
I. PENDAHULUAN 

 

1.1  Latar Belakang 

Bank Muamalat Indonesia (BMI) merupakan bank syariah pertama di 

Indonesia yang berdiri pada tahun 1991 dan pada tahun 1994, Bank Muamalat 

Indonesia mampu menyandang prediket Bank Devisa. Pengakuan ini semakin 

memperkokoh perseroan sebagai bank syariah pertama dan terkemuka di 

Indonesia.  Pada tahun 1997 terjadinya krisis ekonomi di Indonesia tidak 

memberikan dampak yang besar bagi Bank Muamalat Indonesia, begitu juga pada 

tahun 2008, krisis global tidak memberikan dampak besar bagi kinerja Bank 

Muamalat Indonesia.  Oleh karena itu bank syariah menjadi penting dalam 

membantu perkembangan perekonomian Indonesia. 

Saat ini, BMI menjadi market leader pada industri perbankkan syariah dan 

menjadi benchmark bagi bank syariah lainnya.  Untuk mempertahankan posisi 

BMI sebagai market leader maka dibutuhkan sumberdaya manusia (SDM) 

pendukung yang berkualitas, karena sumberdaya manusia merupakan suatu aset 

yang dapat menjalankan fungsi produksi lainnya untuk mencapai suatu tujuan 

yang telah ditetapkan.  Dengan demikian, sumberdaya manusia memiliki peranan 

penting dalam mencapai keberhasilan suatu perusahaan. 

Keberhasilan BMI juga didukung oleh kinerja dari tiap kantor cabang yang 

berada pada berbagai daerah.  Salah satu kantor cabang BMI berada di Bogor, 

dimana keberhasilan BMI Cabang Bogor tidak terlepas dari keberadaan 

sumberdaya manusia yang ada di dalamnya sebagai pelaku utama di perusahaan.  

Hal ini menunjukkan peran sumberdaya manusia terus berkembang dan semakin 
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penting dalam meningkatkan kinerja karyawan dalam pencapaian target 

perusahaan.  Sedangkan kondisi persaingan dalam pasar perbankan di Bogor 

menuntut kebutuhan sumberdaya manusia profesional. 

Pada saat ini, kondisi BMI Cabang Bogor belum menunjukkan hasil 

maksimal.  Walaupun dilihat dari kinerja keuangannya mengalami peningkatan. 

Namun realisasinya, pencapaian tersebut belum mencapai target yang telah 

ditetapkan.  Target laba yang ditetapkan oleh BMI Cabang Bogor, pada tahun 

2008 target laba yang ditetapkan adalah sebesar 10,7 milyar rupiah namun laba 

yang tercapai sekitar 9,5 milyar rupiah.  Hal ini menunjukkan adanya kendala 

dalam pelaksanaan tujuan yang berkaitan dengan kinerja karyawan.  Peningkatan 

kinerja karyawan secara perorangan akan mendorong kinerja sumberdaya manusia 

secara keseluruhan, oleh karena itu penilaian kinerja merupakan suatu hal yang 

tidak dapat dipisahkan dengan perusahaan. 

Untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi oleh BMI Cabang Bogor 

dengan semakin meningkatnya persaingan dalam perindustrian perbankan syariah 

di Bogor, maka BMI Cabang Bogor dituntut untuk mengelola sumberdaya 

manusia yang handal yaitu yang mampu bekerja lebih giat dalam rangka 

pencapain target yang telah ditetapkan oleh perusahaan. 

Kinerja karyawan tidak terlepas dari faktor-faktor lain yang 

mempengaruhinya, salah satu faktor yang mempengaruhi kinerja adalah motivasi.  

Motivasi merupakan dorongan yang membantu karyawan untuk bekerja lebih baik 

dengan hasil yang maksimal.  Motivasi kerja karyawan dapat dilihat dari hasil 

penilaian kinerja.  Hasil penilaian kinerja dapat dijadikan sebagai salah satu 
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indikator apakah karyawan termotivasi atau tidak dalam menjalankan tugas. Oleh 

karena itu, dibutuhkan pengelolaan mengenai motivasi karyawan.   

Selama kagiatan BMI Cabang Bogor berlangsung, penilaian kinerja 

dilakukan sebanyak dua kali dalam satu tahun.  Penilaian pada satu semester 

pertama merupakan penilaian bayangan dan penilaian kedua adalah penilaian 

akhir.  Penilaian kinerja tersebut dilakukan oleh masing-masing karyawan dan 

juga penilaian yang dilakukan oleh atasan.  Hasil akhir dari penilaian tersebut 

menunjukkan nilai kinerja dari BMI Cabang Bogor.  Oleh karena itu baik 

buruknya penilaian yang dihasilkan oleh masing-masing karyawan sangat 

berpengaruh pada nilai BMI  Cabang Bogor. 

Kinerja karyawan tinggi, tidak terlepas dari motivasi karyawan, yang 

diberikan oleh perusahaan maupun yang ada dalam diri masing-masing karyawan.  

Menurut Stoner dan Freemand (1999) terdapat tiga faktor karakteristik yang 

mempengaruhi timbulnya motivasi karyawan yaitu karakteristik individu, 

karakteristik pekerjaan dan karakteristik situasi kerja.  Suatu motivasi tertentu dari 

karyawan yang dipengaruhi oleh ketiga karakteristik tersebut diduga akan 

mempengaruhi kinerja dari karyawan. 

Dari penjelasan tersebut, untuk meningkatkan kinerja BMI Cabang Bogor  

maka perlu dilakukan indentifikasi faktor-faktor yang bersifat internal maupun 

eksternal.  Dalam hal ini, berkaitan dengan motivasi kerja karyawan BMI Cabang 

Bogor, sehingga dibutuhkan penelitian mengenai faktor-faktor motivasi yang 

mempengaruhi kinerja karyawan BMI Cabang Bogor.    
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1.2 Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang penelitian, maka dapat dirumuskan berbagai 

masalah penelitian. Adapun masalah-masalah penelitian tersebut adalah: 

1. Faktor-faktor motivasi kerja apa yang terdapat pada karyawan BMI Cabang 

Bogor? 

2. Faktor-faktor motivasi apa yang mempengaruhi meningkatnya kinerja 

karyawan BMI Cabang Bogor? 

3. Bagaimana upaya BMI Cabang Bogor dalam rangka peningkatan motivasi 

kerja karyawan agar kinerja menjadi lebih baik? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, penelitian ini dilakukan dengan 

tujuan sebagai berikut: 

1. Mengidentifikasi faktor-faktor motivasi kerja yang terdapat pada karyawan 

BMI Cabang Bogor. 

2. Mengkaji faktor-faktor motivasi yang dapat mempengaruhi kinerja karyawan 

BMI Cabang Bogor. 

3. Menentukan cara yang paling efektif dalam meningkatkan motivasi kerja agar  

kinerja karyawan BMI Cabang Bogor menjadi lebih baik. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut: 

1. Manfaat bagi penulis, dapat dijadikan sebagai sarana belajar praktis dalam 

mempraktekkan teori-teori yang telah diperoleh, serta dapat memperkaya 



5 

 

wawasan berpikir dan menganalisa juga pemecahan permasalahan di dunia 

nyata, khususnya mengenai sumberdaya manusia. 

2. Manfaat akademis, hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sumbangan 

atau bahan rujukan untuk pengembangan penelitian ilmu manajemen 

khususnya sumberdaya manusia. 

3. Manfaat praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber 

informasi yang dapat dijadikan masukan bagi pengambil keputusan dan juga 

sebagai upaya membantu memecahkan masalah melalui pengambilan 

langkah-langkah efektif untuk peningkatkan motivasi karyawan dalam upaya 

meningkatkan kinerja karyawan BMI Cabang Bogor. 

 

1.5 Ruang Lingkup 

Penelitian ini dilakukan di BMI Cabang Bogor yang meliputi kantor cabang 

dan kantor kas.  Subjek penelitian dikelompokkan menjadi dua kelompok yaitu 

karyawan tetap dan outsourcing selain security, driver dan office boy.  Materi 

penelitian hanya sebatas pada sumberdaya manusia, motivasi dan kinerja.  
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