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Indonesia Banking School 

 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 
 

Pada bulan Maret 2020 adalah awal mula masuknya virus corona (covid-19) 

di Indonesia sehingga Pemerintah Indonesia terus menerapkan langkah-langkah 

untuk menghambat penyebaran virus corona (covid-19). Presiden Indonesia Bapak 

Ir. H. Joko Widodo menyampaikan bahwa Pemerintah telah menetapkan virus 

corona (covid-19) sebagai jenis penyakit dan faktor risiko yang menimbulkan 

kedaruratan kesehatan masyarakat sehingga Pemerintah menarik rem darurat. 

Untuk mengatasi dampak penyebaran virus tersebut, Bapak Presiden Republik 

Indonesia Ir. H. Joko Widodo telah memutuskan dalam Rapat Kabinet bahwa opsi 

yang dipilih adalah Pembatasan Sosial Berskala Besar atau PSBB disampaikan oleh 

Humas Sekretariat Kabinet Republik Indonesia (2020). Hal tesebut juga mendapat 

dukungan langsung dari Bapak Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan 

Energi Provinsi DKI Jakarta dengan mengeluarkan surat edaran oleh Dinas Tenaga 

Kerja Transmigrasi dan Energi (2020) tentang penghentian sementara kegiatan 

perkantoran dalam rangka mencegah penyebaran wabah virus corona (covid-19) 

pada 20 Maret 2020. Penerapan pembatasan sosial berskala besar tersebut 

menyebabkan dampak yang buruk bagi beberapa sektor bisnis di Indonesia. Banyak 

perusahaan yang mengambil kebijakan untuk mengurangi jumlah tenaga kerja guna 

tetap bertahan dan beroperasi di tengah wabah virus corona (covid-19). 

Fenoma ini didukung juga dengan pernyataan dari Kementerian 
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ketenagakerjaan yang dikutip dari CNN Indonesia bahwa jumlah pekerja yang 

terkena pemutusan hubungan kerja dan dirumahkan akibat virus conona (covid-19) 

mencapai 3,06 juta orang data tersebut per 27 Mei 2020 CNN Indonesia (2020). 

Dalam wawancara yang dilakukan pada bulan April 2020 secara singkat dengan 

narasumber yaitu Group Sales Manager divisi Cards and Payments Bank X di 

Jakarta, narasumber menginformasikan bahwa Bank X khususnya pada bagian 

Cards and Payments mengalami dampak yang cukup berat akibat dari pandemi 

covid-19. Hal tersebut dikarenakan Bank X menerapkan kebijakan untuk 

melakukan penghentian recruitment karyawan untuk sementara ditengah pandemi 

virus corona (covid-19) dan mengurangi jumlah karyawan kontrak. Sehingga saat 

ini total keseluruhan karyawan pada bagian Cards and Payments adalah 250 orang. 

Hal tersebut dilakukan agar dapat membantu mengurangi biaya dan meningkatkan 

efisiensi biaya guna tetap bertahan dan beroperasi ditengah pandemi covid-19. 

Namun disisi lain Divisi Cards and Payments tetap harus berusaha untuk mencapai 

target perusahaan dengan mengupayakan dan meningkatkan performance dari total 

keseluruhan karyawan divisi Cards and Payments yang ada. 

Dikutip dari web page Berita Satu, Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa 

Keuangan yaitu Bapak Wimboh Santoso memprediksi bahwa pertumbuhan kredit 

Indonesia pada tahun 2020 tumbuh hanya sebesar 3% - 4% sangat berbeda dengan 

realisasi pertumbuhan kredit pada tahun 2019 yaitu tumbuh sebesar 6,08% hal ini 

terjadi dikarenakan aktivitas bisnis di Indonesia belum begitu bergerak. Pernyataan 

ini disampaikan Bapak Wimboh Santoso dalam diskusi yang digelar Institute for 

Development of Economic and Finance (IDEF) pada hari Kamis, 27 Juli 2020 di 
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Jakarta yang diberitakan oleh Herman/Fer dalam Berita Satu (2020). Salah satu 

bisnis yang terkena dampak dari penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar 

(PSBB) adalah bisnis kartu kredit. Pertumbuhan pada bisnis tersebut mengalami 

penurunan yang cukup signifikan. Data penurunan tersebut dapat dilihat dalam 

perhitungan yang dilakukan oleh Asosiasi Kartu Kredit Indonesia. Yang mana 

Asosiasi ini terdiri dari 26 Bank dan Lembaga Keuangan. Penurunan pada bisnis 

kartu kredit dapat dilihat pada tabel dibawah ini: 

Tabel 1.1 Credit Card Growth pada tahun 2016 sampai 2020 

 
 

Tahun 

 
Jumlah Kartu 

Kredit 

 
Jumlah Transaksi 

Kartu Kredit 

 
Nilai Transaksi Kartu 

Kredit (Rupiah) 

2016 17.406.327 297.661.974 272.950.051 

2017 17.244.127 319.291.747 288.912.875 

2018 17.275.128 330.145.675 305.201.319 

2019 17.487.057 340.248.590 332.644.750 

2020 17.469.264 268.209.725 231.553.111 

Sumber : Asosiasi Kartu Kredit Indonesia (2020) 

 
Bank X merupakan anggota dalam Asosiasi Kartu Kredit Indonesia yang 

mana Bank X juga turut mengalami penurunan dalam penjualan maupun 

pencetakan kartu kreditnya. Data penurunan jumlah pencetakan kartu kredit Bank 

X dilihat dari data pada tahun 2017 sampai dengan tahun 2020. Data penurunan 

tersebut dapat dilihat pada tabel dibawah ini: 
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Tabel 1.2 Penjualan Kartu Kredit Bank X 2017 sampai 2020 

 

 

 
TAHUN 

PENJUALAN BERDASARKAN JENIS 

KARTU 

 
 

GRAND 

TOTAL 
PRVI 

CARD 

 
PL CARD 

O 

CARD 

 
L CARD 

 

Y CARD 

 

 
2017 

 

4.760 

Kartu 

 

3.435 

Kartu 

 
 

2.687 

Kartu 

 
 

4.412 

Kartu 

 
 

Belum 

Dikeluarkan 

 

 
15.294 Kartu 

 

 

2018 

 

 
3.671 

Kartu 

 

 
3.109 

Kartu 

 

 
3.034 

Kartu 

 

 
4.864 

Kartu 

 

 
6.708 

Kartu 

 

 

21.368 Kartu 

 

 

2019 

 

 
2.369 

Kartu 

 

 
2.562 

Kartu 

 

 
1.692 

Kartu 

 

 
4.812 

Kartu 

 

 
8.987 

Kartu 

 

 

20.422 Kartu 

 
Sampai 

Juli 2020 

 
1398 

Kartu 

 

1249 Kartu 

 
1343 

Kartu 

 
2241 

Kartu 

 

5789 Kartu 

 

11,733 Kartu 

Sumber : Internal Bank X (2020) 

 
 

Dapat di lihat pada tabel 1.2 terjadi penurunan penjualan dari setiap jenis 

kartu yang diterbitkan oleh Bank X, menurut Group Sales Manager divisi Cards 

and Payments Bank X hal ini terjadi dikarenakan adanya pengurangan karyawan 

yang dilakukan sehingga mempengaruhi jumlah performance karyawan Bank X 

dalam penjualan kartu. Aturan Pembatasan Sosial Berskala Besar juga 

mempersempit gerak Bank X dalam melakukan pemasaran kartu kreditnya. 

Sehingga dalam situasi ini Bank X diharapkan mampu mengoptimalkan setiap 

potensi dari Team Cards and Payments yang ada untuk meningkatkan employee 

performance ditengah pandemi covid-19. Fenomena ini menarik penulis untuk 

meneliti bagaimana strategi yang dilakukan Bank X untuk tetap dapat 
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meningkatkan employee performance ditengah pandemi covid-19 yang sedang 

terjadi saat ini dan mencapai tujuan Bank X dalam target penjualan kartu tahun 

2020. Untuk mencapai tujuan perusahaan sangat dipengaruhi oleh sumber daya 

manusia yang dimiliki. Karena sumber daya manusia merupakan unsur yang sangat 

penting dalam menentukan keberhasilan suatu perusahaan. Hal ini sangat 

memerlukan perhatian tersendiri, karena banyak faktor-faktor yang akan 

mempengaruhi prestasi kerja, dedikasi, dan loyalitas karyawaan terhadap pekerjaan 

dan perusahaannya. Sehingga perusahaan harus dapat membuat strategi-strategi 

yang baik dan dapat mendorong karyawan untuk mengembangkan dan 

mengoptimalkan potensi yang dimilikinya (Hendri, 2019) 

Hubungan antara karyawan dan perusahaan merupakan hal yang sangat 

penting karena apabila hubungan terjalin dengan baik maka akan menciptakan feed 

back yang sangat baik antara karyawan dan perusahaan (Meutiea, 2020). Learning 

Organization merupakan salah satu faktor yang dapat memberikan keunggulan bagi 

perusahaan dan membuat perusahaan berbeda dari pesaing lainnya. Learning 

Organization mengartikan bahwa perusahaan sangat perlu untuk fokus kepada 

“belajar” sebagai aspek penting dalam nilai, visi, misi, dan tujuan perusahaan. Hal 

ini mangacu pada pembelajaran individual maupun kelompok (Khan et al., 2012). 

Organizational Commitment dan Job Satisfaction adalah hal yang 

berhubungan dengan sikap dan mendapat perhatian dari beberapa peniliti diseluruh 

dunia. Hal ini dikarenakan organizational commitment yang tinggi dan job 

satisfaction yang tinggi akan berkontribusi banyak bagi produktivitas (Syed 

Mohammad Azeem, 2010). Elemen penting dari temuan ini adalah bahwa dampak 
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dari strategi ini akan lebih efektif ketika karyawan menyadari bahwa perusahaan 

peduli terhadap mereka dan hal itu akan mampu meningkatkan kinerja karyawan 

(Fu & Deshpande, 2014). 

Perusahaan yang membuat organizational learning yang baik akan 

meningkatkan job satisfaction karyawan dan ini menyebabkan peningkatan kinerja 

karyawan. Organizational learning yang baik dimana karyawan diberikan 

pembekalan untuk mendapat pembelajaran dan pelatihan guna mengembangkan 

kemampuannya, hal ini dianggap sebagai perwujudan dari rasa sayang perusahaan 

terhadap karyawan. Hal tersebut akan menciptakan perasaan berharga dan 

diperhatikan serta karyawan akan merasa puas terhadap pekerjaannya dan akan 

berusaha untuk memberikan kinerja yang baik sebagai pengganti dari apa yang telah 

karyawan rasakan dari perusahaan (Hendri, 2019). 

Dalam penelitian yang dilakukan sebelumnya ditemukan bahwa organizational 

learning, job satisfaction, dan organizational commitment memiliki pengaruh yang 

signifikan terhadap employee performance. Yang mana penelitian tersebut 

dilakukan pada karyawan PTPN diwilayah Kalimantan Barat Indonesia. Penelitian 

ini akan mengisi saran dari penelitian tersebut, dalam penelitian yang dilakukan 

oleh (Hendri, 2019) menyarankan untuk dilakukannya penelitian lebih lanjut 

kepada karyawan dengan sektor bisnis yang berbeda serta wilayah yang berbeda. 

Berdasarkan uraian-uraian diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan 

penelitian mengenai “Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Employee 

Performance Ditengah Pandemi Covid-19 (Studi pada karyawan tetap bagian 

Cards and Payments Bank X Di Jakarta)” 
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1.2 Ruang Lingkup Penelitian 

 

1. Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian terdahulu yaitu “The 

Mediation Effect of Job Satisfaction and Organizational Commitment on 

The Organizational Learning Effect of The Employee Performance” 

(Hendri, 2019). Penelitian ini dilakukan pada industri perbankan pada PT 

Bank X Indonesia Tbk di Jakarta Indonesia sangat berbeda dengan 

penelitian terdahulu yang mana dilakukan pada industri perkebunan yaitu 

PTPN XIII (perseroan terbatas) di Kalimantan Barat Indonesia. 

2. Variabel independen dalam penelitian ini adalah Organization Learning 

variabel ini dipilih karena memberikan pengaruh yang signifikan kepada 

variabel dependen. Variabel dependen yang terkait dengan variabel 

independen ini adalah Employee Performance. Terdapat pula variabel yang 

mempengaruhi hubungan antara variabel independen dan variabel dependen 

yaitu Job Satisfation dan Organization Commitment. 

3. Objek penelitian adalah seluruh karyawan tetap dengan masa kerja diatas 

satu tahun pada bagian Cards and Payments Bank X di Jakarta. Penelitian ini 

akan mengukur faktor-faktor yang mempengaruhi Employee Performance 

yaitu Organizational Learning, Job Satisfation dan Organizational 

Commitment. 

 

1.3 Identifikasi Masalah 

 

Kebijakan pemerintah Indonesia dalam upaya pemutusan penyeberan virus 

corona adalah dengan aturan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Dampak 

dari Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) menyebabkan banyak aktivitas 
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bisnis terhambat atau ada juga yang berhenti untuk sementara. Banyak perusahaan 

yang melakukan pengurangan karyawan dengan tujuan agar dapat menurunkan 

pengeluaran dan agar kegiatan perusahaan tetap berjalan. Fenomena ini membuat 

perusahaan harus dapat mengoptimalkan potensi dan kinerja dari setiap karyawan 

yang tersisa. 

Untuk meningkatkan kinerja karyawan, perusahaan harus memperhatikan dan 

menjamin faktor-faktor yang mempengaruhi employee performance. Dengan 

faktor-faktor tersebut antara lain adalah Organizational learning, Job satisfaction, 

Organizational commitment. 

1.4 Rumusan Masalah 
 

Berdasarkan latar belakang dan fenomena yang terjadi pada PT Bank X serta 

hasil penelitian terdahulu yang dilakukan (Hendri, 2019) replikasi dari penelitian 

tersebut diharapkan menjawab saran penelitian lanjut. Oleh karena itu rumusan 

masalah yang diajukan dalam penelitian ini yaitu: 

1. Apakah Organizational Learning berpengaruh terhadap Job Satisfaction 

pada karyawan tetap bagian Cards and Payments Bank X di Jakarta 

2. Apakah Organizational Learning berpengaruh terhadap Organizational 

Commitment pada karyawan tetap bagian Cards and Payments Bank X di 

Jakarta? 

3. Apakah Organizational Learning berpengaruh terhadap Employee 

Performance pada karyawan tetap bagian Cards and Payments Bank X di 

Jakarta? 

4. Apakah Job Satisfaction berpengaruh terhadap Employee Performance pada 

Faktor - Faktor Yang.., Henny Br Tambunan, Ma.-IBS, 2021 
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karyawan tetap bagian Cards and Payments Bank X di Jakarta? 

5. Apakah Organizational Commitment berpengaruh terhadap Employee 

Performance pada karyawan tetap bagian Cards and Payments Bank X di 

Jakarta? 

 

1.5 Pembatasan Masalah 

 

Karena luasnya pembahasan dan pandangan terhadap variabel-variabel yang 

mempengaruhi employee performance. Maka penulis memfokuskan dan membatasi 

ruang lingkup dalam penelitian ini yakni sebagai berikut: 

1. Penelitian ini dibatasi dengan empat variable yaitu Organizational 

Learning, Organizational Commitment, Job Satisfaction dan Employee 

Performance. 

2. Pembatasan juga dilakukan pada segi responden, responden dalam 

penelitian ini adalah adalah seluruh karyawan tetap dengan masa kerja diatas 

satu tahun pada bagian Cards and Payments Bank X di Jakarta. 

1.6 Tujuan Penelitian 
 

Berdasarkan latar belakang dan fenomena-fenomena penelitian yang telah 

diuraikan sebelumnya, maka tujuan dalam penilitian ini untuk: 

1. Untuk mengetahui dan menganalisis apakah terdapat pengaruh dari 

Organizational Learning terhadap Job Satisfaction pada karyawan tetap 

bagian Cards and Payments Bank X di Jakarta. 

2. Untuk mengetahui dan menganalisis apakah terdapat pengaruh dari 

Organizational Learning terhadap Organizational Commitment pada 

karyawan tetap bagian Cards and Payments Bank X di Jakarta. 
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3. Untuk mengetahui dan menganalisis apakah terdapat pengaruh dari 

Organizational Learning terhadap Employee Performance pada karyawan 

tetap bagian Cards and Paymnets Bank X di Jakarta. 

4. Untuk mengetahui dan menganalisis apakah terdapat pengaruh dari Job 

Satisfaction terhadap Employee Performance pada karyawan tetap bagian 

Cards and Paymnets Bank X di Jakarta. 

5. Untuk mengetahui dan menganalisis apakah terdapat pengaruh dari 

Organizational Commitment terhadap Employee Performance pada 

karyawan tetap bagian Cards and Payments Bank X di Jakarta. 

1.7 Manfaat Penelitian 

 

Penelitian diharapkan tidak hanya bermanfaat sebagai karya tulis ilmiah saja, 

namun memiliki manfaat lain yaitu: 

1. Bagi Penulis 

Penelitian ini diharapkan mampu menambah pengetahuan dan pemahaman bagi 

penulis dalam bidang sumber daya manusia yang akan digunakan kelak, serta dapat 

membuktikan teori-teori yang terkait. 

2. Bagi Akademisi 

Penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam bidang pendidikan 

khususnya ilmu manajemen sumber daya manusia. Serta penelitian ini diharapkan 

dapat memberikan gambaran yang mendalam tentang pengaruh Organizational 

Learning, Job Satisfaction dan Organizational Commitment terhadap Employee 

Performance. Dan juga penelitian ini diharapkan dapat menjadi refrensi untuk 

penelitian lebih lanjut. 
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3. Bagi Praktisi 

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi refrensi bagi perusahaan dalam 

memanajemen sumber daya manusia yang dimiliki. Serta penelitian diharapkan 

dapat membantu menjawab permasalahan yang ada di perusahaan terkait dengan 

pengaruh Organizational Learning, Job Satisfaction dan Organizational 

Commitment terhadap Employee Performance. 

1.8 Sistematika Penulisan  

BAB I PENDAHULUAN 

Pada bab ini berisi tentang pembahasan mengenai latar belakang tentang fenoma 

yang dialami Bank X dan uraian-uraian fenoma dari penelitian terduhulu, ruang 

lingkup penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian serta 

sistematika penulisan. 

 

BAB II LANDASAN TEORI 

Bab ini berisikan tentang pembahasan mengenai teori-teori yang digunakan dan 

terkait dalam penelitian, hasil penelitian terdahulu yang mendasari penilitian ini, 

hubungan antar variabel, hipotesa dan kerangka penelitian. 

 

BAB III METODOLOGI PENELITIAN 

Bab ini berisikan tentang pembahasan mengenai definisi dan indikator 

variabel yang diteliti, populsai, sampel, data yang akan diolah, metode 

pengumpulan data, serta analisis data. 
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BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN 

Bab ini berisikan tentang pembahasan mengenai gambaran objek penelitian yaitu 

PT Bank X, analisis dan pembahasan gambaran umum responden serta analisis, 

hasil uji dalam penelitian, dan pembahasan pengembangan hasil penelitian dengan 

teori terkait. 

 

BAB V PENUTUP 

Bab ini berisikan tentang pembahasan mengenai kesimpulan dari bab-bab 

sebelumnya, serta saran-saran kepada pihak yang terkait dan saran bagi penelitian 

selanjutnya. 
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