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1 PENDAHULUAN 
 

 

Latar Belakang 

 

Di era ekonomi global saat ini dimana persaingan bisnis semakin kompetitif 

membuat kinerja perusahaan dituntut mengembangkan inovasi, produk, teknologi 

dan layanan terhadap para konsumen. Manajemen perusahaan tentu juga 

menyiapkan strategi – strategi yang mampu meningkatkan kinerja perusahaan 

agar semua lini dapat melakukan pekerjaannya secara efektif dan efisien. SDM 

pada suatu organisasi pun menjadi sebuah ujung tombak dalam terwujudnya visi 

dan misi perusahaan. SDM dibebankan tanggung jawab dalam memberikan 

keunggulan dalam persaingan bisnis yang semakin ketat. Dengan demikian, 

kinerja SDM oleh perusahaan sangatlah diharapkan dan diperlukan karena 

keberhasilan organisasi tergantung dari kinerja karyawannya dari segala jenjang 

jabatan. Kontribusi karyawan dari semua lini sangatlah dibutuhkan agar 

perusahaan dapat meningkatkan daya saingnya di era saat ini dimana persaingan 

begitu kompetitif. 

Di industri jasa keuangan, persaingan bisnis juga dapat dirasakan begitu 

ketat. Mengingat persaingan yang begitu kompetitif pada sektor perbankan, PT. 

Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk juga memahami bahwa kinerja dari para 

SDM memegang peranan yang sangat penting. Kinerja layanan merupakan salah 

satu sektor penting bagi industri perbankan dan tentu saja menjadi salah satu 

fokus utama dari BNI. Kualitas layanan yang diberikan  BNI harus memberikan 

keunggulan komparatif dibanding bank-bank pesaing. Kualitas layanan itu sendiri 

dapat didefinisikan sebagai pertemuan antara kebutuhan dan ekspektasi dari 

pelanggan. Demi mewujudkan hal tersebut, BNI cukup selektif dalam menerima 

para pegawai agar kualitas layanan dapat tercapai. 

Untuk mengimplementasikan kualitas dan kinerja serta layanan yang 

mumpuni, BNI juga telah memilih SDM terbaiknya. Frontliner bank yang terdiri 

dari Teller, Customer Service, dan Satpam merupakan lini terdepan dalam 

merepresentasikan kinerja layanan yang unggul dalam usaha memberikan 

keunggulan komparatif terhadap bank-bank pesaing. Para Frontliner dituntut 

memberikan pelayanan terbaik kepada nasabah agar transaksi perbankan yang 

ingin mereka lakukan dapat dilakukan secara nyaman dan aman. Peningkatan 

kualitas layanan ini pun merupakan salah satu tujuan perusahaan yaitu menjadi 

bank nomor 1 dalam kualitas layanan. Oleh karena itu pihak manajemen berharap 

citra BNI sebagai bank dengan kualitas layanan terbaik di Indonesia dapat segera 

terealisasikan.  

Demi menjaga kualitas kinerja dan layanan dari  Frontliner, pihak 

manajemen selalu memberikan evaluasi kinerja secara berkala. Menurut Wirawan 

(2009), evaluasi kinerja mengenai kinerja karyawan yang dinilai bukanlah kinerja 

organisasi. Tetapi kinerja para ternilai tersebut yang menentukan kinerja 

organisasi. Kinerja organisasi ditentukan oleh tinggi rendahnya hasil evaluasi 

kinerja karyawan. Evaluasi Kinerja layanan yang dilakukan BNI diukur dengan 

menggunakan metode PKL (Pengukuran Kinerja Layanan). PKL ini diukur 

berdasarkan beberapa aspek penilaian yang dapat diidentifikasi, yaitu: (1) 

Marketing Research Indonesia – Bank Service Excellence Monitor (MRI-BSEM), 



 

2 

(2) External Mystery Shopper (EMS), (3) Internal Mystery Shopper (IMS), (4) 

Branch Visit (BV), (5) Calling Test (CT), dan (6) Survey Kepuasan Nasabah 

(SKN).  Metode PKL ini telah dilaksanakan sejak tahun 2010 dan dianggap 

mampu memberikan hasil yang baik bagi perusahaan. Hal tersebut ditunjukan 

melalui peningkatan kinerja BNI dari tahun ke tahun melalui survey MRI 

meskipun hingga saat ini posisi teratas belum bisa diraih oleh BNI. 

 

Tabel 1 Peringkat penilaian PKL WJK (Wilayah Jakarta Kota) periode 2014-2016 

Peringkat Sem II 2014 Sem I 2015 Sem II 2015 Sem I 2016 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

Daan Mogot 

Jakarta Kota 

Tanjung Priok 

Roa Malaka 

Harmoni 

Pecenongan 

Harmoni 

Jakarta Kota 

Daan Mogot 

Tanjung Priok 

Roa Malaka 

Pecenongan 

Tanjung Priok 

Jakarta Kota 

Pecenongan 

Daan Mogot 

Roa Malaka 

Harmoni 

Daan Mogot 

Pecenongan 

Tanjung 

Priok 

Jakarta Kota 

Roa Malaka 

Harmoni 

 

Salah satu kantor wilayah yang memiliki lini bisnis terbaik di BNI adalah 

kantor WJK (Wilayah Jakarta Kota). Berdasarkan tabel peringkat PKL WJK pada 

periode 2014-2016, turunnya nilai PKL BNI KCU Harmoni pada dua periode 

terakhir ke posisi terbawah menunjukan bahwa adanya inkonsistensi kinerja  yang 

dilakukan oleh para Frontliner. Memang tidak bisa dipungkiri bahwa menjadi lini 

terdepan dan sebagai salah satu representasi perusahaan dalam menunjukkan 

kinerja layanan perusahaan telah membuat para Frontliner memiliki tanggung 

jawab yang berat. Bahkan tolak ukur kinerja Frontliner merupakan penentu 

persepsi pelanggan dalam aspek kualitas pelayanan, kepuasan, dan komitmen 

emosional terhadap perusahaan (Henning-Thurau 2004). Frontliner juga dituntut 

memiliki kemampuan lebih dibanding pegawai lainnya dalam membalikan 

keadaan psikologis  nasabah yang sebelumnya merasa dirugikan dikarenakan  

pelayanan yang buruk hingga menjadi terpuaskan dengan pelayanan perusahaan 

(Yavas dan Babakus 2010). Kemampuan Frontliner tersebut sangatlah penting 

dan dibutuhkan karena kinerja mereka berdampak besar pada kepuasan dan 

loyalitas nasabah.  

Menurut penelitian Kelley (1990), Teller bank memiliki rasa motivasi dan 

kepuasan kerja yang paling rendah dibandingkan jabatan lain yang sama-sama 

secara langsung berhubungan dengan nasabah. Dengan beban tanggung jawab dan 

tuntutan yang berat, eksekutif perusahaan menyadari bahwa motivasi dan 

kepuasan kerja  dari Frontliner merupakan suatu hal yang sangat penting demi 

tercapainya kesuksesan bisnis dalam mewujudkan kepuasan nasabah (Yavas et al. 

1997). Satpam sebagai garda terdepan bagi tiap outlet dalam menyambut nasabah 

bertugas memberikan pengarahan dan edukasi awal kepada tiap nasabah. 

Selanjutnya, Teller  merupakan petugas yang melayani transaksi tunai maupun 

non tunai, memiliki beban kerja yang cukup berat dikarenakan kualitas layanan 

juga ketelitian dalam menghitung uang dan memproses transaksi di komputer 

merupakan hal yang harus mereka perhatikan secara seksama. Terakhir, Customer 

Service yang harus memahami produk dan dapat melakukan handling complain 

juga meberikan solusi terhadap tiap permasalahan. Oleh karena itu, motivasi yang 

berperan sebagai pendorong kinerja dan juga tingkat kepuasan kerja para 
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Frontliner merupakan hal yang harus diperhatikan. Penurunan nilai PKL dari BNI 

Harmoni ini tidak dapat dihindari juga dilatar belakangi oleh kedua aspek 

permasalahan tersebut. 

Motivasi dan kepuasan kerja merupakan dua aspek penting yang 

mempengaruhi kinerja Frontliner dalam menjaga kualitas layanannya. Dengan 

demikian nilai PKL yang turun seperti lampiran data sebelumnya menunjukan 

adanya masalah kinerja yang dialami oleh  Frontliner. Akan tetapi, jika pihak 

manajemen ingin mengubah hasil penilaian tersebut dan ingin meningkatkan 

kualitas layanan dari  Frontliner, maka motivasi dan kepuasan kerja mereka 

menjadi hal yang harus diperhatikan demi tercapainya tujuan perusahaan yaitu 

sebagai bank layanan terbaik se-Indonesia.  
 

Perumusan Masalah 
 

Frontliner merupakan posisi yang merepresentasikan kualitas layanan dari 

suatu bank merupakan aspek yang harus diperhatikan. Buruknya nilai PKL dari 

KCU Harmoni selama dua semester berturut-turut tidak lain merupakan akibat 

buruknya kinerja dari para petugas. Pada penelitian ini, peneliti akan 

memfokuskan penelitian pada Frontliner di BNI KCU Harmoni sebagai  bagian 

penyumbang nilai terbesar dalam penilaian PKL. Selain itu, peneliti tidak 

memisahkan ketiga jabatan Frontliner dikarenakan perusahaan menggunakan 

format performance appraisal yang sama untuk ketiga jabatan tersebut. Oleh 

karena itu peneliti memfokuskan penelitian kepada Frontliner yang merupakan 

representasi layanan dari suatu outlet. 

Penurunan nilai PKL KCU Harmoni menurut observasi peneliti, juga 

didukung oleh rendahnya motivasi dan kepuasan kerja Frontliner. Penelitian ini 

juga dilatar belakangi oleh banyaknya keluhan dari  Frontliner KCU Harmoni 

yang beranggapan bahwa pihak manajemen kurang memberi perhatian pada 

perjalanan karir mereka. Lamanya waktu untuk promosi menuju jenjang jabatan 

berikutnya karena kesempatan yang begitu minim ditambah sifat pekerjaan yang 

monoton membuat Frontliner sering mengeluhkan masalah tersebut. Promosi 

menjadi hal yang sangat mereka perhatikan karena adanya peraturan dan 

kebijakan BNI yang menetapkan usia pensiun bagi petugas Teller dan Customer 

Service hanya sampai usia 35 tahun. Tetapi waktu pensiun di usia 35 tahun ini 

bisa dihindari jika mereka berhasil promosi dan meninggalkan posisi Frontliner. 

Hal tersebutlah yang menyebabkan promosi merupakan hal sangat penting bagi 

mereka demi keberlangsungan karir mereka di perusahaan. 

Pada masyarakat kontemporer, karir merupakan hal yang sangat penting bagi 

pegawai sebagai wadah dalam mengekspresikan kepentingan, personaliti, dan 

harmonisasi pada situasi kehidupan mereka (Oduma dan Were 2014). Oleh karena 

itu jenjang karir yang begitu lama menjadi masalah bagi Frontliner.  

Berdasarkan latar belakang dan masalah yang telah dipaparkan, peneliti 

merumuskan masalah sebagai berikut : 

1. Bagaimana pengaruh motivasi terhadap kinerja Frontliner BNI KCU 

Harmoni ? 

2. Bagaimana pengaruh motivasi terhadap kepuasan kerja Frontliner BNI 

KCU Harmoni ? 

3. Bagaimana pengaruh kepuasan kerja terhadap kinerja Frontliner BNI 

KCU Harmoni ? 
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Tujuan Penelitian 

 

Tujuan penelitian adalah sebagai berikut : 

1. Menganalisis pengaruh motivasi terhadap kinerja Frontliner BNI KCU 

Harmoni 

2. Menganalisis pengaruh motivasi terhadap kepuasan kerja Frontliner BNI 

KCU Haarmoni 

3. Menganalisis pengaruh kepuasan kerja terhadap kinerja Frontliner BNI 

KCU Harmoni 

 

Manfaat Penelitian 

 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, yaitu : 

1. Sebagai sarana bagi penulis untuk dapat menyumbangkan ide dan 

mengaplikasikan ilmu yang telah diperoleh selama berkuliah di SB-IPB 

2. Dapat menjadi bahan masukan bagi pihak BNI KCU Harmoni untuk 

menyusun strategi kedepannya dalam mengatasi masalah penurunan nilai 

PKL. 

 

Ruang Lingkup Penelitian 

 

Pada penelitian ini, peneliti membatasi ruang lingkup pada BNI KCU 

Harmoni sebagai objek penelitian. Cabang-cabang lainnya yang berada dalam 

Wilayah Jakarta Kota hanya sebagai perbandingan dalam menentukan peringkat 

pada skor PKL. Selain itu penelitian ini membatasi objek penelitian yaitu 

Frontliner BNI KCU Harmoni yang terdiri dari Satpam, Teller, serta Customer 

Service. Peneliti menyatukan ketiga jabatan tersebut dalam jabatan Frontliner 

dikarenakan peneliti memfokuskan permasalahan pada nilai PKL dimana 

penilaian tersebut memberikan penilaian layanan secara keseluruhan pada tiap 

outlet dan tidak memisahkan jabatan. Untuk variabelnya, peneliti menentukan 

motivasi, kepuasan kerja, dan kinerja dalam menjawab perumusan masalah dalam 

penelitian ini. 

 

 

2 TINJAUAN PUSTAKA 
 

 

Manajemen Sumber Daya Manusia 

 

Manajemen sumber daya manusia adalah suatu bidang yang khusus 

mempelajari hubungan dan peranan manusia dalam organisasi perusahaan. 

Manajemen sumber daya manusia juga merupakan ilmu dan seni yang mnegatur 

hubungan dan peranan tenaga kerja agar efektif dan efisien untuk membantu 

tercapainya tujuan perusahaan (Hasibuan 1993). Dalam suatu perusahaan, 

manusia adalah aset utama dalam operasional perusahaan. Menurut Hasibuan, 

Manusia selalu berperan aktif dan dominan dalam setiap kegiatan perusahaan, 

karena manusia lah yang menjadi perencana, pelaku dan penentu terwujudnya 

tujuan perusahaan. Tujuan ini tidak akan mungkin dapat tercapai tanpa adanya 



 

 

 

 

 

 

 

 

Untuk Selengkapnya Tersedia di Perpustakaan SB-IPB 




