
I. P E N D A H U L U A N  

A. Latar Belakang 

Kenaikkan tingkat pendapatan dan pendidikan masyarakat yang diikuti 

dengan semakin bertambahnya jumlah pelaku bisnis akibat dari semakin 

terbukanya pasar, menimbulkan kesadaran konsumen dalam memilih barang 

dan jasa yang dihasilkan oleh perusahaan semakin tinggi. Konsumen sudah 

lebih cermat dan teliti dalam memilih barang dan jasa, menuntut barang dan 

jasa yang berkualitas, serta selalu membandingkan kondisi barang atau jasa 

yang sejenis, yang dihasilkan oleh perusahaan lain guna diperoleh barang 

atau jasa yang berkualitas. 

Akibatnya barang atau jasa lain akan dengan mudah digunakan oleh 

konsumen, apabila kualitas barang atau jasa yang diinginkan tidak dapat 

terpenuhi. Barang atau jasa yang berkualitas tinggi menjadi tuntutan 

konsumen, terrnasuk jangka waktu penyerahan yang tepat. Oleh karena itu, 

di dalam situasi persaingan dalam merebut pasar, perusahaan yang ingin 

tetap bertahan dan mampu bersaing bahkan dapat lebih berkembang lagi 

harus dapat memanfaatkan sumberdaya yang dimilikinya secara efektif dan 

efisien. 
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Sumberdaya manusia merupakan sumberdaya utama dalam suatu 

perusahaan. Kemampuan dan kualitas sumberdaya manusia sangat 

menentukan keberhasilan suatu perusahaan. Peran sumberdaya manusia 

sebagai pelaku ekonomi sangatlah besar, terutama untuk mendukung sektor 

usaha sebagai penggerak utama pembangunan, oleh karena itu 

peningkatan kualitas surnberdaya manusia merupakan suatu persyaratan 

utama. Dengan sumberdaya manusia yang berkualitas, produktivitas kerja 

yang tinggi dapat dimiliki oleh organisasi atau perusahaan, sehingga dapat 

menghasilkan barang atau jasa yang berkualitas sesuai dengan tuntutan 

konsumen dewasa ini. 

Dalam dunia usaha, tujuan pendirian suatu perusahaan adalah 

disamping untuk memberikan kesejahteraan bagi pemilik atau pemegang 

saham, juga bertujuan antara lain untuk menciptakan lapangan kerja bagi 

yang membutuhkan. Laba yang maksimal harus dapat diciptakan oleh 

perusahaan, laba yang diperoleh merupakan cerminan keberhasilan kinerja 

dari perusahaan bersangkutan. Salah satu upaya yang diperlukan 

perusahaan agar dapat menciptakan laba yang maksimal adalah dengan 

kemampuannya untuk tumbuh dan berkembang. 

Pertumbuhan perusahaan tidak terlepas dari kemampuan dan kualitas 

sumberdaya manusianya. Kualitas sumberdaya manusia dapat dipengaruhi 

oleh faktor-faktor lain yang sangat berkaitan satu sama lain seperti 
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lingkungan kerja, peralatan dan sarana kerja, kondisi ekonomi dan latar 

belakang kebudayaan. 

Agar dapat diperoleh sumberdaya manusia yang berkualitas, diperlukan 

suatu pendekatan yang dapat meningkatkan motivasi kerja, hal-ha1 spesifik 

yang berpengaruh terhadap manusia sebagai tenaga kerja akan menjadi 

faktor yang mempengaruhi hasil kerjanya, ha1 ini juga dapat memotivasi 

sumberdaya manusia untuk berprestasi lebih baik. 

Kesadaran akan pentingnya aspek sumberdaya manusia untuk didudukkan 

pada posisi yang paling tinggi inilah sebenarnya yang mendorong para 

manajer untuk menanamkan norma perilaku, nilai-nilai dan keyakinan yang 

dapat dijadikan sarana untuk meningkatkan motivasi. Motivasi kerja sangat 

penting bagi dunia usaha, karena dengan motivasi kerja yang tinggi 

produktivitas tinggi dapat dicapai. Dengan motivasi yang kuat, daya 

dorongnyapun kuat juga untuk meningkatkan kualitas kerjanya. 

Motivasi dapat diciptakan atau ditingkatkan dengan kemampuan 

manajemen dalam memenuhi kebutuhan pegawai, memberikan perhatian 

terhadap bawahannya, menganggap pegawai sebagai insan yang tidak 

semata-mata sebagai pegawai. Kondisi demikian dapat diciptakan melalui 

Budaya Kerja Perusahaan. 

Budaya kerja dapat membuka saluran komunikasi tlalam sebuah 

perusahaan, memungkinkan perusahaan mencapai k%hnggulan . . 
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perusahaan. Dengan budaya kerja, setiap pegawai dihargai sebagai individu 

yang dapat mernberikan sumbangsih pada perusahaan, demikian pula 

sebaliknya sehingga dalam keadaan demikian dapat menimbulkan rasa 

tenang dalam bekerja yang selanjutnya akan memberikan motivasi kerja 

yang optimal. 

Pepatah mengatakan, "Budaya Mencerrninkan Bangsa". Dalarn ilmu 

rnanajemen, budaya tidak hanya sekedar mencerminkan bangsa tetapi juga 

rnencerrninkan gaya kepemimpinan yang diterapkan oleh pimpinan 

organisasi atau perusahaan. Gaya positip dari kepemimpinan perusahaan 

dapat meningkatkan motivasi para pegawainya guna terciptanya sumberdaya 

manusia yang berkualitas yang dapat memberikan kontribusi dalam 

mengatasi perkembangan usaha. Menyadari pentingnya aspek sumberdaya 

rnanusia dalam memberikan kontribusi untuk mengatasi berkembangnya 

usaha-usaha dibidang perbankan, sebagai akibat dari perilaku konsumen, 

pihak perbankan dituntut untuk berani bertindak sebelum konsumen 

menyadari persoalan atau kebutuhannya sendiri. 

PT Bank " X  merupakan Kantor Wilayah dari salah satu Bank 

Pemerintah dengan jangkauan operasional hampir diseluruh pelosok kota 

Jakarta, membawahi 33 cabang dan 46 cabang pembantu dengan jumlah 

karyawan 149 orang, menyadari bahwa diperlukan sumberdaya manusia 

yang memiliki motivasi yang kuat untuk dapat memenuhi tuntutan 
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I pelanggannya. Sebagai suatu organisasi yang memiliki sifat dan perilaku 

I seperti halnya seorang manusia, yakni bersahabat, inovatif, konse~atif dan 

I lain sebagainya. Ciri atau sifat ini mencerminkan sikap dan perilaku pegawai 

I yang berada dalam perusahaan tersebut. Dalam melaksanakan tugas 

I sehari-hari, organisasi yang memiliki beribu-ribu tenaga kerja dengan 

I perilaku yang berbeda perlu memiliki alat pemersatu yang dapat 

I mengarahkan sikap dan perilaku pegawainya. 

I Budaya Kerja yang berupa nilai-nilai, asumsi-asumsi dan norma-norma 

I yang dimiliki perusahaan merupakan alat pemersatu yang dapat 

membimbing dan mengarahkan perilaku pegawai, dapat membedakan satu 

perusahaan dengan perusahaan lain. Budaya perusahaan PT Bank 'X" 

berupa norma-norma, asumsi-asumsi dan nilai-nilai yang diyakini 

kebenarannya mengandung motivator faktor bagi pegawai untuk 

meningkatkan kualitas pegawai agar dapat dicapai tujuan perusahaan. Salah 

satu motivator yang dimiliki adalah budaya kerja dengan 5 pilamya dan 12 

piiar Perilaku Pegawai seperti nampak pada Lampiran I yang didalamnya 

mengandung butir-butir yang dapat memotivasi pegawai di dalam membina 

kebersamaan, saling menghormati, keterbukaan, kerja keras, disiplin kerja, 

keterpaduan, mementingkan pelanggan dan kepemimpinan yang rendah hati 

I guna menciptakan sumberdaya manusia yang berkualitas sehingga 

I produktivitas tinggi dapat dicapai. 
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Dalam pelaksanaannya, meskipun budaya kerja sudah diakui 

keberadaannya oleh manajemen dan seluruh pegawai, namun dalam praktek 

kerja sehari-hari masih terlihat adanya hambatan-hambatan yang dirasakan 

baik oleh pegawai maupun konsumenlpelanggannya. Kondisi demikian 

antara lain disebabkan karena kurang adanya motivasi untuk meningkatkan 

kualitas kerja mereka dalam menunjang tercapainya tujuan perusahaan 

dengan mengamalkan budaya kerja secara baik dan benar. 

Dari identifikasi masalah di atas, pihak manajemen perusahaan perlu 

melakukan antisipasi sejak dini, karena jika ha1 ini dibiarkan dan berlangsung 

secara terus menerus dapat berpengaruh terhadap kualitas sumberdaya 

manusianya. Yang pada akhirnya dapat mempengaruhi produktivitas 

perusahaan. 

B. Perurnusan Masalah 

Berdasarkan uraian di atas, penulis berusaha untuk mengeksplorasi 

sumber-sumber motivasi pegawai PT. Bank "X" yang bersumber dari 

pilar-pilar yang terdapat pada budaya kerja perusahaan sebagai motivator, 

agar dapat ditingkatkan motivasi pegawai dalam mencapai tujuan 

perusahaan, dengan merumuskan beberapa masalah sebagai berikut : 

1. Bagaimana sikap pegawai terhadap norma - norma yang dimiliki 

perusahaan. 
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2. Bagaimana budaya kerja berpengaruh terhadap perilaku pegawai. 

1 3. FaMor-faktor apa yang menjadi sumber motivasi utama pegawai. 

I 4. Upaya-upaya apa yang perlu dilakukan untuk menanamkan pentingnya 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan pada perumusan masalah di atas, maka Penelitian ini 

bertujuan : 

1. Mengevaluasi sikap pegawai terhadap norrna-norma yang dimiliki 

perusahaan. 

2. Menganalisis perilaku pegawai. 

3. Mengidentifikasi motivasi pegawai pada masing - masing jenjang dan 

sumber-sumber yang menjadi motivasi kerja pegawai. 

4. Mengidentifikasi upaya - upaya dan solusi apa yang diperlukan agar 

budaya kerja dapat lebih meningkatkan motivasi keja. 

D. Kegunaan Penelitian 

1. Bagi penulis merupakan sarana yang tepat untuk menerapkan 

konsep-konsep dari teori yang diperoleh pada program Magister 

~anajemen, terutama yang berkaitan dengan manajeman sumberdaya 

manusia. Disamping itu juga merupakan ajang latihan yang tepat untuk 
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mempertajam kemampuan analisis penulis dalam bidang sumberdaya 

manusia. 

2. Bagi perusahaan diharapkan dapat memberikan masukan, sampai sejauh 

mana budaya kerja dapat memotivasi pegawai dalam menjalankan tugas 

sehari-hari. Dengan harapan penelitian ini dapat membantu perusahaan 

meningkatkan kualitas kerja pegawai guna mencapai tujuan perusahaan 

untuk mencapai produktivitas perusahaan. 
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