
 

1  PENDAHULUAN 
 

 

Latar Belakang 

 

Frontliner yang berarti “garis depan” ini begitu populer, akrab di telinga 

masyarakat yang rajin berinteraksi dengan bank. Frontliner merupakan istilah 

umum untuk Customer Service dan Teller. Setiap orang yang datang ke bank akan 

menemui petugas ini. Dalam industri perbankan, Frontliner memang merupakan 

“wajah” bank, karena langsung berhadapan dengan nasabah. Nasabah dapat 

menilai kualitas dan pelayanan bank dari seberapa baik para frontliner melayani 

dengan sopan dan cekatan. Sedikit saja para Frontliner memberikan pelayanan 

yang kurang baik, atau tidak dapat segera membantu menyelesaikan masalah 

nasabah, maka buruklah citra bank di mata nasabah tersebut. Selain itu, dari 

Frontliner pula nasabah bisa tertarik untuk menggunakan berbagai produk dan 

fasilitas yang ditawarkan oleh bank. Salah satu parameter untuk melihat budaya 

pelayanan dari suatu perusahaan adalah dari pelayanan yang diberikan oleh 

frontliner (Antobakri 2008). 

Disamping itu sebagai suatu perusahaan jasa Bank selalu mengutamakan 

pelayanan yang prima terhadap para nasabah. Pengertian jasa menurut Kotler 

(1997) adalah setiap tindakan atau perbuatan yang dapat ditawarkan oleh suatu 

pihak kepada pihak lain, yang pada dasarnya bersifat intangible (tak berwujud 

fisik) dan tidak mengakibatkan kepemilikan apapun. Menurut Kotler (1997) 

karakteristik dari perusahaan jasa adalah: 1) Intangibility (tidak berwujud), sifat 

tidak berwujud ini karena tidak bisa dindentifikasi oleh kelima indera manusia, 

seperti dilihat, dirasa, diraba, didengar, atau dicium sebelum terjadi proses 

transaksi pembelian; 2) Inseparability (tidak dapat dipisahkan), yaitu jasa tidak 

dapat dipisahkan dari sumbernya, apakah sumber itu merupakan orang maupun 

mesin, disamping itu apakah sumber itu hadir atau tidak; 3) Variability (berubah-

ubah) karena jasa ini tergantung pada siapa yang menyajikan, kapan, dan dimana 

disajikan; 4)Perishability atau daya tahan jasa tidak lama karena sifatnya 

tergantung dari fluktuasi permintaan. 

Oleh karena karakteristik dari jasa tersebut, maka apabila terdapat cacat 

tidak dapat diperbaiki. Selain itu menurut Kotler (1997) interaksi antara penyedia 

jasa dan pelanggan merupakan ciri khusus dalam pemasaran jasa, yang berarti 

bahwa efektivitas individu yang menyampaikan jasa (contact-personnel) 

merupakan unsur penting dalam hubungan penyedia jasa dan pelanggan.  

Berdasarkan pemaparan tersebut di atas fungsi Frontliner ini sangat 

signifikan sehingga bank memerlukan orang-orang yang benar-benar 

berkomitmen tinggi untuk menerima tugas sebagai Frontliner. Bagaimana 

seorang pekerja dapat konsisten menjaga citra bank, apabila ia tidak mempunyai 

keterlibatan emosional dengan bank tempatnya bekerja? Bagaimana ia dapat 

menampilkan pelayanan maksimal, apabila ia tidak mempunyai semangat 

memberikan yang terbaik bagi banknya? Bagaimana ia dapat menarik nasabah 

untuk memanfaatkan aneka produk bank, apabila ia sendiri ingin pindah bekerja 

ke bank lain? Itulah sebabnya, komitmen merupakan kata kunci bagi jabatan ini. 

Komitmen menurut Robbins (2006) adalah suatu keadaan di mana seorang 



 

karyawan memihak pada suatu organisasi tertentu dan tujuan-tujuannya, serta 

berniat memelihara keanggotaan dalam organisasi itu. 

Sebagai bank yang besar, Bank X memiliki tidak kurang dari 28 000-an 

orang Teller dan Customer Service, dan semua ini tentunya haruslah orang-orang 

yang berkomitmen tinggi. Namun saat ini posisi Frontliner di Bank X yaitu 

jabatan Teller dan Customer Service (CS) ada yang berstatus pegawai tetap, dan 

sebagian besar adalah pegawai kontrak yang berasal dari pegawai outsourcing. 

Mereka semua sama-sama dituntut memberikan pelayanan yang tinggi terhadap 

nasabah, walaupun mereka terbagi dalam status yang berbeda. 

Pegawai yang menyandang status pegawai kontrak sangat memahami 

kelanggengan bekerjanya di Bank X akan berbeda dengan pekerja tetap. Hal ini 

dapat menimbulkan ketidakjelasan keberlangsungan bekerja di perusahaan yang 

pada akhirnya dapat menimbulkan rasa tidak aman atau job insecurity. Pasewark  

dan  Strawser  (1996)  menyatakan  bahwa  job  insecurity  adalah  hilangnya  rasa  

keamanan  untuk  kelanjutan  kerja  karyawan  yang  pada  akhirnya  akan 

memengaruhi  tingkat  kepuasan  kerja, komitmen organisasi, dan kepercayaan 

organisasi, serta berakhir pada perilaku karyawan untuk menilai kembali 

hubungan dengan perusahaan dan mencari  alternatif pekerjaan. Inilah 

permasalahan yang dihadapi Bank X. Di satu sisi Bank X mempunyai  begitu 

banyak pegawai Frontliner yang harus berkomitmen tinggi, namun di sisi lain 

status yang sebagian besar adalah kontrak, dapat mengarah kepada timbulnya job 

insecurity, sedangkan job insecurity dapat mengarah pada turunnya komitmen 

pekerja.  

Hal inilah yang selalu disampaikan oleh para pemimpin unit kerja ketika 

menghadapi masalah kurangnya komitmen bawahannya. Yang dipandang sebagai 

sumber permasalahan adalah status pekerja Frontliner yang  bersifat non tetap, 

yang menyebabkan perasaan tidak aman atas kelanggengannya bekerja, sehingga 

komitmennya menjadi rendah.  

Dengan uraian para pemimpin unit kerja di atas, seolah-olah job insecurity 

merupakan satu-satunya penyebab rendahnya komitmen. Namun demikian, teori 

komitmen tidak menyatakan selalu seperti itu. Banyak hal lain yang dapat 

memengaruhi komitmen. Komitmen kerja dapat dibangun dan dibentuk dengan 

adanya dukungan atasan serta dukungan organisasi sebagaimana Shanock dan 

Eisenberger (2006) mengemukakan bahwa karyawan yang merasa diperlakukan 

adil, dengan dukungan supervisor/atasan, balas jasa dari perusahaan dan kondisi 

kerja yang menyenangkan, berhubungan dengan perasaan karyawan bahwa 

dirinya mendapat dukungan dari perusahaan. Kemudian, perasaan didukung oleh 

perusahaan ini, berhubungan dengan tampilnya sikap dan perilaku kerja yang baik 

seperti kepuasan kerja, mood kerja yang baik, komitmen terhadap organisasi, dan 

performance yang baik. 

Menurut Dessler (1997) tingginya komitmen karyawan dalam suatu 

organisasi dipengaruhi oleh: nilai-nilai kemanusiaan, komunikasi dua arah yang 

komprehensif, rasa kebersamaan dan kerukunan, pengetahuan tentang visi dan 

misi perusahaan, nilai dasar perekrutan, kestabilan kerja, dan penghayatan 

finansial. Hal-hal yang menyebabkan tinggi rendahnya komitmen pekerja 

terhadap tempatnya bekerja tidak hanya rasa aman karena jaminan keberlanjutan 

bekerja, namun juga aspek-aspek lain terkait organisasi. Aspek tersebut berupa 



 

dukungan dari perusahaan atau organisasi dan adanya supervisi dari atasan berupa 

dukungan dan pembinaan atasan terhadap para staf atau bawahannya. 

Atasan langsung dari Frontliner dapat berperan untuk meningkatkan 

komitmen. Peran tersebut berupa supervisi, bimbingan, dan pembinaan yang 

merupakan tugas utama dari seorang atasan terhadap seluruh bawahan yang 

berada pada unit kerjanya. Peran atasan langsung ini dijalankan dengan adanya 

komunikasi yang baik antara dia dengan para anak buahnya (Frontliner). Salah 

satu aspek yang dapat memengaruhi tingginya komitmen karyawan menurut 

Dessler (1997) adalah komunikasi dua arah yang komprehensif. Dengan 

komunikasi, komitmen organisasi dapat dibangun atas dasar kepercayaan, dan 

kepercayaan pasti membutuhkan komunikasi dua arah. Tanpa adanya komunikasi 

dua arah mustahil komitmen organisasi dapat dibangun dengan baik (Dessler, 

1997). 

Selain itu menurut Dessler (1997) nilai-nilai kemanusiaan merupakan 

pondasi yang utama dalam membangun komitmen karyawan, yaitu adanya 

kesungguhan dari organisasi untuk bisa memprioritaskan nilai-nilai kemanusiaan. 

Organisasi di sini dapat diwakili oleh atasan sebagai orang yang memiliki kuasa 

untuk mengarahkan dan memberi warna organisasi unit kerjanya, dan dengan 

kewenangannya itu dialah yang seharusnya memberi rasa aman bagi seluruh 

bawahannya. Job insecurity yang dirasakan oleh para Frontliner dapat dikurangi 

atau sama sekali dihilangkan jika pemimpin unit kerja melaksanakan perannya 

tersebut.    

Dessler (1997) juga menyatakan bahwa visi dan misi merupakan faktor 

lainnya yang dapat memengaruhi tingginya komitmen kerja. Menurut Dessler 

(1997) pemimpin dapat memberi inspirasi bagi tumbuhnya performansi dan 

komitmen karyawan yang tinggi dengan cara memberi kesempatan pada karyawan 

untuk dapat mengerti dan memahami visi dan misi bersama dalam sebuah 

organisasi. Pemimpin unit kerja di Bank X misalnya Pemimpin Cabang adalah 

pemegang kuasa dari Direksi perusahaan untuk dapat memimpin dan mewakili 

perusahaan. Salah satu tanggung jawab utama Pemimpin Cabang adalah 

pengelolaan Sumber Daya Manusia (SDM) yaitu mengkoordinasikan dan 

memonitor perencanaan, pengembangan, pembinaan dan evaluasi SDM di unit 

kerjanya terkait kebutuhan pekerja, kompetensi dan kinerja sesuai kewenangan 

bidang tugasnya, agar berjalan sesuai dengan kebijakan yang berlaku. Pemimpin 

Cabang bertanggung jawab terhadap pemahaman visi dan misi perusahaan seluruh 

staf dan bawahan yang berada di unit kerjanya. 

Dengan berbagai hal yang dapat memengaruhi komitmen, terlihat bahwa 

walaupun job insecurity merupakan faktor penting yang dapat memengaruhi 

komitmen, tetapi banyak faktor-faktor lain yang berdasarkan penelitian-penelitian 

terdahulu juga signifikan memengaruhi komitmen. Sebagaimana penelitian 

Mulyono (2004) yang menyimpulkan bahwa Perceived Organizational Support 

(dukungan organisasi) dan Leader-Member Exchange (dukungan dan pembinaan 

atasan) memberikan pengaruh positif yang cukup besar dan bermakna terhadap 

komitmen organisasi total. Oleh karena itu perlu dianalisis secara mendalam, 

faktor apakah yang paling berperan terhadap komitmen Frontliner, di antara tiga 

faktor utama yang akan diteliti yaitu job insecurity, dukungan organsiasi, serta 

dukungan dan pembinaan atasan. Selanjutnya dari ketiga faktor tersebut, manakah 

yang paling tinggi pengaruhnya terhadap komitmen kerja para frontliner. 



 

Tema penelitian dalam tesis ini adalah “Faktor-faktor yang memengaruhi 

komitmen kerja Frontliner" dengan populasi diambil dari dua wilayah kerja Bank 

X yaitu Kanwil Bandung dan Jakarta 1 dengan pertimbangan di kedua kanwil 

tersebut jumlah pegawai frontliner-nya cukup banyak diantara kanwil-kanwil 

yang lainnya. Pertimbangan lainnya akan diuraikan dalam bab metode penelitian. 

 

Rumusan Masalah 

 

Pentingnya analisis terhadap permasalahan komitmen frontliner ini, karena 

terkait dengan status para frontliner yang tidak tetap. Selain itu mengingat 

karakteristik bisnis Bank X yang bersifat mass banking dengan unit kerja yang 

besar dan tersebar luas, apabila terjadi dampak yang signifikan atas kondisi 

tersebut maka akan menjadi isu SDM yang krusial dan perlu penanganan yang 

khusus. Responden dari wilayah Jakarta 1 dan Bandung diharapkan dapat 

memberikan gambaran secara umum atas kondisi pegawai frontliner, sehingga 

diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan masukan dan saran kepada 

manajemen dalam rangka pengelolaan SDM khususnya yang terkait dengan aspek 

komitmen kerja pegawai. 

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut di atas, dapat dirumuskan 

permasalahan dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut : 

1. Bagaimana pengaruh dukungan organisasi terhadap komitmen kerja 

Frontliner Teller dan CS yang berstatus pegawai kontrak peralihan dari 

outsourcing. 

2. Bagaimana pengaruh job insecurity, terhadap komitmen kerja Frontliner 

Teller dan CS yang berstatus pegawai kontrak peralihan dari outsourcing. 

3. Bagaimana pengaruh dukungan dan pembinaan atasan terhadap komitmen 

kerja Frontliner Teller dan CS yang berstatus pegawai kontrak peralihan dari 

outsourcing.  

4. Variabel mana yang paling kuat pengaruhnya terhadap komitmen kerja 

pegawai Frontliner, dan mengapa hal tersebut bisa terjadi. 

 

 

Tujuan Penelitian 

 

Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Menganalisis dukungan organisasi terhadap komitmen kerja Frontliner Teller 

dan CS yang berstatus pegawai kontrak peralihan dari outsourcing. 

2. Menganalisis pengaruh job insecurity terhadap komitmen kerja Frontliner 

Teller dan CS yang berstatus pegawai kontrak peralihan dari outsourcing  

3. Menganalisis pengaruh dukungan dan pembinaan atasan terhadap komitmen 

kerja Frontliner Teller dan CS yang berstatus pegawai kontrak peralihan dari 

outsourcing. 

4. Menganalisis dan menemukan variabel yang paling kuat pengaruhnya 

terhadap komitmen kerja pada pegawai Frontliner dan penyebab hal tersebut 

bisa terjadi.  

 

 

 



 

Manfaat Penelitian 

 

Penelitian yang dilakukan ini diharapkan dapat bermanfaat baik secara 

teoritis maupun praktis. Manfaat teoritis yang akan diberikan adalah:  

a. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan tambahan perbendaharaan studi 

ilmiah dalam bidang SDM terkait dengan komitmen kerja.  

b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan informasi 

khususnya penelitian sejenis untuk dikembangkan lebih lanjut dan lebih rinci 

pada masa yang akan datang.  

 

Manfaat praktis yang akan diberikan adalah: 

a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi manajemen 

Bank X berupa sumbangan saran, pemikiran dan informasi yang bermanfaat 

yang berkaitan dengan perencanaan SDM strategi dan pengelolaan pekerja 

baik di tingkat pusat maupun di unit kerja oleh pimpinan unit kerjanya 

masing-masing dalam rangka meningkatkan komitmen kerja para Frontliner 

(Customer Service dan Teller). 

b. Bagi penulis, penelitian ini merupakan sarana pengembangan wawasan dan 

pengembangan kemampuan analitis terhadap masalah-masalah pembinaan 

pegawai. 

 

  

Ruang Lingkup Penelitian 

 

Agar penelitian lebih fokus dalam menemukan dan mencapai tujuan yang 

diharapkan, maka penelitian ini dibatasi dengan batasan sebagaimana berikut: 

1. Konsep tentang job insecurity, dukungan organisasi, dukungan dan pembinaan 

atasan, serta komitmen kerja. 

2. Pengaruh job insecurity, dukungan organisasi, dukungan atasan, dan 

komitmen kerja.  

3. Responden yang diteliti adalah para Frontliner Teller dan CS yang berstatus 

pegawai kontrak yang dialihkan dari pegawai outsourcing di Bank X wilayah 

Jakarta 1 dan bandung. 

 

 

 

2 TINJAUAN PUSTAKA 
 

 

Manajemen Sumber Daya Manusia 

 

Pengelolaan pekerja dalam suatu perusahaan dewasa ini disebut dengan 

Manajemen Sumber Daya Manusia (MSDM). Perkembangan bisnis yang begitu 

cepat disertai persaingan yang sangat ketat mendorong perusahaan-perusahaan 

untuk lebih efektif dan efisien dalam pengelolaan SDM. Perusahan-perusahan 

besar selalu menempatkan SDM sebagai aset utama bukan lagi sebagai faktor 

produksi, dan kecenderungan saat ini SDM diarahkan sebagai Human Capital.  
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