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dengan pemberian layanan dan kepuasan pelanggan. Hal ini juga sejalan

dengan penelitian Basharat & Raja (2013) yang menyebutkan kecerdasan

emosional merupakan prediktor positif terhadap kualitas layanan. Jika

perusahaan menggunakan kecerdasan emosional di tempat kerja dan

menawarkan layanan yang lebih baik kepada pelanggan daripada kinerja

perusahaan akan meningkat dan citra keseluruhan perusahaan akan semakin

kuat. Secara empiris disimpulkan bahwa organisasi yang menggunakan

kecerdasan emosional menawarkan layanan yang jauh lebih baik daripada

perusahaan yang tidak menggunakan keterampilan kecerdasan emosional di

tempat kerja.

Meningkatnya perilaku kualitas pelayanan frontliner setelah mengikuti

pelatihan maka dapat diprediksi bahwa permasalahan yang dialami frontliner

yaitu kurangnya maksimalnya memberikan pelayanan kepada nasabah dimana

frontliner kurang mampu memahami kebutuhan nasabah, kurang sabar

menghadapi nasabah, keadaan emosi tidak stabil serta komplain nasabah

terhadap pelayanan frontliner dapat diminimalkan. Frontliner terlihat lebih

ramah, mudah tersenyum, dapat menghadapi nasabah yang komlplain dengan

sabar dan memberikan penjelasan secara detail sesuai kebutuhan nasabah.

Keterbatasan dari program pelatihan kecerdasan emosional yang telah

dilaksanan yaitu (1) Desain quasi experiment dengan One Group Pretest-

Posttest Design tidak dapat mengontrol berbagai faktor lain di luar proses

eksperimen. Faktor lain yang mempengaruhi adalah kondisi fisik, kepribadian

peserta serta kemampuan inteligensi peserta pelatihan. Faktor lain ini diduga

mampu mempengaruhi hasil penelitian. (2) Tidak adanya kelompok kontrol untuk

melihat perbedaan antara hasil kelompok yang tidak diberikan pelakuan dan

yang diberikan perlakuan. (3) Evaluasi kualitas pelayanan hanya dinilai oleh

kepala kantor atau kepala bagian frontliner saja tidak dilakukan oleh nasabah

yang merasakan langsung pelayanan frontliner tersebut sehingga kurang

maksimal untuk melihat perubahan kualitas pelayanaan.

Kesimpulan
Berdasarkan hasil evaluasi pelatihan pada level reaksi, level

pengetahuan, level perilaku dan level hasil sebelum dan sesudah mengikuti

pelatihan kecerdasan emosional, menunjukkan bahwa ada perbedaan yang
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sangat signifikan pada kualitas pelayanan frontliner, di mana setelah mengikuti

pelatihan kecerdasan emosional frontliner mengalami peningkatan kualitas

pelayanan lebih tinggi dibandingkan sebelum mengikuti pelatihan. Rata-rata skor

kualitas pelayanan sebelum pelatihan sebesar 3,92 dan rata-rata skor kualitas

pelayanan sesudah pelatihan sebesar 4,17. Maka peneliti menyimpulkan bahwa

hipotesis penelitian ini terbukti, pelatihan kecerdasan emosional efektif untuk

meningkatkan kualitas pelayanan frontliner di BPR X.

Saran
Berdasarkan kesimpulan di atas,  maka saran yang diajukan adalah:

1. Bagi Perusahan

Menyelenggarakan program pertemuan frontliner. Program ini merupakan

wadah pertemuan bagi frontliner untuk membahas permasalah di tempat

kerja serta membagikan pengalaman terkait kemampuan kecerdasan

emosional yang mendukung pelayanan di tempat kerja dan diadakan rutin

satu minggu sekali.

2. Bagi Subjek

Kecerdasan emosional yang telah dipelajari selama pelatihan dapat

dijalankan secara konsisten agar dapat memberikan pelayanan yang baik

kepada nasabah, dibantu dengan penempelan reminder picture berisi

tindakan positif yang hendak dilakukan saat melayani nasabah.

3. Bagi Peneliti Selanjutnya

a. Apabila memiliki subyek yang banyak maka disarankan untuk

menggunakan kelompok kontrol sehingga bisa mengontrol dari pengaruh

faktor lain di luar proses eksperimen.

b. Meminta nasabah selaku penerima dan merasakan layanan untuk menilai

kualitas pelayanan yang diberikan frontliner.


