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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang

Dalam suatu perusahaan maka keberadaan sumber daya manusia 

merupakan suatu hal yang penting yang akan menentukan keberhasilan 

perusahaan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Meski didukung 

dengan sarana prasarana dan modal yang memadai tetapi tanpa dukungan 

sumber daya manusia yang kompetitif dan professional maka kegiatan 

perusahaan tidak akan dapat berjalan dengan lancar.  Faktor sumber daya 

manusia ini merupakan elemen yang penting diperhatikan oleh organisasi, 

karena sumber daya manusia dengan kinerja yang baik diperlukan dalam 

menunjang keberhasilan pelaksanaan kegiatan organisasi. Dapat dikatakan jika 

perusahaan tidak mungkin terlepas dari tenaga kerja manusia, walaupun 

aktivitas perusahaan itu telah mempunyai modal yang cukup besar dan 

teknologi modern, sebab bagaimanapun majunya teknologi tanpa ditunjang 

oleh manusia sebagai sumber dayanya maka tujuan perusahaan tidak akan 

tercapai.  

Kemampuan sumber daya manusia yang identik dengan kinerja 

karyawan merupakan salah satu hal penting yang harus diperhatikan.Banyak 

factor yang dapat mempengaruhi kinerja karyawan dan kepribadian karyawan 

menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi kinerjanya.Kepribadian 

merupakan cerminan kemampuan seseorang dalam menjalankan aktivitas 
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termasuk dalam melakukan pekerjaan.Hal ini seperti yang dikemukakan 

Maisaroh (2009) bahwa kepribadian merupakan susunan faktor-faktor biologis, 

psikologi dan sosial yang menjadi dasar kelakuan manusia, kepribadian ini 

bersama-sama tergabung dalam suatu kesatuan individu dan saling 

berhubungan dalam persepsi, sikap, belajar dan motivasi dalam membentuk 

atau menentukan perilaku manusia yang akhirnya akan mempengaruhi manusia 

dalam bekerja atau beraktifitas serta berpengaruh terhadap kinerja serta 

keberhasilan suatu organisasi.  

Minat dan fokus terhadap kepribadian sebagai kunci memahami 

perilaku organisasi sehingga memicu penelitian di bidang dimensi kepribadian 

the big five personality (Friedman, 2008). Menurut Pervin, Cervone & 

John(2005) kepribadian the big five personality adalah sebuah kesepakatan 

diantara pendekatan teoritis yang mengacu pada lima faktor dasar kepribadian 

manusia yang terdiri dari extroversion (keterbukaan terhadap lingkungan social 

dan fisik), emotional stability (stabilitas emosional), agreeableness 

(kesetujuan), conscientiousness (pengaturan diri), dan openness to experience 

(keterbukaan terhadap pengalaman).Teori sifat kepribadian the big five 

personalitypaling sering digunakan dalam dunia kerja. Menurut Ivancevich, 

Konopaske dan Matteson (2006) bahwa penelitian tentang dimensi kepribadian 

Big Five menunjukkan bahwa kepribadian memang mempengaruhi perilaku 

kerja yang penting seperti kinerja pekerjaan, kemampuan dilatih dan kepuasan 

kerja. 
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Model kepribadian tersebut juga memiliki implikasi terhadap 

manajemen secara global dan perilaku organisasi. Dalam hubungannya dengan 

perilaku di tempat kerja maka Ivancevich, Konopaske dan Matteson (2006) 

mengemukakan bahwa dalam suatu pekerjaan, jika individu bekerja pada 

keadaan yang “sesuai”, ia akan lebih mungkin untuk mengalami tingkat 

kepuasan kerja yang tinggi, sikap yang lebih positif dan hubungan antar rekan 

kerja yang lebih baik, Dengan demikian dapat dikemukakan jika pengetahuan 

dan pemahaman mengenai big five personality dapat membantu perusahaan 

guna menempatkan orang yang tepat pada suatu pekerjaan (the right man in the 

rigfht place) guna mendapatkan kinerja pegawai yang optimal.  

Perusahaan harus memperhatikan kepribadian karyawan dalam 

melakukan penempatan karyawan Ketidaksesuaian kepribadian seseorang 

terhadap pekerjaan yang ditugaskan akan mengakibatkan kerugian bagi 

perusahaan maupun karyawan itu sendiri. Kerugian-kerugian tersebut dapat 

berupa rendahnya produktivitas kerja karena karyawan merasa tertekan dan 

tidak cocok dengan pekerjaan yang dilakukan, karyawan yang sering absen 

kerja dan meningkatnya kerugian biaya serta waktu untuk melakukan pelatihan 

ulang terhadap karyawan baru ketika karyawan tersebut mengundurkan diri. 

Salah satu contoh ketidaksesuaian penempatan karyawan pada pekerjaannya, 

diantaranyapada perusahaan jasa perbankan dimana seorang karyawan yang 

sifat kepribadiannya adalah pemalu, namun perusahaan menempatkannya di 

bagian pemasaran (marketing) ataupun layanan pelanggan (customer service) 

yang harus selalu menghadapi konsumen baik melalui tatap muka maupun 
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telepon sehingga karyawan tersebut tidak mampu melaksanakan waktu dalam 

bekerja, maka dari itu penting bagi perusahaan untuk mengetahui dimensi 

kerpribadian karyawannya agar dapat menentukan posisi yang tepat bagi 

karyawannya sehingga karyawan dapat bekerja dengan optimal sesuai dengan 

kemampuannya. 

Berdasarkan hasil survei yang telah dilakukan peneliti melalui hasil 

wawancara singkat dengan AuliaWardhani Selaku kepala cabang Bank 

Mandiri Purwokerto diketahui jika salah satu faktor yang seringkali menjadi 

permasalahan bagi karyawan bagian teller pada Bank Mandiri Cabang 

Purwokerto yaitu tingkat kecermatan dan fokus yang kurang dalam 

perhitungan jumlah uang yang seringkali dialami oleh karyawan teller. Hal ini 

seperti yang terlihat dalam tabel berikut ini: 

Tabel 1.1 

Atribut Penilaian Kinerja Karyawan 

Bagian Teller Bank Mandiri Cabang Purwokerto Tahun 2013-2015 

Keterangan 
Hasil Penilaian per Tahun 

2013 2014 2015 

Waktu penyelesaian pekerjaan Kurang Kurang Baik 

Akurasi Kurang Kurang Kurang 

Fokus Kurang Cukup Baik 

Sumber: Bank Mandiri Cabang Purwokerto, 2016 

 

Berdasarkan data yang tercantum pada tabel di atas maka diketahui 

bahwa penilaian kinerja karyawan bagian teller pada Bank Mandiri dilihat dari 

dari tiga hal yaitu waktu penyelesaian pekerjaan, akurasi dan fokus. Dari ketiga 

kriteria penilaian kinerja tersebut maka terlihat jika akurasi atau tingkat 

ketelitian dan kecermatan karyawan masih dalam kategori rendahkarena dari 
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tahun 2013 sampai tahun 2015 masih dalam kategori “kurang”. Kurangnya 

ketelitian (akurasi) teller dalam melakukan perhitungan jumlah uang yang 

sering dialami oleh teller bank bisa menjadi salah satu penghambat kinerja 

karyawan dimana pada saat seharusnya pekerjaan tersebut sudah selesai namun 

karena ada selisih dalam perhitungan dan laporan dalam komputer sehingga 

pada saat itu juga harus dicari dimana terjadinya selisih tersebut. 

Dilihat dari tingkat kerjasama karyawan di tempat kerja terlihat cukup 

harmonis dimana karyawan saling membantu dalam bekerja, terutama jika 

ditemukan adanya selisih dalam perhitungan karena jika salah satu karyawan 

belum menyelesaikan pekerjaannya maka karyawan yang lain juga tidak bisa 

pulang sehingga kerjsama yang baik diantara karyawan juga sangat diperlukan 

selain kemampuan individual dalam menyelesaikan pekerjaan. Latar belakang 

pendidikan yang berbeda dengan pekerjaan mendorong seorang karyawan 

untuk bertindak kurang aktif dan kurang cekatan dalam melaksanakan tugas. 

Kedisiplinan ini dipengaruhi oleh lemahnya stabilitas emosional, cara pandang 

terhadap ilmu pengetahuan dan kebiasaan hidup serta ketelitian (Van Der Walt 

2002). Berdasarkan wawancara menunjukan karyawan kurang memahami 

efisiensi dan efektifitas kerja bersikap pasif dalam mengalami pekerjaan 

kecenderungan untuk mengikuti aturan lama serta tidak ada kemauan membuat 

perubahan sehingga ketika terjadi kesalahan dalam memasukan data dengan 

waktu yang terbatas.Meskipun pada dasarnya karyawan bisa menerima setiap 

perubahan yang terjadi dalam perusahaan, namun karyawan cenderung masih 

berpegang pada aturan lama. 
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Selain itu kondisi stabilitas emosional karyawan yang kurang stabil 

membuat karyawan sering mengalami kecemasan dan depresi. Seseorang bisa 

mengalami rasa cemas apabila dia merasakan kekhawatiran diluar 

pekerjaanyang dapat mempengaruhi otak serta kinerja dalam mengerjakan 

suatu tugasnya sebagai karyawan seperti misalnya masalah dalam keluarga, 

mengingat sebagaian besar karyawan bagian teller adalah perempuan yang 

seringkali terbawa perasaan dalam menghadapi persoalan. Namun dengan 

makin bertambahnya usia maka diharapkan tingkat kedewasaannya juga 

semakin tinggi sehingga mampu mengendalikan stabilitas emosionalnya. 

Selain itu terjadinya selisih dalam perhitungan juga bisa menimbulkan depresi 

pada karyawan teller. Berdasarkan hasil observasi dapat diketahui terjadinya 

kesalahan yaitu selisih perhitungan pada Bank Mandiri Cabang Purwokerto 

yang diteliti sebagai berikut: 

 Tabel 1.2  

Frekuensi Terjadinya Kesalahan di Kantor Cabang Bank Mandiri 

Purwokerto Bulan September 2016 

No. 
Kantor Cabang Bank Mandiri 

Purwokerto 

Frekuensi Terjadinya 

Selisih 

1. Kantor Cabang Purwokerto 1 kali 

2. KCP PurwokertoUnsoed 2 kali 

3. KCM Kembaran 2 kali 

4. KCP MMU Sokaraja 1 kali 

5. KCP MMU Purwokerto 1 kali 

Sumber: Bank Mandiri Cabang Purwokerto, 2016 

 

Berdasarkan data yang tercantum pada tabel di atas dapat diketahui jika 

setiap kantor cabang Bank Mandiri pernah mengalami kejadiannya salahnya 

perhitungan, namun karyawan tetap berusaha berhati-hati dalam melakukan 
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pekerjaannya bahkan dengan adanya selisih tersebut membuat karyawan 

senantiasa berhati-hati dalam menerima dan menghitung uang yang diterima. 

Hal ini karena adanya tanggung jawab yang tinggi dari karyawan terhadap 

pekerjaannya.  

Pentingnya kepribadian individu dengan kinerja karyawan terutama 

dengan karirnya di perusahaan seperti halnya Bank Mandiri terlihat dari hasil 

penelitian Hartman (Wulandari, 2010) yang menunjukkan bahwa big five 

personality mampu memprediksi berbagai variabel karir, misalnya keyakinan 

dalam mengembangkan karir, proses pengambilan keputusan akan karir, 

kepuasan kerja dan sebagainya. Dengan demikian dapat diketahui jika 

kepribadian karyawan yang tercakup dalam big five personality akan 

mempengaruhi kinerja karyawan dalam perusahaan.  

Penelitian ini dilakukan pada karyawan Bank Mandiri mengingat 

sebagai perusahaan jasa yang salah satu fokus utama perusahaan adalah 

memberikan layanan yang terbaik pada nasabah menuntut karyawan untuk 

dapat bekerja optimal terutama dalam memberikan pelayanan pada nasabah. 

Dengan demikian perusahaan harus benar-benar mengetahui dan memahami 

dimensi kepribadian karyawannya sehingga dapat memberikan pekerjaan dan 

tugas yang tepat sesuai dengan kemampuan karyawan. Berdasarkan hasil 

pemikiran diatas, maka penulis tertarik untuk meneliti mengenai pengaruh 

sifat-sifat kepribadian yang tercakup dalam big five personality terhadap 

kinerja karyawan dengan judul “Pengaruh Kepribadian terhadap Kinerja 

Karyawan PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk Cabang Purwokerto”. 
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B. Rumusan Masalah 

Dalam penelitian ini mengangkat masalah tentang bagaimana pengaruh 

dimensi kepribadian yang tercakup dalam big five personality yang meliputi 

extroversion (keterbukaan terhadap lingkungan social dan fisik), emotional 

stability (stabilitas emosional), agreeableness (kesetujuan), conscientiousness 

(pengaturan diri), dan openness to experience (keterbukaan terhadap 

pengalaman) terhadap kinerja karyawan. Berdasarkan latar belakang masalah 

yang telah dikemukakan diatas, maka dapat disajikan beberapa masalah pokok: 

1. Bagaimana kinerja karyawan  pada PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk Cabang 

Purwokerto? 

2. Bagaimana dimensi (kepribadian keterbukaan terhadap lingkungan sosial 

dan fisik), (stabilitas emosional), (kesetujuan), (pengaturan diri), dan 

(keterbukaan terhadap pengalaman) pada karyawan PT. Bank Mandiri 

(Persero) Tbk Cabang Purwokerto? 

3. Apakah dimensi kepribadian (keterbukaan terhadap lingkungan sosial dan 

fisik) , (stabilitas emosional), (kesetujuan), (pengaturan diri),dan 

(keterbukaan terhadap pengalaman) berpengaruh secara bersama-sama 

terhadap kinerja pada karyawan PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk Cabang 

Purwokerto? 

4. Apakah dimensi kepribadian (keterbukaan terhadap lingkungan sosial dan 

fisik), (stabilitas emosional), (kesetujuan), (pengaturan diri), dan 

(keterbukaan terhadap pengalaman) berpengaruh secara individu terhadap 
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kinerja pada karyawan PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk Cabang 

Purwokerto? 

5. Dari dimensi kepribadian (keterbukaan terhadap lingkungan sosial dan 

fisik), (stabilitas emosional), (kesetujuan), (pengaturan diri) dan 

(keterbukaan terhadap pengalaman) manakah yang paling berpengaruh 

terhadap kinerja pada karyawan PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk Cabang 

Purwokerto? 

 

C. Batasan Masalah 

Batasan masalah diperlukan dalam penelitian ini agar penelitian fokus 

pada permasalahan yang dibahas, maka peneliti melakukan batasan masalah 

yaitu dimensi kepribadian keterbukaan terhadap lingkungan sosial dan fisik, 

stabilitas emosional, kesetujuan, pengaturan diri, dan keterbukaan terhadap 

pengalaman (Ivancevich, Konopaske, dan Matteson, 2006). Serangkaian 

perasaan dan perilaku yang relatif stabil yang secara signifikan telah dibentuk 

oleh faktor genetik dan faktor lingkungan. Kinerja karyawan menurut 

Mangkunegara (2005) adalah hasil kerja yang dilakukan secara kualitas 

maupun kuantitas yang dicapai oleh seorang karyawan dalam melaksanakan 

tugasnya. Penelitian dilakukan pada karyawanPT. Bank Mandiri (Persero) Tbk 

Cabang Purwokerto bagian teller yang berjumlah 32 orang. Karyawan bagian 

teller bertugas menerima setoran dari nasabah, dihitung dan kemudian diinput 

dalam sistem Bank Mandiri dan juga catatan nasabah.Sebagai teller maka 

karyawan dituntut untuk selalu teliti dalam menerima dan menghitung uang 

dari nasabah sehingga dituntut mempunyai tingkat akurasi yang tinggi. Selain 
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itu waktu penyelesaian pekerjaan dan juga fokus karyawan terhadap 

pekerjaannya juga akan mempengaruhi keberhasilan karyawan menyelesaikan 

pekerjaan. Sehingga kinerja karyawan bagian teller ditentukan oleh tiga faktor 

yaitu waktu penyelesaian pekerjaan, akurasi dan fokus. 

 

D. Tujuan penelitian 

Adapun maksud dan tujuan dari penelitian ini berdasarkan dari rumusan 

masalah yang telah dibuat yaitu: 

1. Untuk mendiskripsikan kinerja karyawan  pada PT. Bank Mandiri (Persero) 

Tbk Cabang Purwokerto. 

2. Untuk mendeskripsikan dimensi kepribadian (keterbukaan terhadap 

lingkungan sosial dan fisik), (stabilitas emosional), (kesetujuan), 

(pengaturan diri),dan (keterbukaan terhadap pengalaman) pada karyawan 

PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk Cabang Purwokerto. 

3. Untuk mengetahui pengaruh dimensi (kepribadian keterbukaan terhadap 

lingkungan sosial dan fisik), (stabilitas emosional), (kesetujuan), 

(pengaturan diri), dan (keterbukaan terhadap pengalaman) secara bersama-

sama terhadap kinerja pada karyawan PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk 

Cabang Purwokerto. 

4. Untuk mengetahui pengaruh dimensi (kepribadian keterbukaan terhadap 

lingkungan sosial dan fisik), (stabilitas emosional), (kesetujuan), 

(pengaturan diri), dan (keterbukaan terhadap pengalaman) secara individu 

terhadap kinerja pada karyawan PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk Cabang 

Purwokerto. 
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5. Untuk mengetahui dimensi kepribadian (keterbukaan terhadap lingkungan 

sosial dan fisik), (stabilitas emosional), (kesetujuan), (pengaturan diri) dan 

(keterbukaan terhadap pengalaman) yang lebih dominan terhadap kinerja 

pada karyawan PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk Cabang Purwokerto. 

 

E. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan beberapa manfaat antara 

lain sebagai berikut: 

1. Bagi peneliti selanjutnya 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi pengetahuan 

akademik dan dapat dijadikan sebagai landasan acuan dalam penelitian di 

bidang manajemen sumber daya manusia khususnya mengenai dimensi 

kepribadian. 

2. Bagi Perusahaan 

Penelitian dapat berguna sebagai bahan masukan dan pertimbangan bagi 

perusahaan dalam mengelola sumber daya manusia yang dimiliki terutama 

untuk mendapatkan karyawan yang tepat pada posisi yang tepat (the right 

man in the right place) dengan memperhatikan dimensi kepribadian 

karyawan. 

 

 

 

 

 


