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Abstrak 

 
Pelayanan yang dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan dan keinginan masyarakat 

akan memberikan dampak yang baik dan respon positif. Semakin pesat setiap tahun termasuk di 

Tahun 2015-2016 daya saing dalam dunia perbankan di Indonesia terutama pada wilayah 

Daerah. Daya saing menunjukan ketahanan, kemampuan, keunggulan dan kualitas yang 

dimiliki setiap bank dalam memberikan pelayanan. Bank Pemerintah  Daerah di Daerah 

Istimewa Yogyakarta terutama Cabang Bantul harus mampu menjadi Bank yang terpercaya dan 

diminati masyarakat terutama pada pelayanan menabung. Standar dan kualitas pelayanan yang 

dimiliki mampu memberikan tolak ukur kepercayaan kepada masyarakat dalam memberikan 

pelayanan. Penelitian ini lebih mengarah kepada internal organisasi. Penelitian ini termasuk 

kategori penelitian kualitatif. Jenis data menggunakan data primer dan data sekunder. Teknik 

pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, observasi dan dokumentasi berupa foto 

ditambah dengan arsip dan file-file sebagai memperkuat penelitian. Analisis data menggunakan 

teknik analisis kualitatif dengan mengelola hasil wawancara, dokumen-dokumen atau file dan 

dokumentasi gambar untuk memperkuat penelitian. Standar dan kualitas pelayanan dapat 

mengetahui pelayanan yang diberikan sesuai dengan ketentuan yang terkait dengan respond an 

tanggapan langsung dari masyarakat sebagai pelanggan yang menerima layanan dari Bank 

BPD DIY Cabang Bantul. Menerapkan standar pelayanan yang sesuai dengan ketentuan yang 

berlaku, kualitas pelayanan yang memberikan keunggulan dan kualitas pelayanan belum tentu 

dan tidak padat ditemukan di Bank lain selain Bank BPD DIY Cabang Bantul. Kekurangan, 

kelemahan yang masih dimiliki tidak dapat dihindarkan yaitu dengan terus berinovasi dan 

mengembangkan dalam upaya mempertahankan dalam hal daya saing di Bank lain terutama 

dengan Bank non Pemerintah Daerah atau Swasta dan semakin memiliki kualitas yang baik 

menjadikan masyarakat dapat memberikan kepecayaan dengan baik sesuai dengan tujuan yang 

ingin dicapai. 
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PENDAHULUAN 
 

Pelayanan merupakan upaya untuk dapat 

menentukan kebutuhan dasar dan hak setiap 

masyarakat. pelayanan yang efektif dan efisien 

sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang 

diinginkan. Pada dasarnya setiap manusia 

membutuhkan pelayanan sehingga pelayanan 

tidak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia. 

Sehari-hari selalu menggunakan pelayanan dari 

berbagai macam hal dan jenis. Pelayanan yang 

diterima berbeda-beda dan pelayanan yang berasal 

dari berbagai tempat dapat menerima pelayanan, 

tergantung kepada kebutuhan yang diperlukan dan 

diinginkan. Pelayanan yang jelas, tidak berbelit-

belit, tidak memakan waktu yang lama dan mudah 

dipahami oleh penerima pelayanan menjadi hal 

yang penting diingikan oleh masyarakat sehingga 

tidak merasa kesulitan berhubungan dengan 

pegawai dalam memberikan pelayanan. 

Dimanapun menerima pelayanan tetap 

menginginkan pelayanan yang sesuai dengan 

kebutuhan yang diinginkan oleh masyarakat. 

Perkembangan dalam dunia perbankan saat 

ini sangat pesat dan kompetitif menimbulkan 

persaingan yang besar termasuk pada beberapa 

akhir tahun ini 2015-2016 mampu mempengaruhi 

performa dan kinerja dalam memberikan 

pelayanan Bank terutama Bank Pemerintah 

Daerah yaitu Bank Pembangunan Daerah di 

Daerah Istimewa Yogyakarta. Bank Pembangunan 

Daerah menjadi salah satu bank milik pemerintah 

yang memiliki perbedaan dengan bank swasta 

nasional lainnya. Bank pemerintah daerah yang 

langsung diawasi dan dimiliki oleh pemerintah.  
Bank BPD DIY Cabang Bantul yang hanya 

memiliki kantor Cabang Pembantu dan Kantor 

Kas dari masing-masing kantor tersebut tidak 

seluruhnya memiliki akses ATM yang disediakan 

kepada masyarakat yang mempermudah dalam hal 

tranksaksi. Kantor Cabang Pembantu yang 

dimiliki oleh Bank BPD DIY Cabang Bantul tidak 

sebanding dengan kecamatan yang dimiliki oleh 

Kabupaten Bantul. Setiap Kecamatan tersebut 

belum seluruhnya memiliki Kantor Cabang 

Pembantu, menjadi faktor pada minat masyarakat 

dalam bergabung dan menerima pelayanan yang 

diberikan oleh Bank BPD Cabang Bantul. ATM 

yang tersedia tidak banyak dibandingkan dengan 

beberapa Bank lain.  

 

METODE PENELITIAN 

 

Penelitian ini menggunakan kualitatif. Jenis 

data menggunakan data primer dan data sekunder. 

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan 

wawancara sebagai narasumber pada 11 orang 

internal organisasi yaitu beberapa pegawai Bank 

BPD DIY Cabang Bantul dan masyarakat umum 

yang sebagai pelanggan Bank BPD DIY Cabang 

Bantul dan masyarakat umum yang tidak 

menggunakan pelayanan di Bank BPD DIY 

Cabang Bantul observasi dengan mengamati 

secara langsung, dan dokumentasi berupa 

beberapa gambar foto dan dokumen-dokumen 

untuk memperkuat dan mendukung penelitian. 

Analisis data yaitu mengolah hasil wawancara dan 
didukung oleh dokumentasi gambar foto dan 

dokumentasi berupa file yang mampu 

memperkuat penelitian. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

Mengukur dan menilai pelayanan yang 

diberikan oleh Bank BPD DIY Cabang Bantul 

terutama dengan pelayanan meabung sesuai 

dengan minat masyarakat yang menggunakan 

Bank sebagai penyimpan dana dengan transaksi. 

Pelayanan tersebut diukur dari indikato standar 

pelayanan dan kualitas pelayanan. Standar 

pelayanan berdasarkan Keputusan Menteri 

Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63 

Tahun 2003 Tentang Pedoman Umum 

Penyelenggaraan Pelayanan Publik. Kualitas 

Pelayanan diukur dengan teori menurut Zeithaml, 

dkk (1990). Memberikan beberapa pertanyaan 

yang sesuai dengan permasalahan yang akan 

diteliti dan sesuai dengan tolak ukur atau indikator 

yang digunakan.  

Wawancara juga dilakukan kepada beberapa 

masyarakat sebaga 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. 

Pada awalnya Bank Pembangunan Daerah 

hanya fokus kepada Pegawai Negeri Sipil yaitu 

dengan modal yang diberikan dari pemerintah 

daerah. Pegawai Negeri Sipil menggunakan Bank 

Pembangunan Daerah di setiap daerah masing-

masing. Pegawai Negeri Sipil yang diwajibkan 

sebagai pengguna Bank Pembangunan Daerah 

dengan berkoordinasi kepada dinas-dinas terkait 

yang ada di wilayah Kabupaten Bantul. Melihat 

dari persaingan dengan perkembangan yang 

semakin tinggi dan persaingan menjadi erat 

sehingga Bank Pembangunan Daerah mulai 

memasuki pada pengguna non pemerintah daerah 

dan non pegawai negeri sipil. Masyarakat umum 

mampu sebagai pengguna dalam Bank 

Pembangunan Daerah setiap daerah masing-

masing dan tidak ada perbedaan pelayanan dalam 

kategori pegawai negeri sipil dan masyarakat 

umum. 
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Bank Pembangunan Daerah di Daerah 

istimewa Yogyakarta memberikan pelayanan 

kepada masyarakat/pelanggan sebagai penerima 

layanan di Daerah Istimewa Yogyakarta. 

Pelayanan yang dilakukan dengan memberi unsur-

unsur budaya lokal yaitu budaya Jawa Yogyakarta 

dan pelayanan produk-produk memasuki ke setiap 

wilayah terkecil sekalipun. Daerah Istimewa 

Yogyakarta memiliki basic lokal yang sangat erat 

sehingga pelayanan yang diberikan dengan unsur 

budaya-budaya lokal. Hal ini menjadi keunggulan 

bagi Bank BPD DIY Cabang Bantul yaitu dengan 

memberikan pelayanan dengan nilai-nilai budaya 

lokal. Budaya lokal yang dimiliki di Daerah 

Istimewa Yogyakarta mengedepan kan sikap 

sopan santu, lemah lembut dan ramah kepada 

sesama yang pada umumnya begitu melekat 

dengan budaya Jawa. 
 

Standar Pelayanan 
 

Standar pelayanan merupakan suatu 

komponen penyelenggaraan pelayanan untuk 

menyediakan pelayayanan dalam menyediakan 

pelyanan dengan suatu kualitas tertentu, sesuai 

dengan harapan masyarakat dan kemampuan 

penyelenggara pelayanan (Agus: 2009). Dalam 

melaksanakan pelayanan publik harus memiliki 

standar pelayanan. Standar pelayanan sebagai 

tolak ukur dan jaminan yang wajib ditaati dalam 

melaksanakan tugas dan fungsinya untuk 

memberikan pelayanan publik. Menurut 

Keputusan Menteri Pendayagunaan Administrasi 

Negara Nomor 63 Tahun 2003 Tentang Pedoman 

Umum Penyelenggaraan Pelayananan Publik, 

yaitu; (1) Prosedur Pelayanan; (2) Waktu 

Penyelesaian; (3) Biaya Pelayanan; (4) Produk 

Pelayanan; (5) Sarana dan Prasarana (6) 

Kompetensi Pegawai. 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 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 dengan hasil penelitian yang 

memiliki tujuan dan capaian yang diinginkan. 

Pelaksanaan semua program tersebut yang 

memang berhubungan erat dengan tujuan dari 

Perbup ini akan dijelaskan secara rinci 

berdasarkan hasil wawancara dari berbagai 

narasumber sebagai unit analisa. 
 

Pertama, Prosedur 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 

akan membuat layanan yang diberikan menjadi 

tertib dan teratur sesuai dengan kebutuhan dan 

keinginan masyarakat. 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 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. 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 
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BPD DIY Cabang Bantul. Dalam hal ini pegawai 

negeri sipil 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. 

Tata cara dalam memberikan pelayanan 

menabung yaitu pelanggan perlu memenuhi 

syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh BPD 

DIY Cabang Bantul. 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. 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  
Kedua, 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. Waktu yang 
digunakan dalam menyelesaikan pelayanan yang 

diberikan kepada masyarakat/ pelanggan. Keluhan 
yang disampaikan oleh masyarakat/ pelanggan 

kepada Bank BPD DIY Cabang Bantul sesegera 
ditindak lanjut dengan secepat dan sebaik 

mungkin. Waktu yang memiliki ketentuan-

ketentuan dalam memberikan pelayanan yaitu 
dimiliki oleh Bank BPD DIY Cabang Bantul. 

Ketiga, Biaya Pelayanan 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.  
Keempat, Produk Pelayanan 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. 

 

Kelima, 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. Standar Pelayanan yaitu salah 

satu terdiri dari kompetensi pegawai, segala yang 

terkait oleh pegawai sebagai pemberi pelayanan 

kepada penerima pelayanan. Kompetensi Pegawai 
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dalam penelitian ini memiliki point-point dalam 

menilai kompetensi pegawai, yaitu pegawai 

memiliki kepribadian baik dalam memberikan 

pelayanan kepada masyarakat, pegawai memiliki 

keahlian dan keterampilan, dan pegawai memiliki 

pengalaman. Pegawai memiliki kepribadian baik 

dalam hal ini pegawai memiliki integritas jujur 

yang tinggi melihat bahwa Bank BPD DIY 

Cabang Bantul yang berkaitan dengan keuangan 

sebagai salah satu penyimpan dana masyarakat 

termasuk individu masing-masing masyarakat/ 

pelanggan. Kepribadian baik wajib dimiliki, 

karena pegawai berinteraksi secara langsung oleh 

masyarakat/ pelanggan. Pegawai memiliki 

keahlian dan keterampilan yaitu kemampuan yang 

dimiliki setiap masing-masing manusia dalam 

mengerjakan tugas fisik maupun mental. 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 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 memiki pengalaman yaitu 

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.  

Pengalaman pendidikan atau riwayat 

pendidikan diperhatikan dalam meningkatkan 

kompetensi pegawai. Pendidikan menjadi standar 

pelayanan sebagai pegawai yang memberika 

pelayanan kepada masyarakat Pendidikan minimal  

SLTA dan Strata 1 (S1) mewajibkan pegawai 

dalam mengajukan sebagai pegawai Bank BPD 

DIY Cabang Bantul. 

Jadi berdasarkan hasil analisa dalam 

penelitian ini dengan melalui wawancara dan 

observasi standar pelayanan berdasarkan 

Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur 

Negara Nomor 63 Tahun 2003 dapat disimpulkan 
sudah terpenuhi dengan optimal, memiliki 

keunggulan dalam hal biaya yang dikeluarkan 

oleh masyarakat dalam hal pelayanan menabung. 

Prosedur pelayanan yang tidak berbelit-belit, 

hingga kompetensi pegawai yang sudah terpenuhi. 

    
Kualitas Pelayanan  

Pelayanan dikatakan berkualitas atau 

memuaskan bila pelayanan tersebut dapat 

memenuhi kebutuhan dan harapan masyarakat. 

Apabila masyarakat tidak puas terhadap suatu 

pelayanan yang disediakan maka pelayanan 

tersebut dapat dipastikan tidak berkualitas atau 

tidak efisien. Menurut Ibrahim (2008), kualitas 

pelayanan publik merupakan suatu kondisi 

dinamis yang berhubungan dengan produk, jasa, 

manusia, proses dan lingkungan dimana penilaian 

kualitasnya ditentukan pada saat terjadinya 

pemberian pelayanan publik. 

Pelayanan pemerintah harus lebih memiliki 

kualitas yang baik dengan pelayanan non 

pemerintah yaitu dituntut untuk menciptakan 

pelayanan yang berkualitas dan pelayanan yang 

unggul sehingga dapat mendorong dan 

meningkatkan kegiatan ekonomi. Masyarakat 

membutuhkan pelayanan yang sesuai dengan 

kebutuhannya, masyarakat memiliki harapan yang 

besar terhadap pemerintah yang mampu memberi 

pelayanan yang paling baik karena pemerintah 

mengetahui hal-hal yang berkaitan kepada 

masyarakat. 
Kualitas pelayanan dalam penelitian ini 

mengambil teori dari Zeithaml (1990) dalam 

pengukuran kualitas pelayanan yaitu: 

1. Berwujud (Tangible) 

2. Kehandalan (Reliability) 

3. Respon/ketanggapan (Responsiveness) 

4. Jaminan (Assurance) 

5. Empati (Emapthy) 

   
Pertama, Berwujud (Tangible) 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 
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pelanggan atau masyarakat yang mendapat 

pelayanan merasa nyaman dan senang untuk 

mendapatkan pelayanan dari Bank BPD DIY 

Cabang Bantul. 

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. 

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 

diinginkan oleh pelanggan. Ruang tunggu yang 

duah nyaman, mesin pencetak nomor Antrian 

yang sudah sesuai dengan fungsinya, dan halaman 

parkir yang luas dan tidak perlu dikeluarkan biaya 

dalam menggunakan halaman parkir di Bank BPD 

DIY Cabang Bantul 

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. 

Kedua, Kehandalan dalam pelayanan yaitu 

penggunaan alat bantu dlam pelayanan dan 

kemampuan daya saing dalam mempertahankan 

keunggulan dan kualitas yang dimiliki. 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. 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. 

Ketiga, Respon/ tanggapan adalah pelayanan 

yang dilakukan dengan cepat, pelayanan dengan 

teliti, pelayanan dengan tepat, kemudahan dalam 

proses pelayanan dan merespon keluhan 

pelanggan. Respon masyarakat sebagai penerima 

pelayanan berbeda-beda, sehingga sebaik 

mungkin dalam memberikan pelayanan kepada 

masyarakat yang sesuai dengan kebutuhan yang 

diingikan oleh masyarakat sebagai penerima 

pelayanan. 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. Pelayanan 

yang dilakukan dengan cepat sehingga tidak 

memerlukan banyak waktu lama untuk menunggu, 
terutama pada pelayanan menabung banyaknya 

pelanggan yang datang untuk menerima 

pelayanan sehingga kapasitas Sumber Daya 

Manusia (SDM) sesuai dengan kebutuhan yang 

dibutuhkan. Pelayanan dengan tepat juga 

dilakukan termasuk terkait keuangan dalam 

penghitungan angka yang diharapkan tidak ada 

kesalahan dalam pelayanan yang menggunakan 

penghitungan angka.  

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 
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pegawai mampu menguasai bidang/bagian yang 

ada. 

Respon masyarakat/ pelanggan tidak dapat 

dihindar akan selalu ada dalam berbagai macam 

keluhan yang dirasakan dan yang akan 

disampaikan kepada Bank BPD DIY Cabang 

Bantul. Masyarakat pengguna layanan di Bank 

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

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. 

Keempat, Jaminan keamanan pelayanan dan 

laporan pelayanan yang diberikan kepada 

masyarakat/pelanggan dengan itu masyarakat 

merasa percaya dan memiliki tolak ukur dalam 

menerima pelayanan. jaminan pelayanan sebagai 

hal yang dapat menjadi tolak ukur dalam 

pelaksanaan pelayanan. satpam yang menjaga 

dalam hal keamanan Bank BPD DIY Cabang 
Bantul juga mampu untuk membantu masyarakat/ 

pelanggan ketika sedang mengalami kesulitan saat 

bertranksaksi menggunakan mesin ATM. Satpan 

diberikan bekal dan pengetahuan sehinnga ketika 

ada masyarakat yang merasa kesulitan satpam bisa 

membantu dengan baik dan melancarkan transaksi 

yang dibutuhkan oleh masyarakat/pelanggan. 

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. 

Kelima, Empati adalah bentuk perhatian yang 

diberikan kepada pemohon dan penerima layanan. 

Bentuk perhatian yang diberikan salah satunya 

dengan mendahulukan kepentingan pelanggan 

dalam melakukan pelayanan. mendahulukan 

kepentingan pelanggan, pegawai melayani dengan 

sikap ramah, pegawai melayani dengan sikap 

soapn santun, pegawai melayani dengan tidak 

diskriminatif (membeda-bedakan) dan pegawai 

melayani dan menghargai pelanggan. Empati 

lebih dimiliki oleh pegawai sebagai pemberi 

pelayanan. 

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. 

Jadi, berdasarkan hasil analisa dari 

wawancara dan beberapa data dapat disimpulkan 

bahwa kualitas pelayanan yang dimiliki oleh Bank 

BPD DIY Cabang Bantul sudah cukup baik. 

dalam hal berwujud, kehandalan, respon, jaminan 

dan empati. Hanya kelamahan yang masih ditemui 

dan dialami oleh masyarakat/ pelanggan yaitu 

jaringan yang terhubung langsung saat 

bertransaksi, bertransaksi yang menggunakan 

jaringan kadang tidak berjalan lancar yaitu sering 

mati  membuat masyarakat menunggu dan gagal 

dalam bertransaksi. Keluhan yang disampaikan 

oleh masyarakat terkait penambahan Sumber 

Daya Manusia (SDM) melihat banyaknya 

masyarakat/pelanggan yang memerlukan 

pelayanan dan secepat mungkin dapat 

dilaksanakan. 
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KESIMPULAN 

 

Berdasarkan pembahasan hasil penelitian 

yang telah diuraikan, dalam penelitian Pelayanan 

Publik Bank Pemerintah Daerah Tahun 2015-

2016 di Bank BPD DIY Cabang Bantul dilihat 

dari standar pelayanan dan kualitas pelayanan 

yang beberapa hal tersebut masih memiliki 

indikator yang lebih spesifik. Standar pelayanan 

yang dengan cocokkan dan diamati sudah sesuai 

dengan indikator yang peliti gunakan, kualitas 

pelayanan cukup baik dengan melihat persaingan 

dengan bank lain tetapi Baank BPD DIY Cabang 

Bantul memiliki keunggulan yang belum dimiliki 

oleh bank lain. Akan tetapi dalam hal ini masih 

ada beberapa kekurangan dalam meningkatkan 

kualitas kembali, dengan perbaikan dan 

perkembangan hal-hal yang belum dicapai oleh 

Bank BPD DIY Cabang Bantul. Bank Pemerintah 

Daerah yaitu Bank BPD DIY Cabang Bantul telah 

melakukan standar pelayanan dan memiliki 

kualitas pelayanan dengan cukup baik. Persaingan 

yang semakin erat tidak membuat Bank BPD DIY 

Cabang Bantul menjadi lemah dan didukung 

sengan kelebihan-kelebihan yang dimiliki. Kinerja 

pegawai dalam melayani masyarakat sudah baik, 

akan tetapi Bank BPD DIY Cabang Bantul 

memiliki beberapa hal yang perlu diberbaiki dan 

dikembangkan lagi sehingga masyarakat Bantul 

memberikan kepercayaan dalam menabung atau 

bertransaksi dengan menggunaka Bank BPD DIY 

Cabang Bantul. Selain itu keunggulan yang 

dimiliki terkait pelayanan kepada masyarakat 

adalah ketersediaan mesin e-Samsat yang dengan 
mudah dapat digunakan oleh masyarakat untuk 

memperpanjang Surat Keterangan Nomor 

Kendaraan (STNK) dengan mudah dapat 

digunakan yang sesuai dengan ketentuan yang 

dijelaskan. 

 

SARAN 

 

1. Pelayanan dalam menabung Bank BPD DIY 

untuk dapat memberikan pelayanan dengan 

e-banking, sehingga dapat memudahkan 

masyarakat/ pelanggan dalam melakukan 

terkait dengan menabung. 

2. Terkendala menganai jaringan yang 

tersambung langsung dengan transaksi yang 

dilakukan oleh masyarakat/ pelanggan. 

Jaringan yang terkadang offline pada waktu 

tranksaksi, membuat masyarakat 

mengeluhkan hal tersebut, sehingga saran 

peneliti adalah memperbaiki jaringan agar 

tidak terjadi kesalahan ketika dalam transaksi 

3. Penambahan Sumber Daya Manusia yaitu 

penambahan pegawai untuk dapat 

memberikan pelayanan kepada masyarakat/ 

pelanggan dengan cepat dan agar masyarakat 

tidak menunggu terlalu lama walaupun 

pelanggan yang datang mengajukan 

permohonan pelayanan dalam keadaan ramai 

atauapun sepi. 

4. Akses transaksi dan fasilitas mesin ATM 

lebih diperbanyak sesuai dengan data setiap 

kecamatan yang berada di wilayah 

Kabupaten Bantul, sehingga memudahkan 

masyarakat melakukan transaksi dan 

masyarakat menjadi nyaman dengan adanya 

kemudahan dalam bertransaksi menggunakan 

mesin ATM. 

5. Pelayanan yang diberikan mengenai 

perpanjangan STNK belum banyak diketahui 

oleh masyarakat Kabupaten Bantul, menjadi 

hal yang perlu diperbaiki yaitu terkait dengan 

publikasi dan promosi kepada masyarakat 

bahwa Bank BPD DIY Cabang Bantul 

menyediakan dan memberikan pelayanan 

kepada masyarakat terkait perpanjang STNK 

yang bekerjasama dengan SAMSAT 

Yogyakarta. 
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