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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar belakang Masalah 

Setiap perusahaan atau organisasi memiliki daya kompeten yang tinggi 

sehingga keberadaan perusahaan lainnya tidak dapat mempengaruhi atau 

menggoyahkan lingkungan eksternal dan internal perusahaan tersebut dimana 

peran kinerja karyawan dan atasan sangat diandalkan. Hal ini tentunya didukung 

dengan situasi kerja yang kondusif dan dinamis. Jika organisasi ingin 

berkembang dengan pesat, maka harus mempunyai sumber daya manusia yang 

mampu menampilkan kinerja yang baik. Oleh karena itu, peningkatan kinerja 

sumber daya manusia (SDM) merupakan hal yang paling penting di dalam usaha 

memperbaiki pelayanan kepada masyarakat, sehingga perlu diupayakan secara 

terus menerus dan berkesinambungan dalam menghadapi tuntutan masyarakat. 

Kinerja seorang karyawan merupakan hal yang bersifat individual, karena 

setiap karyawan mempunyai tingkat kemampuan yang berbeda - beda dalam 

mengerjakan tugasnya. Pihak manajemen dapat mengukur karyawan atas prestasi 

kerjanya berdasarkan kinerja dari masing - masing karyawan. Kinerja adalah 

sebuah aksi, bukan kejadian. Aksi kinerja itu sendiri terdiri dari banyak 

komponen dan bukan merupakan hasil yang dapat dilihat pada saat itu juga. Pada 

dasarnya kinerja merupakan sesuatu hal yang bersifat individual, karena setiap 

karyawan memiliki tingkat kemampuan yang berbeda dalam mengerjakan 

tugasnya. Kinerja tergantung pada kombinasi antara kemampuan, usaha, dan 

kesempatan yang diperoleh. Hal ini berarti bahwa kinerja merupakan hasil kerja 

karyawan dalam bekerja untuk periode waktu tertentu dan penekanannya pada 

hasil kerja yang diselesaikan karyawan dalam periode waktu tertentu (Bambang 

Widagdo & Herman Julianto 1992). 

Berdasarkan keterangan di atas dapat pula diartikan bahwa kinerja adalah 

sebagai seluruh hasil yang diproduksi pada fungsi pekerjaan atau aktivitas khusus 

selama periode khusus. Kinerja keseluruhan pada pekerjaan adalah sama dengan 

jumlah atau rata - rata kinerja pada fungsi pekerjaan yang penting. Fungsi yang 

berkaitan dengan pekerjaan tersebut akan dilakukan dan tidak dilakukan dengan 
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karakteristik kinerja individu. Pendapat di atas didukung oleh pernyataan dari 

Sunarto (2003), yaitu Kinerja yang tinggi dapat tercapai oleh karena kepercayaan 

(trust) timbal balik yang tinggi di antara anggota - anggotanya artinya para 

anggota mempercayai integritas, karakteristik, dan kemampuan setiap anggota 

lain. Untuk mencapai kinerja yang tinggi memerlukan waktu lama untuk 

membangunnya, memerlukan kepercayaan, dan menuntut perhatian yang 

seksama dari pihak manajemen. 

Tentunya setiap perusahaan meninginkan bahwa setiap karyawannya 

memiliki kinerja yang tinggi sehingga memberikan dampak positif bagi 

perusahaan itu sendiri. Oleh karena itu sudah selayaknya apabila perusahaan akan 

selalu berusaha agar para karyawan mempunyai kinerja yang tinggi. Tempat yang 

tepat sesuai dengan kemampuan karyawan merupakan factor yang sangat 

mempengaruhi tinggi rendahnya kinerja seseorang. Hal ini mungkin tidak akan 

dapat langsung terlihat, namun apabila terus menerus karyawan tersebut 

ditempatkan pada tempat yang tidak tepat sesuai dengan kemampuannya maka 

akan sangat terlihat karyawan tersebut mengalami penurunan prestasi kerja 

(Berry & Houston 1993). Penempatam karyawan hendaknya benar-benar 

dipertimbangkan oleh seorang manager sehingga karyawan akan menempati 

posisi yang sesuai dengan kemampuan kerjanya pada suatu jabatan tertentu 

(Atkinson & Birch dalam Kanfer, 1998). 

Banyak usaha dilakukan oleh pihak perusahaan untuk dapat 

meningkatkan nilai guna dari manusia itu sendiri salah satunya adalah dengan 

usaha memutasi karyawan, disamping untuk tujuan-tujuan tertentu hal ini 

didasarkan atas asumsi bahwa karyawan akan lebih bergairah dalam bekerja jika 

selalu ada tantangan dan lingkungan kerja baru yang menyenangkan dan tidak 

membosankan. Salah satu konsep yang ada dalam manajemen sumberdaya 

manusia adalah berkaitan dengan kinerja karyawan. Karena apabila karyawan 

merasa bahagia dan optimis dengan kerjanya yang baru, prestasi dan kinerja yang 

tinggi akan tercermin dalam diri setiap karyawan. 

Menurut Mangkunegara (2006) dalam pelaksanaan kegiatan atau 

pekerjaan dalam suatu organisasi, factor kinerja selalu menjadi prinsip dalam 

usaha mencapai tujuan organisasi. Kinerja yang baik tentu akan menguntungkan 
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perusahaan, demikian juga sebaliknya, kinerja yang buruk pasti akan merugikan 

perusahaan sehingga kinerja merupakan sarana pengukuran tingkat keberhasilan 

seseorang atau organisasi dalam melakukan kegiatan guna mencapai apa yang 

menjadi tujuannya. 

Kinerja karyawan pada dasarnya adalah perwujudan kerja yang dilakukan 

oleh seorang karyawan yang mempengaruhi seberapa banyak mereka 

memberikan kontribusi dalam suatu periode waktu tertentu sesuai dengan 

kualitas maupun kuantitas yang telah ditetapkan oleh perusahaan. Jadi kinerja 

karyawan sangat menentukan proses produksi, bila kinerja karyawan rendah akan 

berakibat pada menurunnya hasil produksi yang tentu saja tidak diinginkan 

perusahaan (Simamora, 2001). 

Penelitian-penelitian tentang kinerja karyawan yang mempengaruhi 

beberapa variable telah banyak dilakukan, seperti Diah (2004) menemukan 

adanya hubungan antara kinerja karyawan pada customer service dengan tingkat 

kepuasan pelanggan studi pada pelanggan galeri Indosat Lumajang. Dimana 

dapat diketahui bahwa kedua variable (kinerja customer service dan kepuasan 

pelanggan) berada pada rentang skala baik. 

Sedangkan dalam jurnal penelitian yang dilakukan Reisel (2007) dimana 

temuan menunjukkan bahwa ketidakamanan kerja memiliki dampak negative 

yang signifikan terhadap kepuasan karyawan dan dirasakan berpengaruh tidak 

langsung pada kinerja organisasi. Sebanyak 320 karyawan dari berbagai 

organisasi berpartisipasi dalam penelitian. Model dihipotesiskan diuji dengan 

menggunakan model persamaan structural. Penelitian ini menguji pengaru job 

insecurity terhadap kepuasan kerja dan kinerja organisasi. 

Penelitian yang lain mengenai kinerja juga dilakukan oleh Rahmat(2003) 

yang menunjukkan hasil bahwa terdapat pengaruh stress kerja terhadap kinerja 

karyawan CV. Mitra Sejati Komunikasi Malang, dengan F hitung > F table 

(21,667 > 2,880) (r = 0,663). Hal ini bahwa stress kerja karyawan di CV. Mitra 

Sejati Komunikasi malang tergolong tinggi sedangkan kinerjanya rendah. Stress 

fisiologi, stress psikologi, dan stress perilaku semuanya berpengaruh signifikan 

terhadap kinerja karyawan. 
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Disisi lain, Oktaviyanto (2002) juga menemukan adanya pengaruh 

motivasi terhadap kinerja karyawan pada PT. Hero Sakti Motor Suzuki Malang 

yang meliputi kebutuhan fisiologis, kebutuhan rasa aman, kebutuhan 

penghargaan dan kebutuhan aktualisasi diri masuk dalam kategori tinggi r = 

0,848 dan secara bersama-sama mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap 

kinerja karyawan. Hasil penelitian ini juga menunjukkan bahwa motivasi kerja 

PT. Hero Sakti Motor Suzuki malang dapat meningkatkan kinerja kerja sebesar 

84,8% sedangkan sisanya 15,2% dijelaskan oleh variabel-variabel lain yang tidak 

termasuk dalam penelitian ini. 

Selain itu Damayanti (1999) juga menemukan adanya hubungan yang 

positif dan sangat signifikan antara goal clarity dengan kinerja karyawan dengan 

(r = 0,433, p = 0,000). Adapun sumbangan efektifitas goal clarity terhadap 

kinerja karyawan sebesar 18,75% dimana sisanya 81,25% disebabkan oleh 

variable lain yang tidak diteliti. 

Sebagian besar pengaruh pembentukan kinerja karyawan terhadap 

oerganisasi adalah faktor-faktor dalam situasi kerja, baik karena factor individu 

maupun pekerjaannya. Salah satu faktor yang berasal dari individu yang diduga 

dapat meningkatkan kinerja seorang karyawan adalah adanya persepsi. 

Pengalaman tentang objek merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi 

persepsi seseorang. Objek disini adalah system yang diberlakukan perusahaan 

atau organisasi untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusianya yaitu 

pelaksaan mutasi. Sehingga persepsi terhadap pelaksanaan mutasi jabatan yang 

diberlakukan perusahaan atau organisasi tersebut secara tidak langsung dapat 

mempengaruhi kinerja karyawan dalam perusahaannya. 

Salah satu alternative yang dapat diambil suatu perusahaan untuk 

meningkatkan kinerja karyawan adalah dengan mengadakan mutasi karyawan. 

Hal ini sesuai dengan pendapat Moekijat (1989) dalam bukunya “ Manajemen 

Kepegawaian ” mutasi adalah suatu kegiatan untuk mengganti jabatan karyawan 

yang dianggap setingkat atau sejajar dengan maksud untuk meningkatkan kinerja 

karyawan. Setiap organisasi tidak dapat mengelakan kegiatan mutasi, hal ini 

adalah dalam rangka dinamika organisasi kerja, yang harus diupayakan agar 

bermanfaat bagi peningkatan produktivitas kerja. Namun dalam pelaksanaan 
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mutasi karyawan ini harus disesuaikan dengan kemampuan karyawan yang 

dimutasikan tersebut. Agar karyawan tersebut dapat berada pada posisi yang 

tepat, sehingga tidak akan menimbulkan penurunan kinerja. Penempatan pegawai 

yang keliru dapat menimbulkan beberapa akibat antara lain: keresahan, turunnya 

semangat dan gairah kerja, produktivitas yang menurun, tanggung jawab yang 

kurang, keliru dalam melaksanakan tugas dan tentunya menyebabkan buruknya 

kinerja seorang karyawan. Akibat ini bukan hanya berpengaruh dalam bidang 

personalia, tetapi juga pada bidang yang lain dengan segala akibatnya. Misalnya 

karena kesalahan dalam penempatan, ternyata banyak pekerjaan yang keliru 

dilakukan, sehingga kualitas menjadi turun dan tidak sesuai dengan standart yang 

ditetapkan dan juga banyak terjadi gejala-gejala yang lain seperti: tingkat absensi 

yang tinggi, kegelisahan para karyawan yang tidak dapat menyelesaikan 

pekerjaannya dan juga nantinya bisa berimbas pada perpindahan karyawan pada 

perusahaan lain. 

Mutasi merupakan kegiatan dari perusahaan dan mempunyai peranan 

penting dalam operasional. Untuk mewujudkan tujuan yang diharapkan dalam 

suatu proses kerja, diperlukan tenaga kerja yang memenuhi standar kualitas. 

Kelancaran proses kerja pun tergantung pula pada skill yang dimiliki oleh tenaga 

kerja tersebut. Jadi keberadaan tenaga kerja disini berkaitan erat dengan masalah 

yang dihadapi perusahaan yaitu masalah mutasi kerja. Suatu mutasi bisa jadi 

merupakan suatu hal yang sangat menunjang tujuan perusahaan yaitu 

mempertahankan dan meningkatkan produktivitas kerja dan kinerja karyawan. 

Tetapi ada juga karyawan yang dimutasikan agar wawasannya lebih berkembang 

dan dapat mendukung program promosi (Nitisemito, 1992). 

Menurut Gaol (1988) penempatan pegawai yang keliru dapat 

menimbulkan beberapa kibat, antara lain keresahan, turunnya semangat dan 

gairah kerja, produktifitas yang menurun, tanggung jawab yang kurang, 

kekeliruan dalam melaksanakan tugas dan sebagainya. Ada beberapa penyebab, 

antara lain tidak mempertimbangkan asas keadilan karena hanya didasarkan pada 

suka atau tidak suka atau fakktor kedekatan dengan petinggi daerah. Sehingga 

tidak selalu mutasi membawa ketenangan atau kebahagiaan secara psikologis 

bagi setiap karyawan. 
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Apabila suatu mutasi yang dilaksanakan tidak tepat dan jelas akan 

menghasilkan sesuatu yang tidak efektif dan efisien sehingga dapat mengurangi 

produktivitas kerja pada perusahaan yang bersangkutan. Menurut Nitisemito 

(1992) dalam pelaksanaan mutasi bisa saja muncul hambatan dari orang yang 

hendak dimutasikan. Hambatan itu dapat berwujud kegelisahan atau protes. 

Sebab utamanya adalah karena ada kesan bahwa mutasi merupakan hukuman, 

lebih buruk lagi jarang ada upaya untuk meluruskan kesan itu. Karena mutasi 

sebagai hukuman akan semakin parah bila tugas baru itu kurang disukai oleh 

karyawan yang bersangkutan.  

Jika karyawan merasa dirugikan akibat mutasi maka akan menimbulkan 

kesukaran dan kerugian psikis bagi karyawan yang bersangkutan. Dampak 

negatif yang timbul dapat berupa kurang kerja sama dengan rekan kerja ataupun 

atasannya, kurang produktif, mengalami ketidaksenangan kerja yang dapat 

mendatangkan penurunan semangat kerja dan produktivitas atau kecelakaan kerja 

baik secara langsung maupun tidak langsung.  

Persepsi karyawan tentang pelaksaan mutasi yang dialami karyawan 

tersebut tentunya akan sangat mempengaruhi bagaimana karyawan tersebut 

berkerja, bagaimana prestasi kerjanya, bagaimana kinerjanya yang tentunya akan 

berimbas pada produktifitasnya. Jika karyawan berkeyakinan bahwa mutasi yang 

dialaminya memberi dampak negatif pada karir dan dirinya maka kinerjanya 

dilapangan akan menurun, namun sebaliknya jika karyawan merasa senang, 

nyaman ketika mendapat mutasi maka karyawan tersebut akan menunjukkan 

kinerja yang baik pada perusahaan dan tentunya produktifitas kerjanyapun tinggi. 

Dalam mempersepsikan suatu stimulus, tentunya terjadi proses kognitif 

yang akan sangat berbeda-beda antara orang yang satu dengan yang lain. Dalam 

proses kognitif tersebut akan menghasilkan persepsi yang positif dan negative 

tergantung bagaimana stimulus yang dirasakan oleh orang tersebut. Persepsi 

positif tentunya didasari oleh kognitif karyawan yang positif pula terhadap 

stimulus tertentu yang tentunya akan mempengaruhi bagaimana perilaku dan 

sikapnya pada saat bekerja, sedangkan persepsi negatif juga didasari oleh proses 

kognitif yang negatif dari karyawan tersebut sehingga dalam bekerjapun 
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karyawan tersebut akan menunjukkan hasil kerja yang kurang memuaskan bagi 

perusahaan.   

Penelitian dengan judul yang sama sebelumnya pernah diteliti oleh R.A 

Adinda Rakhma Pratitaswari, namun penelitian tersebut memiliki beberapa 

perbedaan dengan penelitian yang saat ini dilakukan oleh peneliti. Perbedaan 

tersebut diantaranya terletak pada jumlah subyek, dimana penelitian yang 

terdahulu menggunakan 31 orang karyawan sedangkan penelitian yang saat ini 

menggunakan 47 orang karyawan. Karakteristik subyek penelitian juga memiliki 

perbedaan dimana pada penelitian yang terdahulu subyek penelitian adalah 

kartawan lembaga pemerintahan yaitu DPU Cipta Karya Kabupaten probolinggo 

sedangkan penelitian ini menggunakan subyek karyawan perusahaan yaitu PT. 

Bank Rakyat Indonesia  (Persero) Tbk Cabang Manokwari. Dimana antara 

karyawan lembaga pemerintahan dan karyawan perusahaan khususnya karyawan 

bank memiliki job description yang sangat berbeda, salah satu yang paling 

terlihat adalah pada karyawan bank kinerja dari para karyawan akan sangat 

berkaitan dengan target yang harus dicapai oleh perusahaan, sedangkan pada 

lembaga pemerintahan biasanya tidak ada suatu target yang harus dicapai. Selain 

itu karyawan bank sangat erat hubungannya dengan pelayanan nasabah, sehingga 

karyawan dituntut untuk mengikuti standar pelayanan yang ditetapkan 

perusahaan sedangkan pada karyaawan lembaga pemerintahan tidak adanya suatu 

standar pelayanan yang harus diikuti oleh karyawan karena pekerjaan meraka 

yang biasanya tidak berhubungan langsung dengan layanan pada nasabah.  

PT. Bank Rakyat Indonesia cabang Manokwari memiliki tiga kantor 

cabang pembantu, delapan unit, dua teras dan dua kantor kas yang tersebar 

diseluruh kabupaten Manokwari. Hal ini yang menyebabkan BRI banyak 

melakukan mutasi karyawan dikarenakan jumlah unit kerja yang banyak 

sehingga pemindahan karyawan sangat perlu dilakukan untuk memenuhi 

kebutuhan karyawan diseluruh unit kerja.  

Mengingat mutasi adalah bagian dari pembinaan dan pengembangan 

sumber daya manusia, fenomena yang sama juga terjadi pada PT. Bank Rakyat 

Indonesia (BRI) Cabang Manokwari. Dalam menjalankan proses atau kegiatan 

mutasi karyawan BRI cabang Manokwari sesuai dengan survey awal didapatkan 
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bahwa adanya indikasi mutasi yang dilakukan tidak tepat atau tidak sesuai 

dengan tingkat kesiapan baik mental, fisik maupun persiapan kerja karyawan hal 

ini membuat langkah atau pelaksa naan mutasi karyawan yang diharapkan sesuai 

dengan tujuan dari perusahaan tidak mencapai hasil yang maksimal bahkan hal 

ini juga menyebabkan kerugian pada BRI cab Manokwari karena para karyawan 

kurang dapat menunjukkan kinerja yang baik dalam melakukan pekerjaannya.  

BRI cabang Manokwari hampir setiap tahun atau bahkan setiap bulan 

melakukan mutasi karyawan. Namun ternyata tidak semua karyawan 

menunjukkan reaksi yang sesuai diharapkan oleh perusahaan. Bahkan ada dari 

beberapa karyawan yang mengundurkan diri karena tidak mampu menghadapi 

lingkungan baru dimana ia akan dimutasi. Hal ini sebabkan kareana kondisi fisik 

kabupaten Manokwari yang secara geografis masih banyak terdapat daerah-

daerah yang sulit dijangkau dengan menggunakan jalur darat, namun harus 

melalui udara dan laut karena masih berbentuk hutan. Selain itu kondisi 

daerahnya juga masih terpencil selayaknya daerah pedalaman. 

Karyawan biasanya kurang bisa menyiapkan mental untuk jauh dari 

keluarga, lingkungan kerja baru, serta daerah yang terpencil jauh dari pusat kota 

yang menyebabkan stress kerja yang tinggi serta menyebabkan menurunnya 

semangat kerja yang kemudian berimbas pada buruknya kinerja meraka 

dilapangan. 

Hal ini bisa saja dipengaruhi oleh persepsi mereka tentang pelaksanaan 

mutasi yang mereka alami, sehingga cara mereka bekerja, sikap mereka saat 

bekerja dan perilaku mereka ditempat kerja juga akan ikut terpengaruh. Terlebih 

pada mereka yang kurang siap ditempatkan pada daerah pedalaman yang harus 

jauh dari keramaian kota bahkan dari sanak keluarga. Persepsi pada karyawan 

dapat bermacam-macam sesuai dengan pola piker dan kepribadian masing-

masing karyawan, sehingga tentunya terdapat perbedaan antara karyawan yang 

satu dengan karyawan yang lain. 

Dengan melihat fenomena tersebut sehingga membuat peneliti tertarik 

untuk menetiti tentang hubungan antara persepsi tentang pelaksanaan mutasi 

terhadap kinerja karyawan pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk 

cabang Manokwari. 
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B. Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis dapat merumuskan 

masalah berupa bagaimana hubungan antara persepsi tentang pelaksanaan mutasi 

terhadap kinerja karyawan pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk 

cabang Manokwari. 

 

C. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan antara persepsi 

tentang pelaksanaan mutasi terhadap kinerja karyawan pada PT. Bank Rakyat 

Indonesia (Persero) Tbk Cabang Manokwari. 

  

D. Manfaat Penelitian 

Seperti penelitian-penelitian yang sudah ada, hasil penelitian ini 

diharapkan dapat memberikan sumbangan dan pemikiran kepada: 

1) Bagi perusahaan 

Hasil penelitian ini diharapkn dapat memberikan sumbangan pemikiran yang 

dapat digunakan sebagai kajian bagi perusahaan ataupun organisasi 

khususnya dalam hal persepsi karyawan dengan kinerja karyawan saat 

dihadapkan pada mutasi jabatan. 

2) Bagi peneliti lain 

Dapat menambah referensi baru bagi peneliti lain maupun ilmuan lain untuk 

mengembangkan ilmu pengetahuan kususnya Psikologi industri dan 

organisasi mengenai psikologi sumber daya manusia. 

 

 

 

 

 


