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PENDAHULUAN 
 
 
 

 

1.1 Latar Belakang Masalah  
 
 

Lembaga perbankan sebagai salah satu lembaga keuangan yang ada di 

negara kita memiliki peran yang sangat penting, yaitu sebagai penunjang kegiatan 

roda perekonomian nasional dan sebagai pendukung laju pertumbuhan ekonomi 

terutama untuk memacu pembangunan nasional. Saat ini lembaga keuangan 

merupakan salah satu tulang punggung Negara dalam menstabilkan kondisi 

keuangan. Perbankan dalam operasionalnya dengan menghimpun dana dari 

masyarakat dalam bentuk simpanan dan selanjutnya disalurkan kembali kepada 

masyarakat dalam bentuk pinjaman. Melihat peran pokok perbankan yang penting 

sebagai lembaga perantara keuangan seperti yang telah dijelaskan, maka hal dasar 

yang sangat dibutuhkan oleh pihak perbankan saat ini untuk dapat menjalankan 

peran penting tersebut adalah kepercayaan dan keyakinan dari masyarakat atas 

dunia perbankan. 

 
Kepercayaan yang dimaksud adalah masyarakat tidak hanya mempercayai 

akan fungsi dan peran dari perbankan itu sendiri, tetapi bagaimana perbankan itu 

mampu melayani nasabah dan masyarakat dan menjadi suatu kesatuan kemitraan 

yang saling membutuhkan sehingga kepercayaan yang masyarakat berikan untuk 

dapat menyimpan dananya serta bank dapat memberikaan suatu perlindungan dan 

jaminan atas dana tersebut. Disamping itu, pihak perbankan juga mengharapkan 
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masyarakat dapat percaya dan bersikap loyal terhadap mereka bahwa bank akan 

mampu memenuhi kebutuhan masyarakat dalam hal keuangan baik itu masalah 

pendanaan maupun pembiayaan. Itulah sebabnya saat ini pihak perbankan 

berlomba-lomba untuk selalu dapat memberikan pelayanan yang terbaik dan 

memuaskan setiap kalangan masyarakat serta menciptakn loyalitas yang tinggi 

terhadap dunia perbankan. 

 
Faktor pelayanan menjadi begitu sangat penting ketika persaingan antar 

bank semakin ketat. Kualitas layanan adalah salah satu atribut penting dalam 

industri jasa, seperti perbankan, di samping masalah keamanan dan kepastian, 

serta harga (yang sesuai dengan kualitas). Pelayanan yang berkualitas tentu saja 

tidak sebatas senyum ramah dari petugas bank, namun lebih dari itu semua. 

Seperti yang kita ketahui, bahwa ujung tombak pelayanan dalam perbankan selalu 

dikaitkan dengan peran dari petugas front liner, yaitu customer service dan teller. 

 
PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat,Tbk. atau sering dikenal 

dengan sebutan bjb merupakan salah satu bank pembangunan daerah yang telah 

lama dikenal sebagai bank yang memiliki image positif dan sangat berperan 

kontribusinya dalam pembangunan daerah Jawa Barat dan Banten. Dalam hal ini 

bjb mempunyai posisi yang strategis sebagai lembaga intermediasi yang 

menunjang perekonomian nasional. Oleh karena itu peran serta bjb perlu di 

tingkatkan sesuai fungsinya dalam menghimpun dan menyalurkan dana 

masyarakat, serta memberikan pelayanan jasa perbankan lainnya yang sesuai. 

Dalam rangka mewujudkan bank bjb menjadi salah satu bank nasional yang 

berkualitas dan berkinerja unggul dalam hal layanan, tentunya bjb memiliki 
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beberapa strategi bisnis yang dituangkan dalam bentuk pedoman kerja sehingga 

dapat terus mengingatkan pegawainya dalam rangka memperoleh tujuan 

perusahaannya tersebut. Salah satu hal yang dibenahi dan menjadi perhatian 

khusus dari bank bjb adalah kinerja dalam bentuk pelayanan yang optimal yang 

dilakukan para pegawainya terutama pegawai bagian frontliner, yaitu customer 

service dan teller. 

 
Bank bjb sadar akan pentingnya melayani nasabah dengan baik,mulai dari 

tata cara menerima nasabah, menyapa nasabah, melayani kebutuhan 

transaksionalnya hingga menjadi patner dalam hal konsultasi keuangan dan 

pemilihan produk perbankan yang sesuai memenuhi kebutuhan nasabah menurut 

profil nasabah tersebut. Oleh karena itu, untuk menjembatani kondisi tersebut 

bank bjb mengeluarkan suatu panduan atau pedoman yang disebut sebagai standar 

operasional pelayanan nasabah bagi pegawai frontliner nya. Pedoman SOP 

tersebut dituangkan dalam bentuk video layanan sebagai contoh atau arahan 

dalam hal melayani nasabah, berikut dengan panduan berpenampilan profesional. 

Hal-hal tersebut dilakukan untuk mendorong kesadaran para pegawai frontliner 

terhadap aspek pelayanan nasabah dan diharapkan dapat memberikan pelayanan 

yang akan memberikan kepuasan terhadap nasabah sehingga dengan ini kinerja 

para pegawai frontliner dapat tumbuh seiring dengan tumbuh kembangnya pula 

bisnis perbankan bjb disegala aspek baik dari segi pencapaian dana pihak ketiga, 

penyaluran kredit dan jasa keuangan lainnya. 

 
Kinerja pegawai frontliner yang diharapkan oleh perusahaan dalam hal ini 

yaitu pihak bjb, tentunya memiliki kriteria dan patokan tersendiri dalam hal 
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penilaiannya. Untuk itu, pihak bjb menggunakan jasa pihak lain MRI (Marketing 

Research Indonesia) dalam hal penilaian kinerja para pegawai frontliner 

nya.Bekerjasama dengan pihak MRI, bank bjb dapat menilai kinerja para pegawai 

frontliner nya yang tersebar di kantor cabang dan kantor cabang pembantu 

diseluruh indonesia. Penilaian oleh pihak MRI menggunakan metode yang disebut 

dengan Mistery Shopper, dalam penilaiannya ini MRI akan menilai secara 

objektif dengan membawa kertas penilaian yang berjudul AKKO dan dalam 

kertas kerja ini terdapat poin – poin yang menghasilkan nilai-nilai layanan. 

 
Seiring dengan persaingan perbankan yang semakin ketat, maka bank bjb 

menekankan penilaian kinerja layanan sebagai target yang harus dipenuhi oleh 

pegawai frontlinernya dan penilaian layanan ini menjadi perbandingan nilai antar 

bank lain yang menggunakan jasa MRI dan tercantum sebagai nilai layanan bank 

bjb per tahun dalam majalah INFO BANK, diperlihatkan pada gambar dibawah 

ini: 
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Gambar 1.1 

 

Performa Kinerja bank bjb tahun 2/2013 (Gambar Atas) dan tahun 

 

2013/2014 (Gambar Bawah) 
 
 
 
 

Hasil penilaian yang disampaikan MRI dari tahun 2013 hingga tahun 2014 

bahwa bank bjb mengalami penurunan urutan atau rangking yang semula berada 

pada urutan ke-13 menjadi urutan ke-14. Hal ini tentunya menjadi perhatian 

perusahaan akan menurunnya kinerja layanan yang semula ditargetkan masuk di 

urutan 10 besar perbankan nasional. Terdapat sejumlah asumsi dan pendapat 

alasan apa saja yang menyebabkan kinerja layanan para frontliner menurun. 

 
Berdasarkan pada fenomena yang terjadi tersebut, oleh karena itu penulis 

bertujuan untuk melakukan penelitian yang diduga menjadi penurunan kinerja 

layanan para frontliner terutama bagian customer service, karena pada saat 

dilakukan penilaian, customer service memiliki persentase penilaian yang paling 

besar (50%) dibandingkan bagian lainnya di frontliner seperti Teller dan Security. 
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Ada beberapa hal yang bisa mempengaruhi tingkat kinerja seseorang dalam 

pekerjaannya, seperti yang dijelaskan oleh Nawawi (2000:97) yang menyatakan 

bahwa “kepuasan kerja merupakan salah satu faktor yang paling besar berdampak 

pada kinerja karena dianggap sangat mempengaruhi kemampuan kerja dalam 

melaksanakan pekerjaan baik yang diperoleh dari hasil pendidikan dan latihan 

maupun yang bersumber dari pengalaman kerja”. Selain itu para pegawai pada 

umumnya belum sepenuhnya membangkitkan kepuasan kerja dalam dirinya untuk 

memberikan seluruh kemampuan yang dimiliki. Dengan kata lain bisa dikatakan 

bahwa pihak organisasi belum sepenuhnya memenuhi harapan para pegawai untuk 

dapat memenuhi permasalahan yang bersangkutan dengan kepuasan kerja 

pegawai. Kondisi ini dapat mengakibatkan karyawan menjadi apatis dan tidak 

terdorong untuk meningkatkan kinerjanya. 

 
Kemudian, ada fenomena lain yang terjadi di bank bjb adalah dalam hal 

pengembangan karir, berdasarkan hasil observasi dan wawancara pra-survey yang 

dilakukan oleh penulis, banyak karyawan bank bjb terutama yang bekerja di bagian 

frontliner (teller dan customer service) yang merasa mereka tidak memiliki jenjang 

karir meskipun mereka sudah bekerja di bank bjb lebih dari 5 tahun, dan menempuh 

jenjang pendidikan yang lebih tinggi (contoh: pendidikan S2/Master) namun 

seringkali mereka dijelaskan oleh pihak atasan bahwa setinggi apapun pendidikan 

yang ditempuh, tetap saja mereka akan menjadi frontliner. Kenyataan seperti ini yang 

kemudian ternyata mempengaruhi kinerja dari karyawan bank bjb, mereka cenderung 

menjadi kurang semangat dalam bekerja yang pada akhirnya kinerja mereka pun akan 

menjadi tidak maksimal seperti yang diharapkan oleh 



7 
 
 
 
 
 

 

perusahaan. Berdasarkan uraian tersebut, pengaruh pengembangan karir terhadap 

kepuasan kerja serta dampaknya pada kinerja pegawai customer service memiliki 

tingkat kepentingan yang tinggi terhadap kepentingan organisasi. 

 

 

1.2 Rumusan Masalah  

 

Penelitian  dilakukan  dengan  maksud  untuk  menguji  dan  mengetahui  

 

pengaruh pengembangan karir terhadap kepuasan kerja serta dampaknya terhadap 

kinerja pegawai frontliner bank bjb . Permasalahan yang diteliti selanjutnya 

dirumuskan sebagai berikut : 

 
1. Bagaimana pengaruh pengembangan karir terhadap kepuasan kerja 

pegawai customer service bank bjb.  

 
2. Bagaimana pengaruh kepuasan kerja terhadap kinerja pegawai fromtliner 

bank bjb.  

 
3. Bagaimana pengaruh pengembangan karir terhadap kinerja pegawai 

customer service bjb.  

 
 
 
1.3 Tujuan Penelitian  

 

Berdasarkan  identifkasi  berbagai  permasalahan  yang telah  dirumuskan,  

 
maka tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah sebagai berikut : 

 

1. Menguji pengaruh pengembangan karir terhadap kepuasan kerja pegawai 

customer service bank bjb.  

 
2. Menguji pengaruh pengaruh kepuasan kerja terhadap kinerja pegawai 

fromtliner bank bjb.  
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3. Menguji pengaruh pengembangan karir terhadap kinerja pegawai customer 

service bjb.  

 
 
 
1.4 Kegunaan Penelitian  

 

1.4.1 Kegunaan (Praktis) Operasional  

 

Kegunaan (praktis) operasional dari hasil penelitian ini terdiri dari:  

 

1. Penelitian ini mengungkapkan pengaruh pengembangan karir, kepuasan 

terhadap kinerja pegawai customer service bank bjb. Hasil penelitian ini 

diharapkan menjadi masukan bagi manajemen Bank Bjb, sehingga dapat 

merumuskan strategi dalam meningkatkan kinerja para pegawai customer 

servicenya.  

 
2. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi manajemen 

Bank Bjb dalam melakukan pembinaan terhadap cabang-cabang Bank Bjb 

agar dapat meningkatkan kinerja pelayanan sehingga dapat tercapai target 

perusahaan untuk menjadi 10 bank nasional terdepan dalam layanan yang 

berkinerja unggul.  

 

 

1.4.2 Kegunaan Teoritis  

 

Adapun kegunaan keilmuan dari hasil penelitian ini adalah :  

 

1. Hasil penelitian diharapkan berguna bagi akademisi dalam 

mengembangkan teori internal marketing dan teori OCB (Organizational 

Citizenship Behaviour), khususnya mengenai pengaruh pengembangan 

karir, kepuasan kerja dan kinerja pegawai.  
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2.  Mengingat masih banyak kekurangan dalam penelitian yang dilakukan 

penulis, maka diharapkan di masa yang akan datang akan lebih banyak 

informasi dan pengembangan-pengembangan penelitian (selain yang 

dilakukan oleh penulis) dalam bidang internal marketing dan OCB.  

 

 

 


