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1.1 Latar Belakang Masalah 

Persaingan global mengacu  pada  meningkatnya  level  saling 

ketergantungan  antara negara-negara  dengan  sejumlah  cara  seperti  arus  bebas  

barang  dan  jasa,  pergerakan bebas  tenaga  kerja,  keterbukaan  sektoral  dan  

politik  yang  berbeda,  aliansi  militer,  dll (Fazlul, Mohammadand Faud, 2010). 

Persaingan global ini tidak lepas dari pengaruh dinamika perekonomian global 

yang diwarnai oleh pertumbuhan ekonomi dunia yang melambat dan tidak merata 

serta ketidakpastian di pasar keuangan global yang tinggi. Pertumbuhan ekonomi 

global masih ditopang oleh pertumbuhan ekonomi negara maju, terutama AS, di 

tengah pertumbuhan ekonomi Eropa dan Jepang yang masih lemah. Sementara 

itu, pertumbuhan ekonomi negara berkembang cenderung melambat, terutama 

didorong oleh tren pelambatan ekonomi Tiongkok. Sejalan dengan melemahnya 

ekonomi global, harga komoditas dunia, termasuk minyak, juga mengalami 

penurunan yang cukup dalam. 

Pertumbuhan ekonomi global yang lebih rendah dibandingkan tahun 

sebelumnya memberikan dampak kurang menguntungkan bagi perekonomian 

domestik ( Indonesia) . Pada tahun 2015, pemulihan ekonomi negara cenderung 

terbatas. Sementara itu,pertumbuhan ekonomi negara-negara emerging markets 

(EM), yang merupakan sumber utama pertumbuhan ekonomi global, cenderung 

melambat. Salah satu motor ekonomi dunia yang juga mitra dagang utama 

Indonesia, yaitu Tiongkok, terus menunjukkan perlambatan ekonomi. Masih 

lemahnya pertumbuhan ekonomi global tersebut mendorong berlanjutnya 
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penurunan harga komoditas. Situasi global yang kurang kondusif ini berimbas 

negatif pada kinerja ekonomi domestik, tercermin dari kontraksi ekspor. Dengan 

perekonomian yang masih banyak mengandalkan komoditas Sumber Daya Alam 

(SDA), penurunan harga komoditas memicu penurunan terms of trade dan 

kegiatan ekonomi domestik secara keseluruhan. Merespons kondisi tersebut, Bank 

Indonesia dan Pemerintah menempuh berbagai kebijakan dalam rangka menjaga 

stabilitas makro dan mendorong pemulihan ekonomi lebih lanjut. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1.1 List of economies covered in this section 
          Sumber : World Economic Forum in 2015 

  
Menurut The Global Competitiveness Report pada gambar 1.1 , Daya 

Saing Perekonomian Indonesia (WEF, 2015), berada pada peringkat ke-37 dari 

140 negara, jika dibandingkan dengan tiga negara tetangga, yakni Singapura yang 

2 
 



berada di urutan ke 2, Malaysia di urutan ke 18 dan Thailand di urutan ke 32. 

Sementara Swiss, Singapura, dan Amerika Serikat masih menjadi  3 negara paling 

berdaya saing ekonomi di dunia pada tahun 2015. Oleh karena itu  daya saing 

Perekonomian Indonesia masih perlu diperbaiki terutama di sektor sumber daya 

manusia ( keahlian tenaga kerja ), infrastruktur, logistik, energi dan efisiensi 

pasar. Indonesia harus mempertahankan sektor – sektor yang menjadi keunggulan 

Indonesia di persaingan global ini yaitu sumber daya alam (Indonesia memiliki 

sumber daya alam yang melimpah contoh perikanan, kehutanan maupun 

pertanian), Indonesia juga memiliki konsumer produk yang besar sehingga dapat 

menjadi basis produksi, dan yang terpenting ekonomi kreatif (inovasi) yang harus 

didukung dengan fasilitas yang memadai.  

Daya saing ini yang mengakibatkan suatu Negara berusaha mencari cara 

baru dalam mengadapi persaingan. Persaingan global membuat negara untuk terus 

menerus menemukan ide dalam menghadapi persaingan yang ketat . Sehingga 

faktor persaingan , tantangan atau kompetisi ini dapat memicu suatu negara 

maupun organisasi berlomba – lomba untuk melakukan inovasi agar dapat 

menciptakan ide baru dalam memenangkan persaingan global.  

Hal serupa juga terjadi pada persaingan Industri Bank yang terkena 

dampak buruk akibat dari kondisi ekonomi  global . Industri perbankan Indonesia 

mengalami tantangan Periode 2015 dan 2016. Hal ini terutama disebabkan oleh 

penurunan dalam kondisi makroekonomi (termasuk komoditas yang lebih rendah 

dan harga minyak dan gas).  Kondisi ekonomi global memiliki dampak khususnya 

pada industri bank dikarenakan perbankan  memiliki  peranan  yang  sangat  

strategis  dalam  menunjang  berjalannya  roda  perekonomian  dan  pembangunan  
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nasional  mengingat  fungsinya  sebagai  lembaga  intermediasi,  penyelenggara  

transaksi  pembayaran,  serta  alat  transmisi  kebijakan  moneter.  Menurut  

Undang-Undang  Nomor  10  tahun  1998  yang  dimaksud  dengan  Bank  adalah  

badan  usaha  yang  menghimpun  dana  dari  masyarakat  dalam  bentuk  

simpanan  dan  menyalurkannya  ke  masyarakat  dalam  bentuk  kredit  dan  atau  

bentuk-bentuk  lainnya  dalam  rangka  meningkatkan  taraf  hidup rakyat banyak. 

Berikut dibawah ini pesaingan perbankkan di Negara Asia Tenggara (Singapore, 

Malaysia, Thailand, dan Philippines), yang terkena dampak dari kondisi ekonomi 

global yang buruk. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 
Gambar 1.2 Industri Bank Indonesia dibandingkan dengan Industri Bank di Asia Tenggara 

(Singapore, Malaysia, Thailand, dan Philippines) 
Sumber : BMI; Moody’s research; DBS research and Philippines banking system report. 

 

Berdasarkan gambar 1.2 perbandingan Industri Bank Indonesia 

dibandingkan dengan Industri Bank di Asia Tenggara (Singapore, Malaysia, 

Thailand, dan Philippines) dilihat bahwa total asset Bank Indonesia cenderung 

tidak ada perubahan yang signifikan dari tahun 2011 – 2015. Klo dibandingkan 

dengan Singapore, Malaysia, Thailand, dan Philippines, Indonesia berada pada 
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posisi keempat pada tahun 2015. Peringkat ini  berarti total aset  perbankkan di 

Indonesia  masih rendah jika dibandingkan dengan Negara tetangga, yaitu 

Singapura yang berada pada peringkat pertama , kemudian diikuti dengan 

Malaysia, dan peringkat ketiga terletak pada Negara Thailand . Hal ini berarti 

industri perbankkan di Indonesia belum mampu dalam menghadapi persaingan 

global. Oleh karena itu Bank Indonesia dan Pemerintah telah 

mengimplementasikan tindakan stimulus yang bertujuan untuk mempertahankan 

pertumbuhan dan stabilitas di sektor perbankkan. 

Kondisi ekonomi yang melemah dan risiko pasar keuangan yang 

meningkat sepanjang 2015 membuat bank-bank harus berupaya lebih keras agar 

bisa melanjutkan pertumbuhan di Indonesia. Meskipun demikian , ada yang dapat 

menjaga pertumbuhan kreditnya. Dilihat dari penyaluran kredit tahun 2015, empat 

bank yakni Mandiri, BRI, BCA, dan BNI bisa mencatat pertumbuhan di atas 10 

persen dibandingkan tahun 2014. 

 

 

 

 

 

 

 

 

               Gambar 1.3 Perkembangan Penyaluran Kredit 5 Bank Terbesar (Rp Triliun) 
Sumber:http://ekonomi.kompas.com/read/2016/03/08/182924426/Persaingan.5.Bank. 

Terbesar.Kinerja.Kredit.Siapa.yang.Lebih.Baik. 
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Dilihat dari gambar 1.3 , dari segi nominal kredit, Bank Mandiri merupakan yang 

terbesar dengan kredit mencapai Rp 595,46 triliun. BRI berada di posisi kedua 

dengan kredit sebesar Rp 558,44 triliun. Selisih perbedaaan peringkat yang tidak 

signifikan yaitu dari peringkat pertama ke peringkat kedua sebesar 6,6%, 

menandakan persaingan yang begitu ketat antara bank-bank ini dari sisi 

pertumbuhan kredit. Persaingan yang begitu ketat antara Bank-bank pada posisi 

atas ini akan sangat signifikan dampaknya bagi bank lainnya, terutama  bank-bank 

lain dibawahnya pasti akan lebih merasakan dampak dari persaingan  ketat ini. 

Dengan Persaingan bank yang ketat ini membuat bank berusaha menarik nasabah 

sebanyak- banyaknya baik melalui funding ( yaitu deposito , giro dan tabungan), 

maupun lending ( memberikan kredit kepada nasabah).  Oleh karena itu, Front 

office yang memiliki fungsi yang berhubungan langsung dengan layanan nasabah 

serta memiliki tanggung jawab atas tingkat kualitas layanan bank kepada nasabah 

hendaknya juga mempunyai skill dan sikap yang positif sehingga nasabah tertarik 

untuk membeli produk dan jasa bank. Dalam hal ini, tugas dan tanggung jawab 

front office lebih difokuskan pada kegiatan yang terkait layanan langsung pada 

nasabah. Sebagai contoh di teller bisa dilakukan dengan cara memisahkan antara 

dokumen yang cash dan non cash sehingga lebih cepat ketika nasabah ingin 

melakukan transaksi. 

Dalam  lingkungan dan proses organisasi menjadi lebih kompleks, cepat 

berubah dan menantang, prioritas utama dari setiap organisasi adalah untuk 

memaksimalkan potensi inovatif (Park et al., 2013). Selain itu ,lingkungan bisnis 

yang dinamis saat ini dengan perubahan teknologi yang tak terduga, pergeseran 

generasi dalam nilai-nilai memberikan tekanan besar pada perusahaan untuk 
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mencapai keunggulan kompetitif yang berkelanjutan (Pieterse, Nederveen, 

Knippenberg, Schippers, & Stam, 2010). Banyak pemimpin eksekutif saat ini 

memandang inovasi sebagai kunci yang sangat penting dalam bisnis mereka 

(Birkinshaw dan Duke, 2013). Oleh karena itu, ide yang unik dapat meningkatkan 

perbedaaan dan peningkatan dari proses organisasi, produk dan jasa. Hal ini 

membuat  perusahaan melakukan inovasi baik dengan meningkatkan R& D 

maupun training kepada karyawannya. Inovasi merupakan ide, metode, atau 

perangkat baru dan tindakan menciptakan produk atau proses baru, yang 

mencakup penemuan dan pekerjaan yang diperlukan untuk membawa ide atau 

konsep dalam bentuk akhir ( Kahn, 2012 ). Stanleight (2011) menyatakan bahwa 

inovasi adalah suatu proses kolaborasi dimana organisasi meninggalkan paradigm 

lama dan membuat kemajuan yang signifikan. Ide-ide yang inovatif bisa datang 

dari berbagai sumber.  

Proses inovasi memberikan organisasi kemampuan untuk kompetitif dan 

memulihkan atau mempertahankan keunggulan kompetitif dalam pasar (Ganter & 

Hecker, 2013). Dengan adanya keunggulan kompetitif perusahaan dapat 

memenangkan persaingan global didalam pasar, karena perusahaan tersebut 

mempunyai keunggulan yang tidak dimiliki oleh perusahaan lain.  Dalam hal ini 

inovasi sangat diperlukan dalam organisasi untuk tetap dapat memiliki 

keunggulan kompetitif dan memperbaharui strategi yang dimiliki ( Zhang & 

Bartol,2010 ).                                                         

Inovasi itu sendiri dibuat dan dikembangkan oleh individu (Goepel, 

Hölzle, & zu Knyphausen‐Aufseß, 2012). Satu hal yang penting dari konsep 

inovasi adalah bahwa ide-ide yang dihasilkan haruslah baru, diimplemantasikan 
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dan menciptakan suatu nilai (Knuppert, 2007), dan beberapa nilai yang 

dihasilkan dari inovasi karyawan adalah adanya tingkat stres yang rendah, 

tingkat job satisfaction yang tinggi, kinerja yang meningkat dan retensi yang 

tinggi (Roderkerken, 2011). 

Inovasi memiliki kaitan yang sangat erat dengan karyawan, yang mana 

sebagai pelaku dari pada suatu organisasi/perusahaan. Nilai dalam menciptakan 

insiatif  inovasi cenderung sangat bergantung pada karyawan , yang merupakan 

sumber utama pengetahuan, keterampilan kemampuan dan merupakan pelaku 

dari innovative work behavior (Prieto & Perez – Santana, 2014).  

Innovative work behavior merupakan proses multistage dan mengacu pada 

penciptaan, promosi dan implementasi ide baru (Xerri & Brunetto, 2013). 

Innovative work behavior dianggap sebagai salah satu faktor paling penting 

dalam menangani isu-isu yang muncul dalam mempertahankan keunggulan 

kompetitif. Dalam hal ini inner environment penting dalam membuat individu 

dalam organisasi menjadi semakin inovatif. Inner environment yang akan 

dibahas adalah job autonomy dan innovation trust. 

Job autonomy merupakan level otoritas karyawan dan kebebasan untuk 

memilih bagaimana mereka akan melakukan pekerjaan mereka (Park dan Searcy, 

2012). Banyak peran kepemimpinan memberikan job autonomy, biasanya berarti 

kebebasan untuk memperluas pada tugas pekerjaan dan tanggung jawab seorang 

karyawan. Otonomi juga mengacu pada bagaimana dan kapan seorang karyawan 

melaksanakan tugas, serta tingkat penilaian independen dan kebijaksanaan yang 

dibutuhkan untuk melakukan pekerjaan. Dengan adanya job autonomy diharapkan 

dapat memberikan kontribusi yang lebih baik dari karyawan kepada perusahaan. 
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Innovation trust ini penting karena ini mengurangi resiko yang dirasakan 

dan reaksi negatif yang disebabkan oleh Innovative Work Behavior (Unsworth 

dan Clegg, 2010). Inner environment yang dikarakterisasikan oleh innovation 

trust akan memungkinkan karyawan untuk lebih bebas dalam memperkenalkan 

ide-ide baru, karena mengetahui bahwa rekan kerja mereka akan menanggapi 

positif mengenai hal ini. Dalam hal ini akan menggunakan variabel moderating 

(mental involvement dan job satisfaction) dalam mengetahui hubungan antara job 

autonomy dan innovation trust terhadap innovative work behavior. 

 Tingkat mental involvement karyawan dalam pekerjaan mereka akan 

mempengaruhi sikap kerja dan keinginan mereka dalam mengambil resiko yang 

diasosiasikan dengan menjadi inovatif. (Yuan dan  Woodman, 2010). Karyawan 

yang secara mental menyukai pekerjaan mereka akan lebih fokus saat 

menggunakan pemikiran waktu mereka dalam memunculkan ide –ide baru 

sehingga dapat meningkatkan innovatif.  

Terdapat beberapa penelitian yang telah mengeksplorasi hubungan antara 

employee job satisfaction and organizational innovation (Shipton et al., 2006). 

Ide dasar dari job satisfaction bahwa karyawan yang senang dalam pekerjaannya 

mempunyai intensi yang lebih tinggi untuk tetap tinggal di dalam organisasi 

tersebut. Investigasi kertekaitan antara job satisfaction and innovative work 

behavior karena dilihat sebagai tugas utama ,yang dapat membantu menjelaskan 

fungsi organisasi yang optimal (Shipton et al., 2006; Shih and Susanto, 2011) , 

yang mana  innovative work behavior dan  job satisfaction merupakan kedua hal 

yang penting untuk fungsi organisasi.  

Berdasarkan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Bysted, (2013) 

terhadap perusahaan finansial yang manawarkan banking, insurance dan pension 
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products yang menjadi inspirasi penelitian kali ini, pengaruh mental involvement 

dan job satisfaction dalam memoderasi hubungan job autonomy dan innovation 

trust terhadap innovative work behavior. Untuk penelitian replikasi ini dilakukan 

pada PT Bank XYZ.  Bank XYZ adalah sebuah perusahaan perbankan 

di Indonesia yang berkantor pusat di Jakarta yang memiliki misi yang 

mengutamakan pada inovasi dengan berusaha memberikan pelayanan kepada 

nasabah yang terbaik untuk  menghasilkan “customer trust” sehingga dapat 

menjadi bank yang dipilih pertama oleh nasabah dalam melakukan transaksi dan 

berdampak pada  pertumbuhan kerdit dan laba Bank XYZ yang meningkat. 

 

1.2 Perumusan Masalah 

Penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui dampak innovation trust 

dan job autonomy terhadap innovative work behavior yang dimoderating oleh job 

satisfaction dan mental involvement. Rumusan masalah yang diajukan adalah 

sebagai berikut : 

1.  Apakah job autonomy mempunyai pengaruh terhadap innovative work 

behavior?  

2.  Apakah innovation trust mempunyai pengaruh terhadap innovative 

work behavior? 

3.  Apakah mental involvement sebagai variabel moderating mempunyai 

pengaruh terhadap hubungan antara job autonomy dan innovative 

work behavior ? 

4.  Apakah mental involvement sebagai variabel moderating mempunyai 

pengaruh terhadap hubungan antara innovation trust dan innovative 

work behavior ? 
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5. Apakah job satisfaction sebagai variabel moderating mempunyai 

pengaruh terhadap hubungan antara job autonomy dan innovative 

work behavior ? 

6  Apakah job satisfaction sebagai variabel moderating mempunyai 

pengaruh terhadap hubungan antara innovation trust dan innovative 

work behavior ? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

1. Untuk mengetahui pengaruh  job autonomy terhadap innovative work 

behavior 

2. Untuk mengetahui pengaruh innovation trust terhadap innovative work 

behavior 

3. Untuk mengetahui pengaruh mental involvement sebagai variabel 

moderating terhadap hubungan antara job autonomy dan innovative 

work behavior 

4 Untuk mengetahui pengaruh mental involvement sebagai variabel 

moderating terhadap hubungan antara innovation trust dan innovative 

work behavior  

5. Untuk mengetahui pengaruh job satisfaction sebagai variabel 

moderating terhadap hubungan antara job autonomy dan innovative 

work behavior  

6.  Untuk mengetahui pengaruh job satisfaction sebagai variabel 

moderating terhadap hubungan antara innovation trust dan innovative 

work behavior  
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1.4 Pembatasan Masalah Penelitian 

Penelitian ini merupakan penelitian replikasi dari penelitian yang 

dilakukan oleh Bysted, (2013) dan dipublikasikan dalam European Journal of 

Innovation Management   ,Vol. 16 Iss 3 pp. 268 – 284 dengan variabel – variabel 

yang diteliti adalah sebagai berikut: job autonomy,  innovative work behavior, 

innovation trust, mental involvement, job satisfaction. 

Penelitian ini dilakukan untuk membandingkan hasil penelitian 

sebelumnya dengan demografi yang berbeda yaitu pada Negara Indonesia 

khususnya pada wilayah Jakarta , dengan karyawan yang diteliti hanya kantor 

pusat dikarenakan semua proses pelayanan terhadap transaksi nasabah semuanya 

diatur oleh kantor pusat. Industri yang diteliti tetap sama yaitu sektor finansial. 

Sektor finansial yang akan diteliti lebih berfokus pada perbankkan dengan 

terkonsentrasi hanya pada karyawan di bagian front office .  Bagian yang 

termasuk front office di bank adalah Customer Service,Teller, dan Marketing. 

Front office pada bank memiliki fungsi yang berhubungan langsung dengan 

layanan nasabah ( sebagai tonggak memberikan pelayanan kepada nasabah ), 

seperti memberikan pelayanan untuk pembukaan rekening, setor tunai, dan lain 

sebagainya. Front Office memiliki tanggung jawab atas tingkat kualitas layanan 

bank dengan sebaik mungkin (service excellence) kepada nasabah. Tingginya 

kualitas pelayanan yang diberikan oleh front office akan berdampak bagi 

kemajuan bank. Oleh karena itu, Front office hendaknya memiliki skill dan sikap 

yang positif sehingga nasabah tertarik untuk membeli produk dan jasa bank. Staff 

front office  juga hendaknya melakukan kontrol atas transaksi yang dilakukannya, 

yaitu dengan memeriksa kembali bukti transaksi yang dilakukan. Dalam hal ini, 

tugas dan tanggung jawab front office lebih difokuskan pada kegiatan yang terkait 
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layanan langsung pada nasabah, sehingga inovasi mengenai ide , cara ataupun 

metode kerja dalam memberikan pelayanan kepada nasabah akan banyak 

dilakukan pada bagian front office.   

 

1.5 Manfaat Penelitian 

Secara teoritis diharapkan penelitian ini dapat memberikan manfaat dalam 

perkembangan ilmu sumber daya manusia terkait dengan Innovative Work 

Behavior, Job Autonomy, Mental Involvement, Innovation Trust, dan Job 

Satisfaction. Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi 

akademisi dan praktisi. Secara akademisi hasil penelitian ini diharapkan dapat 

menjadi referensi bagi penelitian berikutnya. Bagi praktisi ,hasil penelitian ini 

diharapkan dapat memberikan tambahan informasi dalam pengambilan keputusan 

dan kebijakan perusahaan dalam menciptakan perilaku inovatif bagi karyawan PT 

Bank XYZ , yang dapat dilakukan dengan menciptakan Job Autonomy  dan 

Innovation Trust dalam melakukan pekerjaan dalam hal ini lebih  terfokus pada 

pemberian pelayanan kepada nasabah sehingga dapat menciptakan “customer 

trust” dan menjadi bank pilihan utama nasabah dibandingkan dengan bank 

lainnnya. 
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