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1 PENDAHULUAN 

Latar Belakang 

Persaingan bisnis dalam pasar Indonesia saat ini semakin ketat, setiap 

perusahaan dituntut untuk selalu melihat kebutuhan dan keinginan konsumen serta 

berusaha memenuhi apa yang diharapkan dengan cara lebih unggul daripada yang 

dilakukan oleh pesaingnya. Perusahaan yang ingin bertahan dalam kompetisi di 

pasar Indonesia harus menciptakan produk yang berkualitas dan dapat diterima 

oleh nasabah. Kualitas suatu produk dari perusahaan akan meningkatkan  

keunggulan kompetitif yang dimiliki oleh perusahaan.  

Bank XYZ merupakan perusahaan swasta yang bergerak dalam bidang 

perbankan. Bank XYZ memiliki beragam produk tabungan, simpanan dan kredit 

yang ditawarkan kepada nasabahnya. Namun Bank XYZ memiliki salah satu 

produk unggulan yaitu produk pensiun, dimana produk ini akan memberikan 

keuntungan seperti nasabah, dana simpanan dan kredit baru. Produk pensiun Bank 

XYZ  bekerjasama dengan salah satu perusahaan Badan Umum Milik Negara 

(BUMN) yang mengelola dana pensiun yaitu PT Asabri (Persero) yang berada di 

bawah naungan Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Bentuk kerjasama 

yang dilakukan yaitu pembayaran dana pensiun untuk pensiunan Pegawai Negeri 

Sipil, TNI dan POLRI. Dana pensiun yang diberikan oleh PT Asabri (Persero) ke 

Bank XYZ termasuk dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 

sehingga perlu adanya pengaturan untuk pengelolaan dana karena harus 

dipertanggungjawabkan. Pengelolaan dana pensiun dilakukan mulai dari 

pembayaran dana pensiun ke nasabah pensiunan, pemantauan status atau 

keberadaan nasabah, dan pengembalian dana nasabah pensiunan yang sudah tidak 

memiliki hak terhadap dana tersebut. 

Saat ini, ada tiga belas bank yang bekerjasama dalam pengelolaan dana 

pensiun dengan PT Asabri (Persero) yang salah satunya adalah bank XYZ dan ada 

lima bank lagi yang sedang melakukan penjajakan untuk dapat ikut bekerjasama. 

Semakin banyak bank yang tertarik untuk mengelola dana pensiun maka semakin 

banyak yang akan menjadi kompetitor dari Bank XYZ pada produk pensiun dan 

penempatan dana pensiun semakin terbagi–bagi sesuai banyaknya bank yang 

bekerjasama. Saat ini, setiap bulan Bank XYZ mendapatkan dana dari PT Asabri 

(Persero) sekitar 40 milliar rupiah dengan penambahan setiap bulan sekitar 1-3 

miliar rupiah tergantung dari kinerja pembayaran dana kepada nasabah pensiunan. 

Total nasabah yang harus menerima dana pensiun sebesar 18.000 orang. Dana 

pensiun yang diberikan akan selalu dipantau oleh PT Asabri (Persero) karena dana 

tersebut harus terbayarkan secara maksimal kepada nasabah pensiunan sehingga 

ini akan menjadi penilaian kinerja baik atau buruknya pelayanan di Bank XYZ. 

Pengelolaan dana pensiun di Bank XYZ dilakukan oleh unit pelayanan 

frontliner. Dana pensiun tersebut akan dimasukan ke dalam tabungan khusus 

pensiun sesuai dengan penerimanya masing–masing oleh staf frontliner. 

Tabungan yang diberikan berbeda dengan jenis produk tabungan Bank XYZ 

lainnya karena dana yang ada dalam tabungan bisa diambil semua tanpa ada 

minimum saldo. Setiap frontliner diseluruh kantor Bank XYZ memiliki kewajiban 

melakukan pengelolaan dana pensiun seperti melakukan pembayaran dana 
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pensiunan ke nasabah pensiunan, mengetahui keberadaan dan status nasabah. Staf 

frontliner harus mengetahui keberadaan atau statusnya yaitu dengan cara 

menghubunginya atau melakukan kunjungan ke alamat rumah nasabah tersebut. 

Jika ada nasabah pensiunan yang tidak mengambil dana pensiun dan tidak 

diketahui keberadaan atau statusnya dalam jangka waktu tiga bulan maka 

frontliner wajib untuk mengembalikan dana tersebut ke PT Asabri (Persero).  

Setiap frontliner sebelumnya sudah memiliki tugas masing-masing dan saat 

ini mereka mendapat tambahan tugas yaitu pengelolaan dana pensiun. 

Penambahan tugas tersebut membuat beban kerja karyawan menjadi bertambah. 

Selain itu, ada beberapa tugas unit yang lain yang dilimpahkan ke unit pelayanan 

seperti pencairan dan penempatan deposito yang sebelumnya dikerjakan oleh unit 

operasional, sekarang dilakukan oleh unit pelayanan berdasarkan kebijakan 

manajemen yang diambil untuk mengefisiensikan jumlah karyawan. Penerapan 

efisiensi karyawan  diterapkan sejak tahun 2013 dimana saat itu terdapat 2.308 

orang karyawan dan 107 kantor. Kemudian pada tahun 2014, terjadi efisiensi 

jumlah karyawan menjadi 2.209 orang dan adanya penambahan 13 kantor menjadi 

120 kantor. Pada tahun 2015, terjadi efisiensi karyawan yang lebih signifikan 

menjadi 1.469 orang dengan adanya penambahan 5 kantor menjadi 125 kantor. 

Jumlah karyawan yang ada saat ini dimaksimalkan untuk memenuhi penambahan 

kantor yang telah dilakukan. Kebijakan ini membuat banyak karyawan yang 

memegang banyak tugas sekaligus. Pada tahun 2016, manajemen bank xyz 

menargetkan peningkatan sebesar 40 persen pendapatan dengan langkah-langkah 

yang akan dilakukan yaitu penambahan kantor sebanyak 20 cabang dengan tidak 

melakukan penambahan jumlah karyawan dan meningkatkan pengembangan 

teknologi di Bank XYZ.  

Semua perencanaan ini sudah mulai dijalankan sehingga membuat 

karyawan, khususnya unit pelayanan akan semakin meningkat beban kerjanya. 

Unit pelayanan yang seharusnya melakukan tugas memantau pembayaran dana 

pensiun, namun mereka lebih menyampingkan tugas pemantauan tersebut 

dikarenakan motivasi untuk melakukan pemantauan mulai menurun yang 

diakibatkan beban kerja yang diberikan sudah cukup menyita waktunya sehingga 

membuat dana pensiun tidak terbayarkan ke nasabah. Selain itu, penyebab unit 

pelayanan tidak melakukan pemantauan terhadap dana pension yaitu karena 

kurangnya kompetensi yang dimiliki oleh unit pelayanan. Kompetensi unit 

pelayanan sangat dibutuhkan dalam menyelesaikan setiap tugas yang diberikan. 

Kompetensi yang dibutuhkan seperti dapat membagi atau mengerjakan tugas 

dengan cepat agar dapat terselesaikan semua, dan dapat mejalankan aplikasi yang 

dibutuhkan untuk membantu penyelesaian tugas. 

Unit pelayanan saat ini dirasa kurang peduli terhadap pengelolaan dana 

pensiun sehingga membuat peningkatan pada dana pensiun yang tidak 

terbayarkan. Pada tahun 2012, jumlah nasabah yang tidak terbayarkan hanya 

terdapat sebanyak 60 orang dengan jumlah nominal sebesar Rp. 165.490.100, lalu 

tahun 2013 meningkat menjadi 2249 orang dengan jumlah nominal sebesar Rp. 

4.946.788.300. Pada tahun 2014, jumlah nasabah yang tidak terbayarkan juga 

mengalami peningkatan sebesar 573 orang menjadi 2822 orang dengan jumlah 

nominal sebesar Rp. 6.364.513.700. Selanjutnya tidak berbeda jauh dengan tahun 

sebelumnya, pada tahun 2015 nasabah yang tidak terbayarkan bertambah menjadi 

3337 orang dengan jumlah nominal sebesar Rp. 7.734.085.200, dimana penilaian 
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kinerja Bank XYZ oleh PT Asabri (Persero) dilihat dari seberapa banyak dana 

pensiun yang tidak terbayarkan sehingga menjadi saldo. Setiap bank yang 

bekerjasama dengan PT Asabri (Persero) memiliki strategi masing – masing 

dalam pembayaran dana pensiun sehingga saldo yang mengendap atau tidak 

terbayarkan ke nasabah akan terminimalisir. Hasil pemantauan yang dilakukan 

harus dilaporkan oleh unit pelayanan dengan membuat laporan secara tertulis 

untuk dilaporkan kepada PT Asabri (Persero). 

Peningkatan jumlah dana yang tidak terbayarkan diduga terjadi karena 

beban kerja, motivasi, dan kompetensi karyawan. Namun sampai saat ini Bank 

XYZ belum mengetahui penyebab peningkatan jumlah dana yang tidak 

terbayarkan dan itulah yang mendorong perlunya dilakukan kajian untuk 

mengetahui bagaimana pengaruh beban kerja, motivasi dan kompetensi terhadap 

kinerja karyawan di Bank XYZ. Oleh karena itu, hal tersebut menjadi menarik 

untuk dikaji lebih jauh mengenai pengaruh beban kerja, motivasi dan kompetensi 

terhadap kinerja karyawan di Bank XYZ. 

 

Perumusan Masalah 

 Bank sebagai lembaga intermediasi keuangan yang selalu dituntut untuk 

tumbuh dan berkembang dengan meningkatkan bisnis yang dijalankan. Sektor 

bisnis pensiun merupakan salah satu yang sedang diminati oleh perbankan. Bisnis 

pensiun memberikan banyak keuntungan mulai penambahan nasabah, pengajuan 

untuk kredit dan simpanan. Beberapa bank bekerjasama dengan PT Asabri 

(Persero) sebagai pengelola dana pensiun untuk PNS, TNI, dan POLRI. Bank 

XYZ merupakan salah satu bank swasta yang bekerjasama dan mendapatkan 

predikat terbaik pada tahun 2011 untuk pembayaran dana pensiun. Predikat 

tersebut dinilai dari sedikitnya jumlah dana yang tidak tersalurkan. Saat ini, Bank 

XYZ tidak lagi mendapatkan predikat tersebut karena dana yang menjadi saldo 

semakin meningkat. 

Peningkatan saldo yang tidak tersalurkan diakibatkan karena nasabah tidak 

menggunakan dana dalam setiap bulan, terjadi pengurangan karyawan sehingga 

membuat beban kerjanya semakin meningkat. Selain itu, beban kerja yang 

bertambah memberikan dampak ke motivasi, kompentensi dan kinerja karyawan 

tersebut. Namun sejauh mana beban kerja, motivasi dan kompetensi berpengaruh 

terhadap kinerja karyawan belum diketahui karena memang Bank XYZ belum 

pernah melakukan penelitian terhadap masalah ini. Berdasarkan latar belakang 

tersebut, perumusan masalah penelitian ini adalah pengaruh beban kerja, motivasi 

dan kompetensi terhadap kinerja karyawan di Bank XYZ 

 

Tujuan Penelitian 

 Berdasarkan penjelasan dari perumusan masalah diatas, maka tujuan dari 

penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Menganalisis pengaruh beban ker ja,  mot ivasi,  kompetensi terhadap 

kinerja karyawan Bank XYZ.  

2. Menganalisis pengaruh beban kerja terhadap kinerja karyawan Bank XYZ.  

3. Menganalisis pengaruh motivasi terhadap kinerja karyawan Bank XYZ. 

4. Menganalisis pengaruh kompetensi terhadap kinerja karyawan Bank XYZ.  
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Manfaat Penelitian 

 Penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangan pemikiran bagi 

pihak-pihak terkait, seperti: 

1.  Bagi perusahaan, hasil penelitian ini dapat menjadi sumbang saran yang positif 

bagi perusahaan khususnya penerapan kinerja karyawan untuk 

meningkatkan pembayaran dana pens iun di Bank XYZ.  

2.  Bagi umum, hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai sebuah karya ilmiah 

yang layak dipercaya dan dapat dijadikan sebagai langkah awal bagi penulisan 

karya ilmiah lain. 

3.  Bagi penulis, merupakan sarana pengaplikasian pembelajaran yang diperoleh 

selama menjalani pendidikan di SB IPB. 

 

Ruang Lingkup Penelitian 

Sesuai dengan tujuan penelitian dan agar memperdalam hasil penelitian 

maka dalam melaksanakan survey terdapat pembatasan yaitu : 

1.  Karyawan yang menjadi sumber informasi adalah karyawan unit pelayanan 

khususnya Frontliner di Bank XYZ. 

2. Fokus pengkajian ditekankan pada pengaruh beban kerja, motivasi dan 

kompetensi terhadap kinerja karyawan di Bank XYZ. 

 

2 TINJAUAN PUSTAKA 

Kajian Teoritis 

Beban Kerja 

Setiap karyawan selalu melakukan aktivitas pekerjaan sehari-hari dengan 

menyelesaikan segala tugas yang diberikan kepadanya. Semua tugas itu 

merupakan bentuk beban untuk karyawan. Beban kerja muncul dari interaksi 

antara tuntutan tugas, lingkungan kerja, keterampilan, perilaku dan persepsi dari 

karyawan (Kasmarani 2012). Beban kerja merupakan rangkaian kegiatan yang 

harus diselesaikan oleh suatu unit organisasi dalam jangka waktu tertentu (Anita 

et al. 2013). Beban kerja dapat dibedakan atas beban kerja berlebih dan beban 

kerja terlalu sedikit atau kurang (Munandar 2008). 

Beban kerja berlebih akan timbul sebagai akibat dari kegiatan yang terlalu 

banyak diberikan kepada tenaga kerja untuk diselesaikan. Munandar (2008) 

menyatakan bahwa beban kerja berlebih secara fisik dan mental adalah melakukan 

terlalu banyak kegiatan baik fisik maupun mental sehingga dapat menyebabkan 

stres dalam bekerja. Beban kerja yang berlebih akan membutuhkan waktu untuk 

bekerja lebih banyak untuk menyelesaikan semua tugasnya. Setiap pekerjaan 

diharapkan dapat diselesaikan secara cepat dalam waktu sesingkat mungkin, 

namun bila terjadi desakan waktu dapat menyebabkan timbul banyak kesalahan 

atau tidak dapat selesainya semua tugas oleh pekerja. 

Beban kerja yang terlalu sedikit merupakan akibat dari terlalu sedikit 

pekerjaan yang harus diselesaikan, dibandingkan dengan waktu yang tersedia 

sesuai standar waktu kerja. Pekerjaan yang terlalu sedikit dibebankan setiap hari 

dapat mempengaruhi beban mental atau psikologis dari tenaga kerja. Menurut 
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