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ABSTRAK 

 

 

MEIRYANI MUTIARA SAMDI. 2019. 8143165171. Analisis Profesionalisme 
Pegawai PT Bank X Divisi Legal Collateral Document Management I (LCDM I). 
Program Studi D3 Administrasi Perkantoran. Fakultas Ekonomi. Universitas Negeri 
Jakarta. 

Karya ilmiah ini bertujuan untuk mengetahui tentang implementasi sikap 
profesionalisme pegawai di PT Bank X pada divisi Legal Collateral Document 
Management I (LCDM I). Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu analisis 
diskriptif dengan metode pengumpulan data melalui observasi dan studi pustaka. 

Dari hasil penulisan karya ilmiah ini dapat diketahui bahwa pegawai pada PT 
Bank X divisi LCDM I yang memiliki kemampuan kerja, pendidikan, serta keahlian 
tidaklah cukup. Akan tetapi harus diimbangi dengan sikap profesionalisme pegawai 
dalam bekerja. Kurangnya profesionalisme pegawai yang terdapat di PT Bank X 
mengakibatkan tidak profesionalnya pegawai dalam bersikap, baik itu saat melakukan 
pekerja ataupun dengan pimpinan. Hal tersebut mengakibatkan hasil kinerja di kantor 
menjadi tidak optimal yang seharusnya dapat dicapai oleh perusahaan.  

 

Kata Kunci : Pegawai, Profesionalisme. 
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ABSTRACT 

 

 

MEIRYANI MUTIARA SAMDI. 2019. 8143165171. Analisis Profesionalisme 
Pegawai PT Bank X Divisi Legal Collateral Document Management I (LCDM I). 
Program Studi D3 Administrasi Perkantoran. Fakultas Ekonomi. Universitas Negeri 
Jakarta. 

This paper aims to determine the professionalism of PT Bank X employee in 
division Legal Collateral Document Management I (LCDM I).The method used in this 
research is descriptive analysis, with data collection methods through observation and 
literature. 

From writing this paper result can concluded that PT Bank X in division LCDM 
I has employees who have the ability, education, and expertise are not enough, but it 
must be accompanied by having a professionalism attitude to work. The non-
professionalism of employees at PT Bank X being unprofessional in their attitude while 
they work or when they are with leader. This results impact to performance of employee 
in the office not being optimal which the company should be able to achieve. 
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