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 Industri perbankan syariah mengalami pertumbuhan yang tinggi dari tahun 

ke tahun dibandingkan pertumbuhan rata-rata perbankan nasional. Jumlah bank 

syariah maupun unit usaha syariah semakin banyak dengan jaringan kantor 

pelayanan yang semakin luas. Industri perbankan syariah menunjukkan akselerasi 

pertumbuhan yang tinggi dengan rata-rata sebesar 40,2% per tahun dalam periode 

tahun 2007 sampai 2011, sementara pertumbuhan rata-rata perbankan nasional 

hanya sebesar 16,7% per tahun (Bank Indonesia 2011). Produk perbankan 

sebenarnya hampir semuanya sama baik secara funding (pembiayaan) maupun 

lending (pinjaman), yang membedakan adalah dalam pelayanan kepada nasabah. 

Bisnis bank adalah bisnis kepercayaan yang harus dijaga dari segala arah, 

termasuk sikap dan perilaku para pegawainya. Setiap pegawai bank dituntut 

kejujuran atau integritas yang tinggi, bersikap prudent atau berhati-hati, patuh 

pada prosedur, serta cekatan dalam berpikir maupun bertindak.  

 Manusia adalah sumber daya yang sangat penting dalam usaha perbankan 

untuk mencapai keberhasilan visi dan misi bank. Peran SDM dalam bisnis 

perbankan sangat penting karena usaha perbankan termasuk salah satu jenis usaha 

pelayanan jasa yang diberikan untuk masyarakat khususnya dalam hal yang 

berhubungan dengan finansial. Bank dituntut untuk mampu memberikan layanan 

yang baik kepada para nasabah sehingga nasabah dapat merasakan kenyamanan 

saat berkunjung ke bank dan kepuasan karena telah dilayani dengan baik. Pegawai 

diharapkan memiliki motivasi yang tinggi dalam bekerja sehingga dapat mencapai 

kinerja yang tinggi dan mendukung tercapainya tujuan perusahaan.  

 BNI Syariah sebagai Bank Umum Syariah lahir pada 19 Juni 2010. Untuk 

menunjang  kinerja dan layanan yang terbaik kepada para stakeholder, divisi HCD 

(Human and Capital Development) BNI Syariah mencari calon karyawan dengan 

usia muda yang mampu bekerja secara profesional dan produktif. BNI Syariah 

berkomitmen untuk memenuhi dan menyempurnakan rencana pengembangan 

SDM dari waktu ke waktu untuk mewujudkan world class human capital. SDM 

BNI Syariah tidak hanya harus jujur dan berintegritas tetapi juga menjadi SDM 

yang tangguh, unggul dan yang mampu bersaing tidak hanya di tingkat domestik 

tetapi juga di regional maupun internasional. 

 Setelah rekrutmen pegawai, maka setiap pegawai akan menjalani masa 

percobaan selama tiga bulan yang disebut masa OJT (On the Job Training). 

Penempatan pegawai setelah menjalani OJT diputuskan sepenuhnya oleh 

pimpinan di setiap Kantor Cabang. Pegawai tidak dapat memilih penempatan 

sesuai minat dan kemampuan mereka sehingga dapat berujung menurunnya 

motivasi pegawai dalam bekerja. Selain itu, rotasi pimpinan di perusahaan 

perbankan juga dapat memberi dampak bagi karyawan di bawah 

kepemimpinannya, karena setiap pimpinan akan memiliki cara masing-masing 

dalam melakukan penyeliaan kepada bawahannya yang mungkin berbeda dengan 

pimpinan sebelumnya sehingga dapat mempengaruhi motivasi pegawai. 
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Kebijakan perusahaan yang mengharuskan pegawai di posisi Asisstant 

Development Program untuk menjalani masa kontrak selama satu tahun ditambah 

masa kerja sebagai pegawai tetap selama dua tahun sebelum dapat mengikuti 

rekrutmen internal untuk bisa menaiki jenjang karir ke posisi yang lebih tinggi 

juga dirasa menjadi salah satu faktor yang dapat menurunkan motivasi pegawai. 

Pegawai harus menunggu selama tiga tahun masa kerja baru mendapatkan 

kesempatan untuk bersaing mengikuti rekrutmen internal meskipun memiliki 

kemampuan dan telah memenuhi kualifikasi. 

 Menurut Mangkunegara (2004), faktor yang memengaruhi pencapaian 

kinerja adalah faktor kemampuan (ability) dan faktor motivasi (motivation). 

Terutama di sektor jasa, motivasi karyawan sangat penting dalam hal memastikan 

terus-menerus kualitas layanan (Hays dan Hill 1999). Bisnis perbankan adalah 

bagian yang tidak dapat dipisahkan dari pelayanan dan kepercayaan. Pelayanan 

prima yang diberikan oleh perusahaan akan menumbuhkan kepercayaan nasabah 

sehingga diharapkan dapat meningkatkan pencapaian bisnis bank tersebut 

(Wibowo 2015). Faktor sumber daya manusia menduduki peran penting dalam 

kemajuan suatu organisasi karena tercapainya tujuan organisasi sangat tergantung 

pada aktivitas para anggota yang ada di dalam organisasi tersebut (Suprapti 2008). 

Manajemen beserta seluruh jajaran pegawai bank harus dapat memberi jasa yang 

memuaskan kepada nasabahnya agar dapat bertahan dan berkembang, caranya 

adalah memahami persepsi nasabah mengenai jasa bank serta menerapkannya 

sesuai dengan apa yang diinginkan nasabah (Kurniawan 2009). Para karyawan 

dituntut untuk dapat melaksanakan tugas yang dibebankan kepadanya secara 

profesional, bekerja keras, disiplin, jujur, loyalitas tinggi, dan penuh dedikasi 

untuk keberhasilan pekerjaannya (Hamid dan Rowi 2003). Menurut Shafiq et al. 

(2011), pelayanan sangat baik yang disediakan dan ditawarkan oleh karyawan 

dapat menciptakan persepsi positif dan citra yang baik di mata nasabah. 

 Ivancevich et al. (2007) menyatakan bahwa kinerja merujuk pada tingkat 

keberhasilan dalam melaksanakan tugas serta kemampuan untuk mencapai tujuan 

yang ditetapkan. Kinerja dikatakan baik apabila tujuan yang diinginkan tercapai 

dengan baik pula. Maka, salah satu faktor penting yang menentukan keberhasilan 

suatu perusahaan dalam mencapai tujuan bisnisnya adalah adanya pegawai yang 

terampil secara analitis dan operasional serta memiliki motivasi yang tinggi untuk 

dapat memberikan kemampuan terbaik yang dimilikinya.  

 PT. Bank BNI Syariah merupakan salah satu pemain dalam sektor 

perbankan syariah yang ada di Indonesia. Bank Indonesia memberikan 

persetujuan prinsip untuk pendirian BNI Syariah dengan surat nomor 

12/2/DPG/DPBS tanggal 8 Februari 2010 perihal Izin Prinsip Pendirian PT Bank 

BNI Syariah.  Izin usaha diterbitkan oleh Bank Indonesia pada tanggal 21 Mei 

2010, melalui Keputusan Gubernur Bank Indonesia Nomor 12/41/kep.gbi/2010 

tentang Pemberian Izin Usaha PT Bank BNI Syariah. Selanjutnya BNI Syariah 

efektif beroperasi pada tanggal 19 Juni 2010 dan pada tahun yang sama BNI 

Syariah terus berkembang dengan memiliki 28 kantor cabang dan 31 kantor 

cabang pembantu. Di tahun berikutnya PT Bank BNI Syariah membukukan laba 

dengan dukungan 38 cabang, 54 kantor cabang pembantu, 4 kantor kas, serta lebih 

dari 1.000 Syariah Channelling Outlet (SCO BNI). Kemudian pada tahun 2012, 

BNI Syariah mulai mengoperasikan outlet mikro dan 10 kantor cabang. 
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 Perkembangan bisnis perbankan khususnya perbankan syariah menuntut 

BNI Syariah untuk memberikan layanan dan kinerja yang optimal dengan 

didukung sumber daya manusia yang berkualitas. Menurut Dobre (2013), setiap 

perusahaan berusaha untuk mempertahankan karyawan terbaik, mengakui peran 

penting mereka dan pengaruh pada efektivitas organisasi. Untuk mengatasi 

tantangan ini, perusahaan harus menciptakan hubungan yang kuat dan positif 

dengan karyawan dan mengarahkan mereka menuju pemenuhan tugas. Sumber 

daya manusia yang unggul dan terampil adalah aset utama perusahaan sehingga 

dapat memberikan kontribusi nyata bagi pencapaian tujuan organisasi. 

   Kinerja PT Bank BNI Syariah Jakarta Barat dan Bogor terlihat mengalami 

penurunan pertumbuhan dari tahun ke tahun.Penurunan kinerja organisasi dapat 

terjadi karena penurunan kinerja pegawai yang dipengaruhi oleh berbagai faktor, 

termasuk motivasi. Adanya beragam faktor yang dapat memengaruhi motivasi 

pegawai sangat penting untuk diperhatikan perusahaan karena dapat berdampak 

pada pencapaian tujuan perusahaan. Motivasi kerja sangat penting bagi karyawan 

karena motivasi dapat menggerakkan individu untuk bekerja lebih giat dan dengan 

kualitas kerja yang lebih baik sehingga kinerja karyawan dapat meningkat dan 

pada akhirnya berdampak pada meningkatnya kinerja organisasi (Lusthaus 2002). 

Beberapa penelitian mengenai pengaruh faktor-faktor motivasi terhadap kinerja 

pegawai sudah dilakukan. Dampak yang positif ditunjukkan oleh hasil penelitian 

Muslih et al. (2012) yang memperlihatkan bahwa hygiene factor berpengaruh 

positif dan signifikan terhadap kinerja pegawai sedangkan motivator berpengaruh 

signifikan secara tidak langsung terhadap kinerja pegawai melalui kepuasan kerja. 

Berbeda dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Noermijati (2008) dengan 

alat analisis Structural Equation Modelling (SEM) bahwa motivator mempunyai 

pengaruh langsung terhadap kinerja sedangkan hygiene factor mempunyai 

pengaruh secara tidak langsung terhadap kinerja melalui kepuasan kerja. 

Penelitian oleh Handayani (2014) dengan alat analisis regresi linier berganda 

menunjukkan bahwa faktor-faktor motivasi kerja baik motivator maupun hygiene 

factor memiliki pengaruh simultan atau bersama-sama terhadap kinerja. 

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian-penelitian sebelumnya adalah alat 

analisis yang digunakan yaitu menggunakan PLS (Partial Least Square) dan 

terdapat second order factor. Oleh karena itu, peneliti merasa perlu untuk 

melakukan kajian dan analisis mengenai pengaruh motivator dan hygiene factor 

terhadap kinerja pegawai di PT. Bank BNI Syariah Kantor Cabang Jakarta Barat 

dan Bogor. 

 

 

Perumusan Masalah 

 

 

 Permasalahan yang dirasakan oleh pegawai dan telah dijelaskan pada 

pendahuluan dapat menimbulkan demotivasi bagi pegawai yang bisa berujung 

pada menurunnya kinerja perusahaan. Menurut Rusu dan Avasilcai (2013), 

manajer harus mempertimbangkan motivasi sebagai faktor penting yang 

memengaruhi dan dapat memprediksi tindakan karyawan serta prestasi kerja 

mereka. Apalagi dalam visi perusahaan, PT. Bank BNI Syariah ingin “Menjadi 

bank syariah pilihan masyarakat yang unggul dalam layanan dan kinerja”, 
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sehingga sangat penting bagi perusahaan untuk mendorong semangat kerja 

karyawan dan membuat kebijakan-kebijakan yang dapat meningkatkan motivasi 

pegawai yang secara simultan akan meningkatkan pula kinerja pegawai dalam 

pencapaian tujuan perusahaan pada PT. Bank BNI Syariah kantor cabang Jakarta 

Barat dan Bogor. 

 Sehubungan dengan pemaparan di atas, maka pada penelitian ini akan 

dilakukan kajian mengenai pengaruh motivator dan hygiene factor terhadap 

kinerja pegawai dalam kaitannya untuk meningkatkan kinerja perusahaan. Hal-hal 

yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana kondisi motivasi dan kinerja pegawai pada PT. Bank BNI Syariah 

KC Jakarta Barat dan Bogor saat ini? 

2. Bagaimana pengaruh motivator dan hygiene factor terhadap kinerja pegawai 

pada PT. Bank BNI Syariah KC Jakarta Barat dan Bogor? 

3. Faktor-faktor motivasi kerja apakah yang paling berpengaruh terhadap kinerja 

pegawai PT. Bank BNI Syariah KC Jakarta Barat dan Bogor? 

4. Upaya apa yang harus dilakukan oleh PT. Bank BNI Syariah KC Jakarta 

Barat dan Bogor untuk meningkatkan motivasi kerja pegawai agar kinerja 

pegawai dapat menjadi lebih baik? 

 

 

Tujuan Penelitian 

 

 

Berdasarkan pertanyaan penelitian yang telah dibuat, maka tujuan dari 

penelitian ini adalah: 

1. Mengkaji kondisi motivasi kerja dan kinerja pegawai PT. Bank BNI Syariah 

KC Jakarta Barat dan Bogor secara umum. 

2. Mengkaji pengaruh motivator dan hygiene factor terhadap kinerja pegawai PT. 

Bank BNI Syariah KC Jakarta Barat dan Bogor 

3. Mengkaji faktor-faktor motivasi yang paling berpengaruh terhadap kinerja 

pegawai PT. Bank BNI Syariah KC Jakarta Barat dan Bogor 

4. Merumuskan langkah-langkah manajerial operasional yang perlu dilakukan 

untuk meningkatkan motivasi kerja agar kinerja pegawai di PT. Bank BNI 

Syariah KC Jakarta Barat dan KC Bogor dapat lebih baik. 

 

 

Manfaat Penelitian 

 

 

1. Hasil penelitian ini diharap dapat memberi masukan akan pentingnya 

pemahaman perusahaan tentang faktor-faktor motivasi dan bagaimana 

pengelolaan motivasi sehingga dapat meningkatkan kinerja pegawai. Hasil 

penelitian juga diharap dapat menjadi bahan pertimbangan bagi manajemen 

PT. Bank BNI Syariah dalam pengambilan kebijakan atau keputusan dalam 

rangka peningkatan manajemen mutu Sumber Daya Manusia. 

2. Hasil penelitian diharapkan dapat memberi masukan ide dan menjadi 

referensi bagi penelitian-penelitian selanjutnya 
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3. Hasil penelitian diharapkan dapat menambah wawasan bagi pimpinan dan 

karyawan PT. Bank BNI Syariah KC Jakarta Barat dan KC Bogor tentang 

keterkaitan faktor-faktor motivasi terhadap kinerja pegawai sehingga seluruh 

jajaran pegawai baik pimpinan maupun staf dapat meminimalisir hal-hal yang 

dapat menurunkan motivasi kerja bagi pegawai. 

 

 

Ruang Lingkup Penelitian 

 

 

Penelitian ini mengkaji tentang pengaruh motivator dan hygiene factor 

terhadap kinerja pegawai. Agar penelitian lebih fokus maka penelitian ini dibatasi 

dengan ruang lingkup motivasi kerja dan faktor-faktor motivasi kerja yang 

mengacu dari teori dua faktor yang dikemukakan oleh Herzberg yaitu motivator 

dan hygiene factor. Motivator terdiri atas lima indikator yaitu pekerjaan itu 

sendiri, prestasi yang diraih, peluang untuk maju, tanggung jawab, dan 

pengakuan. Indikator pertumbuhan tidak dimasukkan dalam penelitian 

dikarenakan penulis menilai indikator pertumbuhan memiliki kemiripan dengan 

indikator prestasi yang diraih. Hygiene factor memiliki lima indikator yaitu 

hubungan interpersonal, kondisi kerja, mutu penyeliaan, upah atau gaji, dan 

kebijakan serta administrasi perusahaan. Hubungan interpersonal dalam penelitian 

ini mencakup hubungan dengan atasan, bawahan, dan antar rekan kerja. Indikator 

kehidupan pribadi tidak digunakan dalam penelitian ini dengan pertimbangan 

bahwa pekerjaan harus dilakukan secara profesional tanpa terpengaruh masalah-

masalah pribadi. Indikator status dan keamanan kerja tidak dimasukkan sebagai 

indikator hygiene factor karena status karyawan sebagian besar sudah pegawai 

tetap, sedangkan untuk pegawai kontrak masa perjanjian hanya satu tahun 

kemudian diangkat sebagai pegawai tetap. Variabel kinerja pegawai pada 

penelitian ini didasarkan pada teori kinerja menurut Mangkunegara yang 

membagi kinerja berdasarkan kualitas dan kuantitas. 

 

 

 

2 TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA PEMIKIRAN 
 

 

 

Kerangka Teoritis 

 

 

Motivasi 

Salah satu variabel yang mempengaruhi kinerja adalah motivasi karyawan 

yang ditunjukkan dengan dukungan aktivitas yang mengarah pada tujuan 

(Sulistiyani dan Rosidah 2003). Motivasi kerja adalah keadaan jiwa dan sikap 

mental manusia yang memberi tenaga, mengarahkan, menyalurkan, 

mempertahankan, dan melanjutkan tindakan dan perilaku karyawan atau tenaga 

kerja (Tansuhaj et al. 1998). Menurut Robbins (2001), motivasi adalah kesediaan 

untuk mengeluarkan tingkat upaya yang tinggi untuk tujuan-tujuan organisasi, 
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