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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Perkembangan ekonomi global dan kemajuan teknologi yang 

demikian pesat telah membawa dampak yang signifikan terhadap persaingan 

usaha yang begitu ketat. Lingkungan yang menjadi sangat kompetitif, 

menuntut dunia usaha untuk berlomba menjadi yang terbaik dalam bidangnya. 

Hal ini memberikan pengaruh pada perubahan iklim bisnis yang diiringi 

dengan peningkatan kualitas dan kebutuhan konsumen. Perusahaan dituntut 

untuk dapat lebih memajukan usaha yang dilakukan agar dapat meraih target 

dari perusahaan. Semua organisasi pasti menginginkan perusahaannya dapat 

berkembang dan maju, seperti organisasi pemerintah, organisasi sosial, 

organisasi politik,dan organisasi rumah tangga.  

Suatu perusahaan yang ingin tumbuh dan berkembang selalu berupaya 

meningkatkan kinerja karyawannya sebagai sistem organisasi tersebut, 

termasuk sistem manajemen, sistem fiungsional dan sistem operasional. 

Berhasil atau tidaknya perusahaan dalam mencapai tujuan yang ditetapkan 

sebelumnya sangat tergantung pada sumber daya manusianya (karyawan) 

dalam menjalankan tugas-tugas yang diberikan kepadanya. Keberadaan sumber 

daya manusia di dalam suatu perusahaan memegang peranan sangat penting 

dikarenakan keberhasilan suatu organisasi sangat dipengaruhi oleh kinerja 

individu karyawannya.  

Pengertian kinerja sendiri menurut Fattah (dalam artikel Muhdin, 

2009), kinerja sering disebut dengan prestasi kerja yang diartikan sebagai 

ungkapan kemampuan yang didasari oleh pengetahuan, sikap dan keterampilan 

dan motivasi dalam menghasilkan sesuatu. Kinerja merupakan suatu fungsi 

dari motivasi dan kemampuan. Untuk menyelesaikan tugas atau pekerjaan 

seseorang sepatutnya memiliki derajat kesediaan dan tingkat kemampuan 
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tertentu ( dalam Khoiriyah, 2009). Berdasarkan Mangkunegara (2006) kinerja 

didefinisikan sebagai hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh 

seorang karyawan dalam melaksanakan tugas sesuai dengan tanggung jawab 

yang diberikan kepadanya. Kinerja dalam organisasi atau perusahaan 

merupakan jawaban dari berhasil atau tidaknya tujuan organisasi yang telah 

ditetapkan.  

Tak terkecuali dengan bisnis perbankan. Seiring dengan tantangan dan 

persaingan yang semakin ketat antar bank, perbankan menuntut kinerja yang 

tinggi dari karyawannya sehingga kebutuhan nasabah dapat terpenuhi. 

Perbankan merupakan salah satu sektor ekonomi yang sangat penting 

peranannya dalam perkembagan ekonomi Indonesia. Dimana fungsi utamanya 

adalah sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat yang bertujuan 

untuk menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka 

meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Dunia perbankan memang sangat 

peka terhadap situasi ekonomi yang kurang mendukung, sehingga untuk dapat 

meminimalisasi keadaan yang demikian maka suatu bank harus didukung 

dengan sumber daya yang berkualitas dan memiliki kinerja yang baik. Sumber 

daya manusia berkualitas merupakan salah satu faktor terpenting dalam 

kegiatan dalam perbankan tersebut. Hal ini dikarenakan manusia sebagai 

penggerak aktivitas seluruh kegiatan organisasi yang meliputi sebagai 

perencana, pelaku serta penentu terwujudnya tujuan organisasi (dalam 

Khoiriyah, 2009).  

Namun, di Indonesia banyak kasus yang mencuat tentang buruknya  

kinerja dari karyawan perbankan. Dikemukakan dalam majalah Tempo (2011, 

10 Maret) pada tahun 2011, kinerja perbankan nasional dinilai terburuk 

dibandingkan perbankan luar negeri seperti di Malaysia. Hal ini juga 

diungkapkan oleh pengamat perbankan Universitas Indonesia, Ichsanuddin 

(2011), menilai rapor bank Indonesia saat mengawasi kinerja perbankan buruk 

karena banyaknya kasus penyelewengan dana nasabah yang melibatkan 

sejumlah karyawan lembaga keuangan itu sendiri, salah satunya adalah kasus 

Malinda Dee yang diduga menggelapkan dana nasabah di atas Rp. 16,03 

miliar. Selain itu, Tri (2003, April) menjelaskan kasus Popy Rachmania, 
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seorang karyawan customer service representative PT. Bank Mandiri yang 

membobol bunga deposito para nasabah Bank Mandiri sebesar Rp.900 juta. 

Kasus-kasus ini telah memberikan gambaran tentang bagaimana kinerja 

karyawan bank di Indonesia.  

Pada PT. Bank Rakyat Indonesia sendiri sebagai salah satu bank 

umum yang ada di Indonesia, memegang peranan penting dalam pembangunan 

ekonomi dan menjadi penerus suatu tradisi layanan jasa perbankan dan 

keuangan yang telah berpengalaman selama kurang lebih 150 tahun. Sebagai 

salah satu bank yang cukup berpengalaman dalam bidang perbankan di 

Indonesia, maka PT. Bank Rakyat Indonesia harus menjalankan seluruh 

kegiatan operasionalnya dibutuhkan ketelitian, ketepatan, dan kemampuan 

sumber daya manusia terhadap kinerja, supaya dapat memenuhi fungsi dari 

bank itu sendiri. Terlebih pada bagian karyawan teller. Melihat tugas dan peran 

dari seorang teller yaitu melayani nasabah dengan baik guna memberikan 

kepuasan nasabah terhadap bank tersebut dan juga bertanggung jawab atas 

uang tunai dan transaksi yang ia proses, maka karyawan dituntut untuk bekerja 

sebaik dan semaksimal mungkin.  

Meninjau dari hasil wawancara dengan Kepala Pimpinan PT.Bank 

Rakyat Indonesia Cabang Blitar, dapat disimpulkan jika kinerja karyawan 

sangat diperhatikan dan diprioritaskan dalam bank tersebut. Kinerja karyawan 

menjadi senjata utama dalam meningkatkan kemajuan bank. Perhatian terhadap 

kinerja karyawan diberikan kepada seluruh karyawan bank tersebut, salah 

satunya kepada karyawan teller, dimana keberhasilan tugas dari teller 

merupakan dasar ukur dari keberhasilan sebuah bank dalam memberikan 

pelayanan pada nasabah yang akan melakukan kegiatan seperti mentansfer 

uang. Namun diakui oleh kepala pimpinan tersebut, pasti terdapat perbedaan 

kinerja tiap karyawan. Pada dasarnya, kinerja merupakan sesuatu hal yang 

bersifat inividual, karena setiap karyawan memiliki tingkat kemampuan yang 

berbeda dalam melaksanakan pekerjaannya. Seperti yang disebutkan Timpe 

(dalam jurnal Manajemen 2009) kinerja karyawan tergantung pada kombinasi 

antara kemampuan, usaha, dan kesempatan yang diperoleh. Kinerja karyawan 



4 
 

yang baiklah yang diinginkan oleh perusahaan untuk dapat mencapai suatu 

tujuan dari perusahaan. Begitu halnya dalam perusahaan perbankan.  

Di dalam bank tersebut, terdapat 2 kategori karyawan dalam jabatan 

teller, yaitu karyawan tetap dan karyawan outsourcing. Sudah bukan rahasia 

lagi jika saat ini kebanyakan perbankan di Indonesia baik BUMN ataupun 

Swasta maupun bank asing lebih banyak mempekerjakan karyawan kontrak 

dan outsourcing dibandingkan dengan karyawan tetap. Seperti yang dikatakan 

Toto Sugiri, CEO PT Sigma Cipta Caraka dalam majalah Tempo (2003,10 

November), "Sampai tahun 2003 sudah ada 18 bank yang menggunakan jasa 

outsourcing,". Dari informasi yang diperoleh pada PT. Bank Rakyat Indonesia 

cabang Blitar ini, bahwa karyawan outsourcing di bank tersebut memang lebih 

banyak jumlahnya dibandingkan dengan karyawan tetap. Karyawan 

outsourcing tersebut ditempatkan di bagian frontliner atau lini depan seperti 

CS (customer service), teller dan juga satpam serta bagian keamanan lainnya. 

Alasan dari penempatan karyawan outsourcing pada jabatan tersebut 

dikarenakan jabatan tersebut bukan sebagai jabatan yang melaksanakan 

kemampuan utama dari bank dan merujuk pada ketentuan sistem outsourcing 

menurut undang-undang ketenagakerjaan. Namun, pada jabatan tersebut juga 

masih terdapat karyawan tetap yang ditempatkan. Meskipun status karyawan 

tersebut sebagai karyawan outsourcing, mereka dituntut untuk bekerja dengan 

baik dan semaksimal mungkin.  

Banyak permasalahan dan kendala yang dialami oleh karyawan 

dengan status outsourcing, terutama soal disparitas gaji, jaminan hari tua atau 

uang pesangon. Dalam  hal gaji, karyawan outsourcing tidak menerima 

penghasilan utuh dikarenakan gaji karyawan outsourcing dipotong oleh 

perusahaan yang dianggap telah menyalurkannya. Ketika mereka 

menginginkan untuk mengundurkan diri, karyawan outsourcing tidak 

mendapatkan jaminan sosial berupa pesangon karena perusahaan tidak merasa 

harus mengeluarkan biaya yang bukan karyawan tetap bank. Selain itu, 

karyawan outsourcing tidak memiliki kesempatan untuk dapat 

mengembangkan keterampilannya karena karyawan outsourcing tidak 

mendapatkan masa percobaan kerja atau pelatihan. Dalam hal keselamatan dan 
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keamanan dalam pekerjaan, karyawan outsourcing ini dapat sewaktu-waktu di 

PHK atau pemutusan masa kontrak. Hal ini bisa terjadi dikarenakan jika 

karyawan tersebut tidak menunjukkan peningkatan prestasi dalam bekerja. Jika 

masa kontrak dengan perusahaan pengguna jasa tersebut telah habis, maka bisa 

saja perusahaan tersebut mengakhiri hubungan kerja atau bila karyawan 

menunjukkan sikap dan prestasi yang baik maka kontrak kerja dapat 

diperpanjang dan dapat diangkat menjadi karyawan tetap.  

Pastinya keadaan yang dialami oleh karyawan outsourcing ini berbeda 

dengan keadaan yang dialami oleh karyawan tetap. Bagi karyawan tetap di 

Bank tersebut, tidak ada lagi ketakutan tentang masa kerjanya karena tidak ada 

batasan jangka waktu bekerja. Dalam gaji, karyawan tetap juga telah 

mendapatkan gaji utuh tanpa harus ada pemotongan seperti yang terjadi pada 

karyawan outsourcing. Jaminan sosial pun, karyawan tetap sudah pasti 

mendapatkan pesangon ketika mereka mengundurkan diri, uang penghargaan 

masa kerja bagi karyawan yang bekerja minimal 3 tahun dan uang penggantian 

hak (dalam Wordpress, 2008) 

Dari perbedaan antara karyawan outsourcing dengan karyawan tetap 

tersebut, diduga berpengaruh terhadap kinerja karyawan bank tersebut. Seperti 

yang disebutkan oleh Rivai dan Basri (2005) mengatakan jika kinerja karyawan 

ini dipengaruhi oleh kepuasan kerja. Kepuasan kerja itu sendiri adalah perasaan 

individu terhadap pekerjaannya. Kepuasan tersebut berhubungan dengan 

individu yaitu kepribadian, status dan senioritas, kecocokan dengan minat, dan 

kepuasan individu dalam pekerjaannya. Dengan ketidakpuasan yang dirasakan 

karyawan dalam pekerjaannya, maka hal ini akan menimbulkan 

kekurangbahagiaan yang mana dapat menimbulkan semangat dan kegairahan 

kerja menurun dan pada akhirnya menurunkan kinerja karyawan.  

Pernyataaan di atas didukung oleh penelitian yang dilakukan Dinar 

(2010) tentang Pengaruh kepuasan kerja terhadap kinerja pada karyawan 

outsourcing dan karyawan tetap didapatkan hasil bahwa pengaruh antara 

kepuasan dengan kinerja yaitu sebesar 0,672 dan hubungannya sebesar 0,820. 

Kepuasan karyawan outsourcing lebih mempengaruhi terhadap kinerja 

karyawan sebesar 27,022 dibandingkan dengan kepuasan karyawan tetap 
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terhadap kinerja karyawan sebesar 2,609. Kepuasan yang dihasilkan karyawan 

outsourcing lebih tinggi dibandingkan dengan kepuasan karyawan tetap 

sebesar 0,500, dan kinerja yang dihasilkan oleh karyawan tetap lebih besar 

dibandingkan dengan outsourcing, yaitu sebesar 4,1734 > 3,2754. Faktor dari 

variabel kepuasan yang lebih mempengaruhi kinerja karyawan adalah 

pimpinan yaitu sebesar 0,187  

Penelitian yang telah dilakukan oleh Musyaropah (2010) tentang 

Perbedaan kinerja antara karyawan tetap dan karyawan outsourcing pada PT 

BTN Syariah didapatkan hasil bahwa ada perbedaan kinerja antara karyawan 

tetap dengan nilai t = 33,282, sedangkan untuk karyawan outsourcing dengan 

nilai t = 31,356. Sehingga dari hasil tersebut dapat disimpulkan jika kinerja 

karyawan tetap lebih besar daripada karaywan outsourcing. Alasan peneliti 

melakukan replikasi terhadap penelitian yang dilakukan oleh Musyaropah 

tersebut adalah karena perbedaan subyek dari penelitian. Dimana terdapat 

perbedaan karakterisitik antara karyawan Bank konvensional dengan Bank 

Syariah. Misalnya dalam bidang investasi, prinsip dalam pengololaan dana, dan 

bagi hasil.  

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Theodora (2008), yang berjudul 

Analisis Perbandingan kinerja antara Pegawai tetap dengan karyawan 

outsourcing pada PT.PLN Proyek Induk Pembangkit dan Jaringan Sumatera 

Utara, Aceh dan Riau di Medan, didapatkan hasil bahwa tedapat perbedaan 

kinerja antara karyawan outsourcing dengan pegawai tetap. Hal ini diakibatkan 

oleh selain adanya perbedaan status kerja karyawan dalam perusahaan juga 

terdapat kondisi kerja yang dialami karyawan outsourcing jika dibandingkan 

dengan pegawai tetap.  

Dari uraian permasalahan di atas dapat disimpulkan bahwa terdapat 2 

macam status karyawan yang ada di perbankan, khususnya PT. Bank Rakyat 

Indonesia, bagian teller yaitu karyawan tetap dan karyawan outsourcing. 

Dimana pada tiap-tiap status tersebut memiliki hak dan karakteristik yang 

berbeda. Seperti dalam hal upah atau gaji, jaminan sosial, keamanan kerja dan 

perjalanan karir. Dari perbedaan itulah dimungkinkan akan mempengaruhi 

kinerja dari karyawan tersebut. Sehingga melihat dan meninjau dari 
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permasalahan yang telah dijelaskan di atas, peneliti tertarik untuk meneliti 

tentang kinerja dari karyawan tetap dan karyawan outsourcing pada perbankan. 

Sehingga peneliti mengambil judul “Perbedaan Kinerja Karyawan Teller 

Ditinjau dari Status Karyawan pada PT. Bank Rakyat Indonesia Cabang 

Blitar.” 

 

B. Rumusan Masalah 

Bagaimana perbedaan kinerja karyawan teller ditinjau dari status 

karyawan pada PT. Bank Rakyat Indonesia Cabang Blitar? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Penelitian yang dilakukan ini bertujuan untuk mengetahui perbedaan 

kinerja karyawan teller ditinjau dari status karyawan pada PT. Bank Rakyat 

Indonesia cabang Blitar. 

 

D. Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini adalah: 

1. Manfaat Teoritis 

Hasil penelitian yang dilakukan ini diharapkan dapat memberi masukan bagi 

perkembangan ilmu Psiokologi Industri dan Organisasi, khususnya 

Psikologi dalam bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia. 

2. Manfaat Praktis 

Dari hasil penelitian ini, secara umum diharapkan dapat berguna dan 

bermanfaat bagi Divisi bagian Pengembangan Sumber Daya Manusia 

(SDM) PT. Bank Rakyat Indonesia cabang Blitar dengan memberikan 

tambahan informasi tentang kinerja karyawan.  

 


