
L PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Permasalahan 

Pada saat ini dunia sedang menyongsong millenium ketiga organisasi- 

organisasi dihadapkan pada suatu tuntutan untuk dapat beradaptasi dengan 

lingkungannya yang sangat dinamis. Kompetisi intemasional yang meningkat, 

deregulasi, ancarnan dari pesaing perusahaan, merger, perturnbuhan di bidang 

teknologi informasi dan perubahan nilai-nilai sosial akan berdampak pada pilihan 

konsumen dan pada kepuasan karyawan. Kegagalan sebuah organisasi untuk 

beradaptasi akan mengakibatkan organisasi tersebut tidak dapat bertahan hidup. 

Kebutuhan akan adanya perubahan terkandung dalam fenomena tersebut 

(Berry, 1993). 

Perbankan Nasional saat ini sedang berkompetisi sebagai suatu reaksi 

terhadap gaung era globalisasi yang telah banyak dipublikasikan beberapa tahun 

yang lalu. Moeljono (1997) mengatakan bahwa globalisasi adalah suatu fenomena 

yang tidak bisa dihindari, dirnana terjadi perubahan-perubahan yang sisternatis 

sebagai akibat dari adanya tuntutan untuk menciptakan sistem perdagangan dunia 

yang berorientasi kepada rnekanisme pasar bebas sehingga menghasilkan suatu 

tatanan perdagangan dunia yang selain efisien juga efektif. 

Perbankan nasional saat ini juga dituntut untuk mernbenahi dirinya bila tidak 

mau tergilas oleh jaman yang sernakin pesat kemajuannya. Pembenahan bank-bank 

nasional ini meliputi perubahan di segala bidang yang salah satunya adalah 

perubahan organisasi bank itu sendiri. 
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Perubahan organisasi bank memang harus dilakukan sebagai suatu tuntutan 

dari terciptanya organisasi yang lebih efisien dan efektif. Organisasi bank yang 

efisien dan efeMif ini merupakan syarat bagi sebuah bank yang akan dapat 

mempertahankan perannya dalam percaturan bisnis perbankan di era globalisasi. 

Berry (1993) lebih lanjut mengatakan bahwa refleksi dari perubahan ini 

menyangkut hampir semua konsep mengenai perilaku organisasi. Sedangkan 

Gibson et.al (1996) menyebutkan bahwa apa yang dibicarakan dalam perilaku 

organisasi adalah pemahaman perilaku, sikap dan prestasi manusia dalam suatu 

kerangka organisasi. Perilaku organisasi dianggap penting dibahas karena 

keefektifan setiap organisasi sangat dipengaruhi oleh perilaku manusianya. Satu 

prinsip yang harus diingat adalah bahwa setiap orang mempunyai keunikan 

persepsi, kepribadian dan pengalaman hidup, perbedaan sikap, keyakinan dan 

tingkat cita-cita. Para manejer organisasi harus memandang sikap pegawai sebagai 

perwujudan yang unik dari seluruh faktor keperilakuan itu. 

Perubahan organisasi sebuah bank sebagai suatu langkah perubahan 

sebenarnya mempunyai tujuan yang positif sehubungan dengan upaya bank 

tersebut untuk beradaptasi dengan situasi saat ini. Namun demikian tujuan positif 

tersebut tidak selalu di terima positif pula oleh para karyawan, terutama para 

karyawan yang terkena langsung kebijakan-kebijakan yang ada dalam perubahan 

organisasi tersebut. Hal ini karena perubahan organisasi sebagai suatu stimulus 

akan diolah oleh individu sedemikian rupa dan kemudian individu tersebut akan 

membentuk suatu sikap positif atau negatif terhadap stimulus tersebut, yang akan 

mempengaruhi perilakunya. 
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Sikap karyawan bank terhadap perubahan organisasi sangat berhubungan 

dengan variabel psikologis lainnya yaitu motivasi. Perubahaan organisasi sebagai 

suatu stimulus akan ditanggapi individu dengan sikap positif atau negatif dan 

selanjutnya individu akan berperilaku tertentu. Sedangkan realisasi dari perilaku 

individu tersebut akan ditentukan oleh motivasinya. Berry (1993) menyebutkan 

bahwa motivasi menunjuk pada timbulnya perilaku, mengarahkan perilaku dan 

rnembuat suatu perilaku terjadi berulang-ulang. 

Sikap positif karyawan bank terhadap perubahan organisasi tentunya akan 

memacu motivasi kerjanya, karena sikap positif itu merupakan hasil dari 

keyakinannya dan perasaannya yang positif pula tentang perubahan organisasi. 

Selanjutnya karyawan yang bersangkutan akan semakin bersemangat dalam 

menjalankan tugas-tugasnya karena dia tahu bila dia memberikan sesuatu pada 

organisasi, maka dia juga akan memperoleh sesuatu dari organisasi. Sebaliknya, 

sikap negatif karyawan terhadap perubahan organisasi akan menurunkan motivasi 

kerjanya. Hal ini karena apa yang diyakini dan dirasakannya rnengenai perubahan 

organisasi mempunyai dampak yang negatif terhadap dirinya, sehingga dia justru 

merasa terancam dengan kebijakan perubahan organisasi tersebut. Selanjutnya 

karyawan tersebut merasa bahwa organisasi tidak dapat rnemberikan keuntungan 

maksimal baginya, sehingga dia pun merasa tidak perlu bersusah payah 

memberikan sesuatu kepada organisasi. Selanjutnya kondisi tersebut akan 

berpengaruh pada produktivitas kerja karyawan yang bersangkutan. Jadi jelas 

bahwa sikap terhadap perubahan organisasi dan motivasi kerja karyawan sebuah 

bank sangat penting bagi kelangsungan hidup bank tersebut dalam percaturan 

bisnis perbankan saat ini dan masa yang akan datang. 
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B. Perurnusan Masalah 

Dalam rangka memasuki Abad ke 21 banyak perusahaan melakukan 

perubahan guna mengantisipasi lingkungan bisnis yang telah berubah sangat cepat, 

demikian pula PT. BRI (Persero). Serangkaian kebijaksanaan penting dilakukan 

Direksi PT. BRI (Persero) satu diantaranya adalah kebijakan perubahan organisasi. 

Perubahan organisasi dilakukan PT. BRI (Persero) dalarn rangka menajarnkan 

sasaran kegiatan bisnisnya, yaitu dengan mernbagi operasi bank dalam empat 

Strategic Business Units (SBUs) dan dua Strategic Business Units (SSUs) dengan 

pemberian peran utama pada SBU Micro Banking dan SBU Retail. 

Kebijakan perubahan organisasi di Kantor Pusat PT. BRI (Persero) dimulai 

pada tanggal 1 Januari 1998 dan diperkenalkan bukan saja sebagai suatu 

perubahan struktur organisasinya saja tetapi juga perubahan kinerja bisnis dan 

birokrasi PT. BRI (Persero). Perubahan tersebut mencakup penajarnan sasaran 

bisnis BRI dari tidak fokus rnenjadi fokus, manajemen yang tadinya kurang jelas 

tangungjawabnya menjadi lebih bertanggungjawab, dan dari birokrat yang larnban 

menjadi birokrat yang gesit. 

Kebijakan perubahan organisasi diperkenalkan sebagai produk yang 

diciptakan oleh manajernen puncak yang harus diterima dan dilaksanakan oleh 

seluruh karyawan staf Kantor Pusat PT. BRI (Persero). Pelaksanaannya diawali 

dengan uji coba di sejurnlah Kantor Cabang. Kantor W~layah dan di Kantor Pusat 

sendiri. Perubahan organisasi ini rnernpergunakan konsep yang disusun oleh Arthur 

Anderson-Prasetio Strategic Consulting (AA-PSC). 

Perubahan organisasi yang telah berjalan selama satu tahun ini ternyata 

rnasih menghadapi kendala-kendala dalam pelaksanaannya. Kendala tersebut 
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berkaitan dengan bidang SDM, khususnya masalah sikap dan rnotivasi keryawan 

staf. Jika tidak teratasi kendala-kendala tersebut akan dapat mengganggu 

pencapaian peningkatan produktivitas kerja karyawan staf Kantor Pusat PT. BRI 

(Persero). Melalui pengamatan yang dilakukan penulis dan wawancara dengan 

beberapa karyawan staf maka terungkap kendala yang dapat diidentifikasikan 

sebagai berikut : 

I. Masih adanya karyawan staf yang berperilaku kontra produktif, sehingga 

menyebabkan sering terjadi pekerjaan yang tertunda dan karyawan staf mernilih 

penyelesaian pekerjaan yang bukan prioritas utama. 

2. Masih adanya sikap apatis di kalangan karyawan staf terhadap perubahan 

organisasi yang dilakukan. Hal tersebut menyebabkan rendahnya partisipasi 

mereka dalam setiap keputusan yang dibuat dalam rangka proses tersebut. 

3. Belum seluruh karyawan staf meninggalkan sikap budaya kerja lama sehingga 

produktivitas mereka pun belum berubah. Hal tersebut terlihat dari kebiasaan 

mereka yang tidak efektif dalam mempergunakan waktu kerja, tidak at'au kurang 

serius dalam bekerja dan lain-lainnya. 

4. Masih terlihat sikap pesimis yang dimiliki sebagian karyawan staf tentang 

pelaksanaan perubahan organisasi. Mereka masih menganggap bahwa 

perubahan organisasi belum tentu berhasil meningkatkan kinerja PT. BRI 

(Persero). 

Berdasarkan identifikasi masalah di. atas, rumusan masalah yang dapat 

dikemukakan adalah sebagai berikut : 

a. Apakah sikap karyawan staf terhadap perubahan organisasi tersebut 

berhubungan dengan peningkatan motivasi kerjanya ? 
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b. Bagaimana pengaruh motivasi dan sikap terhadap perubahan organisasi tersebut 

secara bersama-sama terhadap produktivitas kerja karyawan staf di Kantor Pusat 

PT. BRI (Persero) ? 

c. Bagaimana mengantisipasi sikap karyawan staf yang belum sepenuhnya searah 

dengan tujuan perubahan organisasi ? 

d. Bagaimana meningkatkan produktivitas kerja karyawan staf Kantor Pusat PT. BRI 

(Persero) melalui motivasi mereka pasca perubahan organisasi ? 

C. Tujuan dan Kegunaan 

Berkaitan dengan masalah di atas, maka geladikarya ini mempunyai tujuan 

dan kegunaan untuk : 

1. Tujuan 

Tujuan dari geladikarya ini adalah : 

a. Mengetahui ada tidaknya hubungan antara sikap terhadap perubahan 

organisasi dengan motivasi kerja dan pengaruhnya terhadap 

produktivitas kerja karyawan staf di Kantor Pusat PT.. BRI (Persero) 

pasca perubahan organisasi. 

b. Memberikan masukan kepada pihak manajemen PT. BRI (Persero) 

dalam rangka peningkatan sikap, motivasi dan produktivitas karyawan 

staf sehubungan perubahan organisasi yang dilakukan di Kantor Pusat 

PT. BRI (Persero). 

2. Kegunaan 

Kegunaan geladikarya yang akan dilakukan ini diharapkan dapat mernberikan 

alternatif kepada perusahaan dalarn meningkatkan produktivitas kerja karyawan staf 

melalui pendeteksian motivasi dan sikap terhadap perubahan organisasi. 

http://mb.ipb.ac.id/



D. Ruang Lingkup 

Geladikarya ini dibatasi ruang lingkupnya untuk mengetahui hubungan serta 

pengaruh antara motivasi dan sikap terhadap perubahan organisasi dengan 

produktivitas kerja para karyawan dengan level staf di Kantor Pusat PT. BRI 

(Persero) saja. Adapun karyawan yang dimaksud adalah karyawan yang memiliki 

pangkat dari Muda 1 I E sampai dengan pangkat Madya 3 1 F Ill. 
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