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BAB III 

ANALISIS STANDAR PELAYANAN DAN KUALITAS PELAYANAN 

BANK BPD DIY CABANG BANTUL 

Dalam bab ini peneliti akan menguraikan pembahasan data dari hasil 

penelitian melalui wawancara dan didukung dari data yang telah ada sesuai 

dengan penelitian yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Dalam bab 

ini membahas bagaimana pelayanan yang dilakukan oleh Bank Pembangunan 

Daerah Istimewa Yogyakarta Cabang Bantul, mengetahui informasi dan layanan 

dilakukan sesuai dengan standar yang ada dan melihat kualitas pelayanan yang 

telah diberikan kepada masyarakat sebagai penerima pelayanan. Bab ini akan 

mengetahui dari segi prosedur pelayanan yang selama ini diberikan sampai 

ketentuan pegawai dalam melakukan pelayanan.  

Wawancara dilakukan kepada beberapa pegawai Bank Pembangunan 

Daerah Istimewa Yogyakarta Cabang Bantul sebagai pemberi pelayanan, yaitu 

dengan memberikan beberapa pertanyaan yang sesuai dengan permasalahan yang 

akan diteliti, sehingga jawaban tersebut sebagai data dalam bab ini. Wawancara 

juga dilakukan kepada beberapa masyarakat sebagai penerima layanan Bank 

Pembangunan Daerah Istimewa Yogyakarta Cabang Bantul. Masyarakat yang 

sebagai penerima layanan tersebut tidak terbagi dalam 2 (dua) kategori yaitu 

Pegawai Negeri Sipil dan Masyarakat Umum yang dapat menggunakan jasa 

layanan di Bank Pembangunan Daerah Istimewa Yogyakarta Cabang Bantul. 
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3.1. Standar Pelayanan 

Standar pelayanan adalah komitmen dalam melakukan pelayanan 

sebagai bentuk yang konkret. Standar pelayanan disusun sesuai dengan 

tugas dan kewenangannya. Standar yang dimiliki dalam memberikan 

pelayanan sangat diperlukan karena standar pelayanan juga sebagai 

pedoman untuk memberikan dan melakukan pelayanan, sehingga pelayanan 

yang diberikan tidak asal dengan kemauan masing-masing atau sebagai 

pemberi layanan. Dalam melakukan pelayanan kepada masyarakat dilihat 

dari standar pelayanan yang ada, standar pelayanan dimiliki setiap instansi 

baik itu pemerintah ataupun swasta. Standar pelayanan yang ada melihat 

dari kemampuan penyelenggara pelayanan. 

Keberhasilan dalam penerapan standar pelayanan sangat tergantung 

kepada respon penerimaan pelayanan dan bagaimana praktik-praktik yang 

dilakukan sesuai dengan standar pelayanan tersebut. Keberhasilan tersebut 

juga terlihat dari perilaku, sikap dan cara bekerja dengan menerapkan 

standar pelayanan yang telah ada, sehingga mampu membantu dalam 

mencapai tujuan yang diharapkan. Penerapan standar pelayanan yang sejalan 

dengan nilai-nilai demokrasi, keadilan, keterbukaan, dan akuntabilitas 

menjadi nilai tinggi oleh masyarakat, maka standar pelayanan mendapat 

dukungan dari masyarakat. Keberhasilan penerapan standar pelayanan juga 

tergantung kepada kepemimpinan yang ada. Kepemimpinan yang dipimpin 

sangat berpengaruh cukup banyak terhadap keberhasilan pelayanan yang 

diberikan kepada masyarakat. Pemimpin dalam sebuah organisasi sebagai 
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pembuat keputusan yang memiliki peran penting. Dibalik keberhasilan 

sampai dengan keberhasilan penerapan standar pelayanan dapat diartikan 

dengan peran seorang pemimpin yang memimpin sebuah organisasi . 

Standar pelayanan yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

standar pelayanan menurut Keputusan Menteri Pendayagunaan Administrasi 

Negara Nomor 63 Tahun 2003 yaitu meliputi prosedur pelayanan, waktu 

penyelesaian, biaya pelayanan, produk pelayanan, sarana prasarana, dan 

kompetensi pegawai. Dalam penelitian ini standar pelayanan tersebut yang 

digunakan kecuali sarana dan prasarana, karena sarana dan prasarana 

dibahas pada kualitas pelayanan. Sarana dan prasarana memiliki kesamaan 

pada salah satu indikator kualitas pelayanan, sehingga peneliti akan 

membahas sarana dan prasarana pada kualitas pelayanan. 

Dalam setiap pemerintahan yaitu instansi pemerintahan yang 

meliputi satuan kerja/ satuan organisasi Kementerian, Departemen, Badan 

Usaha Milik Negara atau Daerah (BUMN/BUMD),  Lembaga Pemerintah 

Non Departemen maupun perusahaan, dan instansi pusat maupun daerah 

yang memiliki standar pelayanan yaitu Standar Operasional Prosedur (SOP) 

yang wajib untuk diikuti dan dilakukan sesuai dengan standar operasional 

pelayanan tersebut. Dengan adanya standar pelayanan yaitu secara langsung 

adanya kepastian bagi pemberi dalam melakukan tugas dan fungsinya dan 

penerima pelayanan dalam proses pengajuan permohonannya. Standar 

pelayanan yang dimiliki yaitu menjadi tolak ukur dalam memberikan 

pelayanan kepada masyarakat umum. Standar pelayanan dibuat atau disusun 
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sebagai pedoman yang perlu diikuti dengan baik dalam melaksanakan 

pelayanan. Standar pelayanan yang diberikan kepada masyarakat memiliki 

tujuan yang ingin dicapai pada setiap instansi ataupun perusahaan yaitu 

dalam rangka mencapai pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, 

terjangkau dan terukur.   

Standar pelayanan akan menjadi hal yang sangat diperhatikan, 

karena pelayanan yang telah memenuhi standar pelayanan termasuk hal 

yang cukup baik. Standar pelayanan disusun dengan baik, tidak rumit dan 

dengan melibatkan stakeholder dan masyarakat. Standar pelayanan 

ditetapkan sesuai dengan jenis, karakteristik dan sifat layanan yang 

dilaksanakan, dengan melihat kebutuhan dan kondisi. Standar pelayanan 

yang dilakukan dengan baik dan sesuai memberikan dampak baik dalam 

kedepannya, karena standar pelayanan tersebut dapat menilai secara garis 

besar dalam memberikan pelayanan. Standar pelayanan yang telah 

ditetapkan bertujuan agar pelayanan yang diberikan sesuai dengan 

kebutuhan atau keperluan masyarakat.  

Pelayanan yang baik diharapkan membuat masyarakat merasa puas 

dan nyaman dengan pelayanan yang telah diterima sesuai dengan kebutuhan 

dan keinginan, karena kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang 

diberikan sangat berpengaruh besar dalam sebuah instansi atau perusahaan. 

Pelayanan yang dilakukan dengan baik akan menghasilkan nilai yang baik 

pula untuk instansi atau perusahaan tersebut. 
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Pemerintah Daerah memiliki Bank Daerah yaitu Bank Pembangunan 

Daerah. Salah satu Bank Pembangunan Daerah yaitu Bank Pembangunan 

Daerah Istimewa Yogyakata. Bank Pembangunan Daerah Istimewa 

Yogyakarta (Bank BPD DIY) memiliki Cabang-Cabang di sekitar Daerah 

Istimewa Yogyakarta, yaitu cabang Bantul, Sleman, Kota Yogyakarta, dan 

Kulonprogo.  

Dalam hal ini, penelitian dilakukan pada salah satu Cabang Bank 

Pembangunan Daerah Istimewa Yogyakarta yaitu Cabang Bantul. Bank 

Pembangunan Daerah Cabang Kabupaten Bantul sudah memiliki standar 

pelayanan. Standar pelayanan yang dimiliki yaitu berdasarkan dari Bank 

Pembangunan Daerah Istimewa Yogyakarta (Pusat), sehingga Cabang 

Bantul hanya menerapkan sesuai dengan yang telah diterapkan. Standar 

pelayanan yang dimiliki oleh Bank Pembangunan Daerah Cabang Bantul 

berlaku untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat dan Pegawai 

Negeri Sipil (PNS), terutama kepada masyarakat dan Pegawai Negeri Sipil 

yang berada di wilayah Kabupaten Bantul. Bank Pembangunan Daerah 

Daerah Istimewa Yogyakarta yaitu Bank BPD Pusat di Daerah Istimewa 

Yogyakarta yang sudah memilki standar pelayanan yang berlaku dalam 

melayani masyarakat, sehingga Bank BPD DIY Cabang Bantul juga secara 

langsung memiliki standar pelayanan yang sesuai dan diatur oleh Bank BPD 

DIY.  

Standar pelayanan yang sudah dimiliki oleh Bank BPD DIY Cabang 

Bantul wajib untuk dilaksanakan dengan sesuai. Apabila dilaksanakan tidak 
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sesuai dengan Standar Pelayanan yang sudah diatur, maka akan ada tindak 

lanjut dari hal tersebut. Hal tersebut yang langsung akan direspon dan 

ditanggapi menjadi laporan kepada Bank BPD DIY sebagai Bank Pusat di 

Daerah Istimewa Yogyakarta. Standar pelayanan juga didukung oleh 

peraturan-peraturan terkait hal tersebut seperti peraturan perundang-

undangan. Pelayanan yang dilakukan akan berpedoman kepada standar 

pelayanan dan yang telah ada dan wajib untuk dilakukan sesuai yang telah 

ada, sehingga pelayanan yang diberikan kepada masyarakat ataupun 

pelanggan dapat diterima baik dan memuaskan untuk masyarakat ataupun 

Pegawai Negeri Sipil. Dalam hal ini sasaran utama dalam melaksanakan 

pelayanan yaitu masyarakat dan Pegawai Negeri Sipil Bank BPD DIY 

Cabang Bantul. 

Dalam penelitian ini melihat dari standar pelayanan Keputusan 

Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara (KEPMENPAN) Nomor 

63 Tahun 2003 yaitu standar pelayanan terdiri dari prosedur pelayanan, 

waktu penyelesaian, biaya pelayanan, produk pelayanan, sarana/prasarana, 

dan kompetensi pegawai. Penelitian di Bank Pembangunan Daerah Istimewa 

Yogyakarta Cabang Bantul menggunakan standar pelayanan menurut 

Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara 

(KEPMENPAN) Nomor 63 Tahun 2003 kecuali sarana dan prasarana. 

Peneliti tidak menggunakan sarana dan prasarana dalam standar pelayanan 

karena sarana dan prasarana akan peneliti gabungkan dengan kualitas 

pelayanan yang diberikan kepada masyarakat/ pelanggan sebagai penerima 
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pelayanan dan akan dijelaskan secara lengkap dengan indikator pada 

kualitas pelayanan, sehingga dalam standar pelayanan Bank BPD DIY 

Cabang Bantul menggunakan tolak ukur yaitu prosedur pelayanan, waktu 

penyelesaian, biaya pelayanan, waktu pelayanan dan kompetensi pegawai. 

Hal tersebut akan dijelaskan dalam indikator-indikator mampu mengetahui 

hasil penelitian yang memiliki tujuan dan capaian. 

 

3.1.1. Prosedur Pelayanan 

Prosedur pelayanan yang menggambarkan bagaimana jalan dan tata 

cara pelayanan yang diberikan kepada masyarakat sebagai penerima 

pelayanan. Prosedur pelayanan sebagai salah satu bentuk prosedur kerja 

dalam sebuah instansi, dimana prosedur pelayanan yang jelas sangat 

diperlukan terkait dengan memberikan pelayanan. Prosedur pelayanan 

dilakukan dengan jelas lalu tertib dalam melakukan, sesuai dengan hal 

yang terkait dengan prosedur pelayanan. Prosedur pelayanan tidak secara 

langsung didapat dalam sebuah organisasi, yaitu prosedur pelayanan 

yang dirancang, disusun sebaik mungkin dengan melihat dari aspek-

aspek terkait layanan yang akan diberikan kepada masyarakat dari 

sebuah instansi. Prosedur pelayanan akan membuat layanan yang 

diberikan menjadi tertib dan teratur sesuai dengan kebutuhan dan 

keinginan masyarakat. Prosedur pelayanan dilakukan yaitu sesuai yang 

telah disusun dan dirancang akan berdampak baik terhadap respon atau 

tanggapan dari masyarakat. Prosedur pelayanan disusun dan dirancang 
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dengan tujuan pelayanan yang diberikan masyarakat merasa puas dengan 

pelayanan yang diterima. 

Berdasarkan hasil observasi bahwa secara keseluruhan kinerja 

prosedur pelayanan Bank Pembangunan Daerah Istimewa Yogyakata 

Cabang Bantul dapat dikatakan baik. Hal ini ditunjukkan dengan 

beberapa indikator yang berada pada kondisi yang baik seperti 

keterbukaan akan informasi persyaratan, kejelasan alurnya dalam 

prosedur pelayanan, dan kesederhanaan prosedur pelayanan. 

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Siti Fatonah salah satu 

pelanggan Bank BPD DIY Cabang Bantul yang berprofesi sebagai 

Pegawai Negeri Sipil dan Guru TK mengatakan bahwa: 

“Pelayanan Bank BPD DIY Cabang Bantul sudah bagus, 

saya merasa nyaman dan merespon baik atas pelayanan yang 

diberikan oleh Bank BPD DIY Cabang Bantul. Terlebih saya 

Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Bantul yang mewajibkan 

menggunakan layanan di sini. Semua sudah diatur dari kantor 

yaitu dari setiap dinas” 

(Siti Fatonah, Hasil Wawancara, 10 November 2016) 

 

Dalam wawancara diatas dengan Ibu Siti Fatonah mengenai respon 

bagaimana pelayanan yang diberikan kepada Bank BPD DIY Cabang 

Bantul kepada Ibu Siti Fatonah. Ibu Siti Fatonah sebagai salah satu 

Pegawai Negeri Sipil di Bantul yang menggunakan jasa layanan Bank 

BPD DIY Cabang Bantul. Pelayanan yang sudah baik diterima oleh Ibu 

Siti Fatonah sebagai pelanggan atau penerima layanan yang telah 

diberikan. Respon tersebut menjelaskan bahwa penerapan standar dan 

kualitas di Bank BPD DIY Cabang Bantul yang telah ditetapkan sudah 
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mampu dilakukan dengan baik, sehingga mendapatkan respon yang baik 

dari masyarakat/pelanggan sebagai penerima pelayanan. 

Menurut teori Max Weber dalam karyanya The Theory of Economic 

and Sosial Organization, pada dasarnya birokrasi adalah sebuah 

organisasi yang disusun atas dasar rasionalitas, yang bermakna 

pengorganisasian yang tertib, teratur dalah hubungan kerja yang 

berjenjang berdasarkan tata kerja atau prosedur kerja yang jelas.  

Dalam teori Max Weber yang dikaitkan dengan pelayanan yang 

diberikan kepada masyarakat sebagai penerima pelayanan yaitu prosedur 

dan tata cara yang jelas menjadi dasar dalam sebuah organisasi termasuk 

pada Bank BPD DIY Cabang Bantul. Prosedur dan tata cara pelayanan 

yang tertib dalam melakukan pelayanan menjadi hal yang sangat 

penting. Melakukan pelayanan kepada masyarakat dengan melihat 

bagaimana prosedur yang telah disusun dan dirancang untuk mencapai 

tujuan yang diinginkan dalam organisasi. 

Secara garis besar prosedur pelayanan yang diberikan kepada 

masyarakat pada umumnya yaitu sama dengan pelayanan yang lain 

dengan prosedur pelayanan melalui tata cara dan akses pelayanan 

diberikan kepada masyarakat/pelanggan termasuk di Bank BPD DIY 

Cabang Bantul. Prosedur pelayananan yang sama halnya dengan instansi 

terkait yang memiliki tujuan dalam melakukan pelayanan yang sesuai 

dengan kebutuhan dan keinginan masyarakat. pelayanan yang diberikan 

yang pada umumnya diberikan kepada masyarakat sebagai penerima 
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pelayanan. Prosedur pelayanan yang telah berhasil dilakukan oleh 

masyarakat dengan baik yaitu adanya dukungan informasi pelayanan. 

Kebutuhan informasi pelayanan kepada masyarakat wajib untuk 

dipublikasikan mengenai prosedur, persyaratan hingga pegawai yang 

berwenang dan bertanggung jawab dalam hal pelayanan. 

Berdasarakan hasil wawancara dengan Bapak Fuad Adiyansyah 

sebagai masyarakat Bantul yang tidak menjadi pelanggan di Bank BPD 

DIY Cabang Bantul, yaitu: 

“saya lebih memilih bank lain karena dari teman-teman 

dan kebanyakan orang menggunakan bank yang sekarang saya 

pakai ini, memudahkan saya bertransaksi dengan teman-teman 

dan keluarga yang satu bank dan akses ATM nya juga 

terjangkau, mudah ditemui dimana-mana jadi tidak membuat 

repot perlu ke tempat ATM yang tersedianya terbatas apalagi 

saya lebih sering pergi ke arah kota” 

(Fuad Adiyansyah, Hasil Wawancara, 10 November 2016) 

 

Menurut hasil wawancara diatas bahwa ada beberapa masyarakat 

yang tetap tidak menggunakan pelayanan yang disediakan oleh Bank 

BPD DIY Cabang Bantul terutama dengan pelayanan menabung, dari 

hasil wawancara dengan Bapak Fuad Adiyansyah menjelaskan bahwa 

lebih memilih menggunakan pelayanan menabung di Bank lain selain 

Bank BPD DIY Cabang Bantul dengan melihat dari aspek akses yang 

lebih banyak dan luas yang dimiliki oleh Bank yang digunakan oleh 

Bapak Fuad Adiyansyah. Memastikan bahwa masyarakat terutama 

masyarakat di Kabupaten Bantul memiliki hak memberi kepercayaan 

dalam menabung. Tidak diwajibkan ada peraturan mengikat bahwa 

masyarakat harus menanbung di Bank BPD DIY Cabang Bantul. Hal 
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tersebut menjadi point penting yang perlu diatasi oleh Bank BPD DIY 

Cabang Bantul dalam masyarakat mampu memberi kepercayaan kepada 

Bank BPD DIY Cabang Bantul. 

 

3.1.1.1. Tata Cara Pelayanan yang dilakukan 

Dalam melakukan pelayanan yang diberikan kepada masyarakat 

ataupun pelanggan memiliki tata cara yang baik dengan tujuan yang 

telah menjadi sasaran atau yang diinginkan. Tata cara pelayanan yang 

sesuai dengan standarnya, tata cara yang akurat, tata cara yang baik 

yaitu yang diperlukan dalam melakukan pelayanan yang diberikan 

kepada masyarakat ataupun pelanggan sebagai sasaran dari melakukan 

pelayanan. Tata cara pelayanan yang dilakukan dengan baik dan 

sesuai, karena tata cara pelayanan yang tidak sesuai dengan standarnya 

akan berdampak buruk terhadap penilaian pelayanan tersebut. Bahwa 

yang kita ketahui masyarakat sebagai penerima pelayanan akan merasa 

kecewa jika merasakan pelayanan yang buruk dimulai dari tata cara 

yang tidak sesuai dan tidak dilakukan dengan baik. 
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1.3.  Gambar Penyediaan Folmulir Pengajuan Menabung dan Penarikan 

 

 

Tata cara dalam memberikan pelayanan menabung yaitu pelanggan 

perlu memenuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh BPD DIY 

Cabang Bantul. Tata cara yang diberlakukan sesuai dengan SOP yang 

telah ditetapkan sehingga dilakukan harus sesuai dengan hal tersebut. 

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Arum Sari Andayani terkait 

syarat-syarat menabung yaitu: 

“syarat-syarat menabung sama seperti lainnya, sewajarnya 

yaitu mengisi formulir setoran dan penarikan serta menunjukkan 

KTP asli apalagi yang telah ber NIK, kecuali dengan masyarakat 

yang tidak berdomisil dijogja, itu harus ada keterangan dari 

daerah asal berupa surat jika KTP nya bukan di daerah Jogja. 

Agar tau, aman dan menghindari money laundry.” 
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Syarat-syarat yang harus dipenuhi masyarakat yaitu dengan 

formulir yang telah disediakan dan juga Kartu Tanda Penduduk 

yang dimiliki sebagai syarat yang sah dalam mengajukan perihal 

layanan menabung. Syarat-syarat yang wajib dipenuhi dan 

dilakukan oleh masyarakat sebagai pemohon, sehingga terciptanya 

layanan yang sesuai dengan tujuan yang dicapai. 

 

1.4.  Gambar Teller Bank BPD DIY Cabang Bantul 

 

 

Berdasarkan hasil penelitian dengan wawancara dan observasi pada 

Bank BPD DIY Cabang Bantul yaitu dalam memberikan pelayanan 

terhadap pegawai negeri sipil dan masyarakat umum. Pegawai negeri 

sipil yang khususnya berada di wilayah Kabupaten Bantul diwajibkan 
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untuk bergabung di Bank BPD DIY Cabang Bantul. Tata cara 

pelayanan antara pegawai negeri sipil dengan masyarakat umum 

dilaksanakan sama pada umumnya, tidak ada yang dibeda-bedakan. 

Tata cara yang dilakukan Bank BPD DIY Cabang Bantul tetap 

menggunakan standar pelayanan yang sudah ada yaitu dari pusat. 

Pegawai Negeri Sipil Bantul secara prosedur menggunakan Bank BPD 

DIY Cabang Bantul secara langsung sebagai pemberian gaji setiap 

bulannya. Bank BPD DIY Cabang Bantul digunakan sebagian besar 

kepada Pegawai Negeri Sipil. Masyarakat/pelanggan mengisi folmulir 

yang sesuai dengan kebutuhan yaitu penarikan atau setor, serta 

menunjukkan Kartu Tanda Penduduk (KTP). Setelah itu pegawai di 

bagian teller akan membantu dan memberikan pelayanan sesuai 

dengan pengajuan dari masyarakat/pelanggan.  

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Fahrudin Amin salah 

satu pegawai Bank BPD DIY Cabang Bantul terkait dengan tata cara 

dalam memberikan pelayanan secara keseluruhan kepada pelanggan 

yaitu: 

“Tata cara pelayanan yang dilakukan Bank BPD DIY 

Cabang Bantul pada umumnya sama seperti Bank yang lain. 

Dalam melakukan tata cara pelayanan juga sudah ada 

standarnya sendiri. Standarnya itu berasal dari pusat, sehingga 

kami hanya menerapkan dengan sebaik mungkin dan sesuai 

yang ada. Layanan umum kepada Pegawai Negeri Sipil dan 

Masyarakat umum sama saja, tidak ada yang dibeda-bedakan, 

jadi prosedur atau tata cara yang dilakukan sama semua. 

Hanya saja kami ada petugas khusus yang menghendel setiap 

bidangnya, dan ada petugas khusus yang menghendel juga ke 

dinas-dinas” 

(Fahrudin Amin, Hasil Wawancara, 5 Desember 2016) 
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Persyaratan secara teknis dan administrasi Bank BPD DIY Cabang 

Bantul yang harus dipenuhi oleh masyarakat/pelanggan sebagai 

penerima pelayanan yaitu masyarakat datang dengan data yang 

diperlukan sesuai dengan kebutuhan yang ingin dicapai, lalu 

masyarakat mengambil nomor antrian sesuai dengan urusan masing-

masing, setelah itu akan ada panggilan untuk mendapatkan pelayanan 

yang sesuai dengan kebutuhan yang ingin dicapai. Bank BPD DIY 

Cabang Bantul memberikan pelayanan semaksimal mungkin dengan 

tata cara yang mempermudah masyarakat sebagai penerima pelayanan 

agar dapat memenuhi kebutuhannya yang diinginkan. 

Tata cara yang dilakukan Bank BPD DIY Cabang Bantul tidak 

membeda-bedakan dalam memberikan pelayanan. Tidak ada yang 

terkhususkan dalam hal pelayanan. Dalam Bank BPD DIY Cabang 

Bantul memiliki dua kategori dalam pengguna penyimpanan uang 

yaitu pegawai negeri sipil dan masyarakat umum. Pegawai Negeri 

Sipil khususnya wilayah Bantul menggunakan Bank BPD DIY Cabang 

Bantul yang sudah diberlakukan dari instansi atau dinas-dinas terkait. 

Secara langsung pegawai negeri sipil wilayah Kabupaten Bantul telah 

menggunakan pelayanan Bank BPD DIY Cabang Bantul dengan 

pengambilan gaji pegawai negeri sipil. Salah satu kelebihan Bank BPD 

DIY Cabang Bantul dalam hal tata cara yaitu Pegawai Negeri Sipil 

wilayah Kabupaten Bantul menggunakan secara langsung pelayanan 

Bank BPD DIY Cabang Bantul. Dalam hal ini pegawai negeri sipil 
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sudah secara langsung terdata oleh instansi darah atau Dinas dengan 

sistem gaji yaitu pengambilan yang menggunakan Bank BPD DIY 

Cabang Bantul, sehingga Pegawai Negeri Sipil tidak perlu 

menggunakan bank lain dalam penggajian dipekerjaan. Hal tersebut 

menjadi penilaian yang baik dalam penerapan tata cara pelayanan yang 

diberikan kepada pegawai negeri sipil terkhususnya wilayah 

Kabupaten Bantul. 

3.1.1.2. Akses Pelayanan yang dilakukan 

Akses pelayanan yang dilakukan dan diberikan kepada masyarakat 

sebagai penerima pelayanan yaitu pelayanan yang diberikan 

merupakan pelayanan secara langsung yang dapat diterima oleh 

masyarakat sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Untuk memperoleh 

pelayanan, masyarakat harus memenuhi persyaratan yang telah 

ditetapkan oleh pemberi pelayanan, baik berupa persyaratan secara 

teknis maupun persyaratan secara administarsi dengan ketentuan 

peraturan yang ada. Persyaratan menjadi salah satu prosedur pelayanan 

sehingga masyarakat dapat menerima layanan sesuai dengan 

kebutuhan dan yang diinginkan. 

Akses pelayanan Bank BPD DIY Cabang Bantul dapat digunakan 

untuk ATM seluruh Indonesia dan keunggulan yang dimiliki Bank 

BPD yaitu ATM BPD yang mampu berinteraksi di Negara Malaysia 

dengan menggunakan langsung mata uang sesuai di Negara Malaysia. 
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Berikut adalah hasil wawancara dengan Ibu Arum Sari Andayani salah 

satu pegawai Bank BPD DIY Cabang Bantul: 

“ATM kita bisa berinteraksi dengan Negara Malaysia yaitu 

bisa menggunakan langsung di ATM Malaysia dengan mata 

uang yang sesuai di Negara Malaysia, dengan mencari ATM 

yang ada logonya MEPS Bank sehingga nasabah bisa 

menggunakan ATM tersebut” 

(Arum Sari, Hasil Wawancara, 8 Desember 2016) 

 

Bank Pembangunan Daerah Istimewa Yogyakarta memiliki 

Website resmi untuk dapat di akses secara umum kepada masyarakat 

atau pelanggan. Dalam website yang berbasis online tersebut 

pelanggan dapat mengetahui berbagai informasi mengenai Bank 

Pembangun Daerah Istimewa Yogyakarta yang disediakan dan di akses 

untuk umum. Pelanggan dapat mengetahui berbagai pelayanan yang 

diberikan oleh Bank Pembangunan Daerah Istimewa Yogyakarta. 

Pelanggan dapat menggunakan akses komunikasi melalui akses 

komunikasi telepon yang disediakan oleh Bank BPD DIY Cabang 

Bantul. Pelanggan menggunakan komunikasi telepon sebagai akses 

pelayanan sehingga memudahkan pelanggan dalam memperoleh 

pelayanan yang tidak secara langsung bertemu fisik. Informasi yang 

dibutuhkan dapat disampaikan melalui telepon dan pegawai akan 

semaksimal mungkin memberikan pelayanan sesuai kebutuhan 

pelanggan. Dalam hal ini jaringan Internet sangat berpengaruh dalam 

akses online yang disediakan oleh Bank BPD DIY Cabang Bantul. 
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3.1.2. Waktu Penyelesaian 

Waktu penyelesaian adalah waktu yang diberikan kepada 

masyarakat/pelanggan sebagai penerima pelayanan dengan target waktu 

yang ingin dicapai yang bertujuan dalam melakukan pelayanan. Waktu 

pelayanan disediakan untuk memberikan pelayanan yang maksimal 

kepada masyarakat. Menggunakan waktu dengan sebaik mungkin dan 

memaksimalkan waktu pelayanan yang akan diberikan adalah salah satu 

tujuan utama dalam pelayanan. Waktu dalam penyelesaian pelayanan 

yaitu dengan jangka waktu penyelesaian pelayanan yang dimulai dari 

dilengkapinya atau terpenuhinya persyaratan secara teknis dan 

persyaratan secara administratif dengan sampai pada selesainya suatu 

proses pelayanan. Waktu menjadi salah satu faktor dalam proses 

pelayanan. Penilaian pelayanan yang diberikan akan dilihat dari waktu 

penyelesaian pelayanan. 

Waktu yang diperlukan dalam melakukan pelayanan sangat 

diperhatikan. Waktu pelayanan yang diperhatikan dalam memberikan 

pelayanan terhadap pelanggan yaitu untuk masyarakat. Waktu pelayanan 

yang diperlukan dan digunakan secara baik maka akan memberikan 

ukuran yang baik kepada proses pelayanan yang diberikan. Waktu yang 

digunakan dengan baik dan sesuai maka akan memberikan dampak yang 

baik untuk selanjutnya terhadap penilaian pelayanan yang baik. 

masyarakat sebagai penerima pelayanan merasa waktu yang digunakan 

sesuai dengan yang diinginkan. Dalam memberikan pelayanan harus 
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berdasarkan dengan nomor urut permintaan pelayanan yang diajukan 

oleh masyarakat/pelanggan, yaitu pertama kali mengajukan pelayanan 

yang lebih dahulu akan dilayani atau diselesaikan. 

Menggunakan waktu sesuai dengan standar pelayanan dan sesuai 

target yang telah ditentukan membuat pelayanan tersebut berjalan 

dengan baik sesuai dengan tujuan dan diharapkan masyarakat dapat 

menerima dengan baik pula. Waktu pelayanan diukur dari melakukan 

pelayanan dengan cepat, tepat, teliti melayani masyarakat dan kecepatan 

dalam merespon keluhan masyarakat atau pelanggan. Waktu yang tidak 

digunakan dengan baik dalam memberikan pelayanan akan memiliki 

pengaruh besar untuk kedepannya karena waktu yang sudah terjadi tidak 

dapat terulang kembali. 

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Arum Sari Andayani 

terkait dengan waktu penyelesaian yang digunakan dalam melakukan 

pelayanan, yaitu: 

“Mengenai waktu kami sesegera mungkin untuk 

menyelesaikan hal-hal yang perlu ditindak lanjut, terutama jika 

ada keluhan dari pelanggan yang disampaikan secara lisan 

ataupun secara tertulis. Jadi waktu yang diberikan dan 

digunakan tidak cuma-cuma, sehingga dapat mencapai target 

dan ada di standarnya” 

(Arum Sari, Hasil Wawancara, 8 Desember 2016) 

 

 

Waktu penyelesaian dalam memberikan pelayanan kepada 

masyarakat/pelanggan yaitu Bank BPD DIY Cabang Bantul memiliki 

target waktu saat memberikan pelayanan, waktu penyelesaian dilakukan 

pula kepada waktu penyelesaian terhadap keluhan yang disampaikan oleh 
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masyarakat/pelanggan yang merasa ada hal yang belum sesuai dengan 

yang diinginkan. Waktu pelayanan yang diberikan kepada masyarakat 

pada umumnya sama dengan yang lain. Sesuai dengan standar yang ada, 

waktu kerja yang digunakan sama seperti yang lain. Dengan sebaik 

mungkin Bank BPD DIY Cabang Bantul menggunakan waktu yang telah 

disediakan dan ditetapkan untuk memberikan layanan kepada pelanggan. 

Bank BPD DIY Cabang Bantul memberikan pelayanan kepada 

masyarakat berdasarkan nomor urutan dalam permintaan pelayanan, 

yaitu yang pertama dalam mengajukan pelayanan yang didahulukan. 

 

3.1.3. Biaya Pelayanan 

Biaya pelayanan adalah dana berupa uang yang dikeluarkan oleh 

masyarakat/pelanggan sebagai penerima pelayanan yang wajib untuk 

dibayarkan dengan ketentuan dan syarat-syarat yang berlaku dan sesuai. 

Biaya pelayanan yang dikeluarkan oleh masyarakat/pelanggan melihat 

dari syarat dan ketentuan yang berlaku, biaya yang dikeluarkan tidak 

asal-asal dan melihat dari kebutuhan masyarakat/pelanggan sebagai 

pemohon. 

Menurut hasil wawancara dengan Ibu Arum Sari Andayani sebagai 

Penyelia Pelayanan di Bank BPD DIY Cabang Bantul terkait biaya yang 

dikeluarkan oleh masyarakat/pelanggan dalam melakukan pelayanan: 

“Bank BPD DIY Cabang Bantul hanya mengenakan biaya 

dalam menabung hanya saat ganti pin atm saja yaitu Rp 15.000, 

dan biaya penutupan rekening tabungan hanya Rp 5.000., - Rp 

6.500., sedangkan pembuatan tabungan baru atau saat akan 
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menabung sebagai pelanggan baru kami tidak kenakan biaya 

jadi tabungan dan kartu atm tidak ada biaya yang wajib 

dibayarkan, biaya tersebut sudah termasuk potongan setiap 

bulannya yang dipotong pada rekening setiap pelanggan yaitu 

Rp 5.000., kalau biaya lainnya tidak ada” 

(Arum Sari, Hasil Wawancara, 8 Desember 2016) 

 

Biaya yang dikeluarkan oleh masyarakat/pelanggan dalam 

melakukan pelayanan di Bank BPD DIY Cabang Bantul tidak banyak 

mengeluarkan biaya sehingga tidak menyulitkan masyarakat/pelanggan 

dalam melakukan pelayanan menabung. Biaya yang wajib dikeluarkan 

kepada masyarakat/pelanggan yaitu biaya untuk mengganti pin atm yang 

sudah dimiliki dan biaya penutupan rekening yang telah dibuat. Biaya 

tersebut tidak dengan nominal yang begitu besar yaitu dengan biaya Rp 

5.000., – Rp 15.000., dalam pembuatan rekening dan ATM baru bagi 

masyarakat/pelanggan yang ingin menggunakan tabungan di Bank BPD 

DIY Cabang Bantul tidak dikenakan biaya dengan setoran pertama 

minimal Rp 50.000,00 dan selanjurnya setoran tersebut minimal Rp 

10.000,00, karena biaya tersebut sudah masuk dengan biaya potongan 

setiap bulannya pada rekening tersebut dengan nominal Rp 5.000., biaya 

tersebut sudah termasuk dengan biaya administrasi dalam menabung di 

Bank BPD DIY Cabang Bantul. Selain dengan biaya administrasi dalam 

menabung Bank BPD DIY Cabang Bantul tidak mengenakan biaya 

khusus terkait dengan pelayanan yang diberikan kepada 

masyarakat/pelanggan. 

Biaya pelayanan dalam menabung yang dikenakan untuk biaya 

administrasi dalam hal tertentu tersebut merupakan salah satu 
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keunggulan yang dimiliki oleh Bank BPD DIY termasuk Bank BPD DIY 

Cabang Bantul. Biaya yang dikeluarkan dan dibayarkan oleh 

masyarakat/pelanggan dengan nominal yang tidak besar memudahkan 

dan meringankan masyarakat/pelanggan dalam menabung di Bank BPD 

DIY Cabang Bantul, sehingga tidak mempersulit dalam memberikan 

pelayanan.  

 

3.1.4. Produk Pelayanan 

Produk pelayanan yang diberikan kepada masyarakat/pelanggan oleh 

Bank BPD DIY Cabang Bantul ada berbagai macam produk tabungan 

yang diberikan kepada masyarakat yaitu Tabungan Simpeda, Sutera, 

Sutera Emas, Tunas dan Shafa dalam penelitian ini mengambil beberapa 

produk pelayanan di Bank BPD DIY Cabang Bantul produk pelayanan 

dalam menabung ataupun yang bukan menabung beberapanya yaitu 

Tabungan Simpeda, Tabungan Sutera, dan Tabungan Sutera Emas. 

Tabungan Tunas dan Shafa yang tidak diteliti dalam hal ini karena 

Tabungan Tunas yang diperuntukkan khusus untuk pelajar yang duduk 

dibangku sekolah dan belum memiliki Kartu Identitas Penduduk (KTP), 

sehingga tidak menggunakan akses Kartu ATM sebagai transaksi yang 

secara umum sudah digunakan oleh masyarakat. tabungan Shafa yaitu 

tabungan berupa untuk Haji dan Umrah yang disediakan oleh Bank BPD 

DIY Cabang Bantul, sehingga tidak seluruh masyarakat yang 

menggunakan tabungan Shafa ini dan dari prosedur dan ketentuan 
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berbeda dengan tabungan lainnya. Produk-produk yang secara umum 

digunakan oleh Pegawai Negeri Sipil dan masyarakat umum. Berikut 

adalah beberapa produk layanan yang diberikan oleh Bank BPD DIY 

Cabang Bantul: 

1. Tabungan Simpeda 

Tabungan Simpeda (Simpanan Pembangunan Daerah) adalah tabungan 

yang merupakan produk bersama Bank Pembangunan Daerah seluruh 

Indonesia sebagai sarana untuk menyimpan dana secara aman, mudah 

dan menguntungkan. 

2. Tabungan Sutera 

Tabungan Sutera adalah tabungan yang diperuntungkan kepada 

masyarakat sebagai saran untuk menyimpan dana secara aman, mudah 

dan menguntungkan. 

3. Tabungan Sutera Emas 

Tabungan Sutera Emas adalah tabungan yang bersifat permanen, hanya 

dapat ditarik atau ditutup berdasarkan ketentuan yang berlaku, 

diperuntungkan bagi pelanggan perorangan. Tabungan Sutera Emas 

hanya dapat ditarik atau ditutup setelah penabung tidak aktif sebagai 

pegawai, jika pegawai meninggal dunia dan atau tidak lagi menjadi 

pegawai karena sebab-sebab lainnya. 

Tabungan Sutera menjadi datu dalam hal standar, ketentuan dan 

prosedur yang membedakan yaitu tabungan Sutera Emas diperuntukkan 

kepada pensiunan Pegawai Negeri Sipil yang tabungannya bersifat 
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permanen sehingga ditarik dan ditutup yang memiliki berdasarkan 

ketentuan yang berlaku. Pada umumnya masyarakat/pelanggan 

menggunakan tabungan Simpeda dan Sutera yang diberikan oleh Bank 

BPD DIY Cabang Bantu untuk masyarakat dapat menabung dan 

memberi kepercayaannya dalam memberi pelayanan. 

 

3.1.5. Kompetensi Pegawai  

Kompetensi yang dimiliki oleh pegawai sangat diperhatikan dalam hal 

pekerjaan. Kompetensi yang nyata sebagai karakteristik yang dimiliki 

manusia, dimana kompetensi yang cukup baik mampu menempatkan 

kerja yang sesuai dengan kemampuan yang dimiliki. Kompetensi 

pegawai adalah salah satu standar pelayanan yang perlu diperhatikan. 

Kompetensi pegawai memiliki beberapa aspek yang sangat berpengaruh 

dengan proses pelayanan yang memberikan pelayanan kepada 

masyarakat. Kompetensi pegawai harus ditetapkan dengan tepat 

berdasarkan keterampilan, keahlian, pengetahuan, dan kepribadian yaitu 

sikap dan perilaku. Kompetensi pengetahuan dan keahlian relatif mudah 

untuk dapat dikembangkan dengan baik yaitu untuk meningkatkan 

kemampuan Sumber Daya Manusia (SDM). 

Dalam Laporan Tahunan 2015 Bank Pembangunan Daerah Istimewa 

Yogyakarta menjelaskan secara singkat mengenai sistem penilaian 

kinerja berbasis kompetensi yaitu sistem penilaian kinerja diberikan 

kepada seluruh pegawai yang dilakukan setiap tahun sekali. Mekanisme 
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sistem penilaian kinerja dilakukan oleh Bank BPD DIY menggunakan 4 

(empat) perspektif yaitu keuangan, nasabah, proses bisnis internal dan 

pembelajaran dan pertumbuhan. Sistem ini yang dilakukan kepada 

seluruh pegawai oleh atasan langsung dan atasan yang menilai. Proses 

penilaian yang melihat dari perilaku utama yaitu bersifat objektif dan 

transparan bagi pegawai atas setiap pencapaian dan prestasi kinerjanya. 

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Fahrudin Amin Supriyadi 

salah satu pegawai Bank BPD DIY Cabang Bantul mengenai kompetensi 

yang dimiliki oleh pegawai Bank BPD DIY Cabang Bantul, yaitu: 

“Integritas jujur itu wajib dimiliki oleh pegawai, karena sifat 

jujur itu terkadang hilang ketika ada hal yang bisa membuat 

orang berbuat tidak sesuai atau tidak jujur. Bank BPD DIY 

Cabang Bantul mencari pegawai dengan salah satu faktor utama 

yaitu memiliki sifat jujur. Pemilihan pegawai selai dari pihak 

internal juga melibatkan pihak dari luar yaitu seperti psikologi 

agar lebih independent dan tidak sembarang yang bisa masuk 

sebagai pegawai Bank BPD DIY Cabang Bantul.” 

(Fahrudin Amin, Hasil Wawancara, 5 Desember 2016) 

 

 

Bank Pembangunan Daerah Istimewa Yogyakarta Cabang Bantul 

sangat memperhatikan kompetensi yang dimiliki oleh pegawai, karena 

kompetensi yang dimiliki menggambarkan hasil kerja yang dilakukan. 

Mengedepankan kejujuran yang wajib dimiliki oleh pegawai dalam 

bekerja terutama dalam melakukan pelayanan yaitu memberi pelayanan 

kepada masyarakat sebagai penerima pelayanan. Kejujuran adalah 

tanggung jawab setiap masing-masing manusia yang perlu dimiliki dalam 

dunia kerja, karena kejujuran mampu menilai kinerja pegawai dengan 
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sendirinya. Kejujuran adalah bentuk tanggung jawab seseorang dalam 

melakukan sesuatu hal termasuk pekerjaan. 

Pengertian kompetensi dalam surat keterangan Kepala Badan 

Kepegawaian Negara nomor 46A Tahun 2003 yaitu kemampuan dan 

karakteristik yang dimiliki seorang pegawai berupa pengetahuan, 

keterampilan dan sikap perilaku yang diperlukan dalam melaksanakan 

tugas jabatannya, sehingga pegawai tersebut dapat melaksanakan 

tugasnya secara profesional, efektif dan efisien. 

Pegawai melaksanakan dan menyelesaikan tugasnya dengan baik 

secara professional, efektif, dan efisien adalah dengan tujuan dalam 

sebuah organisasi. Memberikan pelayanan yang baik dan memuaskan 

untuk masyarakat/pelanggan sebagai penerima layanan didukung dengan 

pengetahuan, keterampilan dan perilaku yang digunakan oleh pegawai 

sebagai pemberi layanan kepada masyarakat, sehingga tercipta layanan 

yang baik dan sesuai prosedur dan tata cara yang telah ditetapkan. 

3.1.5.1 Pegawai Memiliki Kepribadian baik 

Dalam memberikan pelayanan pegawai perlu memiliki kepribadian 

yang baik, karena pegawailah yang langsung berinteraksi kepada 

masyarakat sebagai penerima pelayanan. Kepribadian baik yang dimiliki 

oleh pegawai sangat perlu untuk memaksimalkan dalam memberi 

pelayanan kepada masyarakat. pegawai dalam bekerja diwajibkan untuk 

memiliki kepribadian yang baik. Dengan memiliki kepribadian yang baik 

secara langsung akan terlihat bagaimana pegawai tersebut dalam bekerja. 
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Pegawai memiliki kepribadian yang baik termasuk salah satu standar 

pelayanan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Pegawai 

dalam memberikan layanan tidak asal-asalan melainkan berdasarkan 

ketentuan yang sudah ditetapkan dengan kepribadian yang baik pegawai 

mampu melakukan pelayanan yang sesuai dengan ketentuan yang ada. 

Dalam standar pelayanan Bank BPD Cabang Bantul, pelayanan yang 

diberikan melalui pegawai atau petugas. Pegawai tersebut memiliki 

beberapa syarat dalam memberikan pelayanan kepada pelanggan. 

Berdasarkan hasil observasi mengenai kepribadian yang dimiliki oleh 

pegawai Bank BPD DIY Cabang Bantul yaitu sudah cukup baik dan 

sesuai pada umumnya dengan standar yang telah ditetapkan. pegawai 

telah melakukan pelayanan sesuai dengan ketentuan yang ada. Standar 

pelayanan yang berlaku juga dilakukan sesuai dengan yang telah 

ditetapkan. Pada dasarnya pegawai yang bekerja di Bank BPD DIY 

Cabang Bantul wajib memiliki kepribadian yang baik dan menerapkan 

kepada pelanggan. 

3.1.5.2. Pegawai Memiliki Keahlian dan Keterampilan 

Keahlian yang dimiliki setiap orang sangat perlu, keahlian yang 

dimiliki terkadang tidaklah sama pada setiap orang. Keahlian yang 

dimiliki berasal dari diri masing-masing dimana keahlian tersebut terus-

menerus dilakukan dan dipelajari sehingga keahlian tersebut menjadikan 

hal pendukung dalam setiap orang. 
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Keterampilan adalah kemampuan yang dimiliki setiap masing-masing 

manusia dalam mengerjakan tugas fisik maupun mental. Keterampilan 

memiliki berbagai macam jenis dengan halnya keterampilan yang disukai 

ataupun keterampilan yang dipelajari sesuai dengan kemampuan pribadi 

masing-masing orang. Keterampilan seseorang akan muncul ketika 

seseorang mampu untuk belajar dan mempelajari bagaimana untuk 

menumbuhkan dan menguatkan keterampilan yang sudah dimiliki 

maupun yang ingin dimiliki. 

Keahlian dan keterampilan yang dimiliki oleh pegawai tidak hanya 

dapat memberikan pelayanan kepada masyarakat ataupun pelanggan 

dengan baik dan sesuai standar operasional prosedur. Keahlian dan 

keterampilan yang dimiliki oleh pegawai menjadi penilaian dalam 

melakukan pekerjaan. Keahlian dan keterampilan yang tidak dimiliki 

pegawai akan terganti dengan pegawai yang memiliki keahlian dan 

keterampilan dalam bidang pekerjaan. Dalam bidang pekerjaan 

memerlukan pegawai yang memiliki keahlian dan keterampilan sebagai 

pendukung dalam bekerja disamping itu selain dengan memperhatikan 

pendidikan atau hal akademik pegawai dalam melakukan pekerjaan.  

Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu pegawai Bank BPD 

DIY Cabang Bantul yaitu Bapak Fahrudin Amin terkait dengan pegawai 

yang bekerja memiliki keahlian dan keterampilan sebagai syarat 

memberikan pelayanan kepada pelanggan: 

“Keahlian dan keterampilan yang perlu dimiliki pegawai Bank 

BPD DIY Cabang Bantul yaitu pegawai bisa menggunakan 



100 
 

komputer dengan baik, lalu bisa memahami dan menggunakan 

bahasa inggris, memiliki pendidikan akuntansi karena bisa 

dibilang diprioritaskan, dan bisa menelaah tanda tangan dan 

dokumen, karena tanda tangan itu sangat penting dalam hal ini. 

Jadi pegawai diwajibkan bisa mengetahui banyak tentang tanda 

tangan dan dokumen” 

(Fahrudin Amin, Hasil Wawancara, 5 Desember 2016) 

 

Pegawai Bank BPD DIY Cabang Bantul sudah memenuhi salah satu 

standar pelayanan yaitu kompetensi pegawai yang mewajibkan pegawai 

memiliki keahlian dan keterampilan dalam melakukan pekerjaan. 

Masing-masing pegawai Bank BPD DIY Cabang Bantul telah memiliki 

keahlian dan keterampilan yang tidak sama atau berbeda-beda. Beberapa 

hal yang perlu dimiliki oleh pegawai Bank BPD DIY Cabang Bantul 

yaitu menelaah tanda tangan yang diketahui bahwa tanda tangan 

merupakan hal yang bersifat pribadi, sehingga pegawai memiliki 

keahlian dalam menelaah tanda tangan. Selain itu pegawai juga 

diwajibkan dapat menggunakan komputer dengan baik sesuai fungsi dan 

tugasnya. Secara umum pegawai mampu menggunakan komputer dengan 

baik karena komputer sudah menjadi alat sebagai pengolah data yang 

dimiliki setiap instansi atau perusahaan sebagai pendukung dalam 

melakukan pekerjaan. 

Pegawai yang bekerja di Bank BPD DIY Cabang Bantul perlu 

keahlian dan keterampilan yang dimiliki setiap pegawai tersebut. 

Keahlian dan keterampilan yang dimiliki oleh pegawai Bank BPD DIY 

Cabang Bantul sangat diperhatikan dari sebelum penetapan sebagai 

pegawai kerja. Salah satu persyaratan sebagai pegawai Bank BPD DIY 
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Cabang Bantul yaitu calon pegawai mampu memiliki keahlian dan 

keterampilan yang dimiliki dan belum tentu semua orang memiliki 

keahlian dan keterampilan tersebut. Keahlian dan keterampilan yang 

dimiliki tidaklah sama setiap masing-masingnya, keahlian dan 

keterampilan yang dimiliki pegawai Bank BPD DIY Cabang Bantul 

berbeda-beda. Keahlian dan keterampilan dimiliki berdasarkan setiap 

masing-masing pegawai yang terus-menerus belajar dan mempelajari hal 

sehingga menjadi keahlian dan keterampilan individu tersebut. 

3.1.5.2. Pegawai Pemiliki Pengalaman 

Pengalaman adalah sesuatu hal yang telah dilakukan, terjadi 

langsung baik baru dialami ataupun sudah lama. Pengalaman dalam hal 

bekerja tidaklah semua orang mengalami hal yang sama. Pengalaman yang 

dimiliki setiap orang berbeda-beda halnya. Pengalaman dalam bekerja 

sangat diperhatikan mengingat dalam pengalaman bekerja setiap orang 

memiliki nilai yang lebih saat pengalaman yang dimiliki cukup baik.  

Pengalaman yang dimiliki oleh pegawai diukur dari dua hal yaitu 

pengalaman dari segi akademik pendidikan dan pengalaman dalam 

bekerja. Pengalaman akademik yang wajib dimiliki pegawai menjadi tolak 

ukur dalam penempatan bekerja dalam bidang yang sesuai. Pengalaman 

akademik pegawai Bank BPD DIY Cabang Bantul yang dimiliki minimum 

yaitu pegawai dengan lulusan Sarjana Strata 1 (S1). Lulusan Sarjana Strata 

1 (S1) menjadi hal yang pada umumnya ketika akan menjadi pegawai 

dalam pekerjaan termasuk dalam pegawai Bank BPD DIY Cabang Bantul. 
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 Pengalaman berkerja adalah hal yang diperlukan dalam standar 

pegawai yang diperlukan. Pegalaman bekerja sangatlah berpengaruh 

dengan tolak ukur dalam keseriusan bekerja. Pegawai diwajibkan 

untuk memiliki pengalaman bekerja kurang lebih dua (2) tahun, 

pengalaman tersebut sangat membantu dalam melakukan pekerjaan 

yang sesuai dengan bidangnya. Pengalaman bekerja selama dua (2) 

tahun mampu memberikan ukuran standar dalam melakukan pelayanan 

kepada masyarakat, sehingga Bank BPD Cabang Bantul mampu 

mendapatkan pelayanan yang baik untuk diberikan kepada masyarakat. 

pengalaman bekerja yang sudah dilakukan akan memberikan nilai 

tambah dalam penempatan bidang yang sesuai. 

Berikut keterangan yang diberikan oleh Bapak Fahrudin Amin 

Supriyadi salah satu pegawai Bank BPD DIY Cabang Bantul yaitu 

terkait pengalaman yang perlu dimiliki pada pegawai: 

“Pegawai disini wajib lulusan minimal SLTA dan 

S1, agar dapat bekerja disini karena juga sudah standar 

pelayanan disini. Termasuk bidang kuliahpun berpengaruh, 

karena itu yang akan menempatkan pegawai tersebut 

bekerja pada bidang apa. Kalau lebih prioritas yaitu 

akuntansi dan manajemen. Terkait pengalaman kerja 

pegawai harus punya pengalaman kerja minimal dua tahun, 

soalnya kalau sudah ada pengalaman kerja jadi lebih 

percaya dan cepat dalam menguasai pekerjaan 

dibidangnya”  

(Fahrudin Amin, Hasil Wawancara, 5 Desember 2016) 

 

Pendidikan yang tinggi diperhatikan oleh Bank BPD DIY Cabang 

Bantul. Pegawai bekerja yang melakukan pelayanan diberikan kepada 

pelanggan harus memiliki pendidikan yang tinggi. Melihat pendidikan 
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yang tinggi akan memiliki pengaruh banyak dalam melakukan pelayanan. 

pendidikan yang tinggi membuat pegawai dapat berfikir dan melakukan 

pekerjaan dengan baik dan sesuai yaitu dengan lingkungan belajar dan 

capaian akademik yang baik. Bank BPD DIY Cabang Bantul dalam 

merekruitmen pegawai untuk bekerja dengan melihat status pendidikan 

yang telah dicapai. Pendidikan minimal SLTA dan Strata 1 (S1) 

mewajibkan pegawai dalam mengajukan sebagai pegawai Bank BPD 

DIY Cabang Bantul. 

 

1.5. Jumlah Pegawai Bank BPD DIY Cabang Bantul Berdasarkan 

Tingkat Pendidikan 

No Pendidikan Jumlah Pegawai 

1 SLTA 2 

2 Diploma 9 

3 Sarjana 54 

4 Pasca Sarjana 4 

5 Doktor - 

 Jumlah 69 

 

Berdasarkan hasil data yang bersumber dari Bank BPD DIY 

Cabang Bantul memastikan bahwa pendidikan yang dimiliki oleh 

pegawai Bank BPD DIY Cabang Bantul sesuai dengan hasil 

wawancara dengan Bapak Fahrudin Amin yang mengatakan bahwa 

pendidikan yang dimiliki oleh pegawai Bank BPD DIY Cabang 

Bantul sekurang-kurangnya SLTA dan S1. Hal tersebut terlihat dari 

table diatas bahwa pegawai Bank BPD DIY Cabang Bantul yang 



104 
 

memiliki lulusan SLTA (SMA) hanya 2 (dua) orang dan paling 

banyak pada lulusan S1, lebih dari setengah pegawai memiliki 

lulusan Sarjana Strata-1 (S1).  

 

3.2.  Analisis Kualitas Pelayanan Bank BPD DIY Cabang Bantul 

Pelayanan yang baik dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat 

sebagai penerima pelayanan yaitu dengan adanya standar pelayanan dan 

kualitas pelayanan yang baik. Kualitas pelayanan berhubungan dengan 

kemampuan menjalankan tugas sesuai dengan bidangnya dalam mencapai 

keberhasilan. Kualitas pelayanan yaitu proses dan hasil layanan yang 

harus diupayakan agar dapat memberi keamanan, kenyamanan, kepastian 

hukum yang mampu di pertanggung jawabkan. Kualitas pelayanan yang 

memuaskan adalah diperlukannya proses atau mekanisme pelaksanaan 

yang secara tepat agar mendapatkan hasil yang berkualitas sehingga 

memuaskan. Agar kepuasan pelanggan yang menjadi tujuan utama 

terpenuhi, pemberi pelayan dituntut untuk mengetahui dengan pasti siapa 

pelanggannya. Pelayanan yang berkualitas dilakukan dengan memberikan 

layanan kepada pelanggan dengan sepenuh hati. Memberi layanan dengan 

diri sendiri yang mencerminkan emosi, sifat, sudut pandang. Kepuasan 

pelanggan dapat dijadikan ukuran keberhasilan dalam memberi layanan. 

Menurut Ibrahim (2008:22), kualitas pelayanan publik merupakan 

suatu kondisi dinamis yang berhubungan dengan produk, jasa, manusia, 
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proses dan lingkungan dimana penilaian kualitasnya ditentukan pada saat 

terjadinya pemberian pelayanan publik. 

Berdasarkan teori Ibrahim yang menjelaskan yaitu kualitas 

pelayanan yang berhubungan dengan produk, jasa, manusia, proses dan 

lingkungan yang akan menentukan kualitas pelayanan yang diberikan 

kepada masyarakat/pelanggan sebagai penerima pelayanan. Dalam 

memberikan pelayanan yaitu dengan produk ataupun jasa. Bank BPD 

DIY Cabang Bantul memberikan pelayanan berupa produk dan jasa yaitu 

pegawai sebagai pemberi pelayanan dengan proses pelayanan yang 

memiliki prosedur dan tata cara yang ditetapkan dengan standar 

pelayanan yang ada. Kualitas yang dimiliki oleh Bank BPD DIY Cabang 

Bantul menjadi hal yang penting dan diperhatikan dalam melihat 

persaingan dengan organisasi lain yang bersifat swasta. 

 

3.2.1. Berwujud (Tangible) 

Berwujud (Tangible) adalah pelayanan penyedia fasilitas fisik, 

kelengkapan, dan penampilan pribadi yang diberikan sebagai bukti 

langsung dalam memberikan pelayanan. Dilihat dari material yang 

mempengaruhi kualitas pelayanan yang diberikan. Kualitas pelayanan 

yang baik melihat dari palayanan berwujud yang diberikan kepada 

penerima pelayanan.  

Dalam hal ini berwujud (Tangible) diperlukan dalam kualitas 

pelayanan di Bank BPD DIY Cabang Bantul.  
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3.2.1.1. Penampilan Pegawai dalam Melayani Pelanggan 

Dalam proses pelayanan yang dilakukan untuk memberikan 

pelayanan yang sesuai dengan adanya standar pelayanan tersebut. 

Penampilan yang sesuai dengan standar dilakukan dengan sebaik 

mungkin. Penampilan rapi, sopan sesuai dengan ketentuan yang 

berlaku wajib untuk yang diikuti. Penampilan dapat mencerminkan 

bagaimana respon masyarakat dalam berinteraksi langsung dengan 

pegawai. 

Menurut hasil wawancara dengan salah satu masyarakat/pelanggan 

Bank BPD DIY Cabang Bantul dengan Bapak Widodo mengenai 

penampilan pegawai dalam memberikan pelayanan kepada 

masyarakat/pelanggan, yaitu: 

“semua sudah bagus, apalagi pegawainya yang di loket 

teller cantik-cantik dan rapi jadi kalau sedang setor atau tarik 

tidak merasa kesal jadinya ngerasa enak dan nyaman” 

(Bapak Widodo, Hasil Wawancara, 18 Desember 2016) 

 

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi yaitu Bank BPD DIY 

Cabang Bantul memiliki standar khusus penampilan untuk pegawai 

yang dipakai pada waktu kerja, dimana penampilan yang digunakan 

memiliki ketentuan tersendiri. Penampilan yang digunakan yaitu 

pakaian yang seragam untuk dikenakan bersamaan, pakaian seragam 

tersebut digunakan sesuai ketentuan hari-hari yang telah dijadwalkan, 

sehingga pegawai mampu berpenampilan seragam ataupun serentak 

secara bersamaan. Penampilan ini dilakukan agar pelanggan atau 
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masyarakat yang mendapat pelayanan merasa nyaman dan senang 

untuk mendapatkan pelayanan dari Bank BPD DIY Cabang Bantul. 

Dalam hal penampilan pegawai dalam melayani masyarakat/ 

pelanggan sudah baik. Penampilan pegawai Bank BPD DIY Cabang 

Bantul menjadi hal penting dalam memberikan pelayanan terhadap 

masyarakat ataupun pelanggan. Bank BPD DIY Cabang Bantul 

memiliki pakaian khusus atau seragam yang wajib dikenakan kepada 

pegawai dalam sehari-hari bekerja, termasuk dalam melayani 

masyarakat atau pelanggan. Seragam yang digunakan disediakan oleh 

Bank BPD DIY Cabang Bantul yang wajib dikenakan, dalam 

pemakaian seragam oleh pegawai ini termasuk salah satu dari standar 

oprasional pelayanan. 

 Pegawai Bank BPD DIY Cabang Bantul memiliki pegawai yang 

berkerudung dan tidak. Hal ini tidaklah menyulitkan Bank BPD DIY 

Cabang Bantul, untuk penambahan atribut yang digunakan sebagai 

pendukung saat jam kerja dan melakukan pelayanan kepada 

masyarakat ataupun pelanggan disesuaikan dengan warnanya. Bank 

BPD DIY Cabang Bantul tidak menyulitkan pegawai dalam 

berpakaian, hanya cara berpakaian tetap melihat dari standar 

oprasional pelayanan yaitu tentang standar penampilan. Seragam yang 

digunakan dalam sehari-hari dalam jam kerja oleh pegawai 

memperlihatkan bahwa berpakaian dengan seragam dengan rapi untuk 

dilihat oleh masyarakat ataupun pelanggan.  
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Berikut hasil penelitian dengan wawancara kepada Bapak Fahrudin 

Amin Supriyadi salah satu pegawai Bank BPD DIY Cabang Bantul 

yaitu terkait penampilan pegawai ketika memberikan pelayanan: 

“Dalam penampilan pegawai memang sangat wajib 

diutamakan, penampilan pegawai sudah ada standarnya 

sendiri dari mulai pakaian, sepatu, aksesoris, dan tata cara 

rambut sudah diatur standar yang kami punya “ 

(Fahrudin Amin, Hasil Wawancara, 5 Desember 2016) 

 

 

Penampilan pegawai dalam memberikan pelayanan kepada 

pelanggan sangat diperhatikan dan menjadi hal utama oleh Bank 

BPD DIY Cabang Bantul. Penampilan pegawai dalam bekerja 

sehari-hari yaitu dalam memberikan layanan kepada pelanggan 

diatur dan ditetapkan dengan standar oprasional pegawai yang 

dimiliki oleh Bank BPD DIY Cabang Bantul. Pelanggan dalam 

menerima layanan pertama secara langsung melihat penampilan 

yang digunakan oleh pegawai dalam memberikan pelayanan yang 

akan diterima oleh pelanggan. Bank BPD DIY Cabang Bantul 

memiliki standar khusus dalam berpenampilan, seperti berpakaian 

dalam bekerja. Penampilan pegawai dilihat dengan jelas karena 

penampilan berpengaruh dalam respon pelanggan yang menerima 

layanan. Bank BPD DIY Cabang Bantul memiliki seragam untuk 

dikenakan pada hari-hari tertentu, yang wajib digunakan pegawai 

dalam waktu bekerja. Kerapian dalam berpenampilan yang harus 

diterapkan pegawai Bank BPD DIY Cabang Bantul dalam 

berpenampilan yang baik. memperhatikan penampilan secara 
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keseluruhan yaitu mulai dari bentuk rambut, aksesoris, pakaian, 

dan sepatu yang digunakan. 

3.2.1.2. Alat Bantu Dalam Proses Pelayanan 

Alat bantu yaitu alat yang digunakan sebagai pendukung dalam 

melaksanakan pelayanan. Alat-alat yang digunakan sebagai pendukung 

dan membantu memperlancar dalam melakukan pelayanan memiliki 

fungsi yang sangat baik. Alat bantu yang digunakan di Bank BPD DIY 

Cabang Bantul yaitu alat bantu berupa elektronik seperti komputer, 

mesin nomor antrian, mesin penghitung uang secara otomatis, dan 

mesin pemanggil atau pengeras nomor antrian. Alat bantu tersebut 

digunakan dengan sesuai kebutuhan, alat-alat tersebut sangatlah 

mendukung dalam proses pelayanan di Bank BPD DIY Cabang 

Bantul. Alat bantu yang digunakan adalah alat bantu yang sudah 

berkembang di masa sekarang dengan teknologi modern, alat bantu 

tersebut sangatlah diperlukan adanya dalam proses pelayanan. Alat-

alat yang digunakan Bank BPD DIY Cabang Bantul menjadi 

kebutuhan yang mendukung dalam memberikan pelayanan kepada 

pelanggan. 

Alat bantu komputer yaitu sudah digunakan sejak lama, 

komputer sangat membantu dalam proses pelayanan. Pada umumnya 

komputer digunakan dalam hal pekerjaan termasuk pendukung dalam 

proses pelayanan. Komputer sebagai penyimpanan data masyarakat 

yang perlu untuk dijaga dan disimpan sebagai rahasia yang dimiliki 
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oleh Bank BPD DIY Cabang Bantul. Komputer diperlukan untuk 

berbagai hal, seperti dalam penyimpanan data, penulisan data, dan 

akses internet yang digunakan guna sebagai pendukung melaksanakan 

pelayanan. Komputer yang digunakan memiliki data-data yang 

berbeda-beda dan digunakan sesuai dengan kebutuhan masing-masing. 

Data-data yang terisi dalam komputer tersebut menjadi dokumen 

penting dalam arsip di Bank BPD DIY Cabang Bantul. 

Alat bantu mesin nomor antrian yaitu teknologi modern yang 

digunakan mendukung dalam memberikan pelayanan kepada 

masyarakat. Pelayanan yang diberikan agar teratur dan sesuai dengan 

urutan, sehingga perlunya mesin pencetak nomor antrian yang modern 

dan canggih pada masa sekarang. Mesin nomor antrian sangatlah 

membantu dalam hal prosedur pelayanan yang dilakukan. Mesin 

nomor antrian berfungsi sebagai pencetak nomor antrian kepada 

masyarakat yang memiliki kebutuhan dalam hal pelayanan, nomor 

antrian tersebut menandakan bahwa pemberian layanan yang berurutan 

dan tidak asal-asalan. 

 

3.2.1.3. Ketersediaan dan Kenyamanan Tempat dalam Melakukan 

Pelayanan 

a. Fasilitas yang Tersedia 

Fasilitas yang memadai membuat pelayanan yang diberikan 

semakin baik dan pekerjaan yang dilakukan dapat berjalan lancar 

sesuai dengan proses pelayanan yang diharapkan. Hal yang dapat 
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memudahkan dan melancarkan proses pelayanan. Fasilitas yang 

disediakan dengan sesuai kebutuhan yang dibutuhkan oleh 

masyarakat. Fasilitas digunakan secara umum dengan harapan 

fasilitas yang disediakan mampu memberikan kenyamanan kepada 

masyarakat yang menggunakan fasilitas tersebut.  

Fasilitas yang tersedia mampu membantu meningkatkan proses 

pelayanan, karena fasilitas pelayanan yang memadai sangat 

berpengaruh dengan berjalannya pelayanan yang diberikan untuk 

masyarakat ataupun pelanggan. Masyarakat ataupun pelanggan 

menjadi sasaran utama dalam pengguna fasilitas. 

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Fahrudin Amin 

Supriyadi salah satu pegawai Bank BPD DIY Cabang Bantul terkait 

dengan penyediaan fasilitas untuk masyarakat/pelanggan, yaitu: 

“Bank BPD DIY Cabang Bantul sejauh ini sudah 

menyediakan fasilitas yang cukup baik dan nyaman 

diberikan kepada masyarakat yang akan mengurus urusan 

di kantor ini, yaitu dengan fasilitas ruang tunggu ber- AC, 

tempat duduk yang nyaman, alat pendeeteksi uang yaitu 

sinar Ultra Violet (UV) dan mesin antrian. Fasilitas itu 

kami berikan agar masyarakat nyaman dan tidak bosan 

dalam menunggu” 

(Fahrudin Amin, Hasil Wawancara, 5 Desember 2016) 

 

 

Fasilitas yang disediakan oleh Bank BPD DIY Cabang Bantul 

sudah baik dan nyaman dengan fasilitas yang memadai dan 

lengkap. Fasilitas digunakan sesuai dengan fungsi dan tugasnya. 

Masyarakat/pelanggan yang menggunakan fasilitas tersebut 

merasa senang nyaman dan sesuai dengan pelayanan yang 
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diinginkan oleh pelanggan. Bank BPD DIY Cabang Bantul 

memaksimalkan fasilitas dalam memberi pelayanan kepada 

pelanggan. Fasilitas yang sudah memadai dan pelanggan merasa 

puas dengan pelayanan yang diberikan. Penilaian yang baik akan 

didapat oleh Bank BPD DIY Cabang Bantul dalam pelayanan 

yang diberikan kepada pelanggan. 

1. Ruang tunggu 

Ruang tunggu adalah tempat yang diperlukan disetiap 

tempat umum, termasuk di Bank BPD DIY Cabang Bantul. Ruang 

tunggu digunakan untuk masyarakat atau pelanggan yang sedang 

menunggu antrian dalam proses pelayanan dengan menggunakan 

diruang tunggu sebagai tempat menunggu. Ruang tunggu 

memudahkan kelancaran prosedur pelayanan yang baik. ruang 

tunggu yang nyaman sangatlah diperlukan, menginggat bahwa 

ruang tunggu adalah tempat yang selalu gunakan kepada 

masyarakat ataupun pelanggan . Ruang tunggu menjadi hal yang 

perlu dimiliki ditempat yang memiliki prosedur untuk melayani 

masyarakat. pada umumnya ruang tunggu digunakan sebagai 

tempat menunggu, tetapi tidaklah semua ruang tunggu memiliki 

fasilitas pendukung yang baik dan layak. 

Hasil penelitian yang melihat secara observasi di Bank 

BPD DIY Cabang Bantul memiliki ruang tunggu yang nyaman, 

bersih, dan luas dengan didukung penggunaan AC (Air 
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Conditioner) sebagai pendingin ruangan diharapkan agar 

masyarakat lebih merasa nyaman, serta shofa yaitu tempat duduk 

yang disediakan dalam jumlah banyak agar masyarakat/pelanggan 

tidak ada yang tidak mendapatkan tempat duduk ketika sedang 

menunggu antrian dalam urusan yang dituju dan tv (Televisi) 

menjadi fasilitas pendukung yang dapat dinikmati oleh 

masyarakat/pelanggan tujuannya adalah agar masyarakat tidak 

merasa bosan dan merasa nyaman saat menunggu antrian.  

 

1.5. Gambar Fasilitas Ruang Tunggu Bank BPD DIY Cabang Bantul 
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2. Nomor antrian 

Nomor antrian termasuk salah satu fasilitas sarana dan 

prasarana yang diperlukan dalam proses yang memiliki jasa 

pelayanan. Penomoran antrian pada pelanggan saat akan 

menggunakan jasa pelayanan yang sesuai dengan kebutuhan 

masing-masing pelanggan sangat diperlukan, nomor antrian ini 

digunakan agar tidak adanya sesuatu hal yang diinginkan. Nomor 

antrian ini berlaku untuk pelanggan yang berurutan sesuai dengan 

nomor tersebut. Nomor antrian tersebut ada sesuai dengan waktu 

pelanggan datang saat akan menggunakan jasa pelayanan. 

Berdasarkan hasil penelitian dengan observasi Bank BPD 

DIY Cabang Bantul yaitu memiliki mesin pencetak nomor antrian 
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secara otomatis, sehingga pelanggan dapat menggunakan nomor 

antrian tersebut dengan baik. mesin tersebut akan mencetak nomor 

antrian yang sesuai dengan urutan pelanggan saat datang ke Bank 

BPD DIY Cabang Bantul dan secara otomatis nomor tersebut 

akan berjalan sesuai urutan ketika pegawai yang melayani sudah 

dapat memberikan pelayanan kepada pelanggan. Penggunaan 

Mesin nomor antrian dapat dibantu oleh satpam yang bertugas 

dalam menjaga keamanan pada Bank BPD DIY Cabang Bantul 

sehingga pelanggan yang menggunakan mesin nomor antrian 

tidak merasa kesulitan dalam pengambilan nomor antrian yang 

digunakan dalam melakukan pelayanan kepada pegawai sebagai 

pemberi pelayanan. 

1.6. Gambar Pencetak Nomor Antrian Bank BPD DIY Cabang Bantul 

 



116 
 

1.7. Gambar Pemanggil Otomatis Nomor Antrian 

 

 

1. Halaman Parkir 

Halaman parkir sebagai fasilitas pendukung dalam 

memberikan pelayanan kepada masyarakat/pelanggan. halaman 

parkir digunakan untuk meletakkan kendaraan yang dimiliki oleh 

masyarakat/pelanggan, sehingga dapat memudahkan 

masyarakat/pelanggan untuk menerima layanan yang sesuai 

dengan tujuan dan yang diinginkan. 

Berdasarkan hasil observasi di Bank BPD DIY Cabang 

Bantul yaitu telah memiliki fasilitas halaman parkir yang cukup 

baik dan cukup luas. Halaman parkir yang disediakan untuk 

digunakan masyarakat/pelanggan Bank BPD DIY Cabang Bantul 
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dalam meletakkan kendaraan masing-masing. Halaman parkir 

tersebut cukup luas, sehingga mampu menampung beberapa 

banyak kendaraan, baik kendaraan berroda empat (mobil) atau 

berroda dua (motor). 

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Agus terkait 

dengan fasilitas halaman parkir yang disediakan oleh Bank BPD 

DIY Cabang Bantul dalam mendukung pelayanan yang diberikan 

kepada masyarakat, yaitu: 

“halamannya luas, nyaman dan aman yang 

membuat nyaman juga itu karena tidak ada biaya parkir 

di Bank BPD DIY Cabang Bantul jadi yang datang 

kesini tidak perlu mengeluarkan parkir lagi” 

(Bapak Agus, Hasil Wawancara, 18 Desember 2016) 

 

Menurut hasil wawancara dengan masyarakat terkait dengan 

fasilitas halaman parkir yang disediakan oleh Bank BPD DIY 

Cabang Bantul untuk masyarakat/pelanggan yaitu masyarakat 

merasa nyaman dan aman dengan fasilitas halaman parkira yang 

disediakan tersebut dengan tanpa mengeluarkan biaya parkir 

untuk masyarakat yang membawa kendaraan menjadikan hal yang 

membuat masyarakat/pelanggan merasa menjadi semakin 

nyaman. Sedangkan yang kita ketahui bahwa ada beberapa Bank-

Bank lain masyarakat mengeluarkan biaya untuk parkir dari 

Kantor sampai kepada terminal ATM. Hal ini menjadi nilai 

tambah atau keunggulan kembali yang dimiliki oleh Bank BPD 

DIY Cabang Bantul. 
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1.8.Gambar Fasilitas Halaman Parkir Bank BPD DIY Cabang Bantul 
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3.2.1.4. Kedisplinan Pegawai dalam Melakukan Pelayanan 

Kedisiplinan pegawai dalam melakukan pelayanan kepada 

pelanggan sangat diperhatikan, jika peraturan dan standar yang 

telah disediakan oleh sebuah organisasi tetapi jika tidak 

diterapkan dengan baik, sehingga mengakibatkan pelayanan yang 

diberikan tidak maksimal dan pelayanan yang diterima oleh 

pelanggan akan buruk dan tidak optimal. Kedisiplinan pegawai 

dalam menaati peraturan dan standar pelayanan yang telah 

ditetapkan perlu untuk dilakukan dengan sesuai dan sebaik 

mungkin, karena peraturan dan standar pelayanan yang telah 

dibuat memiliki tujuan yang diinginkan yaitu masyarakat merasa 

puas dan senang dengan jasa pelayanan yang diberikan. 
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Berikut hasil wawancara kepada Bapak Fahrudin Amin 

Supriyadi salah satu pegawai Bank BPD DIY Cabang Bantul 

terkait kedisplinan pegawai dalam melakukan pelayanan, yaitu: 

“harus disiplin dalam berinteraksi dengan masyarakat 

apalagi terkadang masyarakat kan beda-beda pendapatnya, 

disiplin yang harus sesuai sama standarnya. Disiplin 

sesuai standarnya contohnya kalau senyum dengan baik 

dan sesuai, menyapa pelanggan dengan ucapan selamat 

pagi, selamat siang dan juga memberi salam dengan benar 

dan sesuai” 

(Fahrudin Amin, Hasil Wawancara, 5 Desember 2016) 

 

 

Berdasarkan hasil wawancara diatas yaitu kedisiplinan 

yang wajib diterapkan oleh pegawai dalam memberikan 

layanan kepada masyarakat/pelanggan sebagai penerima 

layanan. Kedisiplinan yang diterapkan kepada pegawai berupa 

untuk kepentingan diri sendiri, kedisiplinan organisasi dan 

untuk kepentingan pelanggan. Pegawai harus disiplin dalam 

hal berpenampilan, berpakaian dan berbicara. Pegawai yang 

memberikan layanan kepada pelanggan selalu berinteraksi dan 

berkomunikasi sehingga kedisiplinan wajib untuk diterapkan. 

Kedisiplinan yang sesuai dengan norma-norma yang ada dan 

tidak keluar dari ranah norma tersebut. Menghasilkan 

pelayanan yang berjalan dengan baik dan lancar dengan 

kedisiplinan yang diterapkan dalam memberikan pelayanan 

kepada pelanggan. 

 



121 
 

3.2.2. Kehandalan (Reliability) 

3.2.2.1. Penggunaan Alat Bantu dalam Pelayanan 

Dalam melakukan pelayanan yang diberikan kepada 

masyarakat/pelanggan sebagai penerima pelayanan adanya alat 

bantu yang digunakan dalam sebuah organisasi yaitu digunakan 

sebagai pendukung dalam melakukan pelayanan. Alat bantu yang 

disediakan sebagai pendukung digunakan sesuai dengan fungsi 

dan tugasnya. Alat bantu tersebut digunakan dalam waktu 

pelayanan untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat/ 

pelanggan. 

Menurut observasi hasil penelitian Bank BPD DIY Cabang 

Bantul fasilitas yang tersedia cukup baik dan lengkap sesuai 

dengan standar dan kulitas pelayanan yang diinginkan oleh 

masyarakat/pelanggan. Alat bantu yang disediakan untuk 

membantu dalam proses pelayanan digunakan sebagai 

pendukung. Alat bantu yang sudah digunakan sesuai dengan 

fungsinya oleh pegawai sebagai pemberi layanan. Pegawai 

mampu menggunakan peralatan yang disediakan sebagai 

pendukung dalam proses pelayanan. Penggunaan alat bantu yang 

sesuai dengan fungsinya memberikan dampak yang baik dalam 

sebuah organisasi. Pemberitahuan dan pembelajaran kepada 

pegawai dalam menggunakan alat bantu yang disediakan menjadi 

hal yang dilakukan di Bank BPD DIY Cabang Bantul. 
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Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Arum Sari Andayani 

terkait penggunaan alat bantuoleh pegawai Bank BPD DIY 

Cabang Bantul, yaitu: 

“untuk pegawai ada tranning/pelatihannya pendidikan 

kelas, jadi segalam macam hal yang belum diketahui 

oleh pegawai akan diberikan penjelasan saat tranning itu 

termasuk penggunaan alat bantu. Untuk pegawai baru 

diberikan dengan masa on the job tranning yaitu selama 

6 bulan diputar disetiap bagian/bidang pertiap bulannya, 

jadi pegawai mengerti segala bidang. Setelah 6 bulan 

akan menetap di satu (1) bidang yang telah ditetapkan 

oleh pusat” 

(Arum Sari, Hasil Wawancara, 8 Desember 2016) 

 

Penggunaan alat bantu yang digunakan oleh pegawai 

sebagai alat pendukung dalam memberikan pelayanan kepada 

masyarakat, dengan contoh mesin penghitung uang secara 

otomatis, cahaya UV, dll. Pegawai diberikan pelatihan khusus 

termasuk dengan tranning ketika menjadi pegawai baru di Bank 

BPD DIY Cabang Bantul. Setelah tranning pegawai melakukan 

masa on the job tranning dengan jangka waktu 6 bulan. Hal ini 

menjadi pelatihan yang mendasar untuk pegawai Bank BPD DIY 

termasuk Bank BPD DIY Cabang Bantul, sehingga tidak hanya 

penggunaan alat bantu yang dapat digunakan oleh pegawai tetapi 

pegawai mampu menguasai bidang/bagian yang adai di Bank 

BPD DIY Cabang Bantul sebelum ditetapkannya sebagai pegawai 

yang tetap di bidang masing-masing. Hal ini menjadi nilai yang 

baik karena pegawai dituntut untuk dapat mengerti dan 
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mengetahui tugas dan fungsi dari masing-masing bidang atau 

bagian. 

3.2.2.2. Kemampuan Daya Saing 

Daya saing dalam dunia perbankan semakin tahun semakin 

pesat dan erat. Bank-bank swasta bahkan semakin bermunculan 

sehingga memberikan banyak pilihan kepada masyarakat dalam 

memberikan kepercayaan kepada bank yang akan dipercayai 

terutama dalam hal menabung. Berbagai masyarakat memerlukan 

bank untuk menyimpan dana yang dimiliki setiap individu 

sehingga masyarakat tidak asal dalam memberikan kepercayaan 

kepada Bank yang akan dituju. Setiap Bank perlu memiliki 

kemampuan dalam menghadapi daya saing sehingga membuat 

masyarakat tetap memberikan kepercayaan penuh kepada bank 

tersebut termasuk Bank BPD DIY Cabang Bantul perlu adanya 

kemampuan daya saing dalam menghadapi daya saing yang 

semakin erat setiap tahunnya. Kualitas tinggi yang dimiliki 

menjadi nilai tambah dalam meyakinkan kepercayaan kepada 

masyarakat. Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Arum Sari 

Andayani sebagai penyelia pelayanan di Bank BPD DIY Cabang 

Bantul, yaitu: 

“kami terus mengembangkan e-banking yang belum kami 

miliki saat ini, kami memiliki pelayanan yang berbasis budaya 

sehingga masyarakat/pelanggan tetap ada pada ciri khas Bantul, 

mengutamakan kualitas dan kompetensi pegawai dalam 

memberikan pelayanan, pendekatan PNS dan fokus pada 

UMKM” 
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(Ibu Arum Sari Andayani, hasil wawancara, 8 Desember 2016) 

 

Bank BPD DIY Cabang Bantul dalam memenangkan 

pertarungan yaitu daya saing semakin tinggi dan erat antar Bank 

lain yaitu dengan terus mengembangkan e-banking yang belum 

dimiliki oleh Bank BPD DIY Cabang Bantul, menjadi perbedaan 

dengan daya saing antar Bank lain yang sudah menggunakan 

pelayanan tersebut terlebih dahulu. Bank BPD DIY Cabang 

Bantul lebih “berbudaya” diantara bank-bank lainnya, yaitu 

dengan khas-khas dan sentuhan budaya Jawa yang masih kental 

termasuk kerjasama dengan Samsat Yogyakarta mengenai e-

Samsat untuk memudahkan masyarakat dalam memperpanjang 

Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK). Bank BPD DIY Cabang 

Bantul lebih berani dalam bersaing dengan bank lainnya dengan 

pendekatan Pegawai Negeri Sipil dan memfokuskan dengan pasar 

mikro, kecil dan menengah (UMKM), serta memperhatikan 

kompetensi dan mengedepankan kualitas pegawai Bank BPD 

DIY Cabang Bantul dengan memberikan berbagai pelatihan untuk 

meningkatkan kualitas dan kompetensi pegawai. 

 

 

3.2.3. Respon/ketanggapan (Responsiviness) 

3.2.3.1. Pegawai Melakukan Pelayanan dengan Cepat 

Pelayanan dengan cepat, tidak asal-asalan, tidak berbelit-belit 

tetapi pelayanan yang digunakan tidaklah membuang waktu yang lama 
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yaitu sebagai kunci sukses pelayanan yang berhasil dan diinginkan 

masyarakat. menggunakan waktu dengan sebaik-baiknya yang 

ditekankan dalam sebuah organisasi. Kecepatan waktu dalam 

memberikan pelayanan sangatlah diharapkan masyarakat karena 

masyarakat tidak nyaman untuk menunggu terlalu lama. Penggunaan 

waktu yang cepat memberikan dampak yang baik karena masyarakat 

akan merasa nyaman dan percaya akan kecepatan waktu yang 

digunakan sehingga tidak diragukan lagi akan kecepatan waktu yang 

dimiliki. Masyarakat sebagai penerima pelayanan tidak membutuhkan 

waktu tunggu yang lama dan menyita waktu yang cukup lama, karena 

jika hal tersebut terjadi akan membuat masyarakat merasa tidak 

nyaman dan tidak puas dengan pelayanan yang diberikan. 

Bank BPD DIY Cabang Bantul mengutamakan pelayanan dengan 

cepat, dengan jangka waktu yang tidak terlalu lama. Bank BPD 

Cabang Bantul mengetahui bahwa ketika pegawai melakukan 

pelayanan dengan waktu yang cukup lama, maka masyarakat ataupun 

pelanggan akan merasa tidak nyaman dengan menunggu terlalu lama. 

Masyarakat dan pelanggan sebagai penerima pelayanan yang 

diinginkan. Terkadang tidaklah sama kepentingan masyarakat ataupun 

pelanggan. Dalam hal ini Kepala Bidang Pelayanan mengatakan bahwa 

selalu mengedepankan kecepatan pelayanan. Tentu dalam kecepatan 

pelayanan tetap melihat sesuai kebutuhan yang dibutuhkan, sehingga 

dengan pelayanan yang cepat tetap sesuai dan tidak asal-asalan. 
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Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Fahrudin Amin yang 

menjadi salah satu pegawai Bank BPD DIY cabang Bantul terkait 

kecepatan pegawai dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat 

yaitu sebagai berikut: 

“dalam melakukan pelayanan mungkin ada penambahan 

Sumber Daya Manusia (SDM) lagi untuk pelayanan dengan 

cepat. Kalau untuk sekarang Bank BPD DIY Cabang Bantul 

sudah cukup baik dalam hal kecepatan, tetapi akan lebih baik 

jika penambahan SDM ditingkatkan lagi terutama pada 

pelayanan yang berbasis online perlu kecepatan dalam 

menanganinya” 

(Fahrudin Amin, Hasil Wawancara, 5 Desember 2016) 

 

Dalam melakukan pelayanan Sumber Daya Manusia (SDM) 

sangat berperan penting dalam proses pelayanan. Sumber Daya 

Manusia sebagai faktor utama dalam melakukan pelayanan dalam 

keaktifan berjalannya proses pelayanan. Bank BPD DIY Cabang 

Bantul memiliki Sumber Daya Manusia yaitu pegawai. Kualitas 

Sumber Daya Manusia juga diperhatikan dalam hal ini.  Dengan 

pegawai memiliki kualitas yang cukup baik akan memperoleh 

penilaian kinerja yang baik pula termasuk dalam hal kecepatan 

bekerja yaitu kecepatan dalam memberikan pelayanan kepada 

masyarakat. Dengan pegawai BPD DIY Cabang Bantul yang 

banyak akan mempercepat proses pelayanan yang sesuai dengan 

bidang kerja masing-masing pegawai. 

Sama halnya mengenai penerapan pelayanan dengan cepat yang 

diberikan oleh masyarakat, sesuai dengan hasi wawancara salah satu 
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pelanggan Bank BPD DIY Cabang Bantul yaitu Ibu Wagiyem, 

megenai pelayanan yang diberikan: 

“kadang kalau lagi ramai pasti pelayanannya jadi lumayan 

lama dan antri banyak, soalnya tidak sesuai dengan jumlah 

pelanggan yang datang dan pegawai yang melayani” 

(Ibu Wagiyem, Hasil Wawancara, 18 Desember 2016) 

 

Memberikan layanan kepada masyarakat dengan cepat dan 

menambah kecepatan pegawai dalam melakukan pelayanan kepada 

masyarakat/pelanggan perlu dilakukan dan selain yaitu melakukan 

pelayanan dengan respon yang baik diterima oleh masyarakat akan 

memiliki nilai baik dalam hal pelayanan yang diberikan terutama 

ketika masyarakat/pelanggan yang ramai berdatangan ingin setor 

ataupun tarik dalam tabungan. Layanan yang cepat dilakukan dengan 

mengikuti proses yang telah ditetapkan dan tidak mengandung 

kesalahan sangat perlu diterapkan dalam hal melayani masyarakat. 

dalam hal layanan yang cepat dan mengikuti prosedur yang ditetapkan 

Bank BPD DIY Cabang Bantul telah menerapkan hal tersebut, dan 

dimana Bank BPD DIY Cabang Bantul melakukan pelayanan dengan 

cepat dan mengikuti prosedur yang telah ditetapkan kepada Bank BPD 

DIY Cabang Bantul. Kecepatan dalam melakukan pelayanan memang 

menjadi target unggul yang perlu dimiliki dan dilakukan. Melihat 

persaingan yang semakin erat dengan bank-bank lain dalam 

memberikan pelayanan. Bank BPD DIY Cabang Bantul menerapkan 

dalam hal kecepatan ketika memberi layanan kepada masyarakat. 
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Hasil wawancara kepada masyarakat memberikan gambaran bahwa 

pelayanan yang diberikan oleh Bank BPD DIY Cabang Bantul 

terkadang tidak sesuai dengan keinginan masyarakat dalam hal 

kecepatan memberikan pelayanan yang dilihat dari banyaknya 

pelanggan yang hadir di kantor untuk melakukan pelayanan dengan 

Bank BPD DIY Cabang Bantul. Selain itu sama halnya dengan hasil 

wawancara dengan Pegawai Bank BPD DIY Cabang Bantul yang 

menjelaskan bahwa perlunya penambahan Sumber Daya Manusia 

(SDM) dalam memberikan pelayanan dengan cepat agar masyarakat 

tidak mengunggu waktu cukup lama. Hal ini menjadi catatan dalam 

memperbaiki kekurangan yang diperlukan oleh Bank BPD DIY 

Cabang Bantul. 

3.2.3.2. Pegawai Melakukan Pelayanan dengan Tepat 

Dalam melakukan pelayanan yang diberikan kepada masyarakat 

sebagai penerima pelayanan diharapkan melakukan pelayanan yang 

tepat sasaran. Melakukan pelayanan yang tepat yaitu dari segi waktu 

dan segi sasaran dengan melihat dari beberapa aspek dalam melakukan 

pelayanan. Salah satu cara pelayanan yang dilakukan berjalan sesuai 

dengan prosedur yang ada yaitu melakukan pelayanan dengan tepat. 

Pelayanan yang dilakukan dengan tepat termasuk menetapkan teknik 

pencapaian, prosedur, dan metode. Dalam hal ini akan menentukan 

penilaian terhadap pelayanan yang diberikan, baik pelayanan secara 

manual maupun pelayanan dengan menggunakan peralatan. 
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Pegawai sangat berperan dalam hal ini, dimana pegawai yang 

langsung melakukan pelayanan kepada masyarakat, pegawai yang 

langsung berinteraksi kepada masyarakat. Pegawai perlu menerapkan 

pelayanan yang tepat. Pelayanan yang dilakukan dengan cepat atau 

kecepatan dalam menyelesaikan layanan perlu disamakan dengan 

layanan yang tepat. Layanan yang tepat sasaran, layanan yang sesuai 

dengan kebutuhan pelanggan yang diinginkan. 

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Puji Astuti mengenai 

keluhan yang dialami dalam menerima pelayanan Bank BPD DIY 

Cabang Bantul, yaitu: 

“jaringannya kadang mati, sehingga saya tidak bisa 

transaksi dan gagal bertransaksi menggunakan mesin ATM. Itu 

yang sering saya keluhkan sama pegawai Bank BPD DIY 

Cabang Bantul. Semoga tidak mati-mati lagi, jadinya lebih 

nyaman kalu mau bertransaksi di Bank BPD DIY Cabang 

Bantul.” 

(Ibu Puji Astuti, Hasil Wawancara, 18 Desember 2016) 

 

Dalam melakukan pelayanan dengan tepat Bank BPD DIY Cabang 

Bantul menerapkan kepada pegawai untuk memberikan pelayanan 

dengan tepat dan sesuai dengan kebutuhan pelanggan tetapi ada 

beberapa hal yang belum dilakukan dengan tepat. Bank BPD DIY 

Cabang Bantul menjadi pelayanan yang berhubungan dengan uang 

sehingga wajib untuk pegawai tepat dalam melakukan pelayanan 

kepada masyarakat. Bank BPD DIY Cabang Bantul tidak adanya 

kesalahan dalam perhitungan atau tingkah laku dalam memberikan 

pelayanan. Ketika terjadi pelayanan yang tidak tepat dengan tujuan 
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atau sasaran yang telah ditetapkan sehingga adanya evaluasi dan tindak 

lanjut agar dapat menuntaskan permasalahan tersebut. Bank BPD DIY 

Cabang Bantul berhubungan langsung dan memerlukan jaringan 

sebagai akses pelayanan masyarakat yang digunakan 

masyarakat/pelanggan dalam bertransaksi menggunakan mesin ATM 

sebagai pelayanan menarik atau berbagai pelayanan yang disediakan 

langsung oleh mesin ATM Bank BPD DIY Cabang Bantul. 

3.2.3.4. Pegawai Melakukan Pelayanan dengan Teliti 

Ketelitian dalam melakukan hal sangat penting terutama dalam hal 

memberikan pelayanan kepada masyarakat yang sebagai penerima 

pelayanan. Ketelitian yang dimiliki untuk jangka waktu yang lama 

yaitu dalam hal pelayanan. Ketelitian dapat dilakukan dari beberapa 

aspek, seperti ketelitian dalam hal waktu dan perhitungan. Ketelitian 

dalam hal yang bersifat rahasia menjadi hal yang diperhatikan. Sesuatu 

hal yang menjadi rahasia sehingga tidak semua pihak dapat 

mengetahui yaitu dengan teliti dan menjaga kerahasiaan yang dimiliki 

dalam organisasi. 

Pelayanan yang diberikan sesuai dengan kebutuhan masyarakat 

sebagai penerima pelayanan didasari dengan pelayanan yang dilakukan 

dengan teliti sehingga sesuatu hal yang terjadi kesalahan sangat kecil 

angkanya. Ketelitian dalam hal memberikan pelayanan dengan sesuai 

tata cara dan prosedur yang telah ditetapkan dan wajib untuk 

dilakukan. Ketelitian yang perlu dimiliki dalam memberikan pelayanan 
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kepada masyarakat. ketelitian yang didukung dengan waktu yang tidak 

terburu-buru akan membuat ketelitian memiliki angka yang besar, 

karena ketelitian perlu konsentrasi dan fokus yang cukup baik. 

Konsentrasi dan fokus yang dilakukan dan dimilki pemberi layanan 

ketika dalam melakukan proses pelayanan. kosentrasi dan fokus 

terhadap hal yang perlu untuk dilakukan dalam melakukan pelayanan. 

Bank Pembangunan Daerah Istimewa Yogyakarta Cabang Bantul 

sangat perlu ketelitian yang tinggi karena pelayanan yang diberikan 

berhubungan dengan keuangan. Ketelitian yang tinggi perlu dimiliki 

Bank BPD DIY Cabang Bantul terkait perhitungan angka dalam hal 

keuangan. Ketelitian dalam hal tanda tangan pegawai Bank BPD DIY 

Cabang Bantul harus mampu menelaah dengan benar tanda tangan 

pelanggan. Dalam menelaah tanda tang sangat perlu dimiliki oleh 

pegawai Bank BPD DIY Cabang Bantul dengan pelatihan dan bekal 

yang diberikan sehingga pegawai mampu menguasai dan menelaah 

tanda tangan pelanggan. 

Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu pegawai Bank 

Pembangunan Daerah di Daerah Istimewa Yogyakarta Cabang Bantul 

Bapak Fahrudin Amin terkait dengan ketelitian pegawai dalam 

memberikan pelayanan kepada masyarakat: 

“harus, pegawai harus teliti terutama dalam perhitungan di 

Bank BPD DIY Cabang Bantul ini. Selain itu pegawai juga 

harus bida menelaah tanda tangan pelanggan. karena itu harus 

ditelaah takut ada pemalsuan tanda tangan” 

(Fahrudin Amin, Hasil Wawancara, 5 Desember 2016) 
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Ketelitian yang wajib dimiliki dan diperhatikan oleh pegawai 

dalam memberikan pelayanan. Dengan ketelitian yang dimiliki oleh 

pegawai Bank BPD DIY Cabang Bantul maka akan mengurangi atau 

memperkecil angka kesalahan yang dilakukan dalam memberikan 

pelayanan kepada pelanggan termasuk dalam perhitungan uang yang 

disampaikan oleh pelanggan. Ketelitian yang dilakukan oleh pegawai 

Bank BPD DIY Cabang Bantul akan meningkatkan kualitas pelayanan. 

pelanggan akan merasa nyaman dan percaya ketika ketelitan yang 

diterapkan dalam melakukan pelayanan. Pelanggan berharap bahwa 

pegawai yang melakukan pelayanan atau memberi pelayanan yaitu 

dengan ketelitian yang tinggi. Kesalahan yang dilakukan bahkan tidak 

pernah dilakukan dalam hal memberikan layanan. 

3.2.3.4. Kemudahan dalam Proses Pelayanan 

Kemudahan dalam proses pelayanan yang diperoleh oleh 

pegawai sebagai pemberi pelayanan dan masyarakat/pelanggan sebagai 

penerima pelayanan dengan adanya kerjasama diantara penerima dan 

pemberi pelayanan. Dalam memberikan pelayanan dengan 

menggunakan prosedur dan tata cara pelayanan yang telah ditetapkan 

akan menjadikan proses pelayanan yang mudah sehingga penerima 

pelayanan mendapatkan pelayanan yang sesuai dengan kebutuhan yang 

diinginkan. 

Bank BPD DIY Cabang Bantul secara pasti akan menyusun dan 

mempersiapkan sebaik mungkin dalam memberikan layanan untuk 
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masyarakat. Dengan persiapan yang sesuai dengan ketentuan yang 

telah ditetapkan diharapkan dapat berjalan dengan baik. Fasilitas yang 

tersedia, pegawai dan petugas yang memiliki tugas masing-masing 

dalam proses layanan disusun dengan baik. Masyarakat/pelanggan 

tidak merasa kesulitan dalam melakukan layanan kepada Bank BPD 

DIY Cabang Bantul. Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu 

masyarakat/pelanggan yaitu Ibu Sri mengenai kemudahan dalam 

proses pelayanan: 

“kalau tentang kemudahan, terkadang saya merasa sulit 

ketika menggunakan mesin ATM kalau sedang transkasi atau 

kirim uang dengan sendiri. Kadang ada yang tidak dimengerti 

dan takut salah, jadi saya minta tolong sama pegawai atau 

satpam di Bank BPD DIY Cabang Bantul” 

(Ibu Sri, Hasil Wawancara, 18 Desember 2016) 

 

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Sri yang menggunakan 

mesin ATM merasa ada kesulitan ketika sedang menggunakan hal 

tersebut, namun pernyataan salah satu masyarakat/pelanggan Bank 

BPD DIY Cabang Bantul memberi pernyataan bahwa ketika 

masyarakat/pelanggan mengalamin kesulitan semaksimal mungkin 

pegawai bahkan satpam yang bertugas membantu kesulitan yang 

dialami oleh masyarakat/pelanggan ketika sedang bertransaksi 

termasuk sedang bertransaksi menggunakan mesin ATM yang tersedia 

di Bank BPD DIY Cabang Bantul. 

3.2.3.5. Merespon Keluhan Pelanggan 

Dalam memperoleh umpan balik dari masyarakat atas pelayanan 

yang diberikan, perlu disediakan akses kepada masyarakat untuk dapat 
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memberikan informasi berupa pendapat, saran, atau kritik sebagai 

pengaduan dalam bentuk lisan atau tertulis. Memiliki berbagai cara 

dalam menyampaikan keluhan yang dirasakan dan dialami oleh 

masyarakat. Dalam hal memberikan pelayanan terkadang memiliki 

kesalahan kecil ataupun besar yang membuat masyarakat sebagai 

penerima pelayanan tidak merasa puas terhadap pelayanan yang 

diterima atau pelayanan yang tidak sesuai dengan kebutuhan dan 

keinginan.  

Dalam melakukan pelayanan untuk masyarakat sebagai penerima 

pelayanan (pelanggan), pasti ada kekurangan-kekurangan dalam 

melakukan pelayanan dalam jangka waktu yang cepat maupun dalam 

jangka waktu yang lama. Kekurangan yang terjadi berasal dari 

beberapa aspek dalam prosedur pelayanan maupun tata cara pelayanan, 

sehingga akan menimbulkan keluhan masyarakat yang disampaikan 

kepada pihak terkait pemberi layanan karena masyarakat merasa tidak 

nyaman dan pelayanan yang diberikan tidak sesuai dengan kebutuhan 

ataupun sesuai dengan yang diinginkan. Keluhan masyarakat atau 

pelanggan menjadi hal yang tetap dianggap baik karena keluhan 

tersebut dapat dikategori sebagai saran atau masukkan untuk dapat 

melakukan pelayanan yang lebih baik. 
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1.9.Gambar Kotak Saran Bank BPD DIY Cabang Bantul 

 

 

Bedasarkan hasil wawancara dengan salah satu pegawai Bank 

BPD DIY Cabang Bantul dengan Bapak Fahrudin Amin terkait 

pegawai dalam merespon keluhan yang disampaikan oleh masyarakat, 

yaitu: 

“Dalam merespon keluhan masyarakat bisa secara tertulis 

dan secara lisan. Jadi masyarakat bisa menyampaikan keluhan 

yang dirasakan yaitu bisa bentu kritik atau saran melalui tertulis 

dan lisan. Kalau secara lisan bisa langsung ke Costumer Service 

atau ke pegawai lainnya. Apapun keluhan itu pasti didengar dan 

diterima. Ada standar nya untuk menangani keluhan dan ada 

target waktu untuk menangani keluhan tersebut” 

 

Masyarakat pengguna layanan di Bank BPD DIY Cabang Bantul 

dapat menyampaikan keluhan secara langsung oleh pegawai di Bank 
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BPD DIY Cabang Bantul atau menyampaikan keluhan secara tertulis 

melalui kotak saran yang telah disediakan di kantor Bank BPD DIY 

Cabang Bantul atau dapat juga melalui online secara otomatis akan 

masuk ke website resmi yang dimiliki oleh Bank BPD DIY. Keluhan 

yang ditulis secara online dapat melalui website resmi Bank 

Pembangunan Daerah Istimewa Yogyakarta yaitu sebagai Bank BPD 

Pusat di Daerah Istimewa Yogyakarta. Keluhan yang sudah tertulis 

dalam website tersebut akan langsung mendapatkan tindak lanjut yang 

langsung diketahui oleh Bank BPD DIY Pusat sehingga tindak lanjut 

dari keluhan tersebut dapat diselesaikan dengan baik. Bank BPD DIY 

Cabang Bantul memiliki ketentuan dan target waktu dalam 

menyelesaikan keluhan dari masyarakat sebagai penerima pelayanan. 

Dengan adanya targert waktu dalam menyelesaikan keluhan tersebut 

mengharapkan keluhan tersebut dapat segera terselesaikan sehingga 

mampu mengetahui akar permasalahan dari adanya keluhan yang 

disampaikan oleh masyarakat. 

Keluhan yang sering disampaikan oleh masyarakat/pelanggan 

kepada Bank BPD DIY Cabang Bantul yaitu terkait masalah teknis 

yang dialami masyarakat/pelanggan ketika bertranksaksi dalam 

menabung, mengambil atau mengirim uang dalam mesin ATM. 

Keluhan yang diterima oleh Bank BPD DIY Cabang Bantul segera 

untuk ditindak lanjuti terkait dengan hal yang bersangkutan. Keluhan 

yang disampaikan dalam hal pelayanan Bank BPD DIY Cabang 
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Bantul sampai saat ini belum menerima keluhan disampaikan oleh 

masyarakat/pelanggan. Menurut hasil wawancara dengan Ibu Arum 

Sari Andayani sebagai Penyelia Pelayanan di Bank BPD DIY Cabang 

Bantul terkait keluhan yang telah diterima Bank BPD DIY Cabang 

Bantul yaitu: 

“keluhan yang biasa dialami lebih ke masalah teknis 

kalau sedang tranksaksi di ATM, ketika tranksaksi 

pengambilan uang tetapi uang ngga keluar atau pengiriman 

uang yang ngga sampai, biasanya itu karena jaringan yang 

ngga bagus. Kalau adanya keluhan itu pasti secara langsung 

jika mampu ditindak lanjuti sesegera mungkin untuk ditindak 

lajut, tapi kalau karena jaringan harus konfirmasi dulu sama 

pusat setelah itu baru pusat konfirmasi sama Artajasa sebagai 

kerjasama dalam jaringan. Jangka waktu konfirmasinya 3-7 

hari (seminggu).” 

(Arum Sari, Hasil Wawancara, 8 Desember 2016) 

 

Keluhan yang selama ini diterima oleh Bank BPD DIY Cabang 

Bantul hanya terkait dengan masalah teknis. Keluhan mengenai 

pelayanan yang tidak sesuai, berbelit-belit dan lama sampai sekarang 

belum mendengarkan keluhan tersebut, termasuk keluhan dalam kotak 

saran. Berdasarkan observasi kotak saran yang disediakan oleh Bank 

BPD DIY Cabang Bantul yaitu kotak saran tersebut tidak terisi oleh 

keluhan masyarakat/pelanggan. Keluhan untuk masalah pelayanan 

yang diberikan masyarakat/pelanggan belum mengalami keluhan 

kepada Bank BPD DIY Cabang Bantul. 

Berdasarkan hasil wawancara dengan Mbak Hanung Kumala Dewi 

selaku Costumer Service terkait keluhan yang disampaikan oleh 

masyarakat, yaitu: 
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 “kalau masalah keluhan pelayanan sampai sekarang belum 

ada, hanya mengenai penjelasan ketentuan dan syarat-syarat 

yang harus dipenuhi masyarakat dalam hal menabung. Biasanya 

masyarakat tidak mengerti secara langsung dengan apa yang 

dijelaskan, sehingga kami dengan sebaik mungkin menjelaskan 

kembali sampai masyarakat mengerti dengan yang kami 

sampaikan. Sejauh ini hanya terkait teknis saja yang masyarakat 

keluhkan kepada kami” 

(Hanung Kumala, Hasil Wawancara, 14 Desember 2016) 

 

Keluhan yang langsung diterima dan dialami oleh costumer service 

Bank BPD DIY Cabang Bantul yaitumengenai penjelasan yang secara 

jelas kepada masyarakat. masyarakat/pelanggan Bank BPD DIY 

Cabang Bantul yang terkadang belum mengerti langsung dengan apa 

yang dijelaskan oleh pegawai. Hal ini tidak sulit ketika pegawai 

menjelaskan kembali dengan baik mengenai hal-hal yang diperlukan 

oleh masyarakat. 

 

Dalam Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara No 63 

Tahun 2003 Tentang Pedoman Umum Pelayanan Publik yaitu 

menjelaskan ada bagian tentang penyelesaian pengaduan keluhan dari 

masyarakat. Mengatur hal yang berkaitan dengan pengaduan 

pelayanan publik yaitu: syarat minimal yang harus dipenuhi, prosedur 

atau tata cara penyelesaian pengaduan, pejabat yang berwewenang 

menangani aduan, prioritas penyelesaian, rekomendasi penyelesaian, 

dan lain-lain. 

Berdasarkan penjelasan diatas tentang penyelesaian pengaduan 

keluhan dari masyarakat yaitu harus sesuai dengan prosedur dan tata 
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cara penyelesaian yang telah ditetapkan. Prosedur dan tata cara dalam 

menyelesaikan keluhan dari masyarakat sebagai penerima layanan 

dibuat dengan tujuan pemberi dan penerima layanan mengetahui 

proses pelayanan yang diberikan dan diterima. Dalam menyampaikan 

keluhan berupa aduan masyarakat ketika mengalami layanan yang 

tidak sesuai kebutuhan dan yang diharapkan yaitu sebuah organisasi 

memiliki pegawai yang berwewenang dalam menangani keluhan dan 

aduan tersebut, sehingga keluhan dan aduan tersebut dapat diselesaikan 

dengan baik dan sesuai dengan prosedur dan tata cara yang telah 

ditetapkan. 

 

3.2.4. Jaminan (Assurance) 

3.2.4.1. Keamanan dalam Proses Pelayanan 

Pelayanan yang diberikan perlu adanya keamanan dalam 

proses pelayanan tersebut. Keamanan yang diberikan menjadi 

jaminan kepada masyarakat/pelanggan ketika menerima 

layanan. Keamanan yang diterima oleh masyarakat/pelanggan 

menjadi hal utama dalam proses pelayanan, sehingga 

masyarakat/pelanggan tidak memiliki perasaan yang cemas dan 

gelisah ketika kemungkinan terjadi hal yang tidak diinginkan. 

Keamaan yang diberikan yaitu dalam hal data dan keamanan 

dalam hal fisik. Keamanan data yaitu data-data yang mendukung 

seperti hukum-hukum atau peraturan yang terkait dan keamanan 
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data-data masyarakat/pelanggan yang disimpan dengan rapi dan 

rahasia menjadi hal yang wajib di Bank BPD DIY Cabang 

Bantul. Keamanan dalam hal fisik yaitu dengan bantuan satpam 

yang menjaga dan membantu di Bank BPD DIY Cabang Bantul.  

Berdasarkan wawancara dengan Ibu Arum Sari Andayani 

mengenai keamanan dalam layanan Bank BPD DIY Cabang 

Bantul, yaitu: 

“satpam juga diberi pembekalan dalam membantu 

masyarakat bertranksaksi menggunakan ATM, selain dengan 

adanya keamanan untuk masyarakat satpam juga memberikan 

bantuan secara garis besar dalam hal bertransaksi bila 

masyarakat merasa kesulitan” 

(Arum Sari, Hasil Wawancara, 20 Desember 2016) 

 

Selain itu satpam yang menjaga dalam hal keamanan Bank 

BPD DIY Cabang Bantul juga mampu membantu 

masyarakat/pelanggan ketika sedang mengalami kesulitan saat 

bertranksaksi menggunakan mesin ATM. Satpam diberikan 

bekal dan pengetahuan sehigga ketika ada masyarakat yang 

merasa kesulitan satpam bisa membantu dengan baik dan 

melancarkan transaksi yang dibutuhkan oleh 

masyarakat/pelanggan. 

3.2.4.2. Laporan Pelayanan 

Laporan yang dibuat dalam setiap instansi atau perusahaan 

menjadi hal yang wajib untuk dimiliki. Laporan yang dibuat 

menjadi jaminan dalam hal telah terlaksananya tujuan-tujuan 
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yang telah direncanakan sebelumnya termasuk dalam hal 

pelayanan.  

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Arum Sari 

Andayani mengenai laporan yang dibuat oleh Bank BPD DIY 

Cabang Bantul, yaitu: 

“ada laporan-laporan yang dibuat dan harus dilaporkan, 

mengenai waktunya tidak sama dan pelaporan itu 

dilaporkan ke berbagai tujuan termasuk ke pusat dan 

tujuan lain. Laporan dibuat dengan berbagai bidang jadi 

sudah ada tugas masing-masing bidang dalam membuat 

laporan dan memberi laporan tersebut. Jika ada yang harus 

ditindak lanjuti pasti segera ditindak lanjuti pada hasil 

laporan tersebut” 

(Arum Sari, Hasil Wawancara, 20 Desember 2016) 

 

Laporan pelayanan yang berupa laporan yang dibuat oleh 

Bank BPD DIY Cabang Bantul sebagai bentuk tanggung 

jawab dan jaminan kepada masyarakat dalam melakukan 

pelayanan kepada masyarakat, termasuk dengan laporan 

keluhan yang masuk dibuat dan dilaporkan oleh Bank BPD 

DIY Cabang Bantul. Laporan terkait hal lain juga dilaporkan 

sesuai dengan bidang dan tugas masing masing pegawai. 

 

 

3.2.5. Empati (Empathy) 

Empati adalah bentuk perhatian yang diberikan kepada 

pemohon dan penerima layanan. Bentuk perhatian yang diberikan 

salah satunya dengan mendahulukan kepentingan pelanggan 

dalam melakukan pelayanan. Bentuk perhatian dalam melakukan 
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pelayanan yaitu dengan cara kemudahan yang dimiliki dalam 

melakukan hubungan komunikasi yang baik dengan pelanggan 

dan memahami kebutuhan pelanggan. Bentuk perhatian yang 

diberikan kepada pelanggan tentu sangat berpengaruh dengan nilai 

pelayanan yang akan diberikan. Empati yang dilakukan dengan 

baik menjadi salah satu tolak ukur dalam kualitas pelayanan yang 

diberikan.   

3.2.5.1. Mendahulukan Kepentingan Pelanggan 

Dalam melakukan pelayanan yaitu harus dengan 

berorientasi kepada kepentingan pelanggan yang menjadi sasaran 

utama dalam melakukan pelayanan. Mendahulukan kepentingan 

masyarakat dengan banyak mendengarkan pada sesuatu hal yang 

menjadi kebutuhan, keinginan masyarakat dan mendengarkan apa 

yang tidak disukai oleh masyarakat dalam hal memberikan atau 

menerima layanan. Kepentingan pelanggan penting untuk 

diperhatikan dan didahulukan dalam memberikan layanan. Hal 

tersebut didukung dengan adanya komunikasi yang baik sehingga 

dapat memberikan pelayanan dengan baik. Memenuhi kebutuhan 

masyarakat perlu adanya peran masyarakat sebagai wujud 

partisipasi sosial. Kerjama sama antara pemberi pelayanan dengan 

penerima pelayanan akan memudahkan proses pelayanan yang 

dibutuhkan dan diinginkan. Kebutuhan masyarakat sebagai 

penerima pelayanan sangat diperhatikan dalam hal memberikan 
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pelayanan sehingga dengan mengetahui kebutuhan yang 

diperlukan masyarakat akan mengetahui pelayanan yang 

diberikan. 

Hubungan antara pemberi layanan dan penerima layanan 

dilakukan dengan hubungan yang seimbang, selaras dan serasi. 

Kepentingan pribadi yang lebih diutamakan dapat berakibat 

penindasan dan pertentangan, sedangkan kepentingan 

masyarakat/pelanggan terlalu diutamakan yang tidak sesuai 

dengan ketentuan yang telah ditetapkan dapat berakibat 

masyarakat/pelanggan akan hilang harkat dan martabat hanya 

menganggap sebagai alat, mesin atau robot. Hubungan pemberi 

layanan dan penerima layanan saling bekerjasama dengan 

terciptanya layanan yang sesuai ketentuan yang telah ditetapkan 

dan sesuai dengan kebutuhan yang diharapkan. 

Dalam hal mendahulukan kepentingan masyarakat yaitu 

pelanggan sebagai penerima layanan setiap organisasi memiliki 

perilaku untuk dilakukan dalam memberi pelayanan kepada 

masyarakat. Salah satu hal dengan mendahulukan kepentingan 

masyarakat dalam proses pelayanan. Masyarakat yang memiliki 

kebutuhan dan kepentingan sesuai dengan individunya yang perlu 

mendapatkan pelayanan yang sesuai yaitu pelayanan yang 

diterima oleh masyarakat pelayanan yang baik. Secara umum 

mendahulukan kepentingan masyarakat harus diterapkan di 
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sebuah organisasi dalam melakukan pelayanan yang diberikan 

kepada masyarakat. Bank Pembangunan Daerah di Daerah 

Istimewa Yogyakarta Cabang Bantul telah menerapkan dalam hal 

mendahulukan kepentingan masyarakat yang memiliki kebutuhan 

masing-masing. Mendahulukan kepentingan masyarakat didukung 

dengan waktu yang sesuai dengan layanan yang diberikan.  

3.2.5.2. Pegawai Melayani dengan Sikap Ramah 

Sikap pegawai merupakan bentuk perasaan atau reaksi terhadap 

suatu hal yang datang dari luar terhadap diri sendiri. Sikap ramah 

yang perlu dimiliki oleh pegawai dalam memberikan layanan 

kepada masyarakat dan menjadi kualitas pelayanan dalam sebuah 

organisasi. Sikap ramah yang ditunjukkan pegawai yaitu dengan 

cara berbicara maupun dengan respon yang baik kepada 

pelanggan. Melayani dengan sikap ramah perlu ditemui dalam 

melakukan pelayanan. Sikap ramah menjadi salah satu hal yang 

diperhatikan dalam memberi dan menerima pelayanan. 

Bank BPD DIY Cabang Bantul pegawai diwajibkan untuk 

selalu bersikap ramah dalam melayani masyarakat. sikap ramah 

menjadi salah satu hal penting dalam terwujudnya pelayanan yang 

baik dan sesuai dengan standar pelayanan yang telah ada. 

Pelayanan yang baik terpengaruh pula dengan bersikap ramah. 

Bank BPD DIY Cabang Bantul mengedepankan sikap ramah yang 
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harus dimiliki oleh pegawai terutama kepada pegawai yang 

langsung berinteraksi kepada masyarakat umum.  

Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu pegawai Bank 

Pembangunan Daerah di Daerah istimewa Yogyakarta Cabang 

Bantul Bapak Fahrudin Amin terkait sikap ramah yang perlu 

dimiliki oleh pegawai dalam melayani masyarakat, yaitu:  

“sikap ramah memang wajib diterapkan, kelebihan 

kita adalah saat pelanggan datang ke bagian costumer 

service dan teller pegawai selalu melakukan 3 S yaitu 

Senyum, Sapa, dan Salam dan sikap yang ditunjukkan 

dengan simbol tangan maaf yang diberikan kepada 

pelanggan” 

(Fahrudin Amin, Hasil Wawancara, 5 Desember 2016) 

 

Terkait hasil wawancara diatas yaitu Bank BPD DIY Cabang 

Bantul telah menerapkan sikap ramah yang wajib dimiliki setiap 

pegawai Bank BPD DIY Cabang Bantul. Terutama wilayah 

Kabupaten Bantul yang masih lekat dengan budaya lokal yaitu 

budaya Jawa. Keramahan pegawai sangat diperhatikan oleh 

masyarakat dalam memberikan pelayanan. Pegawai berinteraksi 

secara langsung dengan masyarakat dan masyarakat mampu 

menilai dengan yang diterima. Bank BPD DIY Cabang Bantul 

menerapkan 3 S yaitu Senyum, Sapa, dan Salam yang dilakukan 

oleh setiap pegawai dalam memberikan pelayanan kepada 

masyarakat/pelanggan. Senyum, Sapa dan Salam selalu dilakukan 

setiap harinya dalam waktu kerja di Bank BPD DIY Cabang 
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Bantul. Hal tersebut menjadi salah satu ciri khas dalam sebuah 

organisasi. 

3.2.5.3. Pegawai Melayani dengan Sikap Sopan Santun 

Kesopanan adalah perilaku yang dilakukan semasa hidup 

timbul dari pergaulan dalam masyarakat tertentu. Kesopanan pada 

dasarnya adalah kebiasaan dan kepatutan yang berlaku. 

Kesopanan ditunjukkan dengan sikap dalam melakukan sesuatu. 

Sikap sopan dan santun yang mengalami pelanggaran akan 

mendapat celaan, cemoohan, pengucilan dari masyarakat saat 

berada ditempat tersebut. Sikap yang wajib dimiliki oleh pegawai 

dalam melayani masyarakat dan pelanggan yaitu memiliki sikap 

yang sopan dan santun. Sikap sopan dan santun salah satu sikap 

dari etika seseorang dalam melakukan berbagai hal berkaitan 

dengan berinteraksi dengan orang lain. Etika yang baik sangat 

perlu dimiliki dan diterapkan kepada pegawai.  

Pegawai Bank BPD DIY Cabang Bantul mengedepankan 

dan mengharuskan untuk selalu bersikap sopan dan santun kepada 

masyarakat atau pelanggan. Pegawai setiap hari selalu bertemu 

dengan masyarakat atau pelanggan yang berbeda-beda tanggapan 

ataupun sikap. Tetapi Bank BPD DIY Cabang Bantul tetap 

menginggatkan bahwa pegawai selalu bersikap sopan santun 

dengan kondisi apapun. Tidak hanya pegawai Bank BPD DIY 

Cabang Bantul, akan tetapi setiap orang perlunya memiliki etika 
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yang baik termasuk sopan santun. Etika yang mempelajari 

perbuatan-perbuatan tertentu dan jenis-jenis tingkah laku yang 

baik dan buruk, benar dan salah dengan menggunakan norma atau 

ukuran nilai sebagai kriterianya. 

Pegawai melayani dengan sikap sopan santun didukung 

dengan pegawai menggunakan bahasa jawa sebagai bahasa ketika 

berinteraksi dengan masyarakat/pelanggan ketika sedang 

memberikan pelayanan. bahasa jawa yang wajib dimiliki oleh 

pegawai Bank BPD DIY Cabang Bantul terlebih kepada daerah 

Bantul yang mayoritas yaitu penduduk dengan asal Jawa yang 

khas. Menurut hasil wawancara dengan Ibu Arum Sari Andayani 

sebagai Penyelia Pelayanan di Bank BPD DIY Cabang Bantul 

terkait dengan bahasa yang digunakan pegawai, yaitu: 

“pegawai juga harus bisa memakai bahasa jawa 

ketika komunikasi atau interaksi dengan pelanggan, karena 

itu sebagai pendukung dan menjadi keunggulan kami 

dalam memberikan pelayanan kepada pelanggan” 

(Arum Sari, Hasil Wawancara, 8 Desember 2016) 

 

 

Pegawai menggunakan bahasa jawa ketika berkomunikasi 

atau berinteraksi kepada masyarakat/pelanggan sehingga pegawai 

BPD DIY Cabang Bantul diwajibkan untuk dapat mengerti dalam 

penggunaan bahasa jawa. Penggunaan bahasa jawa ketika 

digunakan melayani masyarakat menjadi keunggulan dan 

kelebihan BPD DIY Cabang Bantul dalam memberikan 

pelayanan kepada masyarakat/pelanggan. Penggunaan bahasa 
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jawa dalam memberikan pelayanan menjadi perbedaan tersendiri 

antara BPD DIY Cabang Bantul dengan Bank lain terutama 

kepada Bank Swasta. Penggunaan bahasa jawa memang 

diterapkan dalam BPD DIY Cabang Bantul dalam memberikan 

pelayanan kepada masyarakat/pelanggan. 

3.2.5.4. Pegawai Melayani dengan tidak Diskriminatif 

(Membeda-Bedakan) 

Pada umumnya perbedaan setiap pelanggan dalam 

menerima dan merespon pelayanan yang diberikan tidak sama. 

Melakukan pelayanan kepada masyarakat/pelanggan sebagai 

penerima layanan tidak dengan membeda-bedakan satu sama lain. 

Pelayanan yang diberikan tidak melihat perbedaan status dan 

gender dari pelanggan tersebut. Pelayanan yang diberikan kepada 

masyarakat ataupun pelanggan sama pada umumnya. Pelanggan 

yang diberikan pelayanan dari masyarakat yang kurang mampu 

hingga masyarakat yang mampu dan termasuk Pegawai Negeri 

Sipil. Pelanggan yang memiliki kebutuhan dan sesuai dengan 

urusan masing-masing dari pelanggan. Melayani sesuai dengan 

kebutuhan pelanggan, dan sesuai dengan urutan saat akan 

melakukan pelayanan. 

Pelayanan yang diberikan yaitu sesuai dengan yang 

dibutuhkan kepada masyarakat atau pelanggan. Dalam melayani 

pelanggan tidak ada terkhususkan pelanggan yang didahului untuk 
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dilayani. Perbedaan akan terlihat jika kebutuhan dari masing-

masing masyarakat atau pelanggan tersebut, karena pelayanan 

yang diberikan adalah menyesuaikan dengan hal yang dibutuhkan 

dan diperlukan. 

3.2.5.5. Pegawai Melayani dan Menghargai Pelanggan 

Memberikan pelayanan dan menghargai pelanggan atau 

masyarakat sebagai penerima pelayanan. Memberikan pelayanan 

sesuai dengan kebutuhan dan yang diinginkan oleh pelanggan 

adalah salah satu tujuan dalam sebuah organisasi. 

Memaksimalkan dalam memberi layanan kepada pelanggan agar 

pelanggan merasa puas dengan pelayanan yang diterima. 

Pelayanan yang dilakukan dalam memberi masyarakat melihat 

dari ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan. 

Menurut Abrahan H. Maslow (1987:22) hierarki kebutuhan 

manusia salah satunya Self Actualization yaitu kebutuhan untuk 

dihargai menyangkut dengan hal-hal yang berhubungan dengan 

penghargaan sosial, pernyataan diri dan harga diri. Kebutuhan 

yang terakhir ini yang tertinggi adalah kebutuhan perwujudan diri, 

yang diungkapkan melalui kemampuan melaksanakan ide-ide dan 

prestasinya. Itu semua adalah kebutuhan-kebutuhan manusia 

sebagai makhluk sosial yang harus selalu mendapatkan perhatian 

yang mempunyai pengaruh dalam tingkah laku yang dikehendaki. 

Bila kebutuhan tidak terpenuhi akan menimbulkan masalah. 
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Dalam teori Abrahan H. Maslow diatas menjelaskan bahwa 

kebutuhan untuk dihargai menyangkut dengan hal-hal yang 

berhubungan dengan penghargaan sosial, pernyataan diri dan 

harga diri. Pelanggan dilayani sesuai dengan kebutuhannya dan 

kepentingan pelanggan diutamakan dalam memberikan pelayanan. 

Dengan mendahulukan kepentingan pelanggan, pelanggan akan 

merasa dirinya dihargai sebagai penerima layanan. Pelanggan 

yang merasa dihargai oleh pelayanan yang baik dan sesuai akan 

memberikan respon yang baik dan positif. Respon yang baik dan 

positif akan memiliki dampak yang cukup banyak terhadap 

kualitas pelayanan yang diberikan. Mendahulukan kepentingan 

pelanggan yang memiliki berbagai kebutuhan dan berbeda-beda 

menjadi tugas utama sebagai pemberi layanan yaitu pegawai.  

Berdasarkan hasil wawancara dengan Mbak Hanum 

Kumala Dewi yaitu salah satu costumer service Bank BPD DIY 

Cabang Bantul terkait dalam menghargai pelanggan dan melayani 

pelanggan: 

“kami memberikan arahan kepada pelanggan yang 

sudah menabung atau yang baru akan mulai menabung 

dengan sebaik mungkin. Jika ada kendala yang dialami 

dalam memberikan pejelasan kepada pelanggan, kami 

semaksimal mungkin memberikan arahan sampai pelanggan 

mengerti. Soalnya kadang ada pelanggan yang sudah 

dikasih tau tapi belum sepenuhnya mengerti, sehingga perlu 

diulang untuk pengarahan dan memberitahu.” 

(Hanum Kumala, Hasil Wawancara, 12 Desember 2016) 
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Pegawai Bank BPD DIY Cabang Bantul melakukan 

pelayanan dengan mendahulukan kepentingan pelanggan dan 

melayani pelanggan dengan baik dan sesuai pada ketentuan yang 

berlaku terutama pada pelayanan menabung yaitu kepada Pegawai 

Negeri Sipil dan masyarakat umum. Dengan melakukan layanan 

yang mendahulukan kepentingan pelanggan yaitu sudah menjadi 

hal yang wajib diterapkan dalam Bank BPD DIY Cabang Bantul. 

Bank BPD DIY Cabang Bantul memiliki tugas sebagai pemberi 

pelayanan kepada masyarakat yang memiliki kebutuhan dan 

memerlukan pelayanan di Bank BPD DIY Cabang Bantul yaitu 

pelayanan menabung, setor uang, kredit dan pembayaran lainnya. 
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Selain dengan pelayanan menabung yang peneliti jelaskan 

diatas tersebut, Bank BPD DIY memiliki keunggulan termasuk 

dimiliki oleh Bank BPD DIY Cabang Bantul yaitu terkait dengan 

e-Samsat mengenai pembayaran pajak kendaraan untuk 

masyarakat Yogyakarta termasuk dengan masyarakat wilayah 

Bantul. Layanan pembayaran pajak kendaraan bermontor secara 

online  melalui jaringan mesin Anjungan Tunai Mandiri (ATM) 

Bank BPD DIY yang bekerjasama dengan Samsat DIY. Hal ini 

mempermudah masyarakat dalam membayar pajak kendaraan. 

Masyarakat tidak perlu meluangkan waktu terlalu banyak dan 

lama dalam membayar pajak kendaraan yang dimiliki.  

Struk pembayaran di mesin ATM dan nomor referensi bukti 

dari pembayaran pada mesin KIOS Samsat melakukan pencetakan 

dan pengesahan STNK yaitu dengan cap yang secara otomatis 

akan diberikan oleh mesin Kios terebut. Hal tersebut menjadi 

proses perpanjang STNK, dan tidak menggunakan waktu yang 

lama dalam proses tersebut. Mengharapkan dengan layanan ini 

masyarakat patuh untuk selalu membayar pajak kendaraan yang 

dimiliki. 

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Sri Mulyani 

selaku Pimpinan Bidang Operasional dan Pelayanan mengenai e-

Samsat, yaitu: 

“keunggulan yang dimiliki kami yaitu kami bekerja sama 

dengan Samsat terkait perpanjang Surat Tanda Nomor Kendaraan, 
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termasuk masyarakat Wilayah Bantul mampu menggunakan 

mesin KIOS dengan mudah dan tidak perlu mengganti. Ini sangat 

membantu sekali agar masyarakat tidak perlu repot untuk ke 

Samsat langsung” 

(Sri Mulyani, Hasil Wawancara, 1 Desember 2016) 

 

Keunggulan yang dimiliki oleh Bank BPD DIY Cabang 

Bantul dimiliki juga oleh Bank BPD DIY Cabang lainnya, akan 

tetapi pelayanan ini belum dimiliki oleh bank-bank lain. 

Pelayanan yang diberikan menjadi keunggulan yang dimiliki, 

memudahkan masyarakat dalam pembayaran perpanjang STNK 

dan sangatlah membantu dengan pelayanan yang diberikan. 

Masyarakat/pelanggan yang sudah memiliki ATM dengan mudah 

mampu membayar perpanjangan STNK secara langsung dengan 

mesin KIOS yang ada di Bank BPD DIY Cabang Bantul. 
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1.10. Petunjuk Pembayaran untuk e-Samsat 

 

 

1.11. Mesin Kios e-Samsat Bank BPD DIY Cabang Bantul 
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