
 

 

I. PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

Sejak diperkenalkan pada tahun 1990-an, organisasi pembelajaran berperan 

membekali perusahaan dengan pengetahuan dalam rangka memenangkan 

persaingan. Organisasi pembelajaran sangat diperlukan perusahaan terutama 

dalam menghadapi perubahan lingkungan yang sangat cepat. Oleh karena itu, 

pelaksanaan organisasi pembelajaran merupakan keputusan strategik yang sejalan 

dengan paradigma baru dalam gelombang abad ke-21 ini yang komplek dan 

penuh ketidakpastian. Organisasi yang menginginkan kesuksesan harus menjadi 

organisasi pembelajaran (Haworth, 2005). 

Menurut Senge (1996), organisasi pembelajaran  adalah organisasi yang 

berusaha mengatasi ketidakmampuan belajar untuk memahami secara jelas 

ancaman dan berusaha untuk mengenal peluang baru untuk kemajuan 

organisasinya. Senge juga mengemukakan bahwa terdapat lima komponen baru 

secara berangsur-angsur mencakup organisasi pembelajaran yang secara kontinyu 

dapat meningkatkan kapasitas organisasi guna merealisir aspirasi tertinggi melalui 

berpikir sistem yakni disiplin yang mengintegrasikan suatu bangun teori yang 

koheren dan praktis. Tanpa suatu orientasi sistematis, tidak terdapat motivasi 

untuk meninjau bagaimana disiplin mempunyai keterkaitan. Berpikir sistem 

membutuhkan kedisiplinan dalam berbagi visi, model mental, pembelajaran tim, 

keahlian pribadi untuk mengetahui potensinya. Membangun visi bersama 

membantu komitmen jangka panjang, model mental memfokuskan pada 



 

keterbukaan yang membutuhkan penggalian kelemahan cara melihat dunia. 

Pembelajaran tim mengembangkan keterampilan kelompok orang dalam 

organisasi untuk mencari gambaran terbesar yang terletak di luar perspektif 

individu. 

Perusahaan yang melakukan organisasi pembelajaran menolak stabilitas 

dengan cara terus menerus melakukan evaluasi diri dan eksperimentasi. 

Perusahaan yang bersedia untuk melakukan eksperimen dan mampu belajar dari 

pengalaman-pengalamannya akan lebih sukses dibandingkan dengan perusahaan 

yang tidak melakukannya (Goh dan Peter, 2008). Keuntungan menjadi organisasi 

pembelajaran bukan hanya agar mampu bersaing di pasar yang sudah ada, tetapi 

juga mampu mencium dan meraih peluang di pasar-pasar masa depan yang pada 

saat ini belum terbentuk (Weldy, 2009).  

Anggota perusahaan dari semua tingkatan, tidak hanya manajemen puncak, 

terus melakukan pengamatan lingkungan dalam upaya memperoleh informasi 

penting, perubahan strategi dan program yang diperlukan untuk memperoleh 

keuntungan dari perubahan lingkungan, dan bekerja dengan metode, prosedur, dan 

teknik evaluasi yang terus menerus diperbaiki. Maka hanya perusahaan yang 

memiliki sumber daya manusia berkualitas yang mampu memenangkan 

persaingan dengan memberikan pelayanan maksimal sehingga mampu 

menciptakan keunggulan kompetitif (Milianti, 2006).  

Salah satu contoh perusahaan yang menerapkan disiplin organisasi 

pembelajaran adalah PT. Bank X. PT. Bank X perlu menjadi organisasi 

pembelajaran demi mewujudkan strategi SDM yaitu memenuhi kebutuhan SDM 

dan menyediakan SDM yang berkualitas sesuai dengan lingkungan persaingan. 
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Dengan diterapkannya disiplin organisasi pembelajaran, maka akan memotivasi 

untuk mempunyai kemampuan daya saing yang tinggi (Pool dan Brian, 2007). 

Daya saing PT. Bank X terlihat dari hasil kinerja selama ini sudah menunjukkan 

perkembangan yang baik. Menurut Adi (2009) dan Damanik (2007), berikut 

beberapa hasil kinerja PT. Bank X yang merupakan prestasi bagi PT. Bank X:  

a. PT. Bank X berhasil menurunkan Non Performing Loan (NPL) Net dari 15% 

pada Maret 2006 dan 5,9% pada akhir tahun 2006, akhirnya menjadi 4,7% 

pada 1 Triwulan 2007. Cakupan bekal untuk NPL adalah 46,9% pada Maret 

2006, 74,8% pada akhir tahun 2006 dan akhirnya mencapai 83,3% dari posisi 

Maret 2007.  

b. PT. Bank X mencatatkan laba semester pertama tahun 2009 dengan kenaikan 

sebesar 12% dibandingkan periode yang sama tahun 2008. Net Interest Margin 

(NIM) PT. Bank X naik dari 5,25% tahun 2008 menjadi 5,35%. Sementara itu, 

aset PT. Bank X tahun 2009 besarnya Rp 358,9 triliun; meningkat dari Juni 

2008 yang besarnya Rp 304,7 triliun. 

c. PT. Bank X memenuhi kriteria Bank Kinerja Baik (BKB) dan dapat dibaca 

sebagai salah satu calon untuk menjadi Anchor Bank (bank yang memainkan 

peran terpusat mengemudi konsolidasi perbankan Indonesia secara aktif 

melakukan merger atau akuisisi). 

d. PT. Bank X berhasil meningkatkan posisi pelayanan terbaik dalam survei yang 

dilakukan oleh Marketing Research Indonesia (MRI). Pada tahun 2004, PT. 

Bank X posisi di No.11, dan melompat kesepuluh di posisi teratas No.3 tahun 

2005. Pada tahun 2006, PT. Bank X berhasil posisi terbaik kedua, di atas bank 

milik negara lainnya dan bank asing yang beroperasi di Indonesia.  
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Keunggulan bersaing dalam lingkungan bisnis yang berubah dengan cepat, 

dapat dicapai dan dipertahankan jika perusahaan menjadi organisasi pembelajaran. 

Dan dengan menerapkan disiplin organisasi pembelajaran maka akan memotivasi 

anggota organisasi untuk bekerja lebih baik. Berdasarkan pemaparan di atas maka, 

peneliti tertarik untuk meneliti seberapa besar pengaruh penerapan disiplin 

organisasi pembelajaran berdasarkan lima disiplin Senge terhadap motivasi dan 

kinerja karyawan khususnya di kantor-kantor cabang PT. Bank X daerah Y. 

 

1.2. Rumusan Masalah 

Dalam menghadapi perubahan yang cepat, turbulensi, dan ketidakpastian, 

suatu perusahaan dituntut untuk selalu siap apabila hal tersebut terjadi pada 

dirinya. Kesiapan tersebut baik yang menyangkut pengetahuan, keterampilan 

karyawan, kemampuan untuk beradaptasi dan fleksibel dengan perubahan yang 

terjadi. Sifat perusahaan yang demikian akan terwujud jika perusahaan tersebut 

memiliki kemampuan dan kemauan untuk selalu berubah dan mengembangkan 

kapabilitas pengetahuannya pada berbagai lapisan. Kapabilitas ini memungkinkan 

organisasi untuk menganalisis dirinya sendiri, prosesnya, struktur dan lingkungan, 

dan memungkinkan perusahaan di dalam mengidentifikasi dan memberikan 

tanggapan-tanggapan yang memadai. 

Organisasi yang selalu mengedepankan pengetahuan agar organisasinya 

selalu belajar, dinamakan organisasi pembelajaran. Proses belajar dalam 

organisasi adalah suatu proses percobaan yang dilakukan secara terus menerus 

dari suatu pengalaman dan transformasi dari pengalaman tersebut menjadi ilmu 

pengetahuan, mudah dipelajari oleh seluruh organisasi dan relevan untuk tujuan 
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utama dari organisasi tersebut. Tugas perusahaan untuk menjadikan organisasinya 

menjadi sebuah organisasi pembelajaran adalah dengan menciptakan suatu 

kesadaran dan kepekaan serta perilaku dari para manusia di dalamnya untuk 

bekerja sebagai suatu keseluruhan, menyebar ilmu pengetahuan dari 

pengalamannya kepada seluruh organisasi. Namun demikian sebelumnya 

perusahaan harus mampu menciptakan kemampuan manusianya untuk melakukan 

inovasi sehingga menciptakan ilmu pengetahuan mengenai pengalamannya dalam 

melakukan pekerjaan. 

Demikian halnya dengan PT. Bank X,  demi mewujudkan strategi SDM PT. 

Bank X yaitu memenuhi kebutuhan SDM dan menyediakan SDM yang 

berkualitas sesuai dengan lingkungan persaingan  maka PT. Bank X menerapkan 

disiplin organisasi pembelajaran. Dengan menerapkan disiplin organisasi 

pembelajaran, PT. Bank X selalu termotivasi untuk memperbaiki SDM sesuai 

dengan perubahan lingkungan persaingan yang pada akhirnya memberikan hasil 

kerja yang optimal.  

Dampak penerapan disiplin organisasi pembelajaran oleh PT. Bank X akan 

dirasakan oleh nasabah, oleh karena itu penting  bagi kantor cabang PT. Bank X 

sebagai bidang operasional yang berhubungan langsung dengan nasabah untuk 

menunjukkan motivasi sebagai organisasi pembelajaran dengan hasil kinerja yang 

baik. Namun kantor cabang PT. Bank X khususnya kantor-kantor cabang PT. 

Bank X daerah Y perlu melihat kembali posisi SDM dalam menerapkan disiplin 

organisasi pembelajaran yang mengacu pada lima disiplin Senge yaitu keahlian 

pribadi, model mental, visi bersama, pembelajaran tim, dan berpikir sistem.  

Kantor-kantor cabang PT. Bank X daerah Y juga perlu memperhatikan motivasi 
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sebagai organisasi pembelajaran yang terhambat oleh kesempatan untuk belajar 

yang hanya tersedia dalam waktu yang sedikit. Namun target kerja yang selalu 

meningkat  membuat karyawan harus selalu senatiasa belajar agar tetap dapat 

menghasilkan kinerja yang optimal. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk 

meneliti beberapa hal berikut.  

a.  Bagaimana persepsi karyawan terhadap sejauh mana tingkat penerapan disiplin 

organisasi pembelajaran, serta tingkat motivasi dan tingkat kinerja yang masih 

berkaitan dengan penerapan disiplin organisasi pembelajaran di kantor-kantor 

cabang PT. Bank X daerah Y? 

b. Bagaimana pengaruh penerapan disiplin organisasi pembelajaran terhadap 

motivasi dan  kinerja karyawan di kantor-kantor cabang PT. Bank X daerah Y? 

c.  Bagaimana strategi untuk meningkatkan penerapan disiplin organisasi 

pembelajaran, motivasi dan kinerja karyawan yang masih berkaitan dengan 

penerapan disiplin organisasi pembelajaran di kantor-kantor cabang PT. Bank 

X daerah Y? 

 

1.3. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan uraian rumusan masalah maka tujuan penelitian ini sebagai 

berikut: 

a.  Menganalisis persepsi karyawan mengenai penerapan disiplin organisasi 

pembelajaran, tingkat motivasi dan tingkat kinerja.  

b.  Menganalisis pengaruh penerapan disiplin organisasi pembelajaran terhadap 

motivasi dan kinerja karyawan. 
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c.  Merumuskan strategi untuk meningkatkan penerapan disiplin organisasi 

pembelajaran, motivasi dan kinerja karyawan. 

 

1.4. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat dimanfaatkan sebagai berikut: 

a.  Bagi perusahaan, diharapkan dapat menjadi masukan saat evaluasi penerapan 

disiplin organisasi pembelajaran, motivasi dan kinerja karyawan. 

b.  Bagi peneliti, proses pembelajaran dan penerapan ilmu yang telah diperoleh. 

c. Bagi pendidikan, acuan penelitian selanjutnya dan pengembangan ilmu 

pengetahuan.  

 

1.5. Ruang Lingkup 

Penelitian ini hanya meneliti pengaruh penerapan disiplin organisasi 

pembelajaran terhadap motivasi dan kinerja karyawan di tiga kantor cabang PT. 

Bank X daerah  Y baik jabatan manajerial maupun non manajerial yaitu kepala 

cabang, customer service, teller dan verifikator. Penelitian ini dilakukan pada 

bulan April-Juni 2010. Komponen dalam organisasi pembelajaran mengacu pada 

teori menurut Senge yaitu keahlian pribadi, model mental, visi bersama, 

pembelajaran tim, dan berpikir sistem. Komponen dalam motivasi  mengacu pada 

teori Herzberg  yaitu keberhasilan pelaksanaan, pengakuan, tanggung jawab, 

pengembangan pribadi, kebijakan organisasi, suasana kerja, hubungan kerja, 

supervisi, dan kompensasi. Sedangkan komponen dalam kinerja mengacu pada 

teori menurut Mathis dan Jackson yaitu kuantitas output, kualitas output, jangka 

waktu, kehadiran dan kerja sama atau sikap kooperatif.  
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