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MOTTO DAN PERSEMBAHAN 

 

MOTTO : 

“Sesungguhnya allah tidak akan merubah keadaan suatu kaum sehingga 

mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri”                

{QS. Ar Ra’d : 11}. 
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CARA MENINGKATKAN MUTU PELAYANAN DALAM USAHA 

MENGHIMPUN DANA MASYARAKAT DI PT. BANK SUMSEL BABEL 

CABANG ATMO PALEMBANG. 

 

Tugas akhir ini hasil dari analisa dan abservasi yang penulis lakukan 

terhadap PT. Bank sumsel babel cabang atmo palembang diperlukannya upaya yang 

strategis, terencana dan terpandu berbagai bidang, salah satu cara yang perlu 

ditingkatkan adalah meningkatkan mutu pelayanan dalam menghimpun dana. Bank 

adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk 

simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit. 

Produk penghimpun dana yang ditawarkan dalam kegiatan menghimpun 

dana pada PT. Bank sumsel babel cabang atmo palembang meliputi tabungan, giro, 

dan deposito. Semakin ketatnya persaingan antar bank dalam menghimpun dana 

masyarakat dan menyalurkannya kembali dana tersebut melalui kredit menjadi 

salah satu perhatian khusus bank sumsel babel untuk menentukan strategi  

menghadapi persaingan tersebut. agar pelayanan pada PT. Bank sumsel babel dapat 

berjalan sesuai prosedur maka bank melakukan berbagai cara untuk meningkatkan 

kualitas pelayanan dalam menghimpun dana. 

Untuk mewujudkan keingan seperti itu maka setiap bank haruslah ada suatu 

standar/ pedoman tertulis yang digunakan untuk mendorong dan menggerakkan 

suatu kelompok untuk mencapai tujuan organisasi. Maka dari itu bank sumsel babel 

cabang atmo palembang menggunakan SOP dalam meningkatkan kualitas 

pelayanan dalam usaha menghimpun dana. 

Hasil penelitian pada PT. Bank sumsel cabang atmo menunjukkan bahwa 

cara meningkatkan mutu pelayanan dalam usaha menghimpun dana masyarakat 

adalah dengan memberikan pelayanan yang terbaik sesuai SOP dengan tujuan 

memberikan pelayanan dalam menghimpun dan agar dapat memenuhi dan 

memuaskan kebutuhan maupun kegiatan nasabah serta memberikan fokus 

pelayanan kepada nasabah. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang  

Di negara maju saat ini, peran bank sangat besar dalam mendorong 

pertumbuhan ekonomi suatu negara.Sebagai lembaga intermediasi, pihak 

perbankan membutuhkan kepercayaan masyarakat terutama nasabahnya, 

sehingga kelangsungan sektor perbankan sebagai urat nadi perekonomian 

dapat terus berjalan. 

Menurut Undang-Undang RI Nomor 10 tahun 1998 yang dimaksud dengan 

bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam 

bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit 

dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat 

banyak. Kegiatan bank sehari-hari tidak terlepas dari bidang keuanggan. 

Bank mempunyai peran yang sangat penting terhadap pertumbuhan suatu 

bank dalam menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan, sebab 

volume dana yang berhasil dihimpun atau disimpan akan menentukan volume 

dana yang dapat dikembangkan oleh bank tersebut dalam bentuk penanaman 

dana yang menghasilkan, misalnya dalam pemberian kredit. 

Lembaga Perbankan adalah suatu lembaga yang sangat tergantung kepada 

kepercayaan kepada masyarakat. Oleh karena itu, tanpa adanya kepercayaan 

dari masyarakat, tentu suatu bank tidak akan mampu menjalankan usahanya 

dengan baik. Sehingga bank merupakan lembaga yang di percaya oleh 
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masyarakat dari berbagai kalangan dalam menempatkan dananya secara aman. 

Masyarakat percaya bahwa dana yang ditempatkan di bank keamanannya lebih 

terjamin dibanding ditempatkan di lembaga lain. 

Produk perbankan yaitu berupa simpanan dan pinjaman.Pada produk 

simpanan terbagi menjadi tiga jenis yaitu tabungan, deposito, dan 

giro.Tabungan merupakan simpanan yang penarikannya sesuai dengan 

persyaratan yang ditetapkan oleh bank.Deposito adalah simpanan yang 

penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu. Giro adalah 

simpanan pada bank yang penarikannya dilakukan dengan menggunakan cek 

atau bilyet giro, sarana perintah pembayaran lainnya atau dengan cara 

pemindahbukuan.   

Penelitian dengan judul “Cara Meningkatkan Mutu Pelayanan Dalam 

Usaha MenghimpunDana MasyarakatDi PT.Bank Sumsel Babel Kantor 

Cabang Atmo Palembang”. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Dari uraian latar belakang diatas, maka Rumusan Masalahyang akan 

muncul adalah : 

Bagaimana cara meningkatkan mutu pelayanan dalam usaha menghimpun 

dana masyarakat di PT. Bank Sumsel Babel Cabang Atmo Palembang? 

 

 

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian 
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1.3.1Tujuan Penelitian  

Adapun tujuan penelitian ini adalah: 

Untuk mengetahui cara meningkatkan mutu pelayanan dalam usaha 

menghimpun danamasyarakat di PT. Bank Sumsel Babel Cabang Atmo 

Palembang.  

1.3.2 Manfaat Penelitian  

Adapun manfaat yang ingin diperoleh dalam penelitian ini adalah:  

A. Bagi peneliti, penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan, 

terutama dalam hal meningkatkan mutu pelayanan dalam usaha 

menghimpun dana Bank.  

B. Bagi perusahaan, penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan lebih 

lanjut pada Bank Sumsel Babel  Cabang atmo Palembang. agar menjadi 

lembanga keuangan yang senantiasa berkembang dalam menjalankan 

kegiatan-kegiatan perbankan.   

C. Bagi akademik, menambah referensi mengenai dunia usaha, 

menjalankan kerjasama antara pihak perusahaan dan universitas 

1.4 Metodologi Penelitian  

1.Jenis Penelitian dan Sifat Penelitian 

a. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (Field Research) yaitu, 

suatu penelitian yang dilakukan secara intensif, terperinci dan mendalam 

terhadap suatu objek tertentu dengan mempelajarinya sebagai suatu 
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kasus.Dalam hal ini peneliti melakukan penelitian di PT. Bank Sumsel 

Babel Kantor Cabang Atmo Palembang. 

b. Sifat Penelitian  

Penelitian ini bersifat deskriptif.Secara harfiah penelitian deskriptif 

adalah penelitian yang bermaksud untuk pencandraan (deskripsi) 

mengenai situasi dan kondisi.Artinya, dalam penelitian ini peneliti hanya 

memberikan gambaran dan keterangan-keterangan mengenai cara 

meningkatkan mutu pelayanan dalam usaha menghimpun dana 

masyarakat di PT. Bank Sumsel Babel kantor Cabang Atmo Palembang. 

1.5 Sistematika Pembahasan 

Sistematika penulisan berguna untuk memberikan gambaran secara 

menyeluruh dalam penulisan.berikut sistematika penulisan penelitian  

ini : 

BAB I : Pendahuluan, Bab ini berisi gambaran mengenai latar belakang  

rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, metodologi 

penelitian, dan sistematika penelitian.  

BAB II :   Tinjauan pustaka, bab ini berisi kajian teoritis dan tinjauan 

Mengenai menghimpun dana.  

 

 

 

BAB III  : Gambaran Umum Obek Perusahaan, bab ini berisi tentang hasil 

dari penelitian yang diperoleh peneliti dalam lokasi penelitian. Hasil 
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penelitian ini dapat berupa gambaran umum mengenaiPT. Bank 

sumsel babel Kantor Cabang atmo palembang seperti, sejarah 

berdirinya, visi dan misi, struktur organisasi, dan produk-produk 

yang ada pada PT. Bank sumsel babel Kantor Cabang atmo 

palembang. Selain gambaran mengenai bank bab ini juga berisi 

tentang cara meningkatkan mutu pelayanan dalam usaha 

menghimpun dana masyarakat di PT. Bank sumsel babel 

KantoCabang atmo Palembang. 

BAB IV  : Pembahasan (Analisa), bab ini berisi tentang hasil penganalisisan     

dari suatu bank sumsel babel cabang atmo Palembang. 

BAB V : Kesimpulan dan Saran, dalam bab ini berisi tentang kesimpulan 

dan saran yang berkaitan dengan cara meningkatkan mutu 

pelayanan dalam usaha menghimpun dana masyarakat di PT. Bank 

sumsel babel Kantor Cabang atmo Palembang.  



8 
 

 

DAFTAR PUSTAKA  

 

Dokumen PT. Bank Sumsel Babel Kantor Cabang Kolonel Atmo Palembang 

Kasmir,2014 dasar-dasar perbankan Jakarta : Rajawali Pers. 

Undang-Undang No 10 Tahun 1998 tentang perbankan. 

Undang-undang  No 07 tahun 1992 tentang perbankan. 

https://scholar.google.co.id diakses pada hari kamis 02 juli 2020 

http://www.banksumselbabel.com/ diakses pada 03 juli 2020 

 

 

https://scholar.google.co.id/
http://www.banksumselbabel.com/

