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 Kartu kredit merupakan salah satu jenis produk yang ditawarkan bank dan 

merupakan salah satu jenis pelayanan pembiayaan. Kartu kredit adalah alat 

pembayaran dengan menggunakan kartu (APMK) yang dapat digunakan untuk 

melakukan pembayaran atas kewajiban yang timbul dari suatu kegiatan ekonomi, 

termasuk transaksi pembelanjaan dan/atau untuk melakukan penarikan tunai, di 

mana kewajiban pembayaran pemegang kartu dipenuhi terlebih dahulu oleh 

penerbit (acquirer), dan pemegang kartu berkewajiban untuk melakukan 

pembayaran pada waktu yang disepakati baik dengan pelunasan secara sekaligus 

(charge card) ataupun dengan pembayaran secara angsuran (Bank Indonesia 

2014). Asosiasi Kartu Kredit Indonesia (AKKI), mencatat sejak tahun 2009 

hingga November 2014 jumlah kartu, jumlah transaksi dan nilai transaksi 

pengguna kartu kredit di Indonesia selalu mengalami peningkatan dari tahun ke 

tahun. Di bulan November 2014 saja, AKKI mencatat jumlah kartu yang sudah 

beredar sebanyak 15.979.352 buah dengan jumlah transaksi sebanyak 

226.571.622 dan dengan nilai transaksi sebesar > 225 triliun rupiah. Tabel 1 

menunjukkan peningkatan jumlah kartu kredit yang diterbitkan di Indonesia. 

 

Tabel 1 Jumlah kartu kredit yang diterbitkan, transaksi dan nilai transaksi kartu 

 kredit di Indonesia tahun 2009 - November 2014 

Tahun Jumlah Kartu Jumlah Transaksi 
Nilai Transaksi  

(juta rupiah) 

2009 12.259.295 177.817.542 132.651.567 

2010 13.574.673 194.675.233 158.687.057 

2011 14.785.382 205.303.560 178.160.763 

2012 14.817.168 217.956.183 197.558.986 

2013 15.091.684 235.695.969 219.026.985 

2014* 15.979.352 226.571.622 225.274.306 
Sumber : Asosiasi Kartu Kredit Indonesia (2014) 

Keterangan : *) hingga bulan November  2014 

 

 Meningkatnya penggunaan kartu kredit di Indonesia dikarenakan oleh 

berbagai faktor yang berkenaan dengan kemudahan, kepraktisan dan citra diri 

pemegang kartu saat ini. Dengan perkembangan kebutuhan alat bayar yang lebih 

efisien, mudah dan nyaman digunakan, alat bayar melalui kartu kredit ini menjadi 

salah satu primadona di masyarakat (Panjaitan 2012). Berdasarkan data dari Bank 

Indonesia (2014) diketahui bahwa terdapat 23 bank di Indonesia yang 

menerbitkan kartu kredit. Hal ini menunjukkan bahwa kartu kredit merupakan 

salah satu produk unggulan perbankan di Indonesia. Pesatnya  pertumbuhan 

penyediaan layanan kartu kredit dari perbankan dan penggunaan kartu kredit oleh 

nasabah, menuntut perbankan untuk meningkatkan kualitas pelayanan produk 

kartu kreditnya untuk tetap dapat bersaing dengan bank penerbit kartu kredit yang 
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ada. Menurut Indrawati (2013) persaingan antar perbankan menyebabkan 

perbankan harus menempuh berbagai macam cara agar tetap eksis. Persaingan 

yang semakin ketat menuntut sebuah lembaga penyedia jasa/layanan untuk selalu 

memanjakan pelanggan dengan memberikan pelayanan terbaik. Para pelanggan 

akan mencari produk berupa barang atau jasa perusahaan yang dapat memberikan 

pelayanan yang terbaik kepadanya. Hal ini sesuai dengan pernyataan Wahyuni 

dan Pranoto (2013), bahwa loyalitas pelanggan dapat dibangun dengan 

meningkatkan kepuasan. Dengan adanya kepuasan diharapkan pelanggan bersedia 

melakukan pembelian ulang serta akan melakukan rekomendasi. Peningkatan 

kualitas pelayanan ini dapat dilakukan dengan memperbaiki dan mengembangkan 

keunggulan komparatif (comparative advantage) di bidang sumber daya manusia 

(Bangun 2008). Sumber daya manusia adalah asset yang sangat penting, yang 

menggerakkan seluruh roda organisasi, maka pengembangan sumber daya 

manusia ditempatkan pada urutan tertinggi (Nur 2007). 
Menurut Sudarma (2012) dan Emmyah (2009) sumber daya manusia yang 

unggul dengan kualitas yang tinggi menjadi tuntutan bagi setiap organisasi agar 

mampu mencapai tujuan yang ditetapkan. Setiap perusahaan pada dasarnya ingin 

memiliki sumber daya manusia yang mampu bekerja dengan sangat baik. Namun 

kenyataannya masing-masing karyawan memiliki karakteristik yang berbeda-

beda. Ada karyawan yang memiliki motivasi dan semangat kerja yang tinggi 

tetapi ada pula yang sebaliknya. Oleh sebab itu untuk mendapatkan sumber daya 

manusia yang berkualitas dan produktif maka dibutuhkan suatu kebijakan yang 

dapat merangsang motivasi dan kinerja sumber daya manusia. Sejalan dengan 

usaha pencapaian tujuan perusahaan, maka perusahaan perlu mem perhatikan dan 

mengarahkan para karyawan dengan baik agar karyawan memiliki motivasi dan 

semangat kerja yang tinggi serta mau bekerja dengan semaksimal mungkin 

(Nugraha et al. 2013). Menurut Chakim (2013) faktor-faktor yang meningkatkan 

motivasi antara lain kebutuhan dan kepuasan individu, oleh karena itu perusahaan 

harus dapat memenuhi kebutuhan apa yang dapat memuaskan dan yang dapat 

mendorong semangat kerja karyawan. Pada dasarnya semakin tinggi standar 

kebutuhan dan kepuasan yang diinginkan, maka semakin giat seseorang untuk 

bekerja. Secara umum karyawan bekerja karena ingin memperoleh imbalan atau 

balas jasa dari perusahaan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. 

Menurut Nugraha et al. (2013) salah satu bentuk imbalan yang dapat 

diberikan oleh perusahaan adalah insentif yaitu suatu bentuk kompensasi yang 

diberikan kepada karyawan yang jumlahnya tergantung dari hasil yang dicapai 

baik berupa finansial maupun non finasial. Adanya insentif ini dimaksudkan 

untuk mendorong karyawan bekerja lebih giat dan lebih baik sehingga prestasi 

dapat meningkat yang pada akhirnya tujuan perusahaan dapat tercapai. Arep dan 

Tanjung (2003) menyatakan bahwa salah satu tantangan perusahaan dalam 

manajemen sumber daya manusianya adalah mengembangkan sistem kompensasi 

yang dapat memotivasi orang. Karyawan akan memiliki motivasi kerja yang 

tinggi jika insentif diberikan secara adil, layak dan memadai. Dengan adanya 

insentif diharapkan seseorang akan memiliki motivasi kerja yang tinggi dan 

berusaha bekerja lebih baik lagi untuk mendapatkan hasil yang semakin baik pula.  

Motivasi kerja sangat penting bagi karyawan karena dengan motivasi kerja 

diharapkan individu karyawan mau bekerja keras dan antusias untuk mencapai 

produktivitas kerja yang tinggi. Untuk meningkatkan semangat kerja karyawan, 
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perusahaan perlu memberikan insentif atau perangsang untuk kepuasan karyawan 

sehingga dapat meningkatkan produktivitas perusahaan. Motivasi juga sebagai 

pendorong prestasi kerja karyawan sehingga tujuan yang diinginkan perusahaan 

bisa tercapai (Evanita 2013). 

Bank XYZ merupakan salah satu bank yang telah mengeluarkan produk 

kartu kredit sejak tahun 2007. Bank XYZ telah mencetak 110.956 kartu sampai 

dengan akhir tahun 2013, di mana jumlah tersebut meningkat dari 90.000 kartu di 

tahun 2012 (Laporan tahunan bank XYZ 2013). Pertumbuhan jumlah kartu kredit 

bank XYZ didukung oleh sejumlah program baru seperti program persetujuan 

langsung bagi nasabah, pendanaan yang dilakukan melalui kantor cabang maupun 

marketing, program promosi taktis serta aktivitas cross selling yang dilakukan 

oleh pegawai bank XYZ. Jumlah outstanding pembiayaan kartu kredit tercatat 

tumbuh sebesar 10 persen, dan mengkontribusikan 1.23 persen pada total 

portofolio pembiayaan bank XYZ. Dalam kegiatan operasionalnya, Bank XYZ 

menerapkan pemberian insentif untuk penjualan kartu kredit dengan tujuan agar 

dapat lebih meningkatkan motivasi pegawai untuk berprestasi lebih baik. Hal ini 

sesuai dengan pernyataan Sirait (2006),  insentif  bukan hanya saja bertujuan 

untuk mendorong setiap pegawai berprestasi lebih baik lagi. Pemberian insentif 

kepada pegawai akan berdampak terhadap semangat dalam mencapai prestasi 

yang baik dan memberikan kinerja yang besar bagi perusahaan 

 Salah satu cabang bank XYZ yaitu cabang Bogor memiliki sembilan 

kantor cabang pembantu dan dua kantor kas. Melalui konsep cross selling bank 

XYZ memperkenalkan dan menawarkan produk dan layanan yang dimiliki kepada 

nasabah, dengan tujuan dan harapan agar nasabah bersedia menggunakan lebih 

dari satu produk ataupun layanan yang ada pada bank. Hal ini dilakukan sebagai 

upaya untuk menyiasati mahalnya biaya yang dikeluarkan untuk menjaring 

nasabah baru. Cross selling  berarti melakukan pendekatan kepada pelanggan 

yang sudah ada di perusahaan dan mendorong mereka untuk meningkatkan 

keterlibatan mereka dengan perusahaan dengan membeli satu atau lebih banyak 

produk tambahan, itu adalah salah satu alat utama bagi perusahaan untuk 

memperkuat hubungan dengan pelanggan (Kamakura et al. 2003). Penjualan kartu 

kredit termasuk dalam penjualan cross selling yang di lakukan oleh pegawai 

penjual kartu kredit di bank XYZ Melalui konsep cross selling bank dapat 

memanfaatkan nasabah yang sudah ada untuk meningkatkan penjualan produk 

atau layanan mereka. Pelanggan yang loyal relatif akan melakukan cross selling 

atau add on selling sehingga perusahaan memperoleh margin lebih baik dan akan 

meningkatkan pendapatan perusahaan dalam jangka panjang (Mashariono dan  

Oetomo 2003).  

 Setiap perusahaan memiliki strategi masing–masing dalam mencapai 

kinerja. Permasalahannya adalah tepatkah strategi itu dipergunakan oleh 

perusahaan tersebut, karena bila ternyata strategi yang diterapkan tidak sesuai 

dengan keadaan perusahaan maka akan mengakibatkan tidak tercapainya target 

yang telah ditentukan oleh perusahaan tersebut. Berbagai cara dapat dilakukan 

dalam rangka mencapai keberhasilan dan kesuksesan suatu perusahaan. Target 

perusahaan yang akan dicapai oleh suatu perusahaan tentunya harus didukung 

oleh suatu strategi yang tepat (Wangi et al 2014). Perusahaan bisa memberikan 

jalan keluar dari masalah-masalah tersebut, salah satu caranya dengan 

memberikan insentif, berdasarkan prestasi masing-masing karyawan yang 
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memiliki hasil kerja yang optimal (Sunardi 2009). Dengan adanya strategi 

pemberian insentif penjualan kartu kredit pada bank XYZ  diharapkan dapat 

mendorong pegawai untuk lebih termotivasi dalam bekerja dan kemudian akan 

timbul semangat kerja yang tinggi, sehingga pada akhirnya tujuan perusahaan 

dapat tercapai (Nugraha et al 2013). Menurut Hasibuan (2010) sebagai alat 

motivasi pemberian insentif bertujuan untuk mengarahkan dan menggerakkan 

daya dan potensi pegawai agar mau bekerja giat dan antusias dalam mencapai 

hasil kerja yang optimal, demi mewujudkan tujuan yang telah ditentukan. Adanya 

insentif yang memberikan bayaran berdasarkan prestasi kerja, akan mempertinggi 

motivasi kerja karyawan di dalam usaha pencapaian yang telah ditetapkan.  

Motivasi tidak kalah penting di bandingkan insentif dalam pencapaian 

sasaran prestasi kerja karyawan, karena motivasi merupakan pendorong yang 

menyebabkan seseorang rela untuk menggerakkan kemampuan tenaga dan 

waktunya untuk menjalankan semua kegiatan yang telah menjadi tugas dan 

tanggung jawabnya agar kewajibannya terpenuhi serta sasaran dan tujuan yang 

ingin dicapai perusahaan terwujud. Pegawai dalam suatu perusahaan dapat 

dimotivasi dengan memberikan apa yang menjadi kebutuhan dan keinginannya. 

Namun pemberian motivasi kerja dapat menjadi sulit karena apa yang dianggap 

penting bagi seseorang belum tentu penting bagi orang lain (Murti dan Srimulyani 

2013). 

Saat ini pegawai yang menjual kartu kredit di bank XYZ melakukan 

penjualan kartu kredit kepada nasabah yang sudah ada (existing) atau nasabah 

baru. Selanjutnya aplikasi tersebut akan dikirim ke divisi kartu kredit di kantor 

pusat untuk diproses (credit card processing center), jika aplikasi yang diajukan 

di setujui maka pegawai akan mendapatkan insentif sebesar 50 ribu per aplikasi, 

yang akan langsung ditambahkan ke gaji setiap bulannya, namun jika aplikasi 

tersebut tidak disetujui maka pegawai tidak akan mendapatkan insentif. Penjualan 

kartu kredit juga berpengaruh terhadap pencapaian penilaian kinerja (KPI) 

pegawai penjual kartu kredit dan menjadi bagian penilaian cross selling. Seperti 

terlihat pada skema pemberian insentif kartu kredit dan penilaian kinerja Bank 

XYZ (Gambar 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1 Skema pemberian insentif kartu kredit dan penilaian kinerja Bank XYZ 

 

 Salah satu faktor yang mempengaruhi penilaian Key Performance 

Indicator (KPI) pegawai penjual kartu kredit  bank XYZ adalah penilaian Cross 

Selling dengan bobot nilai 30 persen. Pegawai yang melakukan penjualan kartu 

kredit akan mendapatkan dua penghargaan (reward) sekaligus yaitu insentif 

berupa uang di luar gaji dan penilaian kinerja. Untuk pegawai yang sudah 

Penjualan kartu kredit oleh staf 

retail banking 

Credit Card Processing 
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berstatus pegawai tetap penilaian kinerja juga akan berpengaruh terhadap 

pertimbangan presentase pemberian bonus tahunan serta kenaikan gaji tiap 

tahunnya. Bagi pegawai yang masih bestatus kontrak akan berpengaruh terhadap 

penilaian untuk pengangkatan menjadi pegawai tetap. Tetapi berdasar informasi 

dari bagian kepegawaian masih terdapat pegawai penjual kartu kredit yang ada di 

bank XYZ cabang Bogor tidak mencapai target penjualan yang sudah ditetapkan, 

bahkan ada pegawai yang tidak berjualan sama sekali produk kartu kredit tersebut. 

Berdasarkan laporan Target dan Realisasi penjualan kartu kredit dari tahun 

2012 sampai dengan tahun 2014 diketahui bahwa realisasi penjualan kartu kredit 

bank XYZ cabang Bogor tidak mencapai target yang diharapkan oleh perusahaan. 

Pada tahun 2012 realisasi penjualan kartu kredit bank XYZ hanya 776 kartu atau  

64,7 persen dari target yang sudah ditetapkan oleh cabang. Pada tahun 2013 

realisasi penjualan kartu kredit mengalami penurunan sebesar 22.8 persen atau 

hanya terjual 503 kartu. Sedangkan untuk tahun 2014 mengalami peningkatan dari 

tahun sebelumnya, di mana kartu yang terjual sebanyak 827 kartu atau 68.9 

persen. Tabel 2 menunjukan walaupun realisasi penjualan kartu kredit pada tahun 

2014 mengalami peningkatan dibandingkan pada tahun 2013, bank XYZ Cabang 

Bogor tetap tidak dapat memenuhi target di mana cabang Bogor menargetkan agar 

mampu menjual 1200 kartu kredit setiap tahun. 

Tabel 2  Target dan realisasi penjualan kartu kredit Bank XYZ cabang  Bogor 
Nama 

Cabang 

Target cabang  Realisasi 2012  Realisasi 2013  Realisasi 2014 

Jumlah %  Jumlah %  Jumlah %  Jumlah % 

KCU Bogor 240 20  268 22.33  125 10.42  189 15.75 

Cabang 1 72 6  40 3.33  50 4.17  54 4.50 

Cabang 2 120 10  64 5.33  27 2.25  45 3.75 

Cabang 3 96 8  82 6.83  52 4.33  88 7.33 

Cabang 4 96 8  67 5.58  44 3.67  57 4.75 

Cabang 5 96 8  41 3.42  53 4.42  52 4.33 

Cabang 6 96 8  99 8.25  46 3.83  94 7.83 
Cabang 7 72 6  37 3.08  40 3.33  48 4.00 

Cabang 8 72 6  48 4.00  35 2.92  38 3.17 

Cabang 9 96 8  30 2.50  15 1.25  62 5.17 

Cabang 10 72 6  0 0.00  15 1.25  80 6.67 

Cabang 11 72 6  0 0.00  1 0.08  20 1.67 

Total 1200 100  776 64.67  503 41.92  827 68.92 

Sumber: Laporan Target dan Realisasi penjualan kartu kredit bank XYZ cabang Bogor 

 

 

 

Perumusan Masalah 

 

  

 Pada dasarnya setiap perusahaan berharap mencapai target penjualan yang 

telah ditetapkan, namun dalam kenyataannya penjualan kartu kredit pada bank 

XYZ cabang Bogor belum mencapai target yang telah ditetapkan. Tidak 

tercapainya target mengindikasikan bahwa terdapat permasalahan dalam 

pencapaian kinerja pegawai dimana pegawai belum termotivasi untuk bekerja 

secara maksimal. padahal bank XYZ sudah membuat strategi pemberian insentif 

untuk pegawai yang melakukan penjualan kartu kredit. Berdasarkan latar 
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belakang masalah tersebut di atas, pokok permasalahan yang menjadi objek 

penelitian adalah : 

1. Bagaimana pengaruh insentif terhadap motivasi pegawai yang menjual kartu 

kredit dalam pencapaian target penjualan ? 

2. Bagaimana pengaruh insentif terhadap kinerja pegawai yang menjual kartu 

kredit dalam pencapaian target penjualan? 

3. Bagaimana efektivitas sistem insentif dalam upaya meningkatkan kinerja 

pegawai dalam pencapaian target penjualan kartu kredit? 

 

 

Tujuan penelitian 

 

 

Berdasarkan uraian latar belakang dan perumusan masalah, maka tujuan 

penelitian ini adalah : 

1. Menganalisis pengaruh Insentif terhadap motivasi pegawai yang menjual kartu 

kredit  dalam pencapaian target penjualan. 

2. Menganalisis pengaruh Insentif terhadap kinerja pegawai yang menjual kartu 

kredit dalam pencapaian target penjualan. 

3. Menganalisis efektivitas sistem insentif dalam upaya meningkatkan kinerja 

pegawai yang menjual kartu kredit dalam pencapaian target penjualan. 

 

 

Manfaat penelitian 

 

 

Penelitian ini di harapkan dapat memberikan manfaat :   

1. Bagi perusahaan sebagai bahan masukan dalam penyempurnaan penyusunan 

sistem manajemen sumber daya manusia yang dihubungkan dengan pemberian 

insentif, motivasi dan kinerja pegawai di masa yang akan datang. 

2. Bagi penulis penelitian ini di harapkan dapat menambah pengetahuan dan 

wawasan di bidang manajemen sumber daya manusia khususnya yang 

diberikan dan diperoleh selama penulis mengikuti perkuliahan di MB IPB. 

3. Bagi Akademisi Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan 

referensi bagi peneliti lain yang akan melakukan penelitian berkaitan dengan 

insentif, motivasi dan kinerja pegawai. 

 

 

Ruang Lingkup Penelitian 

 

 

Penelitian ini dilakukan untuk mengidentifikasi pengaruh insentif dan 

motivasi terhadap kinerja pegawai penjual kartu kredit pada bank XYZ. Agar 

penelitian lebih fokus maka penelitian ini dibatasi dengan ruang lingkup: 

1. Insentif dan motivasi kerja serta kinerja pegawai. 

2. Penelitian dilakukan di bank XYZ cabang Bogor. 

3. Responden penelitian ini adalah pegawai yang menjual kartu kredit pada bank 

XYZ cabang Bogor. 




