
I. PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang Masalah 

Dalam era globalisasi dan persaingan bisnis dewasa ini, setiap perusahaan 

dituntut untuk dapat melakukan peningkatan kualitas kinerja pada setiap lini baik 

dari kinerja keuangan, kinerja produksi maupun kinerja dari sisi sumberdaya 

manusia agar output yang dihasilkan dapat bersaing di dunia usaha baik untuk 

pasar domestik maupun pasar internasional. Keberhasilan suatu 

pemsahaadorganisasi sangatlah bergantung dari sumber daya yang dimilikinya, 

salah satunya adalah sumber daya manusia sebagai asset perusahaadorganisasi 

yang sangat berharga. karena sumber daya manusia merupakan salah satu sumber 

daya yang dimiliki perusahaan yang mengolah atau sebagai penggerak sumber 

daya yang lain seperti tehnologi, manajemen, finansial, dan lain-lain. 

Secanggih dan selengkap apapun sumberdaya yang dimiliki perusahaan 

tanpa diimbangi dengan sumberdaya manusia yang mumpuni, semua itu tidak ada 

artinya atau dengan kata lain tujuan yang diharapkan oleh perusahaan sulit untuk 

dicapai. Oleh karena i h ~  pemsahaan hams mernperhatikan aspek-aspek yang 

berkaitan dengan sumberdaya manusia seperti misalnya kinerja karyawan, karena 

kinerja karyawan suatu p e ~ ~ d I a a n  sangat menentuksn kinerja perusahaan 

sehingga dengan kinerja karyawan yang tinggi, perusahaan dapat tumbuh pesat, 

kuat dan dinamis. 

Banyak upaya-upaya yang dapat dilakukan dalam rangka meningkatkan 

kinerja karyawan dari sisi sumberdaya manusia, diantaranya adalah dengan 

memberikan motivasi positif kepada para karyawan, tersedianya iklim organisasi 



yang nyarnan serta kondusif, penerapan disiplin kerja karyawan, pemberian 

fasilitas ke rja, dan lain-lain. Pihak manajemen hams lebih mernperhatikan aspek- 

aspek yang mempengaruhi tingkat kinerja karyawan dengan harapan pemsahaan 

dapat mencapai tingkat kinerja yang lebih baik. 

Dalam kondisi persaingan bisnis yang cukup ketat serta iklim perbankan 

yang kurang menguntungkan dewasa ini, PT. Bank Negara Indonesia (Persero), 

Tbk atau lebih dikenal dengan Bank BNI sebagai salah satu bank BUMN hams 

mampu bersaing dengan sesama bank BUMN maupun dengan bank-bank swasta 

lainnya. Oleh karena itu Bank BNI dalarn Corporate Plan III (1996-2001) 

mencantumkan rencana pengembangan pada sektor ritel (retail banking) dan 

disernpumakan melalui pengembangan Single Business Unit (SBU) dalam 

Corporate Plan IV (2001-2005). Rencana tersebut didasari oleh adanya tuntutan 

masyarakat perbankan yang semakin kompleks dan dinamis serta adanya tuntutan 

operasional perbankan yang hams semakin efisien dan efektif. 

Salah satu fokus dari pengembangan sektor ritel tersebut adalah 

pengembangan sektor kredit ritel dimana sektor tersebut dibagi menjadi 3 (tiga) 

kegiatan pemasaran kredit ritel, yaitu : (1) Penyempumaan sistem dan prosedur 

operasi kredit ritel, (2) Penyempumaan pengelolaan aktivitas kredit cabang 

melalui sentralisasi layanan kredit pada pusat layanan kredit personal (Customer 

Loan Center) dan pusat layanan kredit ritel (Small Business Center) dan (3) 

Pengembangan produk dan pengembagan program pemasaran kredit ritel. 

Sehubungan dengan rencana tersebut di atas, maka Bank BNI melakukan 

kegiatan diantaranya sentralisasi pengelolaan kredit personal yang dinamakan 

Pusat Layanan Kredit Personal atau lebih dikenal dengan sebutan BNI LKP. Unit 



ini merupakan pecahan dari struktur pekejaan yang sebelumnya dilakukan di 

cabang-cabang Bank BNI yaitu khusus melakukan layanan kredit personal seperti 

Kredit Pemilikan Rumah (KPR), Kredit Multi Guna (KMG) dan Kredit bagi 

karyawan (KUK PLUS). 

Layanan kredit yang dilakukan di BNI LKP meliputi proses kredit, 

administrasi dokumen, pemantauan hingga upaya penyelesaian bagi kredit-kredit 

yang bermasalah sedangkan pemasaran kredit ditangani oleh cabang-cabang Bank 

BNI melalui unit consumer sales team - nya yang tersebar di seluruh Jakarta. 

Perubahan struktur peke jaan ini diharapkan mampu memberikan pelayanan yang 

lebih baik kepada nasabah dari pada struktur yang telah diterapkan sebelumnya. 

' Dalam penyelenggaraannya, BNI LKP yang merupakan unit baru 

membutuhkan sumberdaya terutama sumberdaya manusia yang handal yang 

memiliki kineja serta motivasi yang tinggi yang didukung oleh iklim organisasi 

yang kondusif agar tujuan yang telah ditetapkan oleh perusahaan dapat dicapai 

secara optimal. Oleh sebab itu pihak manajemen hams dapat memberikan 

motivasi yang tinggi serta menciptakan iklim organisasi yang mantap agar dapat 

diperoleh karyawan-karyawan yang berkualitas yang ditandai oleh kinerja 

karyawan yang tinggi. 

1.1.1. Identifikasi Masalah 

Untuk menilai kineja suatu unit di Bank BNI, setiap semester 

diadakan rapat kaji ulang untuk mengevaluasi hasil yang telah dicapai. 

Berdasarkan hasil kaji ulang pada 3 (tiga) tahun terakhir (tahun 2001 sampai 

2003), kinerja karyawan di BNI LKP Jakarta dapat dikatakan rendah, ha1 

tersebut tercermin dari pencapaian prestasi kerja yang telah dicapai jauh di 



bawah target yang telah ditetapkan oleh pemsahaan. Profil BNI LKP Jakarta 

terhadap sasaran Business Plan tahun 2001-2003 seperti nampak pada Tabel 

1 sampai dengan Tabel 3. 

'Dan tabel tersebut terlihat bahwa kinerja BNI LKP Jakarta untuk 

kurun waktu tahun 2001 sampai tahun 2003 masih jauh dari yang 

diharapkan bahkan cendemng menumn. Salah satu kemungkinan 

penyebabnya adalah rendahnya kinerja para karyawannya sehingga realisasi 

dari target tidak tercapai. 

Tabel 1. Profil BNI LKP Jakarta Terhadap Sasaran Business Plan Tahun 
2001 

1 No 1 Uraian / Realisasi I Target I % tase thd I 

Tabel 2. Profil BNI LKP Jakarta Terhadap Sasaran Business Plan Tahun 
2002 

I No I Uraian I Realisasi I Target I % tase thd I 

1 
2 
3 
4 

1 I Ekspansi Kredit (juta) ( 413.702 1 350.822 1 
2 1 Kolektibilitas Gol.1 & I1 1 99.00% 1 87.96% 1 
3 ( Penyelesaian NPL (juta) 1 35.223 1 
4 1PenyelesaianHB/PX(iuta) 1 5.737 1 3.105 1 

Sumber : Data laporan kaji ulang BNI LKP Jakarta tahun 

Sumber : Data laporan kaji ulang BNI LKP Jakarta tahun 2001 

Ekspansi Kredit (juta) 
Kolektibilitas Gol.1 & I1 
Penyelesaian NPL (juta) 
Penyelesaian HBPX (juta) 

Tabel 3. Profil BNI LKP Jakarta Terhadap Sasaran Business Plan Tahun 
2003 

Sumber : Data laporan kaji ulang BNI LKP Jakarta tahun 2003 

236.508 
97.13% 
6.995 
12.876 

263.347 
97.33% 

1 1.705 

target 
89.81% 
99.80% 

110.01% 



bawah target yang telah ditetapkan oleh perusahaan. Profil BNI LKP Jakarta 

terhadap sasaran Business Plan tahun 2001-2003 seperti nampak pada Tabel 

1 sampai dengan Tabel 3. 

Dari tabel tersebut terlihat bahwa kinerja BNI LKP Jakarta untuk 

kuun waktu tahun 2001 sampai tahun 2003 masih jaub dari yang 

diharapkan bahkan cenderung menurun. Salah satu kemungkjnan 

penyebabnya adalah rendahnya kinerja para karyawannya sehingga realisasi 

dari target tidak tercapai. 

Tabel 1. Profil BNI LKP Jakarta Terhadap Sasaran Business Plan Tahun 
2001 

Tabel 3. Profil BNI LKP Jakarta Terhadap Su.~mun Business Plan Tahun 
2003 

Sumber : Data laporan kaji ulang BNI LKP Jakarta tahun 2003 

No 

1 
2 
3 
4 

Tabel 2. Profil BNI LKP Jakarta Terhadap Sasaran Busine.s.v Plun Tahun 
2002 

No 

1 
2 
3 
4 

Sumber : Data laporan kaji ulang BNI LKP Jakarta tahun 2001 

Uraian 

Ekspansi Kredit (juta) 
Kolektibilitas Gol.1 & I1 
Penyelesaian NPL (iuta) 
Penyelesaian HBIPX (juta) 

Sumber : Data laporan kaji ulang BNI LKP Jakarta tahun 2002 

Uraian 

Ekspansi Kredit (juta) 
Kolektibilitas Gol.1 & 11 
Penyelesaian NPL (juta) 
Penyelesaian HBPX (juta) 

Realisasi 

236.508 
97.13% 
6.995 
12.876 

Realisasi 

413.702 
99.00% 
35.223 
5.737 

Target 

263.347 
97.33% 

1 1.705 

% tase thd 
target 

89.8 1% 
99.80% 

110.01% 

Target 

350.822 
87.96% 

3.105 

% tase thd 
target 

84.80% 
98.95% 

54.12% 



Berdasarkan ha1 tersebut, dapat diidentifikasikan masalah-masalah 

yang berkaitan dengan kinerja karyawan yaitu sebagai berikut : 

Apakah rendahnya kine rja karyawan disebabkan oleh motivasi ke rja para 

karyawan yang rendah ? 

Apakah rendahnya kinerja karyawan disebabkan oleh iklim organisasi 

yang tidak mendukung ? 

Apakah rendahnya kinerja karyawan disebabkan oleh sistem tehnologi 

yang tidak mendukung ? 

Apakah rendahnya kinerja karyawan disebabkan oleh prosedur kerja 

yang tidak sesuai ? 

Apakah rendahnya kinerja karyawan disebabkan oleh tidak adanya 

pemberian fasilitas kerja oleh pemsahaan ? 

1.1.2. Pembatasan Masalah 

Pada identifikasi masalah tersebut di atas terdapat beberapa faktor 

yang mempengaruhi tingkat kinerja karyawan di Bank RNI LKP, namun 

tidak semua faktor akan dikaji sebagai target penelitian. Penelitian ini 

dibatasi hanya pada faktor motivasi kerja dan iklim organisasi saja. 

Alasan pembatasan tersebut adalah karena sesuai dengan pendapat 

beberapa ahli ilmu manajemen sumberdaya manusia, secara garis besar 

dapat dikatakan bahwa faktor utama yang mempengaruhi kinerja pegawai 

adalah faktor motivasi dan faktor kemampuan individu. Faktor motivasi 

terdiri dari iklim organisasi dan kesempatan berprestasi, dimana variabel 

tersebut sudah mengakomodir beberapa faktor yang mempengaruhi kinerja 

seperti tipe kepemimpinan, masalah finansial, hubungan interpersonal, 



sistim administrasi clan lain-lain. Faktor kemampuan individu terdiri dari 

tingkat kecerdasan individu dan latar belakang pendidikan juga 

mempengaruhi tingkat kinerja pegawai namun tidak ikut diteliti dalarn 

penelitian ini karena sebelurn seorang karyawan direkmt menjadi staf di BNI 

LKP Jakarta selain harus memenuhi kualifikasi tertentu dan menjalani tes 

recruibnenr tertentu secara intern juga diadakan pelatihan teknis terlebih 

dahulu. 

Dalam penelitian ini akan diteliti faktor-faktor penyebab terbentuknya 

motivasi seperti penerapan rewurd and puni.shmenr, penggajian, hubungan 

interpersonal, dan lain-lain. Demikian pula dengan variabel iklim organisasi, 

faktor-faktor yang m e m p e n m i  terbentuknya iklim organisasi yang 

kondusif akan diteliti seperti hubungan antara atasan dengan bawahan, tipe 
' 

kepemimpinan yang ada, lingkungan internal, layout pekecjaan, dan lain- 

lain. 

Dengan demikian hanya 3 (tiga) variabel saja yang akan menjadi fokus 

pa& penelitian ini. Variabel tersebut yaitu kinerja karyawan, motivasi kerja 

dan iklim organisasi dimana ketiga variabel tersebut masing-masing diduga 

mempunyai hubungan. 

1.2. Rumnsan Masalah 

Dari uraian identifikasi masalah di atas, rumusan pennasalahan yang 

dihadapi oleh Bank BNI LKP Jakarta seputar kinerja kaqawannya adalah : 

Bagaimana hubungan antara motivasi kerja dengan kinerja karyawan. 

Bagaimana hubungan antara motivasi kerja dengan iklim organisasi . 



Bagaimana upaya yang seharusnya dilakukan dalam rangka memotivisir 

pegawai serta membuat iklim organisasi yang nyaman serta kodusif 

untuk meningkatkan kinerja pegawai. 

. . 
1.3. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan latar belakang masalah serta nunusan masalah di atas maka 

tujuan penelitian ini adalah : 

Untuk menganalisis hubungan motivasi ke ja  dengan kineja karyawan 

di BNL LKP Jakarta. 

Untuk menganalisis hubungan motivasi kerja dengan iklim organisasi di 

BNI LKP Jakarta. 

Untuk menunuskan upaya yang seharusnya dilakukan dalam rangka 

memotivisir pegawai serta membuat iklim organisasi yang nyaman serta 

kodusif untuk meningkatkan kinerja pegawai. 

1.4. Manfaat Penelitian 

Hasil dari penelitian ini diharapkan berguna untuk : 

Sebagai bahan informasi bahwa motivasi kerja dan iklim organisasi 

dapat memberikan dampak positif terhadap kinerja karyawan sehingga 

kedua aspek ini hams diperhatikan dalam upaya meningkatkan kineja 

karyawan. 

Keperluan bidang akademis, sebagai wahana untuk pengembangan 

wawasan bagi peneliti &lam menghadapi persaingan khususnya dalam 

industri perbankan. 



Keperluan praktis, agar hasil penelitian ini &pat menjadi masukan bagi 

pihak manajemen Bank BNI dalam rangka meningkatkan kineja 

karyawannya khususnya di BNI LKP Jakarta agar tujuan organisasi 

&pat tercapai sesuai dengan yang diharapkan. 

Sebagai bahan penambah khasanah pengetahuan secara umum di tengah 

masyarakat untuk dijadikan wacana dan bahan rujukan dalam 

menyelenggarakan kegiatan organisasi baik yang bersifat individual 

maupun kelompok 




