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1 PENDAHULUAN 

Latar Belakang 

Persaingan di industri perbankan Indonesia dalam era globalisasi saat ini, 

semakin ketat. Industri perbankan dituntut untuk dapat meningkatkan daya 

saingnya melalu peningkatan kualitas manajemen. Kondisi sektor perbankan yang 

memegang peran penting dalam pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nasional ke 

arah peningkatan taraf hidup rakyat membutuhkan kepercayaan dari masyarakat 

khususnya nasabah bank tersebut sehingga kelangsungan sektor perbankan 

sebagai urat nadi perekonomian dapat berjalan dengan lancar. Persaingan antar 

perbankan untuk berlomba-lomba dalam mempertahankan nasabah yang telah ada 

ataupun mencari nasabah baru tidak dapat dihindarkan. Salah satu cara untuk 

memerebutkan nasabah tersebut adalah dengan memberikan kepuasan yang 

semaksimal mungkin bagi setiap nasabahnya melalui peningkatan kualitas 

manajemen yang tidak akan terlepas dari kualitas sumberdaya manusia yang 

dimiliki industri perbankan itu sendiri. 

Kondisi yang terjadi diantara industri perbankan ini menyebabkan para 

karyawan dituntut untuk menghasilkan pekerjaan dengan kualitas yang lebih baik 

dan kuantitas yang lebih besar dalam waktu yang lebih singkat dan sumberdaya 

yang lebih sedikit. Apabila sumberdaya manusia tersebut tidak berkualitas maka 

akan dapat menghambat tujuan dari perusahaan tersebut, sehingga karyawan 

merasa dirinya dituntut untuk meningkatkan kualitas kerjanya agar tidak tersingkir 

dari perusahaan. Hal tersebut membuat karyawan harus bekerja secara efektif dan 

berkompetisi dengan karyawan lainnya untuk mencapai target yang telah 

ditentukan perusahaan. Apabila tuntutan pekerjaan dirasa terlalu berat, pada 

akhirnya dapat membuat karyawan menjadi stres. 

Ketidakseimbangan antara tuntutan dalam pekerjaan dan kemampuan 

individu untuk mengatasi tuntutan tersebut akan menyebabkan stres kerja (Rizavi 

et al. 2011). Dalam kondisi persaingan  bisnis yang ketat, karyawan dituntut untuk 

memainkan perannya lebih cepat dan lebih baik. Tuntutan peran ini menjadi 

tekanan bagi karyawan ketika karyawan harus memenuhi satu harapan namun 

sulit atau tidak dapat memenuhi harapan yang lain. Dapat terlihat jelas bahwa 

tuntutan tugas yang beraneka ragam dan tidak sesuai dengan kompetansi yang 

dimiliki oleh karyawan akan berdampak pada stres kerja yang akan dialami oleh 

karyawan tersebut. Stres yang terlalu besar dapat memengaruhi kemampuan 

seseorang untuk menghadapi lingkungan, dan bagi seorang karyawan dapat 

mengganggu terlaksananya pekerjaan mereka. Menurut Jehangir et al. (2011), 

stres kerja adalah suatu tanggapan adaptif yang disebabkan oleh perbedaan 

individual dan proses psikologis, yang memberikan suatu konsekuensi dari setiap 

kegiatan (lingkungan), situasi, atau kejadian eksternal yang membebani tuntutan 

psikologis atau fisik yang berlebihan pada seseorang. 

Stres kerja terjadi dikarenakan adanya ketidakseimbangan antara 

karakteristik kepribadian karyawan dengan karakteristik aspek-aspek 

pekerjaannya dan dapat terjadi pada semua kondisi pekerjaan (Chen et al. 2006). 

Adanya beberapa atribut tertentu dapat mempengaruhi daya tahan stres seorang 

karyawan. Menurut Fitri (2013) penyebab stres kerja antara lain adalah beban 
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kerja yang dirasakan terlalu berat, waktu kerja yang mendesak, kualitas 

pengawasan kerja yang rendah, iklim kerja yang tidak sehat, otoritas kerja yang 

tidak memadai yang berhubungan dengan tanggung jawab, konflik kerja, dan 

perbedaan nilai antara karyawan dengan pemimpin.  

Kondisi tuntutan perusahaan terhadap karyawan, merupakan suatu beban 

pekerjaan tersendiri bagi karyawan sehingga dapat memengaruhi kinerja yang 

akan dihasilkan. Kinerja merupakan ukuran yang menunjukkan performa 

karyawan dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang diberikan 

perusahaan. Kinerja karyawan dapat menggambarkan seberapa sukses perusahaan 

menginterprestasikan visi, misi serta tujuan perusahaan tersebut. Akan tetapi 

dengan adanya beban kerja yang berlebihan maka dapat menimbulkan suasana 

kerja yang kurang nyaman bagi karyawan. Menurut Nugraha (2013), kelebihan 

beban kerja dapat menyebabkan timbulnya stres kerja yang lebih cepat. 

Sebaliknya kekurangan beban kerja dapat menimbulkan kerugian bagi 

perusahaan.  

Stres kerja terjadi apabila adanya tekanan dalam pekerjaan yang melebihi 

ambang kewajaran serta kurangnya dukungan yang dibutuhkan dari berbagai 

pihak. Mansoor et al. (2011) mengatakan bahwa stres kerja dapat diartikan 

sebagai tekanan yang dirasakan karyawan karena tugas-tugas pekerjaan tidak 

dapat mereka penuhi. Artinya stres muncul saat karyawan tidak mampu 

memenuhi apa yang menjadi tuntutan-tuntutan pekerjaan. Faktor pemicu stres 

diantaranya adalah ketidakjelasan apa yang menjadi tanggung jawab pekerjaan, 

kekurangan waktu untuk menyelesaikan tugas, tidak ada dukungan fasilitas untuk 

menjalankan pekerjaan, dan tugas-tugas pekerjaan yang saling bertentangan 

(Samosir dan Syahfitri 2008).  

Menurut Zulkarnaen (2008), stres kerja pun dipengaruhi oleh kompensasi 

yang diberikan, karena kompensasi sangat berpengaruh terhadap standar 

kesejahteraan. Bagi perusahaan, kompensasi memiliki arti penting karena 

kompensasi mencerminkan upaya organisasi dalam mempertahankan dan 

meningkatkan kesejahteraan karyawannya. Pengalaman menunjukkan bahwa 

kompensasi yang tidak memadai dapat menurunkan prestasi kerja, motivasi kerja, 

dan kepuasan kerja karyawan, bahkan dapat menyebabkan karyawan yang 

potensial keluar dari perusahaan. 

Perilaku yang akan diakibatkan oleh stres yang terjadi pada karyawan 

adalah turunnya kinerja karyawan yang berdampak pada produktivitas kerja 

sehingga dapat menghambat pencapaian tujuan perusahaan (Sari 2012). Stres 

kerja dapat diatasi atau dapat diminimalisir dengan salah satu faktor yang berada 

dalam setiap sumberdaya manusia yaitu motivasi kerja. Menurut Bashor (2007), 

motivasi merupakan berbagai cara pendorong semangat kerja karyawan agar mau 

bekerja dengan memberikan secara optimal kemampuan dan keahliannya guna 

mencapai tujuan organisasi. Oleh karena itu motivasi kerja akan menjadi penting 

karena dengan motivasi kerja diharapkan setiap karyawan dapat bekerja keras dan 

antusias untuk mencapai produktivitas kinerja yang tinggi. Dengan semakin 

meningkatnya motivasi kerja dalam diri seorang karyawan maka stres kerja yang 

diakibatkan dari beban kerja dan resiko yang ditanggung karyawan dapat diatasi. 

Berdasarkan uraian diatas dapat dikatakan bahwa tuntutan perusahaan yang 

berupa beban kerja dan kompensasi dapat menimbulkan stres kerja bagi para 

karyawan. Akan tetapi dengan motivasi kerja yang dimiliki karyawan dalam 
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dirinya maka stres kerja dapat diatasi dengan baik oleh karyawan tersebut 

sehingga tujuan perusahaan dapat dicapai dengan baik melalu kinerja karyawan 

yang maksimal. 

 

Perumusan Masalah 

Karyawan pada posisi Frontliner (Teller, Customer Service, dan Satpam) 

merupakan sumberdaya manusia yang dimiliki oleh industri perbankan dimana 

selalu dituntut untuk memberikan pelayanan terbaik kepada nasabah dan 

memberikan kinerja yang optimal sehingga nasabah merasa terlayani dengan baik 

dan merasa puas. Pelayanan terhadap nasabah sangat tergantung pada kinerja para 

petugas atau karyawan yang melayaninya, karena karyawan yang berada pada 

garis terdepan dan berhubungan langsung dengan nasabah itulah yang 

menggambarkan penilaian bagi citra bank tersebut. Sebagai contoh seorang 

nasabah ketika datang ke sebuah bank untuk melakukan transaksi, maka setelah 

selesai bertransaksi yang akan menjadi penilaiannya dalam hal pelayanan tidak 

berfokus hanya pada para petugas bank tersebut akan tetapi pada instansi bank 

yang didatanginya. Hal ini menunjukkan bahwa karyawan pada posisi Fronliner 

sangat berpengaruh terhadap kesuksesan dalam pencapaian visi dan misi 

perusahaan.  

PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. yang selanjutnya akan disebut 

BNI, sebagai bagian dari sektor industri perbankan nasional pertama di Indonesia, 

yang berdiri sejak Tahun 1946, selalu berusaha untuk dapat memenuhi harapan 

para nasabahnya dengan memberikan layanan yang terbaik. BNI meyakini bahwa 

kepuasan dan kepercayaan nasabah akan membentuk loyalitas yang akan tercipta 

melalui pelayanan yang maksimal, sehingga para karyawan yang berhubungan 

langsung dengan nasabah merupakan salah satu aset sumberdaya manusia 

terpenting bagi terciptanya visi BNI, yaitu menjadi bank yang unggul, terkemuka, 

dan terdepan dalam layanan dan kinerja. 

Pentingnya menjaga kualitas pelayanan bank terhadap nasabahnya dalam 

rangka menjawab tantangan dalam persaingan perbankan dewasa ini dan sebagai 

aplikasi dalam pencapaian visi dan misi BNI, BNI Cabang Bogor telah memiliki 

peran dan memberikan kontribusi yang sangat besar kepada BNI sehingga dalam 

hasil evaluasi penilaian Marketing Research Indonesia (MRI) dalam kategori 

Bank Service Excellence Monitoring (BSEM) Tahun 2012-2013, BNI menduduki 

peringkat kedua. Pada penilaian tersebut karyawan pada posisi Frontliner 

khususnya Teller pada BNI Cabang Bogor, menduduki peringkat ketiga diantara 

seluruh Cabang yang dimiliki BNI di tanah air. Hal ini merupakan sebuah 

kebanggaan bagi BNI Cabang Bogor dan merupakan tantangan untuk tetap dapat 

mempertahankan serta meningkatkan prestasi dalam menghadapi persaingan 

layanan. Tantangan ini tidak dapat dipungkiri menjadi suatu beban tersendiri bagi 

para karyawan Teller BNI Cabang Bogor selain harus terus meningkatkan standar 

layanan yang merupakan tuntutan utama yang diberikan BNI kepada para 

karyawan Teller. 

Pelayanan pada posisi Teller merupakan salah satu bagian yang sangat 

berpengaruh terhadap keseluruhan proses pelayanan perbankan, hal ini 

dikarenakan hampir sebagian besar nasabah perbankan yang mendatangi BNI 

bertujuan untuk melakukan transaksi di konter Teller. Dalam menjalankan 
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pekerjaannya Teller bertanggung jawab penuh serta berperan aktif dalam berbagai 

kegiatan perbankan, yaitu: 

1. Melayani semua jenis transaksi kas atau tunai, pemindahan, setoran kliring 

dalam rangka memberikan pelayanan transaksi keuangan yang terbaik kepada 

para nasabah yang berupa: 

a. Melaksanakan setoran dan pembayaran semua jenis transaksi. 

b. Melakukan transaksi kiriman uang tunai dan pemindahan dengan 

menggunakan buku tabungan. 

c. Melakukan verifikasi tanda tangan dan posisi saldo rekening nasabah. 

d. Melakukan verifikasi dan validasi slip transaksi. 

e. Melakukan jual-beli bank note, pengambilalihan TC dan Draft serta 

mengelola persediaan fisik dan registrasi bank note. 

f. Membuat perhitungan kontrol kas harian. 

g. Meminta persetujuan pejabat yang berwenang atas jumlah pembayaran di 

atas batas kewenangannya. 

h. Menjalankan setiap transaksi sesuai dengan standar layanan BNI. 

i. Memastikan akurasi setiap transaksi. 

j. Menyelesaiakan keluhan nasabah dengan terbuka, cepat dan efektif. 

k. Meneruskan keluhan yang dapat berdampak signifikan terhadap penurunan 

citra BNI yang tidak atau belum dapat ditangani secara langsung kepada 

Penyelia atau Pemimpin Bidang Pelayanan Nasabah. 

2.  Mengarahkan atau menganjurkan penggunaan saluran berbiaya rendah (e-

banking) kepada nasabah yang datang dengan cara menyampaikan secara 

langsung kepada nasabah mengenai manfaat dan penggunaannya. 

3.  Menjaga peralatan yang menjadi tanggung jawabnya yang berupa mesin 

hitung uang kertas, mesin kalkulator, alat penyidik (Iampu ultra violet, neon 

light box, dan sejenisnya), terminal komputer, printer passbook, kartu contoh 

tandatangan nasabah, dan perlengkapan lainnya. 

Sesuai dengan tanggung jawab Teller yang harus menjalankan setiap 

transaksi sesuai dengan standar layanan BNI, hal ini merupakan tuntutan lain yang 

menjadi beban kerja tersendiri bagi karyawan Teller. Pelayanan yang tepat, cepat 

dan akurat bagi setiap nasabah yang merupakan SOP (Standard Operating 

Procedure) Teller BNI dalam memberikan pelayanan bagi nasabahnya. Aspek 

tepat ini merupakan tuntutan kinerja yang maksimal dalam proses transaksi 

kepada nasabah. Adapun contoh tuntutan kinerja dalam aspek tepat ini adalah 

karyawan Teller diharuskan dapat memberikan pelayanan yang tepat sesuai 

dengan jenis transaksi yang dikehendaki nasabah, penghitungan nominal uang 

tunai baik yang diterima dari nasabah ataupun yang diberikan kepada nasabah, 

penyebutan nama nasabah, dan pengecekan pengisian aplikasi transaksi nasabah. 

Adapun tuntutan dalam aspek kecepatan yaitu perusahaan menuntut kepada 

seluruh karyawan Teller untuk memberikan pelayanan yang cepat sesuai dengan 

waktu standar pelayanan transaksi nasabah yaitu maksimal 90 detik untuk setiap 

transaksi setoran, serta 120 detik untuk setiap transaksi penarikan dan 

pemindahbukuan. Sedangkan dalam aspek akurat, karyawan Teller diharuskan 

melaksanakan aspek tepat dan cepat secara bersamaan tanpa harus 

mengesampingkan aspek keamanan dan kehati-hatian sesuai dengan standar 

pelayanan transaksi Teller yaitu tidak terjadinya selisih kurang atau lebih dimana 
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jumlah nominal fisik dengan nominal yang tertera dalam sistem berbeda atau 

kesalahan dalam menerima uang palsu atau uang tidak layak edar. 

Pada saat melakukan tugasnya karyawan Teller memiliki salah satu resiko 

langsung dalam pelayanan nasabah yaitu dapat terjadinya ketidaksesuaian jumlah 

uang fisik dengan jumlah uang non fisik yang berada dalam sistem. Apabila 

ketidaksesuaian jumlah uang fisik yang lebih kecil dari jumlah uang non fisik 

yang berada dalam sistem, maka resiko langsung yang akan diterima oleh 

karyawan Teller adalah dengan menambahkan jumlah uang fisik tersebut sehingga 

sesuai dengan jumlah non fisik yang ada di dalam sistem. Selain itu resiko lain 

yang dapat dialami para karyawan Teller adalah terjadinya kesalahan dalam 

penerimaan uang palsu atau uang tidak layak edar. Dalam hal ini karyawan Teller 

pun diharuskan bertanggung jawab langsung dalam pengembalian uang tersebut 

sesuai dengan standar perbankan. Permasalahaan ini sangat sering terjadi pada 

BNI Cabang Bogor, dan menjadi beban kerja tersendiri bagi para karyawan Teller 

BNI Cabang Bogor. Hal ini dapat dilihat dalam daftar pelaporan kasus 

ketidakakuratan Teller BNI Cabang Bogor pada Tabel 1. 

 

Tabel 1  Daftar  ketidakakuratan Teller dalam  penerimaan uang nasabah  

    (dalam Rupiah) 

Periode 
Kasus 

Selisih kurang Mutilasi Diduga Palsu Selisih lebih 

Januari 5.183.000 0 3.900.000 2.025.000 

Februari 310.000 0 0 1.110.000 

Maret 2.950.000 0 3.180.000 4.729.000 

April 3.900.000 200.000 1.630.000 2.281.000 

Mei 3.716.000 150.000 2.340.000 3.770.000 

Juni 2.638.000 300.000 1.070.000 2.560.000 

Total 18.697.000 650.000 12.120.000 16.475.000 

Sumber: Unit Cash Vault BNI Cabang Bogor (2013). 

 

Pada Tabel 1, dapat dilihat bahwa kasus selisih kurang yang terjadi pada 

Teller BNI Cabang Bogor merupakan kasus dengan jumlah tertinggi. Hal ini 

menggambarkan bahwa resiko dalam pekerjaan Teller yang sering dialami di BNI 

Cabang Bogor adalah terjadinya ketidaksesuaian jumlah uang fisik yang diterima 

dari nasabah. Resiko inilah yang menjadi salah satu beban kerja tersendiri dalam 

melaksanakan tugas bagi karyawan Teller BNI Cabang Bogor yang dapat 

menyebabkan terjadinya stres kerja bagi karyawan sehingga dapat memengaruhi 

pencapaian visi perusahaan.  

Dari adanya tantangan, tuntutan sarta beberapa macam resiko yang dapat 

dialami oleh para karyawan Teller BNI Cabang Bogor, pihak manajemen dapat 

melakukan usaha-usaha agar lebih memerhatikan stuktur kerja, kondisi kerja, 

beban kerja atau peningkatan kesejahteraan para karyawan Teller BNI Cabang 

Bogor. Usaha yang dapat dilakukan adalah dengan implementasi kompensasi 

yang layak, penyesuaian tuntutan kerja yang sesuai dengan resiko yang akan 

dihadapi para karyawan Teller Cabang Bogor, serta dukungan motivasi kerja 

seperti kepastian karir diharapkan akan lebih meningkatkan kinerja perusahaan. 

Kinerja perusahaan akan tercipta dengan adanya kondisi kerja yang kondusif. Dari 
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uraian permasalahan tersebut, maka masalah yang diteliti dapat dirumuskan 

sebagai berikut : 

1. Bagaimana tingkat beban kerja, kompensasi, motivasi kerja, dan stres kerja 

karyawan Teller di BNI Cabang Bogor? 

2. Apakah beban kerja, kompensasi, dan motivasi kerja secara parsial 

memengaruhi stres kerja karyawan Teller di BNI Cabang Bogor? 

3. Apakah beban kerja, kompensasi, dan motivasi kerja secara bersamaan 

memengaruhi stres kerja karyawan Teller di BNI Cabang Bogor? 

 

Tujuan Penelitian 

Berdasarkan perumusan masalah di atas, maka tujuan yang akan dicapai 

pada penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Menganalisis tingkat beban kerja, kompensasi, motivasi kerja, dan stres kerja 

karyawan Teller BNI Cabang Bogor. 

2. Menganalisis pengaruh beban kerja, kompensasi, dan motivasi kerja secara 

parsial terhadap stres kerja karyawan Teller di BNI Cabang Bogor. 

3. Menganalisis pengaruh beban kerja, kompensasi, dan motivasi kerja secara 

bersamaan terhadap stres kerja karyawan Teller di BNI Cabang Bogor. 

 

Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bukti empiris pada penelitian di 

masa yang akan datang dan diharapkan menambah pengetahuan pembaca 

terutama yang berhubungan antara beban kerja, kompensasi, dan motivasi kerja 

terhadap stres kerja. Selain itu, bagi BNI Cabang Bogor, dengan diadakannya 

penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan bagi 

pimpinan dalam merumuskan kebijakan bagi karyawan terutama dalam hal beban 

kerja, kompensasi, dan motivasi kerja terhadap stres kerja. 

 

Ruang Lingkup Penelitian 

Sesuai dengan tujuan penelitian dan agar dapat mempertajam hasil 

penelitian maka dalam melaksanakan survei terdapat pembatasan yaitu: 

1. Responden yang menjadi sumber informasi adalah karyawan Frontliner 

khususnya Teller di BNI Cabang Bogor. 

2. Fokus pengkajian ditekankan pada faktor-faktor beban kerja, kompensasi, dan 

motivasi kerja yang berpengaruh pada stres kerja karyawan Teller di BNI 

Cabang Bogor. 

Ruang lingkup ini diharapkan bisa membatasi penelitian Penulis, sehingga 

tujuan penelitian dapat tercapai. 
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