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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Bank merupakan salah satu lembaga keuangan atau perusahaan yang 

bergerak di bidang keuangan yang bertugas menghimpun dana dari masyarakat 

dan menyalurkannya dalam bentuk kredit atau jasa-jasa bank lainnya. Saat ini, 

lembaga keuangan dalam bentuk bank memiliki peran yang sangat penting. 

Semua kegiatan ekonomi hampir tidak mungkin terhindar dari peran perbankan. 

PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk merupakan salah satu perbankan milik 

negara (BUMN) yang terdapat di Indonesia. Berdiri pada tanggal 2 Oktober 1998 

sebagai bagian dari program restrukturisasi perbankan yang dilaksanakan oleh 

Pemerintah Indonesia. Pada bulan Juli 1999, empat bank milik Pemerintah yaitu, 

Bank Bumidaya, Bank Ekspor Impor Indonesia dan Bank Pembangunan 

Indonesia, bergabung menjadi Bank Mandiri. Sejak didirikan, PT. Bank Mandiri 

(Persero) Tbk terus bertekad untuk membentuk tim manajemen yang handal dan 

profesional serta bekerja berdasarkan prinsip-prinsip good corporate governance, 

pengawasan dan kepatuhan yang sesuai standar internasional dengan visi dan 

misinya. Visi PT. Bank Mandiri (Persero) adalah “Menjadi Lembaga Keuangan 

Indonesia yang paling dikagumi dan selalu progresif” dan misi: (1) Berorientasi 

pada pemenuhan kebutuhan pasar. (2) Mengembangkan sumber daya manusia 

professional. (3) Memberi keuntungan yang maksimal bagi stakeholder. (4) 

Melaksanakan manajemen terbuka (5) Peduli terhadap kepentingan masyarakat 

dan lingkungan. 

PT. Bank Mandiri (Persero) berkomitmen membangun hubungan jangka 

panjang yang didasari atas kepercayaan baik dengan nasabah bisnis maupun 

perseorangan. PT. Bank Mandiri (Persero) melayani seluruh nasabah dengan 



2 
 

standar layanan internasional melalui penyediaan solusi keuangan yang inovatif. 

PT. Bank Mandiri (Persero) ingin dikenal karena kinerja, sumber daya manusia 

dan kerjasama tim yang terbaik. Dengan mewujudkan pertumbuhan dan 

kesuksesan bagi pelanggan, PT. Bank Mandiri (Persero) mengambil peran aktif 

dalam mendorong pertumbuhan jangka panjang Indonesia dan selalu 

menghasilkan imbal balik yang tinggi secara konsisten bagi pemegang saham. 

Dengan Budaya TIPCE: 

1. Trust 

Membangun keyakinan dan sangka baik diantara stakeholders dalam 

hubungan yang tulus dan terbuka berdasarkan kehandalan. 

2. Integrity 

Setiap saat berpikir, berkata dan berperilaku terpuji, menjaga martabat serta 

menjunjung tinggi kode etik profesi. 

3. Professionalism 

Berkomitmen untuk be ke rja tuntas d an akurat atas dasar kompetensi terbaik 

dengan penuh tanggung jawab. 

4. Customer Focus 

Senantiasa menjadikan pelanggan sebagai mitra utama yang saling 

menguntungkan untuk tumbuh secara berkesinambungan. 

5. Excellence 

Mengembangkan dan melakukan perbaikan di segala bidang untuk 

mendapatkan nilai tambah optimal dan hasil yang terbaik secara terus-

menerus. 

Bagi bank umum, kredit merupakan sumber utama penghasilan, sekaligus 

sumber risiko operasi bisnis terbesar. Bila kegiatan bisnis yang satu ini berhasil, 

maka akan berhasil pula operasi bisnis mereka. Perkembangan potensi Usaha 

Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) tidak terlepas dari dukungan perbankan 

dalam penyaluran kredit kepada UMKM. Setiap tahun kredit kepada UMKM 

mengalami pertumbuhan dan secara umum pertumbuhannya lebih tinggi 

dibanding total kredit perbankan (www.bi.go.id) 

http://www.bi.go.id/
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Untuk lebih memberikan dampak terhadap perekomomian nasional, Bank 

Mandiri telah memberikan perhatian yang tinggi terhadap sektor Usaha Mikro, 

Kecil dan Menengah. Bank Mandiri juga berhasil mencetak kemajuan yang 

signifikan dalam melayani Usaha Kecil dan Menengah (UKM). Penyaluran kredit 

yang dilakukan PT. Bank Mandiri (Persero) di UMKM pada semester I/2015 ini 

telah megalami peningkatan dari posisi Rp. 65,9 triliun menjadi Rp. 74,4 triliun. 

Peningkatan kredit di sektor UMKM ini juga selaras dengan peningkatan jumlah 

rekening di kredit UMKM, yaitu dari 692,6 ribu rekening pada semester I-2014 

menjadi sebanyak 795,4 ribu rekening pada semester I-2015.  

Mengingat begitu pentingnya kegiatan penyaluran kredit dan nasabah 

mikro makaPT. Bank Mandiri (Persero) mendirikan Mandiri Unit Mikro pada 

September 2005. Mandiri Unit Mikro adalah unit yang menyediakan Kredit Usaha 

Mikro Bagi nasabah yang membutuhkan Kredit Investasi (KI) dan atau Kredit 

Modal Kerja (KMK) untuk pengembangan usaha produktif maupun konsumtif 

skala mikro juga penyalur Kredit Usaha Rakyat (KUR), program pemerintah. 

Fasilitas pembiayaan ini dapat diberikan kepada semua pemilik usaha mikro dan 

usaha rumah tangga baik berbentuk perusahaan, kelompok usaha, dan perorangan 

(seperti pedagang, petani, peternak, nelayan). 

Kredit Usaha Mikro (KUM) terdiri atas 2 jenis produk kredit: 

1. KUM (Kredit Usaha Mikro) 

Kredit Usaha Mikro khusus diberikan kepada Usaha Mikro dengan maksimum 

limit kredit sebesar Rp 100 juta. 

2. KSM (Kredit Serbaguna Mikro)  

Untuk pembiayaan berbagai macam keperluan (serbaguna), selama tidak 

melanggar kesusilaan, ketertibasan umum dan bertentangan dengan hukum 

dengan maksimum limit kredit sebesar Rp. 50 juta. (www.bankmandiri.co.id) 

Salah satu faktor yang menentukan keberhasilan Unit Mikro PT. Bank 

Mandiri (Persero) Cirebon adalah pada kinerja karyawan bagian marketing. 

Karyawan bagian marketing  merupakan ujung tombak perusahaan untuk 



4 
 

menjangkau nasabah. Mengingat pentingnya kinerja karyawan bagian marketing 

ini, maka tentunya Unit Mikro PT. Bank Mandiri (Persero) harus mampu 

mengelola karyawan bagian marketing ini dengan baik. Berikut adalah tabel 

tingkat kinerja & turnover karyawan bagian marketing unit Mikro Bank Mandiri 

Cbn-1. 

 

Tabel 1.1 

Tingkat Kinerja Karyawan Bagian MarketingUnit Mikro 

Bank Mandiri. 

Kinerja 

April 2015 Mei 2015 Juni 2015 Juli 2015 

Jumlah 

Unit 
% 

Jumlah 

Unit 
% 

Jumlah 

Unit 
% 

Jumlah 

Unit 
% 

Baik 3 20% 1 7% 0 0% 1 7% 

Cukup 0 0% 7 47% 0 0% 3 20% 

Kurang 12 80% 7 47% 15 100% 11 73% 

Total 15 100% 15 100% 15 100% 15 100% 

Sumber: Micro Credit Admin  Officer PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. 

 

Tabel 1.1 menunjukan kinerja Unit Mikro PT. Bank Mandiri 

(Persero) pada bulan April sampai dengan Juli 2015. Selama periode 

tersebut, kinerja Unit Mikro PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk  masih 

dalam kategori kurang baik. 

 

Tabel 1.2 

Tingkat Turnover Karyawan Bagian Marketing Unit Mikro 

Bank Mandiri. 

Bulan 
April 

2015 

Mei 

2015 
Juni 2015 Juli 2015 

Jumlah 

Karyawan 
140 138 130 138 

Tingkat 

Turnover 
3.45% 4,83% 10,34% 4,83% 
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Sumber: Micro Credit Admin  Officer PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. 

Tabel 1.2 menunjukan tingkat turnover karyawan Unit Mikro PT. Bank 

Mandiri (Persero) Tbk yang tinggi pada bulan Juni 2015. Turnover Intention atau 

Intensi Keluar dapat diartikan sebagai pergerakan yang dilakukan karyawan untuk 

keluar dari organisasi baik berupa pengunduran diri maupun pemberhentian, 

turnover yang tinggi menyebabkan kurang efektifnya sebuah organisasi karena 

hilangnya karyawan yang berpengalaman (Andini, 2006) dalam (Rismawan, dkk, 

2014). Turnover intention menunjukan tingkat keinginan karyawan untuk 

mendapatkan pekerjaan yang lebih baik pada masa yang akan datang. Penyebab 

terjadinya turnover karyawan pada Unit Mikro PT. Bank Mandiri (Persero) adalah 

karyawan tidak memenuhi target. 

Menurut salah seorang pejabat Micro Credit Admin PT. Bank Mandiri 

(Persero), salah satu faktor utama yang mengakibatkan menurunnya kinerja Unit 

Mikro PT. Bank Mandiri (Persero) adalah akibat dari tingkat turnover yang cukup 

tinggi. Lebih lanjut, beliau mengatakan bahwa faktor utama yang menyebabkan 

tingkat turnover karyawan bagian marketing cukup tinggi adalah 

ketidakmampuan karyawan tersebut dalam mencapai target yang ditetapkan 

perusahaan. Ketidakmampuan karyawan dalam mencapai target yang ditetapkan 

perusahaan dapat disebabkan oleh stres kerja. Jika kita melihat kasus Unit Mikro 

PT. Bank Mandiri (Persero) diatas, dapat disimpulkan bahwa faktor utama yang 

menyebabkan turnover yang cukup tinggi ini masalah utamanya disebabkan oleh 

stres kerja. 

Stres merupakan kondisi ketegangan yang berpengaruh terhadap emosi, 

jalan pikiran dan kondisi fisik seseorang. Stress dapat menimbulkan dampak yang 

negatif terhadap keadaan psikologis dan biologis bagi karyawa. Hasibuan 

(2013:204) mengemukakan bahwa stres kerja adalah suatu kondisi ketegangan 

yang mempengaruhi emosi, proses berpikir, dan kondisi seseorang. Stres kerja 

adalah suatu kondisi ketegangan yang menciptakan adanya ketidakseimbangan 

fisik dan psikis, yang mempengaruhi emosi, proses berpikir, dan kondisi seorang 
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pegawai. Stres yang terlalu besar dapat mengancam kemampuan seseorang untuk 

menghadapi lingkungan. Menurut Phillip L. Rice, penulis buku Stress and Health 

(1999), seseorang dapat dikategorikan mengalami stress kerja jika masalah stres 

yang dialami melibatkan juga pihak organisasi atau perusahaan tempat individu 

bekerja.  

Stress kerja memiliki pengaruh yang signifikan terhadap turnover 

intention. Beberapa hasil penelitian, menemukan bahwa stres kerja berpengaruh 

terhadap turnover intention. 

1. Arshadi dan Damiri (2013) meneliti hubungan antara job stress dengan turn 

over intention pada sektor minyak dan gas di Tehran, Iran. Mereka 

menemukan  bahwa stres kerja berpengaruh signifikan terhadap kinerja 

karyawan. 

2. Lee Fong dan Mahfar (2013) meneliti dampak stress kerja terhadap kinerja 

karyawan pada sektor Furniture Manufacturing di Selangor. Hasil 

menunjukkan bahwa ada hubungan positif yang signifikan antara stres kerja 

dan turn over karyawan. 

3. Qureshi, et al (2013) meneliti hubungan antara job stres dengan turn over 

intention pada industri teksil di Pakistan. Mereka menemukan bahwa terdapat 

hubungan yang signifikan antara stres kerja dan turn over karyawan. 

4. Hazell (2010) meneliti hubungan antara job stres dengan turn over karyawan. 

Pada sektor kesehatan di negara bagian Florida. Ia  menemukan  bahwa 

terdapat hubungan antara stres kerja dan kinerja karyawan. 

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa stres kerja 

mempengaruhi turn over intention. Stres kerja memang mempengaruhi turn over 

intention tetapi beberapa ahli menemukan bahwa stres kerja dan turnover 

memiliki hubungan tidak langsung, tetapi hubungan antara stres kerja dan turn 

over intention dimediasi oleh kepuasan kerja. Hasibuan (2015:203) berpendapat 

bahwa stres karyawan timbul akibat kepuasan kerja tidak terwujud dari 

pekerjaannya. Lebih lanjut, terdapat penelitian yang membuktikan bahwa 
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kepuasan kerja memediasi hubungan antara stres kerja dan turnover intention. 

Salah satunya adalah penelitian yang dilakukan Paillé (2011). Ia melakukan 

penelitian yang bertujuan untuk menunjukkan bagaimana kepuasan kerja 

membantu karyawan bertahan kerja dari stres yang dihadapinya. Lebih tepatnya, 

ia menyelidiki sejauh mana kepuasan kerja memediasi hubungan antara stres kerja 

dan turnover intention. Hasil  menarik pun diperoleh dan dapat membantu 

meyakinkan peran mediasi kepuasan kerja. Perhitungan dalam penelitian yang 

dilakukannya membuktikan bahwa kepuasan kerja memediasi hubungan antara 

stres kerja dan turnover intention. Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik 

untuk mengangkat judul “Efek Mediasi Kepuasan Kerja Dalam Hubungan Antara 

Stres Kerja dan Turnover Intention”. 

 

1.2 Identifikasi Masalah 

1. Bagaimana tingkat stres kerja karyawan bagian marketing Unit Mikro 

PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk Cabang Cirebon? 

2. Bagaimana tingkat kepuasan kerja karyawan bagian marketing Unit 

Mikro PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk Cabang Cirebon? 

3. Bagaimana tingkat turnover karyawan bagian marketing Unit Mikro 

PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk Cabang Cirebon? 

4. Apakah stres kerja berpengaruh terhadap tingkat turn over karyawan 

bagian marketing Unit Mikro PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk Cabang 

Cirebon melalui kepuasan kerja? 

 

1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian 

1. Untuk mengetahui tingkat stres kerja karyawan bagian marketing Unit 

Mikro PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk Cabang Cirebon. 

2. Untuk mengetahui tingkat kepuasan kerja karyawan bagian marketing 

Unit Mikro PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk Cabang Cirebon. 

3. Untuk mengetahui tingkat turnover karyawan bagian marketing Unit 

Mikro PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk Cabang Cirebon. 
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4. Untuk mengetahui pengaruh stres kerja terhadap turnover intention 

karyawan bagian marketing Unit Mikro PT. Bank Mandiri (Persero) 

Cabang Cirebon melalui kepuasan kerja. 

 

1.4 Kegunaan Penelitian 

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah:  

1. Peneliti 

Meningkatkan wawasan keilmuan dan kemampuan meneliti permasalahan 

yang sesuai dengan disiplin ilmu peneliti.  

2. Perusahaan 

Memberikan bahan pertimbangan kepada pihak perusahaan, khususnya 

mengenai pengaruh stres kerja terhadap kinerja karyawan demi perbaikan 

dan perkembangan perusahaan yang diteliti.  

3. Masyarakat 

Untuk masyarakat terutama lingkungan perguruan tinggi, diharapkan 

penelitian ini dapat memberikan manfaat dan sumbangan pemikiran serta 

sebagai landasan untuk melanjutkan penelitian yang luas dan mendalam. 

 

1.5 Lokasi Penelitian 

Penulis mengadakan penelitian pada Unit Mikro PT. Bank Mandiri 

(Persero) Tbk yang berlokasi di Jalan Siliwangi No. 92 Cirebon.  

 

 

 


