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1 PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang Masalah 

Menurut laporan dari Bank Indonesia (2011), penguasaan kepemilikan bank 
asing di Indonesia menempati peringkat pertama sebesar 99%. Angka ini jauh di atas 
negara-negara Asia Tenggara lainnya, seperti Malaysia, Singapura, dan Thailand. 
Penguasaan bank komersil oleh investor asing di Malaysia hanya mencapai 30%, 
sedangkan untuk bank investasi dan islamic bank masing-masing mencapai 70%. 
Demikian halnya Singapura, hanya 40% bank lokal yang dikuasi oleh asing, sedangkan 
lebih dari 41% bank di Thailand harus mendapatkan persetujuan menteri keuangan jika 
dibeli oleh asing.  

Data survey dari Bank Indonesia (2011) menunjukkan bahwa lebih dari 200 
bank terbesar di Asia Tenggara merupakan bank-bank nasional yang dikuasai oleh 
investor asing terutama Singapura dan Malaysia. Bahkan, dari 20 bank di Asia 
Tenggara, Bank Mandiri sebagai bank terbesar di Indonesia hanya berada di posisi 
keenam dengan jumlah asset setengah dari asset total  United Overseas Bank Ltd 
(UOB) sebagai bank terbesar di Singapura. Hal tersebut menunjukkan bahwa bank 
nasional belum memiliki kekuatan ekspansi yang lebih luas dibandingkan dengan bank 
swasta dari negara lain, hal tersebut dapat dilihat pada Tabel 1.1.  

Indikator perbankan di Indonesia ditunjukkan oleh jumlah bank pada Maret 
2011 sebanyak 120 bank dengan total 14.069 kantor. Bank-bank tersebut tersebar 
berdasarkan kepemilikannya, yaitu sebagai bank lokal, bank pemerintah dan daerah, 
serta bank yang dikuasi oleh asing. Bank lokal hanya mencapai 44 bank, sedangkan 
bank pemerintah dan daerah terdiri atas 4 Bank Umum Milik Negara (BUMN) dan 26 
Bank Pemerintah Daerah (BPD).  Bank yang dikuasi asing dapat berupa bank lokal 
(21), bank campuran (16), dan cabang dari bank asing (10). Indikator perbankan 
lainnya dapat berupa aset, kredit, dan dana pihak ketiga. Aset perbankan tersebut dapat 
mencapai 3.065.827 milyar rupiah, sedangkan kredit dan dana pihak ketiga masing-
masing sebesar 1.814.846 dan 2.351.357 milyar rupiah. 

Pengalihan kepemilikan dan divestasi aset bank lokal kepada investor asing 
merupakan langkah yang diambil pemerintah untuk mengatasi krisis perbankan. Tahun 
2002, PT Bank Central Asia Tbk menjadi bank rekap pertama yang didivestasi kepada 
investor asing. Tahun 2005 mayoritas saham Bank ICB Bumiputera (67,07%) dikuasai 
oleh ICB (International Commercial Bank) Malaysia. Bahkan hingga Januari 2010 
sejumlah bank telah berada di bawah kendali investor asing, diantaranya bank 
Danamon (68,83% milik temasuk Holding Singapura), Bank Buana (61% milik UOB 
Singapura), UOB Indonesia (100% milik UOB Singapura), NISP (72% milik OCBC 
Singapura), OCBC Indonesia (100% milik OCBC Singapura), Swadesi (76% milik 
State Bank of India), Indomonex (76% milik State Bank of India), Nusantara (75,41% 
milik Tokyo Mitsubishi Jepang), CIMB Niaga (60,38% milik CIMB group Malaysia), 
Bumiputera (58,32% milik Che Abdul Daim Malaysia), BII (55,85% milik Maybank 
Malaysia), Haga (100% milik Rabobank Belanda), Halim Internasional (90% milik 
ICBC China), ANK (95% milik Commonwealth Australia), Panin (35% milik ANZ 
Bank Australia), SCB Indonesia (100% milik Standard Chartered Bank Inggris), 
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Permata (44,5% milik Standard Chartered Bank Inggris), BTPN (71,6% milik Texas 
Pacific Amerika Serikat) dan Bank Ekonomi Raharja (88,89% milik HSBC Hong 
Kong).  

Tabel 1.1  Bank Terbesar di Asia Tenggara 

Nama Bank Negara Aset Total 
(US$ Ribu) 

Modal 
(US$ 
Ribu) 

Laba 
Bersih 
(US$ 
Ribu) 

ROA 
(%) 

ROE 
(%) 

NIM 
(%) 

UOB Singapura 66.701.552 7.900.400 714.958 1,1 9,38 2,23 

DSB Bank Singapura 65.198.963 8.992.802 513.101 0,8 5,91 1,87 

OCBC Singapura 49.680.972 5.925.917 561.971 1,13 9,89 2,01 

Maybank Malaysia 42.356.686 3.654.026 541.158 1,32 15,29 2,7 

Bangkok Thailand 34.406.810 2.588.720 288.651 0,88 14,45 2,07 

Bank Mandiri Indonesia 29.466.693 2.409.359 541.768 2,78 27,53 3,42 

Krung Thai Thailand 28.545.856 1.892.753 219.873 0,8 12,43 2,22 

Sumitomo Singapura 25.069.091 339.104 140.624 0,77 62,18 1,55 

Kasikornbank Thailand 20.728.297 1.232.932 374.984 1,88 35,24 2,69 

Bumiputera Malaysia 19.269.737 1.354.395 121.289 0,65 9,31 2,9 

Siam C.B.P.C Thailand 18.852.921 1.913.248 318.684 1,78 19,45 3,04 

Public.B. B. Malaysia 17.010.606 2.302.737 286.237 1,72 12,97 3,57 

RHB B.B. Malaysia 16.986.842 1.357.921 95.158 0,62 7,17 2,44 

BCA Indonesia 15.742.479 1.491.488 282.456 2,6 23,85 4,93 

BNI Indonesia 15.533.003 1.183.259 97.877 0,77 11,83 4,93 

Bank of Ayudya Thailand 13.205.223 728.019 78.553 0,63 13,55 1,94 

BRI Indonesia 11.888.391 1.062.521 295.621 4,02 43,41 9,54 

Siam City B Thailand 11.865.576 824.278 91.713 0,76 10,75 1,09 

Hong Leong Malaysia 11.465.422 1.028.289 152.842 1,34 15,77 2,75 

Thai Militery B Thailand 9.562.173 694.021 -354.98 -3,65 -67,3 1,89 

Sumber: Biro Riset Infobank dalam Banking Outlook: Perbankan Indonesia Pasca Divestasi, 2010 

Pengalihan kepemilikan dan divestasi aset bank lokal kepada investor asing 
merupakan langkah yang diambil pemerintah untuk mengatasi krisis perbankan. Tahun 
2002, PT Bank Central Asia Tbk menjadi bank rekap pertama yang didivestasi kepada 
investor asing. Tahun 2005 mayoritas saham Bank ICB Bumiputera (67,07%) dikuasai 
oleh ICB (International Commercial Bank) Malaysia. Bahkan hingga Januari 2010 
sejumlah bank telah berada di bawah kendali investor asing, diantaranya bank 
Danamon (68,83% milik temasuk Holding Singapura), Bank Buana (61% milik UOB 
Singapura), UOB Indonesia (100% milik UOB Singapura), NISP (72% milik OCBC 
Singapura), OCBC Indonesia (100% milik OCBC Singapura), Swadesi (76% milik 
State Bank of India), Indomonex (76% milik State Bank of India), Nusantara (75,41% 
milik Tokyo Mitsubishi Jepang), CIMB Niaga (60,38% milik CIMB group Malaysia), 
Bumiputera (58,32% milik Che Abdul Daim Malaysia), BII (55,85% milik Maybank 
Malaysia), Haga (100% milik Rabobank Belanda), Halim Internasional (90% milik 
ICBC China), ANK (95% milik Commonwealth Australia), Panin (35% milik ANZ 
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Bank Australia), SCB Indonesia (100% milik Standard Chartered Bank Inggris), 
Permata (44,5% milik Standard Chartered Bank Inggris), BTPN (71,6% milik Texas 
Pacific Amerika Serikat) dan Bank Ekonomi Raharja (88,89% milik HSBC Hong 
Kong).  

Menurut media Kontan (edisi 9 – 15 April 2012), bisnis perbankan di Indonesia 
tergolong sangat menguntungkan. Berdasarkan data dari Bank Indonesia total laba 
bersih bank umum mencapai 75,07 triliun di tahun 2011. Angka tersebut naik 31% dari 
tahun sebelumnya yang sebesar Rp.57,3 triliun. Kemampuan perbankan nasional yang 
menghasilkan keuntungan yang tinggi tidak lepas dari tingkat margin bunga bersih (net 
interest margin) yang lebar. NIM industri perbankan nasional stabil dikisaran 5,6%-
5,89% yakni di atas kisaran rata-rata NIM bank di negara lain (sekitar di bawah 5%). 
Hal tersebut menjadi faktor bank investor asing ingin berinvestasi melalui bank-bank 
nasional di Indonesia. Sebagai contoh NIM dari Bank Danamon per 2011 jauh lebih 
tinggi, yakni 9,8%. Bank Danamon merupakan bank lokal yang dikuasai oleh Temasek 
Holdings. Berdasarkan margin keuntungan yang cukup besar tersebut, Temasek 
Holdings tergolong sebagai investor asing yang mengakuisisi bank nasional yang 
memperoleh keuntungan paling tinggi. 

Bank nasional lain yang diakuisisi oleh investor asing adalah Bank OCBC 
NISP. Bank OCBC NISP dikenal sebagai Bank NISP sebelum diakuisisi oleh Oversea-
Chinese Banking Corporation pada tanggal 2 Desember 2004 dengan harga saham saat 
itu adalah Rp.647,21. Sedangkan harga saham NISP pada tanggal 5 April 2012 telah 
mengalami kenaikan yang cukup signifikan pada harga Rp.1.240. Selain itu Bank NISP 
yang sudah merger dengan Bank OCBC Indonesia ini mencatat laba bersih S$ 108 juta, 
dan menyumbang setidaknya 4,6% dari total keuntungan OCBC Group yang mencapai 
S$ 2,312 miliar. 

Bumiputera-Commerce Holdings Berhad (BCHB) mengakuisisi 51% saham 
Bank Niaga dari BPPN November 2002 dengan harga pembelian Rp 26,5 per saham 
dan nilai akuisisi Rp 1,057 triliun. Pada tahun 2002, BCHB mengalihkan kepemilikan 
saham Bank Niaga ke anak usahanya, yakni CIMB Group. CIMB terus meningkatkan 
kepemilikan di Bank Niaga hingga 78,3%. Di saat yang sama, Khasanah Sdn Bhd 
memiliki 19,7% saham dan sisanya milik publik. Agresivitas Khasanah di Indonesia 
juga dilakukan melalui unit bisnisnya yang lain yakni Santubong Ventures Sdn Bhd 
yang mengendalikan 52,05% saham di Lippo Bank. Karena menghadapi aturan Single 
Presence Policy (SPP), Khazanah menggabungkan Bank Niaga dengan LippoBank. 
Pada saat penggabungan tersebut, CIMB Group membeli 51% saham LippoBank milik 
Santubong senilai Rp 5,9 triliun. Sebagai kompensasi, CIMB Group menerbitkan 
saham baru sebanyak 207,1 juta di BCHB, pemilik CIMB Group. Dengan demikian, 
saham Khazanah di BCHB meningkat dari 22,7% menjadi 27,1%. Pada akhirnya, pada 
tanggal 31 Desember 2011, CIMB Group tercatat menguasai saham CIMB Niaga 
sebanyak 96,92% dan porsi saham milik publik tinggal 3,08%. Sehingga CIMB 
mendapatkan deviden sekitar Rp 1,385 triliun dari Niaga sejak tahun 2003 hingga 
2011. 

Maybank merupakan investor asing lainnya yang membeli saham BII milik 
konsorsium Sorak yang mencapai 55,8% senilai US$ 1,5 miliar pada tahun 2008. 
Sesuai dengan ketentuan, Maybank melanjutkannya dengan tender offer 28,14% saham 
public di harga Rp 500 per saham. Setelah menjalani tender offer, Maybank wajib 
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mengembalikan saham milik public hingga minimal 20% (refloat). Namun hal ini 
belum terwujud karena belum ada investor yang tertarik membeli saham BII di harga 
yang diinginkan Maybank. Pada tahun 2011, BII memperoleh keuntungan Rp 671 
miliar. 

Bank Permata adalah bank lokal yang juga diakuisisi oleh investor asing. Bank 
Permata diambil alih kepemilikannya oleh asing pada tanggal 18 Februari 2003 yang 
merupakan gabungan dari lima bank dibawah kendali BPPN, yakni PT. Bank 
Universal Tbk, PT Bank Prima Express, PT Bank Artamedia, PT Bank Patriot dan PT 
Bank Bali Tbk. Pada bulan Desember 2011, Astra Internasional dan Standard 
Chartered menguasai masing-masing 44,51% saham Bank Permata. Sementara, saham 
yang dikuasai oleh public adalah 10,9%. Selama tahun 2011 Bank Permata 
memperoleh keuntungan bersih sebesar Rp 1,157 triliun atau meningkat 14% 
dibandingkan dengan tahun sebelumnya. 

Pergeseran kepemilikan bank oleh investor asing menunjukkan adanya 
peningkatan kinerja perusahaan.  Jauhari (2006) menyatakan bahwa kesuksesan kinerja 
manajemen dapat terjadi karena adanya pengendalian manajemen yang tepat. 
Pengendalian tersebut dapat berupa pengendalian formal maupun nonformal. 
Perencanaan strategik (renstra), anggaran, umpan balik, dan evaluasi termasuk ke 
dalam pengendalian formal, sedangkan budaya perusahaan tergolong informal. 
Perubahan manajemen yang baik dapat meningkatkan komitmen organisasi dan 
kepuasan kerja karyawan dalam beradaptasi dengan budaya organisasi yang baru. 

Menurut Dages (2009) kepemilikan asing terhadap industri perbankan akan 
menunjukkan dominansi yang lebih kuat dan memiliki volatilitas pertumbuhan 
pinjaman dibandingkan dengan bank nasional dengan kepemilikan domestik. 
Penelitian yang lebih komprehensif dilakukan Claessens (2001) dengan meneliti 
hubungan antara masuknya bank asing dan kinerja dari bank-bank di 80 negara. Hasil 
penelitian menunjukan bahwa masuknya bank asing cenderung menghasilkan profit 
yang lebih besar dibanding bank domestik pada negara-negara yang sedang 
berkembang. Sementara di negara maju, profit bank-bank asing hanya sedikit lebih 
besar dibandingkan dengan  bank domestik. Sutaryono (2009) menyatakan bahwa bank 
nasional milik asing  lebih unggul, terutama dalam masalah modal,  kekuatan sumber 
daya manusia, dan dukungan sistem teknologi informasi (TI). Akibatnya pertumbuhan 
profit bank milik asing lebih tinggi bahkan jika dibandingkan dengan bank nasional 
milik BUMN.  

Tidak semua investor asing dapat memperoleh keuntungan dari hasil investasi 
di perbankan Indonesia. Keuntungan lebih diperoleh oleh investor yang lebih awal 
masuk ke Indonesia. Mereka memperoleh keuntungan dari Bank Danamon, CIMB 
Niaga, BII, Bank Permata dan Bank Panin. Namun ICB (International Commercial 
Bank) Financial Group Holdings sampai dengan saat ini belum memetik hasil yang 
sama. ICB Financial Holdings memegang 69,89% saham bank ICB Bumiputera. 
Perusahaan yang memiliki 14 bank di Afrika dan Asia ini membukukan kerugian pada 
akhir tahun 2011. Pada laporan keungan konsolidasi per 31 Desember 2011, ICB 
Financial memperoleh kerugian US$ 3,1 juta. Sedangkan pada tahun sebelumnya, ICB 
Financial masih memperoleh keuntungan  US$ 7,9 juta. Kontributor kerugian tersebut 
adalah berasal dari anak usaha ICB Financial di Indonesia, yakni ICB Bumiputera. ICB 
Bumiputera memperoleh kerugian sebelum pajak US$14,3 juta. Kecenderungan 
penurunan kinerja keuangan ICB Bumiputera dapat dalam gambar 1.1  berikut ini: 
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Gambar 1.1 Perkembangan laba sebelum pajak ICB Bumiputera 

Dari Gambar 1.1. tampak dengan jelas bahwa terjadi penurunan laba sebelum 
pajak ICB Bumiputera, terutama pada tahun pertama diakuisisi. Sampai tahun 2010 
masih menunjukkan laba positif namun lebih rendah dibandingkan sebelum akuisisi. 
Bahkan pada tahun 2011, ICB Bumiputera mengalami kerugian mencapai Rp. 125 
Milyar.  

Kinerja negatif ICB Bumiputera tidak hanya terlihat dari kinerja finansial, 
tetapi juga mencakup kinerja karyawan yang terlihat dari kecenderungan perilakunya. 
Setelah dilakukan akusisi tercatat banyak terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh 
karyawan. Sanksi yang diberikan mulai dari surat terguran terlilis, Surat Peringatan 1, 
Surat Peringatan 2, Surat Peringatan 3, sampai dengan Pemutusan Hubungan Kerja 
(PHK). Sebelum dilakukan akuisi terjadi sekitar 1 sampai 3 jenis pelanggaran setahun. 
Tetapi, setelah dilakukan akuisisi terjadi peningkatan jumlah pelanggaran, yang bahkan 
mencapai 51 jenis pelanggaran dalam kurun waktu setahun. Rincian perkembangan 
jumlah sanksi dapat dilihat pada Tabel 1.2.  

Tabel 1.2  Jumlah Sanksi Karyawan    

 
Penurunan kinerja keuangan perusahaan dan peningkatan yang tajam dari 

jumlah pelanggaran karyawan di atas memberikan pesan bahwa proses akuisisi tidak 
berjalan dengan lancar sebagaimana yang diharapkan. Hal ini berbeda dengan bank-

Periode Tahun
Surat

Teguran

Tertulis

Surat

Peringatan

1

Surat

Peringatan

2

Surat

Peringatan

3 

PHK

Sebelum Akuisisi 2004 3 
2005 1 
2006 2 1 1 
2007 3 1 1 3 
2008 14 5 6 5 9 

Setelah Akuisisi 2009 4 6 2 5 
2010 10 4 26 11 
2011 2 2 5 
2012 10 14 3 12 3 

17 
51 
9 
42 

Jumlah Sanksi 

3 
1 
4 
8 
39 
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bank lain hasil akuisisi yang justru memperlihatkan perbaikan kinerja setelah beberapa 
tahun dilakukan akuisisi. Fenomena ini menjadi menarik untuk diteliti, sehingga dapat 
digali informasi-informasi penting yang dapat membantu manajemen untuk melakukan 
perbaikan.  

Kecenderungan penurunan kinerja ICB Bumiputera setelah akuisisi tersebut, 
antara lain dapat disebabkan oleh pergeseran nilai budaya dari sebelum dan sesudah 
akuisisi. Sebagaimana diungkapkan oleh Stahl dan Voigt (2005), bahwa konsisten 
dengan hipotesis mengenai perbedaan budaya (cultural distance) dan kesesuaian 
perluasan budaya serta model akulturasi, maka bukti empiris menunjukkan bahwa 
perbedaan budaya nasional dan organisasi sering berhubungan secara negatif dengan 
hasil pada tingkat sosial-kultural, seperti meningkatnya turnover manajemen puncak. 
Studi juga menemukan bahwa perbedaan budaya akibat akuisisi menimbulkan dampak 
negatif terhadap harga saham perusahaan.  

Pengalaman yang dihadapi oleh ICB (International Commercial Bank)  
Financial Group Holdings Malaysia tersebut menjadi acuan bahwa pergeseran 
kepemilikan tidak selamanya dapat memperbaiki manajemen dan kinerja perusahaan. 
Perubahan budaya perusahaan kadang kala tidak sesuai dan kurang kondusif, sehingga 
menimbulkan ketegangan antara pihak manajemen perusahaan dengan karyawan. 
Padahal Bill Trahant (1997) mengemukakan bahwa perubahan sistem yang terjadi 
karena adanya perubahan kepemilikan harus memperhatikan dan melibatkan seluruh  
komponen, termasuk karyawan bank. Budaya perusahaan yang baru dapat saja  
bertentangan dengan nilai-nilai kebersamaan, bahkan lebih bersifat individual dan lebih 
mengutamakan hasil dibandingkan proses.  Agresivitas dan daya kompetisi perusahaan 
yang berlebihan dirasakan sebagai suatu pemaksaan atas nama produktivitas dan 
kinerja. Akibatnya, karyawan merasa tereksploitasi dan tidak puas, sehingga muncullah 
berbagai tuntutan seperti permintaan kenaikan gaji, bonus kerja, atau pengangkatan 
karyawan kontrak. Jika tuntutan tersebut tidak diakomodasi, kinerja perusahaan dapat 
menurun, bahkan tujuan perusahaan menjadi tidak tercapai. 

Ketidakpuasan karyawan terhadap perubahan managemen bank asing 
ditunjukkan oleh tingkat pindah kerja (turn over) yang tinggi. Tingkat turn over terus 
meningkat setiap tahunnya, terutama pada bank yang telah dikuasi asing. 
Perkembangan tingkat turn over karyawan di bank yang diambil alih asing 
kepemilikannya dapat dilihat pada Tabel 1.3. 

Tabel 1.3 Tingkat turn over karyawan bank yang diambil alih oleh asing 

  2005 2006 2007 2008 2009 2010 
Perbankan Secara Umum (%) 8,0 10,0 11,0 12,0 12,0 13,5 
Bank-bank yang Diambil Alih 

oleh Asing (%) 
12,0 15.,0 17,5 18,0 18,0 20,0 

Sumber: Bank Indonesia, 2011 

Bank ICB Bumiputera memiliki perubahan tingkat turn over karyawan yang 
cukup tinggi. Kenaikan turn over terus terjadi selama 6 tahun hingga tahun 2010. Hal 
ini menunjukkan bahwa perubahan manajemen dan budaya perusahaan kurang efektif 
dan tidak sesuai dengan keadaan karyawan, sehingga karyawan merasa tidak puas dan 
lebih baik memilih untuk keluar dari perusahaan. 
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Perkembangan tingkat turn over karyawan Bank ICB Bumiputera dari tahun 
2006 sampai dengan 2010 yaitu era semenjak diambil oleh asing kepemilikannya, 
dapat dilihat pada Gambar 1.2. yang menggambarkan porsi terbesar dari tahun ketahun, 
jumlah terbesar yang keluar dari Bank ICB Bumiputera adalah pada bagian Business 
Service dan bagian Business Unit.   

 

 
Gambar 1. 2  Tingkat turn over karyawan bank ICB Bumiputera 

Mengenai jumlah karyawan Bank ICB Bumiputera seiringn dengan 
perkembangan bisnisnya terjadi peningkatan dari tahun ke tahun yang digambarkan 
pada Gambar 1.2.  

 

Gambar 1.3  Jumlah karyawan bank ICB Bumiputera 

Secara singkat dapat dijelaskan mengenai sejarah beralihnya kepemilikan Bank 
ICB Bumiputera menjadi milik asing pada Gambar 1.4. 

Corporate  Service Business Service Business Unit 
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� Strengthening the core foundation of banking 
business to support future growth. 

� Increased share capital through rights issue. 
� Strengthened risk management and cost control.
� Centralized non performing loans tracking and 

reporting.
� Rolled out plan to upgrade technology infrastructure

� Ranked third in Annual Report Award 2005 under the 
Private Financial Institution Category & ranked fourth in 
the General Category out of 104.

� Loss in 2005 mainly due to one-off provisioning nearly 
three times as much as that of 2004.

� Che Abdul Daim bin Haji Zainuddin purchased Bank 
Bumiputera.

�The three pillars on which Bank Bumiputera supports 
its growth: professionalism, capital resources and 
market focus.

�Achieved a modest growth in 1998 and ended the year 
on a solid footing despite the incredible pressures of 
Indonesia’s worst ever economic and political crises. 

� Expand Branch-Office network and began to provide 
electronic banking services.

� Bank BP consolidated its position as the Preferred  
Family Bank with a key focus on the individual as well 
as small and medium sized enterprises (SME) banking 
segments.

� Bank BP was established.

� Focus on Corporate Banking.
� Received technical assistance from Bank Niaga.

� ICB Financial Group Holdings AG became the major 
controlling shareholder in May 2007

� Continue to pursue a course of business 
transformation.

� Vision “To be among the 20 leading Focus Banks with 
prominent specialty in Consumer banking along with 
good customer service, effective risk management and 
good corporate governance”.

2006

2005

2004

1996-1999

1991-1995

1990

2000-2003

2008

2007

2009

� Bank reach the milestone of Rp7T in Asset Size in 2009
� Corporate Rating improved by 2 notches to idBBB+
� New management team: recruitment of new 

CEO, CFO, Business Banking Director and HR & 
Compliance Director.

� Launched new vision 2014: “To be a premier Retail Bank 
in Indonesia” and changing the company logo.
Ensuring customer delight, optimizing  stakeholder 
value, focusing on Consumer, Micro and SME 
segment, through high standard of corporate governance

� Credit Card recognition from VISA for the highest 
growth, rose by 300% in terms of account receivable & 
card holder.

� Received “Bank Efficiency Award” for the category of 
Bank with assets of Rp 5-10 trillion, from Harian
Business Indonesia.

� The continuing improvement in loan underwriting.
� Continuous strengthening of risk management in 

keeping with market development.
� Implementation of New Core Banking System.

 

Gambar 1.4  Sejarah kepemilikan bank ICB Bumiputera  

Sumber: Buku Laporan Tahunan Bank ICB Bumiputera tahun 2012 
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Setelah  Bank ICB Bumiputera diambil alih kepemilikannya oleh asing maka 
komposisi pemegang sahamnya seperti dimuat pada Gambar 1.5.  

 

 
Gambar 1.5  Komposisi pemegang saham bank ICB Bumiputera setelah diambil alih 

kepemilikannya oleh asing 

Sumber: Buku Laporan Tahunan Bank ICB Bumiputera tahun 2012 

Yang menjadi pemegang saham mayoritas dari Bank ICB Bumiputera setelah 
diakuisisi oleh pihak asing adalah ICB (International Commercial Bank) Financial 
Group Holding AG. Berikut pada Gambar 1.6.  ini dijelaskan mengenai kiprah dari 
pemegang saham mayoritas Bank ICB Bumiputera tersebut. 
 

 
Gambar 1.6  Bank–bank yang dimiliki oleh ICB Financial group holding AG 

Sumber: Buku Laporan Tahunan Bank ICB Bumiputera tahun 2012 
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Perubahan budaya perusahaan yang baik seharusnya mampu meningkatkan 
kinerja. Pada lampiran 1 dijelaskan bahwa dari 121 bank di Indonesia yang dikuasai 
asing, hanya terdapat 6 bank yang menunjukkan pertumbuhan yang tinggi setiap 
tahunnya dan mendapatkan predikat ‘sangat bagus’ selama 10 tahun berturut-turut (per 
Desember 2001-2010). 

Bank-bank tersebut adalah BCA, BTPN, Bank Danamon Indonesia, UOB 
Buana, dan OCBC NISP. Keenam bank tersebut memiliki kemampuan untuk  
menyesuaikan perubahan managemen dan budaya perusahaan, sehingga dapat bertahan 
dan tetap konsisten mempertahankan kinerjanya.  

             Dalam kaitan memperbaiki ada kebijakan kemudahan bagi asing memiliki 
Bank di Indonesia, dalam kaitan untuk menjaga stabilitas perekonomian Indonesia 
secara keseluruhan maka pihak pemerintah melalui Bank Indonesia yaitu 
diterbitkannya  PBI Peraturan Bank Indonesia  nomor 14/26/PBI/2012 tentang 
kegiatan usaha dan jaringan kantor berdasarkan modal inti bank  mengatur tentang   
Modal   Inti   yang   dimiliki,   Bank   dikelompokkan menjadi 4 (empat) 
BUKU, yaitu: 

a. BUKU 1  adalah  Bank  dengan  Modal  Inti  sampai  dengan kurang dari 
Rp. 1.000.000.000.000,00 (satu triliun Rupiah). 

b. BUKU 2 adalah Bank dengan Modal Inti paling sedikit sebesar Rp. 
1.000.000.000.000,00 (satu triliun Rupiah) sampai dengan kurang dari Rp 
5.000.000.000.000,00 (lima triliun Rupiah).  

c. BUKU 3 adalah Bank dengan Modal Inti paling sedikit sebesar Rp. 
5.000.000.000.000,00 (lima triliun Rupiah) sampai dengan kurang  dari  
Rp 30.000.000.000.000,00 (tiga  puluh  triliun Rupiah). 

d. BUKU 4 adalah Bank dengan Modal Inti paling sedikit sebesar Rp. 
30.000.000.000.000,00 (tiga puluh triliun Rupiah).  

Bank ICB Bumiputera yang dijadikan objek penelitian ini, saat ini masih 
termasuk dalam kategori BUKU 1, dengan modal disetor sebesar Rp. 650 
milliar. Kegiatan Usaha Bank Umum Konvensional yang dapat dilakukan 
pada masing-masing BUKU ditetapkan secara detail dalam PBI tersebut dan 
hal ini menjadi bagian dari tindaklanjut  atas kemudahan kepemilikan asing 
atas perbankan di masa lalu dan sekaligus memperkuat perbankan di Indonesia 
di pasar global. 

Menurut Jauhari (2006) budaya organisasi harus mampu mendorong kinerja 
organisasi dan mengoptimalkan pencapaian tujuan organisasi. Budaya organisasi 
merupakan sistem kontrol sosial terhadap masing-masing anggota, agar mampu 
berpikir, bertindak, dan menyelesaikan masalah sesuai kebutuhan organisasi. Rashid et 
al.(2003) menunjukkan bahwa budaya organisasi dapat mempengaruhi kinerja secara 
signifikan. Demikian pula yang dikemukan oleh Aidla & Vadli (2005).   

Penelitian Sosa & Sagas (2006) membuktikan bahwa budaya memiliki hubungan 
signifikan dengan kepuasan kerja. Manakala nilai-nilai budaya organisasi dapat 
menjadi good will bagi tersedianya berbagai aspek pekerjaan seperti gaji yang 
memadai,  promosi yang fair dan obyektif, pengawasan yang menjanjikan kemajuan, 
kondisi kerja yang mendukung kelancaran pelaksanaan kerja, mitra kerja yang saling 
mendukung satu sama lain, dan komunikasi dialogis yang menjajikan interaksi antar 
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karyawan dan pimpinan dengan baik sesuai dengan kondisi aktual karyawan, maka 
nilai-nilai tersebut dapat mendatangkan rasa puas dalam bekerja.  

Ingersoll et al (2000) menunjukkan bahwa budaya organisasi adalah faktor 
yang dominan dalam menciptakan komitmen karyawan terhadap organisasi. Shaw et al 
(2003) menambahkan bahwa komitmen organisasi berpengaruh terhadap kinerja 
perusahaan. Sosa & Sagas (2006) menunjukkan bahwa budaya organisasi berpengaruh 
terhadap kepuasan kerja dan produktivitas perusahaan. Selanjutnya Bowling (2007) 
dan Biswas & Varma (2007) menyatakan bahwa kepuasan kerja berpengaruh secara 
signifikan terhadap kinerja perusahaan. Shaw, Delery & Abdulla (2003) menunjukkan 
bahwa komitmen organisasi berpengaruh nyata terhadap kinerja. Berdasarkan uraian di 
atas, diperlukan penelitian yang lebih mendalam untuk mengetahui kaitannya 
perubahan budaya organisasi di ICB Bumiputera dan implikasinya pada kinerja.  

1.2. Perumusan Masalah 

Perubahan kepemilikan bank nasional oleh pihak asing menyebabkan adanya 
perubahan budaya organisasi. Perubahan budaya organisasi menjadi kendala utama 
dalam hal kesuksesan proses akuisisi (Schoenberg, 2000; Schweiger & Goulet, 2000; 
Teerikangas & Very, 2003).  

Bukti dari berbagai  penelitian empiris memperlihatkan adanya berbagai macam 
hasil dalam mengukur hubungan perubahan budaya organisasi dikaitkan dengan 
kinerja pada pasca akuisisi, ada penelitian yang mengatakan hubungan negatif, 
penelitian yang lain ditemukan tidak ada hubungan  dan bahkan ada yang 
menyimpulkan  berhubungan positif terkait dengan kinerja dan sebagai faktor 
kesuksesan dari proses akuisisi tersebut. Berbagai hasil penelitian tersebut menunjukan 
bahwa hubungan antara adanya perubahan budaya organisasi dengan kinerja pada 
pasca akuisisi adalah terjadi sangat kompleks sebagaimana yang dijelaskan dalam 
berbagai literatur. 

Beberapa penelitian mengungkapkan adanya hubungan positif antara perbedaan 
budaya dan kinerja pada perusahaan yang diakuisisi.  Krishnan et al. (1997), dalam 
sebuah studi akuisisi ditemukan hubungan positif perbedaan budaya organisasi dengan 
kinerja pasca akuisisi kinerja. Hal Ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh 
Zollo (2002), yang menemukan bahwa  perbedaan budaya organisasi secara signifikan 
positif dikaitkan dengan kinerja. 

Kinerja merupakan hasil atau tingkatan keberhasilan seseorang secara 
keseluruhan selama periode tertentu dalam melaksanakan tugas dibandingkan dengan 
standar hasil kerja, target atau sasaran atau kriteria yang telah ditentukan terlebih 
dahulu dan telah disepakati bersama (Rivai, 2004). Lebih lanjut Rivai menyatakan 
bahwa kinerja tidak berdiri sendiri tapi berhubungan dengan kepuasan kerja dan 
kompensasi, dipengaruhi oleh ketrampilan, kemampuan dan sifat-sifat individu. 

Penelitian yang dilakukan Porter & Steer (1982) menyatakan bahwa orang yang 
berkomitmen dengan organisasi ialah orang yang bersedia untuk memberikan sesuatu 
dari dirinya sebagai kontribusi bagi kebaikan organisasi jadi komitmen pada organisasi 
mempengaruhi kinerja. Selain itu hubungan positif antara kepuasan kerja dengan 
kinerja diperkuat oleh pendapat yang dikemukakan oleh Robbins & Judge (2007), yang 
menyatakan bahwa organisasi yang mempunyai karyawan yang lebih puas cenderung 
lebih efektif bila dibandingkan organisasi yang mempunyai karyawan kurang puas.  
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Berkaitan dengan hal tersebut diatas,  pertanyaan utama yang perlu dijawab 
adalah faktor- faktor apakah yang dipengaruhi oleh adanya perubahan budaya pada 
saat setelah proses akuisisi dalam kaitan adanya perubahan kepemilikan.  

Dengan demikian, permasalahan dalam penelitian ini meliputi:   
1. Apakah terjadi perubahan budaya organisasi dalam proses perubahan kepemilikan 

perusahaan? 
2. Apakah  perubahan budaya organisasi tersebut mempengaruhi  kinerja  karyawan?  
3. Apakah pengaruh budaya organisasi terhadap kinerja karyawan  dimediasi oleh  

komitmen organisasi,  dan kepuasan kerja?  

 

1.3. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui dan menganalisis berbagai faktor 
berikut:  
1 Menganalisis perubahan yang terjadi pada budaya organisasi dalam proses 

perubahan kepemilikan perusahaan. 
2 Menganalisis peranan perubahan  budaya organisasi  terhadap  kinerja karyawan.  
3 Menganalisis kontribusi komitmen organisasi dan kepuasan kerja sebagai faktor 

mediasi antara perubahan budaya organisasi dengan kinerja karyawan.  

1.4. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat teoritis dan praktis berikut: 
1. Manfaat Teoritis 

a. Memberi kontribusi tentang kasus perubahan budaya organisasi yang disebabkan  
oleh pengambilalihan kepemilikan perusahaan oleh pihak asing.  

b.  Menjelaskan bagaimana perubahan budaya organisasi berpengaruh terhadap 
kinerja karyawan . 

2. Manfaat Praktis 
a. Memberikan gambaran dan proses bagaimana perubahan budaya organisasi 

terjadi ketika diambil alih oleh asing terutama di sektor perbankan. 
b.  Memberikan kerangka acuan bagi manajemen, arah perubahan budaya 

organisasi yang dapat mempengaruhi kinerja karyawan  pada perusahaan yang 
diambil  alih kepemilikan oleh asing.   

1.5. Batasan Penelitian 

Ruang lingkup penelitian dibatasi  pada Bank ICB Bumiputera dengan variabel 
yang diamati terdiri atas budaya organisasi, komitmen organisasi, kepuasan kerja dan 
kinerja.  

1.6. Kebaruan Penelitian 

Unsur kebaruan pada penelitian ini adalah perubahan kepemilikan suatu 
perusahaan menjadi milik asing terjadi transformasi budaya organisasi dan 
berpengaruh positif terhadap kinerja karyawan yang dimediasi oleh variabel 
komitmen organisasi dan variabel kepuasan kerja.  
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