
BAB I

PENDAHULUAN

A.  Latar Belakang Penelitian

Keberadaan sumberdaya manusia di dalam suatu perusahaan memegang 

peranan yang sangat penting. Tenaga kerja memiliki potensi yang besar untuk 

menjalankan aktivitas perusahaan. Potensi sumberdaya manusia yang ada 

dalam perusahaan harus dapat dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya sehingga 

memberikan output yang optimal.

Beberapa hal yang perlu diantisipasi adalah kondisi yang tidak 

didukung pada faktor manusia, seperti; ketidakcakapan, kurangnya kreatifitas, 

inovatifnya sumberdaya manusia, merupakan penyebab kegagalan suatu 

perusahaan, berbeda halnya bagi organisasi atau manusia.perusahaan yang 

memiliki sumber daya manusia yang penuh kreatifitas, dan mempunyai daya 

inovatif akan sangat menunjang pada suatu keberhasilan organisasi atau 

perusahaan untuk mencapai apa yang menjadi tujuannya, baik tujuan yang 

bersifat profit oriented maupun tujuan sosial secara makro untuk memenuhi 

tanggung jawab sosial dan masyarakat.

Salah satu upaya perusahaan untuk memberikan jaminan agar karyawan 

tetap memiliki kemauan untuk bekerja secara maksimal diperusahaan yaitu 

dengan memberikan motivasi. Motivasi pada dasarnya merupakan dorongan 

yang terdapat pada diri seseorang karyawan sehingga memiliki keinginan 

untuk mengikuti segala bentuk prosedur kerja yang ditetapkan oleh 

perusahaan. Melalui pembelian motivasi kerja pada karyawan maka dengan 



sendirinya akan memberikan jaminan bahwa tujuan perusahaan akan dapat 

tercapai secara maksimal dengan memanfaatkan sumber daya manusia yang 

dimiliki oleh perusahaan sehingga lebih memiliki semangat dalam bekerja 

dperusahaan. Kenyataan tersebut dapat dikatakan bahwa terdapat ketekaitan 

antara motivasi dan upaya untuk meningkatkan semangat para karyawan 

dalam bekerja.

PT. Bank Danamon, Tbk merupakan salah satu bank swasta yang 

memiliki kinerja yang bagus terkait dengan kegiatan operasional perbankan 

yang dikaitkan dengan mempertahankan kriteria sehat yang telah ditetapkan 

oleh pemerintah. Kondisi tersebut tidak terlepas dari peran para karyawan 

yang memiliki kompetensi di bidang perbankan. Kebijakan yang telah 

ditetapkan PT. Bank Danamon, Tbk juga turut menentukan tingkat 

keberhasilan para karyawan dalam bekerja, dimana salah satunya yaitu 

kebijakan mengenai pemberian  motivasi kerja kepada karyawan. Pemberian 

motivasi kerja yang dilakukan oleh PT. Bank Danamon, Tbk yaitu 

memberikan berbagai fasilitas kerja serta jaminan kehidupan yang lebih baik 

dalam bekerja diperusahaan dan upaya untuk memberikan motivasi kerja 

tersebut juga terkait dengan upaya untuk menciptaka semangat kerja para 

karyawan.



Tabel 1.1

Fasilitas Kerja PT. Bank Danamon, Tbk

No. Jenis Keterangan
1 Gaji  Gaji pokok

 Tunjangan
 Lembur
 Asuransi
 Insentif 

2. Fasilitas  Fasilitas kendaraan/ sepeda motor
Sumber: PT. Bank Danamon, Tbk

Berdasarkan tabel 1.1 menunjukkan PT. Bank Danamon, Tbk berupaya 

untuk memaksimalkan potensi yang dimiliki para karyawan melalui 

peningkatan semangat kerja. Pemberian gaji dan fasilitas kerja tersebut selalu 

diberikan secara tepat waktu dengan sesuai dengan proporsi yang telah 

ditetantukan kepada masing-masing karyawan.

Pertimbangan PT. Bank Danamon, Tbk dalam menggerakkan bawahan 

untuk mencapai tujuan melalui pemberian gaji dan fasilitas kerja tersebut 

dengan tujuan akhir yaitu menciptakan semangat kerja para karyawan. 

Kemudahan pembayaran gaji yang diberikan oleh perusahaan yaitu setiap 

pembayaran gaji diberikan melalui rekening masing-masing karyawan 

sehingga lebih praktis. Upaya nyata juga dilakukan oleh PT. Bank Danamon, 

Tbk, dalam upaya untuk meningkatkan kesejahteraan para karyawan yaitu:, 

dimana besarnya gaji lama (old salary (gross) yaitu sebesar Rp. 1.719.950 

sedangkan dengan adanya kebijakan baru atau new salary besarnya gaji yang 

diberikan kepada karyawan yaitu sebesar Rp. 1.969.950.

Semangat kerja itu sendiri dapat terwujud apabila kebutuhan yang ada 

pada diri setiap karyawan dapat terpenuhi, sehingga dapat dikatakan bahwa 

tinggi rendahnya semangat kerja para kerja karyawan dapat dipengaruhi oleh 



seberapa jauh pemenuhan kebutuan dari masing-masing karyawan. 

Pemenuhan kebutuhan karyawan adalah faktor yang penting untuk 

menciptakan dorongan atau motivasi terhadap karyawan untuk melaksanakan 

pekerjaan dengan baik, serta meningkatkan prestasi kerjanya, yang pada 

akhirnya tujuan organisasi dapat tercapai.

Semangat kerja para karyawan pada PT. Bank Danamon, Tbk 

menunjukkan adanya penurunan, salah satu indikasi adanya penurunan 

tersebut yaitu peningkatan perputaran atau keluar masuknya karyawan dalam 

bekerja. Kondisi ini dapat ditunjukkan data mengenai perputaran tenaga kerja 

pada tahun 2010-2013 yang secara lengkap dapat ditunjukkan pada tabel 1.2.

Tabel 1.2

Tingkat Perputaran Tenaga Kerja
Pada PT. Bank Danamon, Tbk Tahun 2010-2013

Tahun Jumlah Karyawan 
Masuk

Jumlah Karyawan 
Keluar

2010 5 12
2011 8 13
2012 6 14
2013 8 10

Sumber: PT. Bank Danamon, Tbk

Berdasarkan tabel 1.2 menunjukan bahwa antara karyawan yang keluar 

lebih banyak dari pada karyawan yang masuk, kondisi ini dapat dikatakan 

adanya penurunan semangat kerja karyawan dalam bekerja diperusahaan. 

Berdasarkan uraian tersebut, maka penulis tertarik untuk mengangkat sebuah 

skripsi yang berjudul “PENGARUH PEMBERIAN MOTIVASI TERHADAP 

SEMANGAT KERJA KARYAWAN BAGIAN ACCOUNT OFFICER (AO) PT. 

BANK DANAMON, Tbk. CLUSTER MALANG”.



B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka dalam penelitian ini 

penulis merumuskan permasalahannya sebagai berikut:

1. Bagaimana pemberian motivasi karyawan bagian account officer (AO) pada 

PT. Bank Danamon, Tbk. Cluster Malang?

2. Bagaimana semangat kerja karyawan bagian account officer (AO) PT. Bank 

Danamon, Tbk. Cluster Malang?

3. Apakah terdapat pengaruh pemberian motivasi karyawan terhadap semangat 

kerja karyawan bagian account officer (AO) PT. Bank Danamon, Tbk. Cluster 

Malang?

4. Diantara kebutuhan fisiologis, kebutuhan rasa aman, kebutuhan sosial, 

kebutuhan akan harga diri dan kebutuhan aktualisasikan diri manakah yang 

paling berpengaruh terhadap semangat kerja karyawan bagian account officer 

(AO) PT. Bank Danamon, Tbk. Cluster Malang?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian yang ingin dicapai adalah:

1. Untuk mengetahui pemberian motivasi karyawan bagian account officer (AO)

PT. Bank Danamon, Tbk. Cluster Malang

2. Untuk mengetahui  semangat kerja karyawan bagian account officer (AO) PT. 

Bank Danamon, Tbk. Cluster Malang



3. Untuk mengetahui pengaruh pemberian motivasi karyawan terhadap semangat 

kerja karyawan bagian account officer (AO) PT. Bank Danamon, Tbk. Cluster 

Malang

4. Untuk mengetahui variabel manakah yang paling berpengaruh terhadap 

semangat kerja karyawan bagian account officer (AO) PT. Bank Danamon, 

Tbk. Cluster Malang.

2. Kegunaan Penelitihan 

a. Bagi PT. Bank Danamon, Tbk Cluster Malang, hasil penelitian ini dapat 

digunakan sebagai sumbangan pemikiran pada perusahaan serta bahan 

pertimbangan dalam melaksanakan kebijaksanaan yang berkaitan dengan 

peningkatan semangat kerja karyawan.

b. Bagi peneliti selajutnya, untuk menambah bacaan ilmiah perpustakaan dalam 

rangka meningkatkan pengetahuan dan refeensi untuk penelitian lebih lanjut.



BAB I

PENDAHULUAN



A.  Latar Belakang Penelitian

Keberadaan sumberdaya manusia di dalam suatu perusahaan memegang peranan yang sangat penting. Tenaga kerja memiliki potensi yang besar untuk menjalankan aktivitas perusahaan. Potensi sumberdaya manusia yang ada dalam perusahaan harus dapat dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya sehingga memberikan output yang optimal.

Beberapa hal yang perlu diantisipasi adalah kondisi yang tidak didukung pada faktor manusia, seperti; ketidakcakapan, kurangnya kreatifitas, inovatifnya sumberdaya manusia, merupakan penyebab kegagalan suatu perusahaan, berbeda halnya bagi organisasi atau manusia.perusahaan yang memiliki sumber daya manusia yang penuh kreatifitas, dan mempunyai daya inovatif akan sangat menunjang pada suatu keberhasilan organisasi atau perusahaan untuk mencapai apa yang menjadi tujuannya, baik tujuan yang bersifat profit oriented maupun tujuan sosial secara makro untuk memenuhi tanggung jawab sosial dan masyarakat.

Salah satu upaya perusahaan untuk memberikan jaminan agar karyawan tetap memiliki kemauan untuk bekerja secara maksimal diperusahaan yaitu dengan memberikan motivasi. Motivasi pada dasarnya merupakan dorongan yang terdapat pada diri seseorang karyawan sehingga memiliki keinginan untuk mengikuti segala bentuk prosedur kerja yang ditetapkan oleh perusahaan. Melalui pembelian motivasi kerja pada karyawan maka dengan sendirinya akan memberikan jaminan bahwa tujuan perusahaan akan dapat tercapai secara maksimal dengan memanfaatkan sumber daya manusia yang dimiliki oleh perusahaan sehingga lebih memiliki semangat dalam bekerja dperusahaan. Kenyataan tersebut dapat dikatakan bahwa terdapat ketekaitan antara motivasi dan upaya untuk meningkatkan semangat para karyawan dalam bekerja.

PT. Bank Danamon, Tbk merupakan salah satu bank swasta yang memiliki kinerja yang bagus terkait dengan kegiatan operasional perbankan yang dikaitkan dengan mempertahankan kriteria sehat yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Kondisi tersebut tidak terlepas dari peran para karyawan yang memiliki kompetensi di bidang perbankan. Kebijakan yang telah ditetapkan PT. Bank Danamon, Tbk juga turut menentukan tingkat keberhasilan para karyawan dalam bekerja, dimana salah satunya yaitu kebijakan mengenai pemberian  motivasi kerja kepada karyawan. Pemberian motivasi kerja yang dilakukan oleh PT. Bank Danamon, Tbk yaitu memberikan berbagai fasilitas kerja serta jaminan kehidupan yang lebih baik dalam bekerja diperusahaan dan upaya untuk memberikan motivasi kerja tersebut juga terkait dengan upaya untuk menciptaka semangat kerja para karyawan.


Tabel 1.1

Fasilitas Kerja PT. Bank Danamon, Tbk

		No.

		Jenis

		Keterangan



		1

		Gaji

		· Gaji pokok

· Tunjangan

· Lembur

· Asuransi

· Insentif 



		2.

		Fasilitas

		· Fasilitas kendaraan/ sepeda motor





Sumber: PT. Bank Danamon, Tbk

Berdasarkan tabel 1.1 menunjukkan PT. Bank Danamon, Tbk berupaya untuk memaksimalkan potensi yang dimiliki para karyawan melalui peningkatan semangat kerja. Pemberian gaji dan fasilitas kerja tersebut selalu diberikan secara tepat waktu dengan sesuai dengan proporsi yang telah ditetantukan kepada masing-masing karyawan.

Pertimbangan PT. Bank Danamon, Tbk dalam menggerakkan bawahan untuk mencapai tujuan melalui pemberian gaji dan fasilitas kerja tersebut dengan tujuan akhir yaitu menciptakan semangat kerja para karyawan. Kemudahan pembayaran gaji yang diberikan oleh perusahaan yaitu setiap pembayaran gaji diberikan melalui rekening masing-masing karyawan sehingga lebih praktis. Upaya nyata juga dilakukan oleh PT. Bank Danamon, Tbk, dalam upaya untuk meningkatkan kesejahteraan para karyawan yaitu:, dimana besarnya gaji lama (old salary (gross) yaitu sebesar Rp. 1.719.950 sedangkan dengan adanya kebijakan baru atau new salary besarnya gaji yang diberikan kepada karyawan yaitu sebesar Rp. 1.969.950.

Semangat kerja itu sendiri dapat terwujud apabila kebutuhan yang ada pada diri setiap karyawan dapat terpenuhi, sehingga dapat dikatakan bahwa tinggi rendahnya semangat kerja para kerja karyawan dapat dipengaruhi oleh seberapa jauh pemenuhan kebutuan dari masing-masing karyawan. Pemenuhan kebutuhan karyawan adalah faktor yang penting untuk menciptakan dorongan atau motivasi terhadap karyawan untuk melaksanakan pekerjaan dengan baik, serta meningkatkan prestasi kerjanya, yang pada akhirnya tujuan organisasi dapat tercapai.

Semangat kerja para karyawan pada PT. Bank Danamon, Tbk menunjukkan adanya penurunan, salah satu indikasi adanya penurunan tersebut yaitu peningkatan perputaran atau keluar masuknya karyawan dalam bekerja. Kondisi ini dapat ditunjukkan data mengenai perputaran tenaga kerja pada tahun 2010-2013 yang secara lengkap dapat ditunjukkan pada tabel 1.2.

Tabel 1.2



Tingkat Perputaran Tenaga Kerja

Pada PT. Bank Danamon, Tbk Tahun 2010-2013



		Tahun

		Jumlah Karyawan Masuk

		Jumlah Karyawan Keluar



		2010

		5

		12



		2011

		8

		13



		2012

		6

		14



		2013

		8

		10





Sumber: PT. Bank Danamon, Tbk

Berdasarkan tabel 1.2 menunjukan bahwa antara karyawan yang keluar lebih banyak dari pada karyawan yang masuk, kondisi ini dapat dikatakan adanya penurunan semangat kerja karyawan dalam bekerja diperusahaan. Berdasarkan uraian tersebut, maka penulis tertarik untuk mengangkat sebuah skripsi yang berjudul “PENGARUH PEMBERIAN MOTIVASI TERHADAP SEMANGAT KERJA KARYAWAN BAGIAN ACCOUNT OFFICER (AO) PT. BANK DANAMON, Tbk. CLUSTER MALANG”.



B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka dalam penelitian ini penulis merumuskan permasalahannya sebagai berikut:

1. Bagaimana pemberian motivasi karyawan bagian account officer (AO) pada PT. Bank Danamon, Tbk. Cluster Malang?

2. Bagaimana semangat kerja karyawan bagian account officer (AO) PT. Bank Danamon, Tbk. Cluster Malang?

3. Apakah terdapat pengaruh pemberian motivasi karyawan terhadap semangat kerja karyawan bagian account officer (AO) PT. Bank Danamon, Tbk. Cluster Malang?

4. Diantara kebutuhan fisiologis, kebutuhan rasa aman, kebutuhan sosial, kebutuhan akan harga diri dan kebutuhan aktualisasikan diri manakah yang paling berpengaruh terhadap semangat kerja karyawan bagian account officer (AO) PT. Bank Danamon, Tbk. Cluster Malang?



C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

	Adapun tujuan penelitian yang ingin dicapai adalah:

1. Untuk mengetahui pemberian motivasi karyawan bagian account officer (AO) PT. Bank Danamon, Tbk. Cluster Malang

2. Untuk mengetahui  semangat kerja karyawan bagian account officer (AO) PT. Bank Danamon, Tbk. Cluster Malang

3. Untuk mengetahui pengaruh pemberian motivasi karyawan terhadap semangat kerja karyawan bagian account officer (AO) PT. Bank Danamon, Tbk. Cluster Malang

4. Untuk mengetahui variabel manakah yang paling berpengaruh terhadap semangat kerja karyawan bagian account officer (AO) PT. Bank Danamon, Tbk. Cluster Malang.



2. Kegunaan Penelitihan 

a. Bagi PT. Bank Danamon, Tbk Cluster Malang, hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai sumbangan pemikiran pada perusahaan serta bahan pertimbangan dalam melaksanakan kebijaksanaan yang berkaitan dengan peningkatan semangat kerja karyawan.

b. Bagi peneliti selajutnya, untuk menambah bacaan ilmiah perpustakaan dalam rangka meningkatkan pengetahuan dan refeensi untuk penelitian lebih lanjut.



