
 

1 PENDAHULUAN 

Latar Belakang 

 Perbankan merupakan salah satu sektor keuangan yang sangat diharapkan 

berperan aktif dalam pembangunan ekonomi nasional maupun regional. Bank 

telah menempati posisi sentral dalam perkonomian modern. Menurut UU No.10 

Thn 1998 bank ialah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam 

bentuk simpanan dan juga menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk 

kredit atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka untuk meningkatkan taraf hidup 

rakyat banyak. Pembangunan ekonomi di Indonesia dimulai dari daerah-daerah 

hingga sampai ke pusat. Peranan Bank Pembangunan Daerah (BPD) adalah 

berfungsi sebagai pengembang dan penggerak ekonomi regional untuk 

meningkatkan taraf kehidupan masyarakat serta menyediakan pembiayaan 

keuangan pembangunan di daerah, menghimpun dana, melaksanakan dan 

menyimpan kas daerah (pemegang/penyimpanan kas daerah) disamping 

menjalankan kegiatan bisnis perbankan (Hasan et al, 2010).  

Jenis bank umum yang sangat strategis untuk mewujudkan pembangunan 

ekonomi di daerah adalah Bank Pembangunan Daerah. BPD berkerja sebagai 

pengembangan dan penggerak perekonomian daerah untuk meningkatkan taraf 

kehidupan masyarakat serta menyediakan pembiayaan keuangan pembangunan di 

daerah BPD memiliki peran dan fungsi yang nyata dalam konteks pembangunan 

ekonomi regional karena BPD mampu membuka jaringan pelayanan di daerah-

daerah yang secara ekonomis tidak mungkin dilakukan oleh bank swasta. Menurut 

data Bank Indonesia terdapat 27 BPD di Indonesia, rataan setiap provinsi 

mempunyai satu BPD dan salah satunya di Daerah Khusus Ibukota Jakarta yaitu 

Bank DKI. 

Bank DKI mempunyai visi dan misi “Menjadi bank regional modern dan 

bernilai tinggi, yang menjaga keseimbangan antara keuntungan dan pembangunan 

Jakarta” menyadari bahwa untuk mencapai tujuan tersebut diperlukan sumber 

daya manusia yang berintegritas, kompeten, berdedikasi tinggi dan produktif. 

Peningkatan kinerja karyawan akan membawa kemajuan bagi perusahaan untuk 

dapat meningkatkan profitabilitas perusahaan. 

Kinerja sebuah perusahaan khususnya BPD juga dipengaruhi oleh aset 

yang dimiliki. Tabel 1 menunjukkan data Statistik Perbankan Indonesia (SPI). 

Pada tabel tersebut didapatkan bahwa Bank DKI berada di peringkat empat dari 

total 26 BPD di Indonesia. Total aset terbesar dipegang oleh Bank BJB 

selanjutnya diikuti oleh Bank Jateng dan Bank Jatim. 

Tabel 1 Total Aset Juni 2016 

No. Bank Total Aset (Rp) 

1. Bank BJB 90.905.569 

2. Bank Jateng 50.219.076 

3. Bank Jatim 48.061.199 

4. Bank DKI 38.839.846 

5. Bank Sumut 29.706.715 

Sumber: Data  SPI,  2016 

 



 

2 

Ibukota provinsi DKI Jakarta sebagai pusat pemerintahan dan 

perekonomian di Indonesia dengan pertumbuhan lapangan usaha tertinggi yakni 

11,61% seharusnya menjadi salah satu potensi Bank DKI dalam melayani 

berbagai pemangku kepentingan. 

Upaya untuk meningkatkan kinerja karyawan merupakan tantangan 

manajemen karena keberhasilan untuk mencapai tujuan dan kelangsungan hidup 

perusahaan tergantung pada mutu kinerja SDM yang ada didalamnya. Pencapaian 

kinerja memuaskan sebuah bank tidak terlepas dari kinerja pemasaran bank. 

Menurut Kasmir (2005) pemasaran bank adalah suatu proses menciptakan dan 

mempertukarkan produk dan jasa bank yang ditujukan untuk memenuhi 

kebutuhan dan keinginan nasabah dengan cara memberikan kepuasan. Dengan 

pengelolaan pemasaran bank yang profesional diharapkan akan mendatangkan 

kepuasan nasabah sehingga nasabah tertarik pada produk dan jasa bank yang 

ditawarkan dan berdampak pada kemajuan bank itu sendiri. 

Salah satu kegiatan pemasaran bank adalah pemberian kredit dan 

pembiayaan. Bank DKI tercatat melakukan pemberian kredit dan pembiayaan 

sebesar Rp24,87 triliun atau mengalami penurunan sebesar 3,19% dibandingkan 

dengan tahun 2015 yang tercatat sebesar Rp25,69 triliun. Penurunan penyaluran 

kredit dan pembiayaan terutama dipengaruhi oleh menurunnya permintaan kredit. 

Kinerja penyaluran kredit dan pembiayaan masing-masing segmen untuk tahun 

2013 sampai dengan tahun 2016 sebagaimana tabel berikut ini. 

 

Tabel 2 Segmen Kelolaan Pemberian Kredit dan Pembiayaan 

Segmen Kelolaan 
Realisasi 

Growth % 
2013 2014 2015 2016 

Mikro & Kecil 1.610 1.860 1.444 1.113 -22.94 % 

Konsumer 7.718 9.731 10.708 10.898 1,77 % 

Komersial & Korporasi 7.718 9.731 9.753 8.623 -11.58 % 

Syariah 2.225 3.046 3.386 3.783 11.73 % 

Jumlah 20.394 25.020 25.691 24.871 -3.19 % 

Sumber: Bank DKI, 2016 

 

Karyawan divisi pemasaran sebagai penggerak kredit dan pembiayaan 

haruslah mampu memenuhi target pencapaian kredit dengan cara meningkatkan 

kinerja. Salah satu hal penting dari perusahaan untuk meningkatkan kinerja 

karyawan pemasaran adalah kemampuan untuk memberikan sistem kompensasi 

yang menarik dan menghasilkan kepuasan kerja sehingga mampu meningkatkan 

motivasi karyawannya dan mengoptimalkan kinerjanya. Salah satu bentuk 

kompensasi yang menarik untuk diteliti adalah insentif. 

Pemberian insentif yang tepat akan membuat karyawan merasa dihargai 

sesuai dengan kemampuan dan kinerja mereka. Insentif dapat juga meningkatkan 

semangat kerja karyawan sehingga kinerja dapat tercapai secara optimal. 

(Darmawan, 2005). Penelitian ini diperlukan untuk mengetahui peran insentif, 

kepuasan kerja dan motivasi kerja yang berimplikasi pada kinerja karyawan 

pemasaran Bank DKI. 
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Perumusan Masalah 

Pemberian insentif yang menarik dalam perusahaan akan membantu 

karyawan pantang menyerah, bekerja keras sehingga kinerja karyawan dari waktu 

ke waktu menjadi lebih baik. Dimulai dari kinerja karyawan yang baik maka 

kinerja perusahaan menjadi lebih baik sehingga perusahaan akan mampu 

berkembang dan bersaing. Dari kondisi-kondisi yang telah diuraikan di atas, maka 

pertanyaan penelitian yang diajukan adalah: 

1. Bagaimana pengaruh insentif terhadap kepuasan kerja karyawan Bank DKI? 

2. Bagaimana pengaruh insentif terhadap motivasi kerja karyawan Bank DKI? 

3. Bagaimana pengaruh insentif terhadap kinerja karyawan Bank DKI? 

4. Bagaimana pengaruh kepuasan kerja terhadap kinerja karyawan Bank DKI? 

5. Bagaimana pengaruh motivasi kerja terhadap kinerja karyawan Bank DKI? 

6. Bagaimana implikasi manajerial bagi perusahaan dalam pengelolaan kinerja 

karyawan Bank DKI? 

 

Tujuan Penelitian 

Berdasarkan perumusan masalah yang dikemukakan, maka tujuan 

penelitian adalah: 

1. Menganalisis pengaruh insentif terhadap kepuasan kerja karyawan Bank DKI. 

2. Menganalisis pengaruh insentif terhadap motivasi kerja karyawan Bank DKI. 

3. Menganalisis pengaruh insentif terhadap kinerja karyawan Bank DKI. 

4. Menganalisis pengaruh kepuasan kerja terhadap kinerja karyawan Bank DKI. 

5. Menganalisis pengaruh motivasi kerja terhadap kinerja karyawan Bank DKI. 

6. Merumuskan implikasi manajerial bagi perusahaan dalam pengelolaan kinerja 

karyawan Bank DKI. 

 

Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut: 

1. Bagi perusahaan sebagai bahan masukan dalam penyempurnaan penyusunan 

sistem manajemen sumber daya mnausia yang dihubungkan dengan insentif, 

kepuasan kerja, motivasi dan kinerja karyawan. 

2. Manfaat penelitian ini bagi peneliti sendiri diharapkan dapat menambah 

pengetahuan ilmiah, melatih kemampuan dalam menganalisis, dan sarana 

mengaplikasikan ilmu yang telah diperoleh selama masa perkuliahan. 

3. Bagi institusi pendidikan, penelitian ini memiliki manfaat sebagai bahan 

pustaka dan pembanding untuk penelitian selanjutnya. 

 

Ruang Lingkup Penelitian 

Penelitian ini terfokus pada peran insentif, kepuasan kerja, motivasi terhadap 

kinerja karyawan di tiga kantor Bank DKI. 
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