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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang Penelitian 

Sumber daya manusia atau SDM merupakan peran utama dalam sebuah 

perusahaan. Menurut Idris (2016:100) bahwa sumber daya manusia (SDM) dalam 

sebuah manajemen memiliki peranan yang strategis atau dapat dikatakan bahwa sumber 

daya manusia merupakan kunci keberhasilan dari sebuah manajemen perusahaan dalam 

melaksanakan berbagai aktivitas untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan oleh 

perusahaan. 

Sumber daya manusia merupakan salah satu faktor yang paling penting dalam 

menunjang keberhasilan setiap perusahaan, karena hampir seluruh kegiatan opersional 

perusahaan dijalankan oleh manusia. Oleh karena itu perusahaan harus mampu 

membentuk sumber daya manusianya untuk terampil dan ahli dibidangnya sehingga 

tujuan perusahaan dapat tercapai sesuai waktu yang telah di tetapkan. 

Permasalahan mengenai kinerja merupakan permasalahan yang akan selalu 

dihadapi oleh perusahaan, karena itu perusahaan perlu mengetahui faktor- faktor yang 

mempengaruhi kinerja Karyawan. Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kinerja 

karyawan tersebut akan membuat perusahaan dapat mengambil berbagai kebijakan yang 

diperlukan, sehingga dapat meningkatkan kinerja karyawannya agar sesuai dengan 

harapan perusahaan.  Menurut Mangkunegara dalam Masram (2017:139), kinerja adalah 

hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seseorang karyawan dalam 

melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggungjawab yang diberikan kepadanya. 

Kinerja adalah tentang apa yang dikerjakan dan bagaimana mengerjakannya.  
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Suatu perusahaan dibentuk untuk suatu tujuan tertentu, kompetensi 

merupakan modal dasar untuk mencapai tujuan. Sumber daya manusia yang 

memiliki kompetensi tinggi sangat berguna untuk membantu organisasi 

meningkatkan kinerjanya. Kompetensi dapat digunakan sebagai kriteria utama 

untuk menentukan hasil kinerja seseorang. Hal ini didukung oleh pendapat 

Wibowo (2010: 324) yang menyatakan bahwa bahwa kompetensi adalah suatu 

kemampuan untuk melaksanakan atau melakukan suatu pekerjaan atau tugas yang 

dilandasi atas ketrampilan dan pengetahuan serta didukung oleh sikap kerja yang 

dituntut oleh pekerjaan tersebut. Dengan demikian, kompetensi menunjukkan 

keterampilan atau pengetahuan yang dicirikan oleh profesionalisme dalam suatu 

bidang tertentu sebagai sesuatu yang terpenting, sebagai unggulan bidang tersebut. 

Perusahaan membutuhkan karyawan yang dalam menyelesaikan pekerjaannya 

memiliki semangat kerja yang tinggi, untuk dari itu motivasi merupakan 

serangkaian sikap dan nilai – nilai yang mempengaruhi individu untuk mencapai 

sesuatu sesuai dengan tujuan individu. Sikap dan nilai tersebut merupakan suatu 

yang invisible dan memberikan kekuatan yang mendorong individu untuk 

bertingkah laku dalam mencapai tujuan. Setiap organisasi tentu ingin mencapai 

tujuan. Untuk mencapai tujuan tersebut, peranan manusia yang terlibat di 

dalamnya sangat penting. Menurut (Sunyoto, 2012:11) bahwa motivasi 

merupakan sebuah dorongan yang tumbuh dalam diri seseorang. Baik yang 

berasal dari dalam maupun dari luar dirinya ntuk melakukan suatu pekerjaan 

dengan semangat tinggi menggunakan semua kemampuan dan ketrampilan yang 

dimilikinya guna mencapai tujuan organisasi. Untuk menggerakan manusia agar 
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sesuai dengan yang dikehendaki organisasi, maka haruslah dipahami motivasi 

manusia yang bekerja di dalam organisasi tersebut, karena motivasi inilah yang 

menentukan perilaku orang – orang untuk bekerja, atau dengan kata lain perilaku 

cerminan paling sederhana dari motivasi.  

Berikut Tabel data mengenai Target Kredit Bank BTPN Tasikmalaya 

periode 2019-2021 

Tabel 1.1 Target Kredit Marketing Bank BTPN Tasikmalaya 

Tahun Target Realisasi Pencapaian 

2019 Rp. 6.000.000.000 Rp. 5.850.000.000 96,50% 

2020 Rp. 6.000.000.000 Rp. 5.700.000.000 94% 

2021 Rp. 6.000.000.000 Rp. 4.300.000.000 70,66% 

 

Berdasarkan tabel diatas, karyawan marketing masih dikatakan belum 

mencapai 100% sehingga dikatakan belum maksimal dalam memenuhi target 

yang telah ditentukan oleh perusahaan. Hal ini disebabkan menurunnya kinerjanya 

yang dilandasi kurangnya motivasi dan kompetensi yang dimiliki karyawan dalam 

melakukan pekerjaannya. 

Berikut data mengenai penilaian kinerja bagian operation bank BTPN 

Tasikmalaya. 

Tabel 1.2 Data Penilaian Kinerja atau Key Performance 

Indicator Operation 

 

Aspek 

Penilaian 

Tahun 

2019 2020 2021 

Target 

Pencapaian 

Penilaian 

Pencapaian 

Target 

Pencapaian 

Penilaian 

Pencapaian 

Target 

Pencapaian 

Penilaian 

Pencapaian 

Quality 

system 

asessment 

10% 4 10% 4 10% 3 

SPTB 10% 3 10% 4 10% 3 
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Otentikasi 

mandiri 

5% 3 5% 3 5% 3 

Card 

Recarding 

5% 3 5% 4 5% 3 

Cross 

Selling 

5% 4 5% 3 5% 3 

Asessment 

Quality 

Asurance 

20% 3 20% 3 20% 4 

Opname 

jaminan 

10% 4 10% 4 10% 4 

Management 

GL 

10% 4 10% 3 10% 3 

KYC/ 

Pengkinian 

Data 

10% 3 10% 4 10% 4 

Ujian/ 

Upskiling 

5% 3 5% 3 5% 3 

Sumber : Bank BTPN Tasikmalaya 

Skala Penilaian  1-5 

Sangat buruk : 1 

Buruk  : 2 

Cukup  : 3 

Baik  : 4 

Sangat Baik : 5 

Berdasarkan tabel 1.2 diatas menunjukkan bahwa karyawan operation masih 

belum mampu menjalankan tugas sesuai dengan target yang telah di tentukan oleh 

perusahaan dan sisanya banyak yang belum dapat memaksimalkan target. Hal ini 

dapat diidentifikasi bahwa karyawan kurang memotivasi dirinya sendiri untuk lebih 

baik lagi serta belum memaksimalkan kinerjanya.  

Bank BTPN merupakan bank devisa hasil penggabungan usaha PT Bank 

Tabungan Pensiunan Nasional Tbk (BTPN) dengan PT Bank Sumitomo Mitsui 

Indonesia (SMBCI). Bank BTPN memfokuskan diri untuk melayani segmen mass 

market yang terdiri dari para pensiunan, pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah 

(UMKM), komunitas prasejahtera produktif; segmen consuming class, serta segmen 

korporasi. Dimana karyawan adalah peran yang strategis didalam perusahaan yaitu 
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sebagai pemikir, perencana, dan pengendali aktivitas perusahaan karena memiliki 

bakat, tenaga dan kreatifitas yang sangat dibutuhkan oleh perusahaan untuk mencapai 

tujuan. 

Bank BTPN cabang Tasikmalaya sendiri memiliki karyawan di bidang 

marketing dan operation dengan jumlah 27 orang diantaranya lulusan D3 Perbankan 4 

orang lulusan S1 Ekonomi 8 orang lulusan S1 FKIP 6 orang lulusan S1 Teknik 2 

orang dan lulusan S1 FISIP 7 orang. Dari data tersebut diketahui bahwa beberapa 

karyawan bukan berasal dari pendidikan berbasis ekonomi/perbankan. Hal ini tentu 

saja kurang sesuai dengan kriteria karyawan bank BTPN yang merupakan Lembaga 

keuangan. Sudah seharusnya bank BTPN memiliki karyawan dengan latar belakang 

Pendidikan ekonomi agar dapat mempermudah pekerjaan di bidangnya, apalagi 

kayawan di bidang marketing dan operation sangat membutuhkan basic dasar dari 

keuangan itu sendiri. Hal tersebut menunjukkan kompetensi yang dimiliki karyawan 

belum maksimal untuk menunjang kinerjanya. Oleh karena itu, demi tercapainya 

tujuan perusahaan, karyawan memerlukan kompetensi yang tinggi dan motivasi agar 

dapat meningkatkan kinerjanya. 

Berdasarkan uraian di atas peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan 

judul “Pengaruh Kompetensi Sumber daya manusia dan Motivasi terhadap Kinerja 

Karyawan (Studi kasus pada Karyawan marketing dan operation Bank BTPN 

Tasikmalaya).
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1.2 Identifikasi Masalah 

Berdasarkan pokok masalah yang telah diuraikan dalam latar belakang yaitu 

mengenai pengaruh kompetensi sumber daya manusia dan motivasi terhadap 

kinerja karyawa, maka masalah pokok dapat diidentifikasi sebagai berikut: 

1. Bagaimana kompetensi sumber daya manusia karyawan marketing dan 

operation Bank BTPN Tasikmalaya? 

2. Bagaimana Motivasi karyawan marketing dan operation bank BTPN 

Tasikmalaya? 

3. Bagaimana Kinerja Karyawan marketing dan operation bank BTPN 

Tasikmalaya? 

4. Bagaimana pengaruh kompetensi sumber daya manusia dan motivasi secara 

Bersama-sama terhadap kinerja karyawan marketing dan operation bank 

BTPN Tasikmalaya? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan identifikasi masalah yang telah di kemukakan, maka penelitian 

ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis mengenai: 

1. Kompetensi sumber daya manusia Karyawan marketing dan operation bank 

BTPN Tasikmalaya. 

2. Motivasi karyawan marketing dan operation bank BTPN Tasikmalaya. 

3. Kinerja karyawan marketing dan operation bank Tasikmalaya.  
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4. Pengaruh kompetensi sumber daya manusia dan motivasi secara Bersama-

sama terhadap kinerja karyawan marketing dan operation bank BTPN 

Tasikmalaya. 

 

1.4 Kegunaan Hasil Penelitian 

Hasil Penelitiaan ini diharapkan berguna, baik secara teoritis maupun 

secara praktis 

Adapun manfaat dari penelitian ini: 

1. Manfaat Teoritis 

a. Dapat memberikan sumbangan bagi ilmu pengetahuan terutama dalam 

bidang ilmu manajemen aspek sumber daya manusia (SDM tentang pengaruh 

kompetensi dan motivasi terhadap kinerja karyawan.  

b. Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan acuan dan bahan 

pertimbangan bagi peneliti selanjutnya. 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi peneliti  

Dapat menambah wawasan dan pengetahuan sekaligus pengalaman selama 

melakukan studi di Universitas Siliwangi, dan sebagai syarat memperoleh 

gelar sarjana Manajemen. 

b. Bagi Perusahaan 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan saran yang dapat 

digunakan sebagai bahan pertimbangan Bank BTPN kota Tasikmalaya dalam 

meningkatkan kinerja karyawan. 
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c. Bagi Universitas Siliwangi 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai referensi 

perpustakaan, bahan bacaan bagi mahasiswa dan dapat mengaplikasikan ilmu 

pengetahuan khususnya terhadap ilmu manajemen Sumber Daya Manusia 

serta dapat menjadi referensi bagi peneliti selanjutnya, terutama dalam 

masalah pengetahuan manajemen dan kemampuan terhadap kinerja 

karyawan. 

 

1.5 Lokasi dan Jadwal Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di Bank BTPN Kantor Cabang Tasikmalaya Jl. 

KH.Z. Mustofa 289 Tasikmalaya, Kota Tasikmalaya, Jawa Barat 46115. 

Penelitian ini dilaksanakan selama 11 bulan yaitu mulai bulan Juli 2021 sampai 

dengan bulan Mei 2022. Adapun jadwal penelitian terlampir.


