahami produk apa yang
dibutuhkan oleh para nasabah. Selain tentang produk lebih mengetahui
tanggung jawabnya sebagai seorang customer service yang harus
memberikan pelayanan yang baik kepada nasabah dan mahir dalam
pengoprasionalnya serta dapat mahir dalam greeting pula yang membuat
lebih percaya diri dalam melakukan pelayanan kepada para nasabah. Jika
pelatihan membuat karyawan customer service dari lulusan sekretaris
menjadi lebih faham tentang tugasnya menjadi customer service maka,
pelatihan dapat meningkatkan sumber daya manusia.
Selain manfaat yang dirasakan oleh BRI Syariah KC Madiun dan
customer service, nasabah juga merasakan akan pelayanan yang
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diberikan oleh customer service setelah adanya pelatihan tersebut.
Pelayanan yang diberikan oleh customer service BRI Syariah KC Madiun
menurut Mudrikah Mahsun :

71

Pelayanan yang diberikan sangat ramah

dan membantu sekali dengan menawarkan produk-produk yang
dibutuhkan, dan karena merasa nyaman dengan pelayanan yang
diberikan,

nasabah merekomendasikan kepada tetangga lingkungan

untuk menggunakan BRI Syariah KC Madiun.
Dari wawancara tersebut bahwa nasabah merasa puas atas
pelayanan yang diberikan oleh customer service karena customer service
melayani dengan ramah dan menawarkan produk-produk BRI Syariah
KC Madiun sesuai apa yang dibutuhkan oleh nasabah. Karena pelayanan
yang

diberikan

membuat

nasabah

merasa

puas,

nasabah

merekomendasikan kepada tetangga lingkungan. Selain itu nasabah juga
sudah menggunakan BRI Syariah KC Madiun selama 3 tahun dan selalu
menggunakan produk-produk yang ditawarkan sesuai kebutuhan nasabah
salah satunya tabungan wadiah.
Pelayanan yang diberikan customer service kepada nasabah
menurut Binti Mahmudah : 72 customer service memberikan pelayanan
yang baik, ramah, dan sangat jelas terkait memberikan penjelasan tentang
produk-produk BRI Syariah KC Madiun sehingga nasabah merasa puas.
Dari wawancara tersebut bahwa nasabah merasa puas atas
pelayanan yang diberikan customer service karena customer service baik,
ramah dan sangat jelas dalam memberikan penjelasan terkait produk71
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produk BRI Syariah KC Madiun tentang produk apa yang nasabah
butuhkan.
Dari penelitian yang penulis lakukan pada BRI Syariah KC
Madiun bahwa manfaat pelatihan untuk customer service sangat
membantu karyawan customer service yang dulunya berawal dari lulusan
sekretaris menjadi lebih faham tentang tanggung jawab yang dibebankan
kepadanya. Setelah melakukan pelatihan perubahan yang dirasakan oleh
customer service yaitu lebih percaya diri dalam melaksanakan tugasnya
sebagai customer service karena telah memiliki kemampuan greeting
yang baik, lebih mengetahui dan mengenal apa saja produk-produk yang
dimiliki oleh BRI Syariah KC Madiun, serta bertambahnya kemampuan
dalam melayani para nasabah. Jadi pentingnya pelatihan untuk
meningkatkan sumber daya manusia atas apa yang sudah dirasakan
manfaatnya.
Manfaat yang dapat diambil oleh BRI Syariah KC Madiun yaitu
karyawan lebih berpengalaman dan menambah kemampuan karyawan
pula yang nantinya karyawan dapat melayani nasabah dengan pelayanan
yang memuaskan serta nantinya para nasabah akan memberi tahu kepada
masyarakat

agar

nantinya

dapat

kembali

secara

bersama-sama

bertansaksi di BRI Syariah KC Madiun dan akan mengakibatkan
meningkatnya produktivitas perusahaan serta dapat bersaing dengan
bank-bank yang lain dari bank syariah lainnya ataupun bank
konvensional. Nasabah pun merasa puas atas pelayanan yang diberikan
customer service karena customer service ramah, baik, dan jelas dalam

menjelaskan produk BRI Syariah KC Madiun terkait produk yang
dibutuhkan oleh nasabah.

BAB IV
ANALISIS PELATIHAN PADA CUSTOMER SERVICE DALAM
MENINGKATKAN SUMBER DAYA MANUSIA DI BRI SYARIAH
KC MADIUN
A. Analisis Pelaksanaan Pelatihan Pada Customer Service di BRI Syariah
KC Madiun
Berawal dari pengertian bahwa pelatihan menurut Faustino
merupakan setiap usaha untuk memperbaiki performansi pekerjaan pada
suatu pekerjaan tertentu yang menjadi tanggung jawabnya atau satu
pekerjaan yang ada kaitannya dengan pekerjaanya. Sama halnya apa yang
dikemukakan oleh Yayuk manejer BRI Syariah KC Madiun pelatihan
merupakan

sebuah

kegiatan

pembelajaran

untuk

karyawan

agar

mempunyai kemampuan seperti apa yang diinginkan oleh perusahaan. Jadi
inti dari pelatihan itu sendiri sebuah kegiatan yang diadakan oleh
perusahaan untuk mendapatkan kemampuan yang dibutuhkan oleh
perusahaan tersebut.
Dalam pelaksanaan pelatihan pada customer service di BRI syariah
KC Madiun memakan waktu dua minggu lamanya, dengan pemberian
pelatihan dari customer service senior dan manajer. Andil customer
service seniorlah yang paling banyak dalam memberikan materi,
sedangkan manajer hanya membenahi dan menambahi apa yang kurang
dalam pelatihan tersebut.
Tujuan diadakannya pelatihan menurut Donni Juni Priansa dalam
bukunya yang berjudul Perencanaan dan Pengembangan Sumber Daya

Manusia, bahwa tujuan yang sesuai dengan pelatihan pada customer
service di BRI Syariah KC Madiun adalah : Produktivitas, kualitas,
perencanaan tenaga kerja, moral, dan perkembangan pribadi.
1. Produktivitas
Dengan

adanya

pelatihan

dapat

meningkatkan

kemampuan,

pengetahuan, keterampilan dan perubahan tingkah laku yang nantinya
diharapkan dapat meningkatkan produktivitas perusahaan. Pada BRI
Syariah KC Madiun mempunyai tujuan mendapatkan customer service
yang sesuai dengan kebutuhan perusahaaan. Dan tujuan BRI Syariah
KC Madiun sekarang terwujud, dengan memiliki customer service
yang mempunyai kemampuan melayani nasabah maupun calon
nasabah

baru

yang

menghasilkan

meningkatnya

produktivitas

perusahaan karena mendapat kepercayaan dari masyarakat.
2. Kualitas
Pelatihan tidak hanya dapat memperbaiki kualitas karyawan namun
diharapkan juga dapat memperkecil kemungkinan terjadinya kesalahan
dalam bekerja. Tujuan BRI Syariah KC Madiun mengadakan pelatihan
untuk customer service, agar karyawan mempunyai kualitas bagus
yang nantinya dapat melakukan tugasnya melayani nasabah dan calon
nasabah baru dengan baik. Dengan adanya pelatihan pada customer
service sekarang karyawan customer service yang berawal dari lulusan
sekretaris menjadi mempunyai kualitas yang baik dalam menjalankan
tugasnya.

3. Perencanaan tenaga kerja
Dengan adanya pelatihan akan memudahkan pegawai untuk mengisi
kekosongan jabatan dalam suatu organisasi, sehingga perencanaan
pegawai dapat dilakukan sebaik-baiknya. BRI Syariah KC Madiun
mengadakan pelatihan, diharapkan karyawan baru dapat mengetahui
apa saja peranan seorang customer service yang mana karyawan
tersebut mengisi posisi yang kosong dikarenakan customer service
yang dulu mendapat promosi jabatan dan disinilah terjadi perencanaan
tenaga kerja untuk mengisi jabatan yang kosong.
4. Moral
Dengan adanya pelatihan diharapkan dapat meningkatkan prestasi
kerja dari pegawai sehingga akan dapat menimpulkan peningkatan
upah pegawai. BRI Syariah KC Madiun mengadakan pelatihan pada
customer service agar karyawan mendapat meningkatkan prestasi kerja
dan kemampuan karyawan. Karena pelatihan tersebut, sekarang
karyawan yang pernah menjadi peserta pelatihan untuk customer
service dapat mempunyai kemampuan yang dibutuhkan seorang
customer service serta peningkatan upah karyawan karena mampu
melewati waktu magang.
5. Perkembangan pribadi
Pelatihan juga dapat memberikan kesempatan bagi karyawan untuk
meningkatkan pengetahuan dan kemampuan yang dimiliki karyawan
termasuk meningkatkan perkembangan pribadinya. BRI Syariah KC
Madiun juga mempunyai tujuan agar karyawan dapat meningkatkan

pengetahuan dan kemampuan yang dimiliki karyawan dibuktikan
dengan adanya pelatihan membuat karyawan mendapat pengalaman
baru dan meningkatnya kemampuan karyawan.
Materi yang disampaikan pemateri juga tergolong seimbang antara
materi dengan praktik dilapangan langsung. Dalam dua minggu pelatihan,
karyawan dituntut aktif dimana karyawan harus mencatat sendiri apa yang
telah diberikan pemateri saat praktik yang nantinya dapat digunakan
praktik sendiri oleh karyawan.
Materi yang diberikan seputar apa yang harus dilakukan seorang
customer service dalam melayani nasabah. Materi itu meliputi: produkproduk apa yang dimiliki BRI Syariah KC Madiun, tugas-tugas yang harus
dilakukan oleh customer service dan bagaimana greeting yang baik agar
dapat memberikan pelayanan kepada nasabah dengan baik. Jika nanti
nasabah merasa puas dengan pelayanan customer service, dapat
meningkatkan sumber daya manusia karena
kemampuan yang harus dimiliki seorang

mampu mempunyai

customer service dan

mengakibatkan produktivitas perusahaan juga ikut meningkat.
Materi yang diberikan oleh customer service senior salah satunya
yaitu tentang tugas seorang customer service. Customer service harus
bisa memberikan informasi terkait produk-produk yang ada pada BRI
Syariah KC Madiun, menerima dan menangani jika ada keluhan atau
komplain dari para nasabah, memberikan pelayanan yang dibutuhkan
oleh para nasabah dengan baik, dan melayani para nasabah dalam
pembukaan tabungan, penutupan dan transaksi lainnya. Karyawan yang

dulu mengikuti pelatihan untuk customer service sekarang sudah
mengerti apa yang menjadi tugas-tugas customer service dapat dilihat
dari bagaimana karyawan melayani para nasabah dengan baik.
Selain mengetahui apa saja yang menjadi tugas customer service
terdapat pula materi apa saja produk yang dimiliki BRI Syariah KC
Madiun.

Produk

BRI

Syariah

KC

Madiun

meliputi

Produk

penghimpunan dana, Produk penyaluran dana serta produk jasa.
Karyawan customer service BRI Syariah KC Madiun sekarang sudah
dapat mengetahui apa saja produk-produk yang dimiliki BRI Syariah KC
Madiun terbukti dengan customer service dapat menawarkan produk apa
saja yang sedang dibutuhkan oleh setiap nasabah.
Selain harus mengetahui tugas dan produk-produk yang dimiliki BRI
Syariah KC Madiun, karyawan juga diberikan materi greeting yang baik
agar dapat memberikan pelayanan yang baik untuk para nasabah.
Tentang bagaimana cara menyambut nasabah dengan baik, cara
menghendel nasabah disaat ada masalah terkait pelayanan yang diberikan
bank, bagaimana cara mengontrol emosi disaat ada nasabah yang marah,
cara merayu nasabah agar tetap setia menjadi nasabah bank, cara
meyakinkan nasabah agar menjadi nasabah baru pada bank, dan
bagaimana cara melakukan pelayanan yang prima. Dalam hal geeting
customer service BRI Syariah KC Madiun sudah memahami sekali, bisa
dilihat dari bagaimana cara memperlakukan nasabah dengan baik.
Selain itu juga terdapat materi terkait bagaimana cara penyampaian,
cara duduk juga diatur, serta diharuskannya ramah dan senyum, semua

itu sudah ada pada buku materi yang diberikan kepada customer service.
Customer service BRI Syariah KC Madiun sangat menjaga greeting
dimulai dari cara duduk, cara tersenyum bahkan emosinya pun tertata
dengan baik.
Metode-metode yang dapat digunakan dalam pelatihan ada berbagai
macam menurut Meldona dan Siswanto. Metode yang diterapkan dalam
pelatihan pada customer service di BRI Syariah KC Madiun yang sesuai
dengan teori Meldona dan Siswanto yaitu : on the job training, dan
magang.
1. On the job training
On the job training merupakan

cara pekerja atau calon pekerja

ditempatkan dalam kondisi pekerjaan riil, dibawah bimbingan atau
arahan yang berpengalaman atau supervisor. Dalam pelatihan yang
dilakukan oleh BRI Syariah KC Madiun juga menggunakan metode ini
yang mana karyawan di beri materi lalu langsung di tempatkan pada
customer service sebagai praktik pelatihan yang telah diajarkan oleh
customer service senior.
2. Magang
Asistensi dan kerja sambilan disamakan dengan magang karena
mengunakan pertisipasi tingkat tinggi dari peserta dan memiliki tingkat
transfer pengetahuan dan ketrampilan yang tinggi tentang pekerjaan.
Pada BRI Syariah KC Madiun metode magang juga termasuk dalam
metode on the job yang mana karyawan diberikan waktu untuk
melakukan pelatihan serta nantinya akan dilihat kemampuan yang

dimiliki setelah pelatihan apakah sudah pantas menjadi customer
service yang diharapkan oleh perusahaan.
Selain metode dalam pelaksanaan pelatihan juga terdapat tahapan
dalam pelaksanaan pelatihan. Tahapan pelatihan menurut Faustino
Cordoso Gomes ada tiga. Tahapan pelatihan pada customer service di BRI
Syariah KC Madiun sesuai dengan teori yang sudah dikemukakan oleh
Faustino Cordoso Gomes yaitu : Penentuan kebutuhan pelatihan,
mendesain program pelatihan, dan evaluasi efektivitas program pelatihan.
1. Penentuan kebutuhan pelatihan
Penentu kebutuhan pelatihan lebih sulit untuk menilai kebutuhan
pelatihan bagi karyawan dari pada mengorientasi para karyawan baru.
Tujuannya untuk mengumpulkan sebanyak mungkin informasi yang
relevan guna mengetahui dan menentukan apakah perlu atau tidaknya
pelatihan dalam organisasi tersebut. Pada BRI Syariah KC Madiun
tahapan ini menentukan target yang ingin dicapai. BRI Syariah KC
Madiun mengadakan pelatihan untuk mendapatkan customer service
yang mempunyai kemampuan sesuai apa yang diinginkan perusahaan.
2. Mendesain program pelatihan
Para manajer harus memutuskan program pelatihan yang tepat untuk
dijalankan. Pada BRI Syariah KC Madiun tahapan ini membahas
tentang pelatih yang akan memberikan pelatihan kepada karyawan yaitu
customer service senior dan manajer. Selain itu menentukan materi
yang akan diberikan yaitu tentang tugas customer service, produk-

produk yang dimiliki BRI Syariah KC Madiun serta bagaimana greeting
yang baik.
3. Evaluasi efektifitas program pelatihan
Agar pelatihan yang dilakukan efektif, harus diadakan evaluasi untuk
memperbaiki permasalah yang ada dalam proses pelatihan. Pada BRI
Syariah KC Madiun tahapan ini tahap evaluasi untuk melihat
bagaimana pelatihan yang diadakan oleh perusahaan berjalan dengan
baik atau tidak serta untuk mengetahui apakah ada hasil dari pelatihan
yang diadakan perusahaan. Pada tahap ini BRI Syariah berhasil dalam
melakukan pelatihan karena mendapat customer service yang sesuai
keinginan yaitu mampu melayani para nasabah dengan baik.
Faktor yang mempengaruhi pelatihan menurut Wayne Mondy ada
empat. Faktor pelatihan pada customer service di BRI Syariah KC Madiun
yang sesuai dengan teori Wayne Mondy yaitu : dukungan manajemen
puncak, komitmen para spesialis dan generalis, kemajuan teknologi,
teknologi dan kompleksitas organisasi.
1. Dukungan manajemen puncak
Agar program-program pelatihan dapat berhasil, dibutuhkan dukungan
dari para atasan. Tanpa adanya dukungan dari manajemen puncak,
program pelatihan tidak akan berhasil. Para atasan BRI Syariah KC
Madiun sangat mendukung adanya pelatihan pada customer service
agar karyawan memiliki kemampuan yang diinginkan perusahaan.

2. Komitmen para spesialis dan generalis
Selain dukungan dari manajemen puncak, seluruh manajer baik itu
spesialis ataupun generalis, harus berkomitmen dan terlibat dalam
proses pelatihan. Manajer BRI Syariah KC Madiun ikut andil dalam
pelaksanaan pelatihan pada customer service. Manajer membenahi dan
menambahi apa yang kurang dalam pelatihan tersebut.
3. Kemajuan teknologi
Tidak ada faktor selain teknologi yang memberi pengaruh lebih besar
pada pelatihan. BRI Syariah KC Madiun dilengkapi dengan teknologi
perbankan yang memadai agar menunjang performa perusahaan dan
membantu dalam proses pelatihan pada customer service.
4. Kompleksitas organisasi
Perubahan-perubahan yang semakin cepat dalam teknologi, produk, dan
sistem, serta metode telah memberikan pengaruh signifikan pada
persyaratan-persyaratan kerja. BRI Syariah KC Madiun memiliki
syarat-syarat tertentu serta standarisasi karyawan agar para karyawan
dapat memiliki kemampuan yang memadai sesuai keinginan perusahaan
dan semua itu sudah ada pada materi pelatihan.
Menurut Tjiptono pada pelatihan ada kendala yang membuat
pelaksanaan terhambat. Kendala yang ada pada BRI Syariah KC Madiun
yang sesuai dengan teori Tjiptono yaitu peserta. kurangnya percaya diri
pada karyawan dikarenakan belum terlalu adaptasi dengan pekerjaan
yang sekarang diemban.

Kendala pelatihan untuk customer service yaitu karyawan merasa
tidak percaya diri pada saat pelatihan. Solusi yang dimiliki BRI Syariah
KC Madiun yaitu dengan manajer memberikan pembekalan agar
karyawan memiliki percaya diri atas pekerjaan yang dipegangnya
sekarang. Jika karyawan merasa percaya diri maka nantinya karyawan
juga akan memberikan pelayanan yang baik untuk para nasabah-nasabah
dan berdampak pada produktivitas kerja karyawan karena meningkatnya
sumber daya alam yang dimiliki.
Dari penelitian yang penulis lakukan di BRI Syariah KC Madiun
bahwa pelaksanaan pelatihan pada customer service sudah sesuai dengan
penerapan dalam teori Donni Juni Priansa yaitu tujuan yang telah
tercapai dalam pelatihan pada customer service di BRI Syariah KC
Madiun meliputi : Produktivitas, kualitas, perencanaan tenaga kerja,
moral, dan perkembangan pribadi. Metode yang digunakanpun efektif
karena dengan metode tersebut pelatihan pada customer service
menghasilkan karyawan yang memiliki kemampuan yang diinginkan BRI
Syariah KC Madiun dengan menggunakan metode on the job training
dan magang yang sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh Meldona
dan Siswanto.
Tahapan pelatihan pada customer service di BRI Syariah KC
Madiun sesuai dengan teori yang sudah dikemukakan oleh Faustino
Cordoso Gomes yaitu : Penentuan kebutuhan pelatihan dimana ditahap
ini BRI Syariah KC Madiun menentukan target yang ingin dicapai,
mendesain program pelatihan yang pada tahap ini BRI Syariah KC

Madiun menentukan pelatih yang akan memberikan pelatihan serta
materi yang nantinya diberikan kepada customer service yang melakukan
pelatihan, dan yang terakhir tahap evaluasi efektivitas program pelatihan
yang mana pada tahap ini BRI Syariah KC Madiun melakukan evaluasi
yang mendapatkan hasil bahwa pelatihan pada customer service berjalan
dengan baik dengan mendapatkan customer service yang memiliki
kemampuan yang diinginkan perusahaan .
Kendala yang ada pada BRI Syariah KC Madiun yang sesuai
dengan teori Tjiptono yaitu peserta. kurangnya percaya diri

pada

karyawan dikarenakan belum terlalu adaptasi dengan pekerjaan yang
sekarang

diemban

namun

dapat

terselesaikan

dengan

manajer

memberikan breafing setiap pagi sebelum melaksanakan pelatihan dan
solusi atas kendala tersebut efektif karena dapat membuat customer lebih
percaya diri atas pekerjaan yang sekarang menjadi tanggung jawabnya.
B. Analisis

Manfaat

Pelatihan

Pada

Customer

Service

Untuk

Meningkatkan Sumber Daya Manusia di BRI Syariah KC Madiun
Setelah diadakan pelatihan pada customer service oleh BRI Syariah
KC Madiun, perlu adanya evaluasi untuk mengetahui adakah manfaat
yang didapat dari pelaksanaan pelatihan tersebut. Manfaat yang diperoleh
perusahaan maupun manfaat yang diperoleh karyawan sendiri.
Menurut Sjafri Mangkuprawira bahwa manfaat pelatihan dapat
dikategorikan untuk perusahaan, dan untuk individual yang pada akhirnya
untuk perusahaan pula. Pada BRI Syariah KC Madiun pelatihan untuk

customer service memiliki manfaat menjadikan customer service lebih
berpengalaman dan menambah kemampuan karyawan. Ketika customer
service mempunyai kemampuan lebih dibidangnya akan menghasilkan
nasabah puas dengan pelayanan yang diberikan oleh customer service dan
nasabah akan memberi tau kepada masyarakat agar nantinya dapat kembali
secara bersama-sama untuk bertransaksi di BRI Syariah KC Madiun serta
meningkatkan produktivitas perusahaan dibuktikan dengan bank BRI
Syariah merupakan BRI Syariah terbesar se-karesidenan Madiun.
Pada BRI Syariah KC Madiun pelatihan sangat membantu
customer service dalam memahami dan mendalami tugasnya menjadi
customer service. Terkait tugas-tugasnya melayani para nasabah dan
calon para nasabah baru dengan memberikan pelayanan yang baik.
Dengan adanya pelatihan membantu karyawan customer service
dari lulusan sekretaris menjadi seorang customer service yang harus
melayani para nasabah dengan baik dan memahami produk apa yang
dibutuhkan nasabah serta lebih mahir dalam hal pengoprasiannya. Selain
itu karyawan lebih percaya diri dalam melayani nasabah dikarenakan
memiliki greeting yang baik. Jadi terwujudnya tujuan perusahaan karena
dapat menjadikan customer service memiliki kemampuan yang
diinginkan oleh perusahaan dan dapat meningkatkan sumber daya
manusia.
Dari penelitian yang penulis lakukan di BRI Syariah KC Madiun
bahwa pelatihan

pada customer service sesuai dengan teori Sjafri

Mangkuprawira yang dikategorikan untuk perusahaan, dan untuk

individu yang pada akhirnya untuk perusahaan pula. Pelatihan sangat
membantu karyawan customer service yang berasal bukan dari lulusan
perbankan syariah menjadi seorang customer service yang memiliki
kemampuan dapat memberikan pelayanan kepada nasabah.
Karyawan customer service dapat memberikan pelayanan yang
baik kepada nasabah dan menghasilkan nasabah merasa puas dengan
pelayanan tersebut, sesuai dengan teori indikator kepuasan nasabah.
Nasabah BRI Syariah KC Madiun merasa puas menerima pelayanan
yang baik dan berkualitas dari customer service BRI Syariah KC Madiun,
nasabah BRI Syariah KC Madiun selalu menggunakan produk BRI
Syariah KC Madiun sesuai apa yang nasabah butuhkan, nasabah BRI
Syariah KC Madiun ketika merasa puas merekomendasikan kepada
orang lain yang berdampak pada semakin berkembangnya BRI syariah
ditunjukan dengan BRI Syariah KC Madiun adalah bank BRI Syariah
terbesar se-karesidenan Madiun, dan yang terakhir adalah terpenuhinya
harapan nasabah setelah menggunakan produk yang ada pada BRI
Syariah KC Madiun yang mana harapan nasabah sesuai dengan apa yang
ada pada produk-produk BRI Syariah KC Madiun. Hal tersebut dapat
membuktikan bahwa nasabah merasa puas dengan pelayanan yang
diberikan karyawan customer service.

BAB V
PENUTUP
A. Kesimpulan
1. Pelaksanaan pelatihan untuk customer service di BRI Syariah KC
Madiun berjalan sesuai dengan teori. Terbukti dengan penerapan
dalam teori Donni Juni Priansa yaitu tujuan yang telah tercapai dalam
pelatihan pada customer service di BRI Syariah KC Madiun meliputi :
Produktivitas, kualitas, perencanaan tenaga kerja, moral,

dan

perkembangan pribadi. Metode pelatihan pada customer service di BRI
Syariah KC Madiun menggunakan metode on the job training dan
magang yang sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh Meldona
dan Siswanto. Tahapan pelatihan pada customer service di BRI
Syariah KC Madiun sesuai dengan teori yang sudah dikemukakan oleh
Faustino Cordoso Gomes yaitu : Penentuan kebutuhan pelatihan,
mendesain program pelatihan, dan tahap evaluasi efektivitas program
pelatihan. Kendala yang ada pada BRI Syariah KC Madiun yang
sesuai dengan teori Tjiptono yaitu peserta. Kurangnya percaya diri
pada karyawan dikarenakan belum terlalu adaptasi dengan pekerjaan
yang sekarang diemban namun dapat terselesaikan dengan manajer
memberikan breafing setiap pagi sebelum melaksanakan pelatihan dan
solusi atas kendala tersebut efektif karena dapat membuat customer
lebih percaya diri atas pekerjaan yang sekarang menjadi tanggung
jawabnya.

2. Manfaat

pelatihan

untuk

customer

service

menurut

Sjafri

Mangkuprawira bahwa manfaat pelatihan dapat dikategorikan untuk
perusahaan, dan untuk individu yang pada akhirnya untuk perusahaan
pula. Karyawan customer service dapat memberikan pelayanan yang baik
kepada nasabah dan menghasilkan nasabah merasa puas dengan pelayanan
tersebut, sesuai dengan teori indikator kepuasan nasabah, dan dapat
meningkatkan produktivitas perusahaan ditunjukan dengan BRI Syariah KC
Madiun adalah bank BRI Syariah terbesar se-karesidenan Madiun.

B. Saran
Berdasarkan kesimpulan yang di uraikan dari hasil penelitian yang
telah penulis lakukan, Ada beberapa saran yang di kemukakan oleh
penulis untuk pihak perusahaan. Saran yang dapat penulis kemukakan
adalah sebagai berikut:
1. Dalam pelaksanaan pelatihan pada customer service, sebaiknya pihak
BRI Syariah KC Madiun dapat mempertahankan metode-metode yang
selama ini di terapkan. Karena dari hasil analisis pada penelitian,
metode yang di pakai terbukti sangat efektif dan efisien. Serta
sebaiknya pihak BRI Syariah KC Madiun kedepannya dapat mencoba
mengunakan metode in basket technique belum diterapkan dalam
pelatihan pada customer service di BRI Syariah KC Madiun
2. Manfaat dari pelatihan pada customer service yang di dapatkan oleh
BRI Syariah KC Madiun dan karyawan selama ini harus di tingkatkan
lagi, dengan pengembangan sumber daya manusia yang berkelanjutan
melalui pelatihan pada customer service dengan materi yang lebih
mendalam agar dapat memberikan peningkatan pelayanan atas apa

yang menjadi kendala pelatihan, karena dengan sumber daya manusia
yang berkompeten yang didukung kinerja serta etos kerja yang tinggi
akan membawa BRI Syariah KC Madiun ke gerbang kesuksesan.
Kemampuan sumber daya manusia yang dimiliki sangat menentukan
kinerja dan citra yang baik bagi sebuah perusahaan.
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