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1 PENDAHULUAN 

Latar Belakang 

Sejarah perbankan Indonesia secara dinamis mengalami pertumbuhan 

positif baik dari sisi jumlah bank maupun dari jumlah nasabahnya. Peningkatan 

tersebut tidak hanya terjadi karena munculnya bank baru berbasis lokal, tetapi 

juga terdapat bank dari luar Indonesia yang ikut serta mendirikan anak perusahaan 

secara mandiri di Indonesia. Hal ini didorong oleh semakin membaiknya iklim 

investasi di Indonesia yang menimbulkan tumbuhnya industri perbankan nasional. 

Seiring dengan tumbuhnya industri perbankan nasional, salah satu jenis 

industri perbankan yaitu perbankan syariah juga memberikan dampak positif. 

Pada tahun 2010, pertumbuhan aset perbankan syariah mencapai 47%. Aset 

perbankan syariah menjadi sebesar Rp 100,26 triliun yang terdiri dari aset Bank 

Umum Syariah (BUS) dan Unit Usaha Syariah (UUS) sebesar Rp 97,52 triliun 

serta Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS) sebesar Rp 2,74 triliun. Tidak 

hanya dari sisi aset, industri perbankan juga menunjukkan fungsi intermediasi 

dengan kualitas penyaluran dana yang lebih baik dan permodalan yang kuat 

(Arifin 2012).  

Industri perbankan syariah telah melakukan perbaikan infrastruktur, yaitu 

dari segi penguatan aspek regulasi, harmonisasi dan koordinasi kebijakan antara 

pihak-pihak terkait dan telah melakukan koordinasi dengan pelaku usaha di sektor 

riil sehingga diharapkan masih akan mengalami pertumbuhan yang relatif tinggi 

pada tahun berikutnya. Industri perbankan syariah secara umum terus berkembang 

selama tahun 2011, bahkan pertumbuhan dari tahun ke tahun tertinggi selama tiga 

tahun terakhir terjadi di bulan Oktober 2011 yaitu 48.10%. Perkembangan 

tersebut dapat dilihat pada sisi aset, pembiayaan yang disalurkan, maupun dana 

pihak ketiga. Keterangan mengenai perkembangan yang sudah dijelaskan dapat 

dilihat pada Gambar 1.  

 

 
Sumber: Bank Indonesia (2012) 

Gambar 1 Pertumbuhan Perbankan Syariah 2009-2011 
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Tingkat market share bank syariah berdasarkan data bank syariah Indonesia, 

terus mengalami peningkatan sejak tahun 2005 sampai dengan tahun 2010 dengan 

kenaikan dari 1,42 % menjadi 2,81 % sehingga terjadi kenaikan dua kali lipat. 

Berikut dapat dilihat pada Gambar 2 data mengenai perkembangan aset bank di 

Indonesia serta pertumbuhan market share selama lima tahun sejak 2005 sampai 

2010. 

 

 
Sumber: http://www.syariahmandiri.co.id/category/edukasi-syariah/ [2013] 

Gambar 2 Perkembangan Market Share Bank Syariah di Indonesia 

 

Sesuai dengan Setiadi (2012) yang menyatakan bahwa Bank Indonesia 

meramalkan pangsa pasar perbankan syariah mencapai 15-20% dari total 

perbankan nasional pada 10-15 tahun mendatang. Untuk meningkatkan pangsa 

pasar tersebut dilakukan dengan cara bagaimana bank syariah dapat memiliki 

andil lebih besar untuk penyediaan sumber daya manusia (SDM) dan mendorong 

penambahan modal dengan terus memberikan pelayanan terbaik dan memerluas 

jaringan. 

Bank Muamalat Indonesia adalah pelopor bank syariah yang berdiri pada 

tahun 1991. Merujuk pada Saefuddin (2011) yang menyatakan bahwa pada saat 

krisis moneter menerpa Indonesia pada pertengahan 1997 hingga 1998 telah 

mengakibatkan kondisi perekonomian Indonesia sangat terpuruk. Kondisi ini 

mengakibatkan pada pelaku bisnis mengalami kerugian, kredit macet banyak 

terjadi, dan sementara bank konvensional harus tetap membayar bunga para 

penabung. Hal ini yang menyebabkan bank konvensional mengalami likuidasi, 

karena sebagian modalnya digunakan untuk membayar kewajibannya. Bank 

Muamalat Indonesia sebagai bank syariah yang pertama dan tergolong bank kecil 

justru bertahan (sehat).  

Fakta tersebut mendorong sejumlah pihak untuk mendirikan atau membuka 

bank bersistem syariah yang tidak mengenal negative spread, yaitu keadaan ketika 

biaya yang harus dibayar untuk mendapatkan dana dari pihak ketiga (cost of fund) 

lebih besar dibandingkan keuntungan yang didapat dan karena syariah 

menerapkan bagi hasil ke nasabah bukan dengan sistem bunga. Sebagian 

bersistem penuh syariah dan sebagian lagi membuka dua sistem (two window 

systems), yaitu bersistem syariah dan tetap juga membuka sistem konvensional. 

Hal ini juga didukung dengan adanya potensi di Indonesia yang mayoritas 

http://www.syariahmandiri.co.id/category/edukasi-syariah/
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beragama Islam, sehingga mendorong pihak untuk mendirikan bank-bank syariah 

di Indonesia setelah Bank Muamalat Indonesia berjumlah 11 Bank Umum Syariah 

menurut data Bank Indonesia (2012), yaitu  pada tahun 1999 berdirinya Bank 

Syariah Mandiri, Bank Mega Syariah pada tahun 2004, Bank Bukopin Syariah 

pada tahun 2008, Bank BRI Syariah pada tahun 2009, Bank Panin Syariah pada 

tahun 2009, pada tahun 2010 berdiri Bank Victoria Syariah, Bank Jabar Banten 

Syariah, Bank BNI Syariah, BCA Syariah, dan Bank Maybank Syariah Indonesia. 

Semakin banyaknya bank syariah yang bermunculan, maka menimbulkan 

persaingan yang ketat bagi Bank Muamalat Indonesia sebagai pelopor bank 

syariah pada industri perbankan Indonesia. Tingkat persaingan tersebut meliputi 

produk, pelayanan, sumber daya manusia, dan promosi penjualan. Agar tetap 

menjadi market leader di pasar bank syariah, PT Bank Muamalat Indonesia, Tbk 

harus melakukan upaya maupun inovasi yang mampu mempertahankan market 

share yang ada atau bahkan meningkatkannya. Upaya dan inovasi perlu dilakukan 

baik di tingkat pusat maupun di kantor cabang di daerah. 

Peran yang sangat menentukan keberhasilan di setiap perusahaan adalah 

sumber daya manusia. Sesuai dengan pernyataan Samsudin (2009), bahwa sumber 

daya manusia merupakan aset yang paling penting dan harus dimiliki oleh 

organisasi ataupun perusahaan, karena sumber daya manusia inilah yang bekerja 

membuat tujuan, mengadakan inovasi, dan mencapai tujuan organisasi. Salah satu 

pendukung sumber daya manusia di perusahaan, yakni keberadaan seorang 

pemimpin yang mempunyai peranan penting dalam menggerakkan seluruh 

komponen maupun sumberdaya organisasinya untuk mencapai tujuan perusahaan. 

Berdasarkan hal tersebut perlu adanya sebuah penelitian yang bertujuan 

untuk melihat gaya kepemimpinan apa yang relevan untuk diterapkan agar PT 

Bank Muamalat Indonesia, Tbk mampu menghadapi persaingan. Penelitian ini 

memfokuskan kepada kantor cabang, khususnya cabang Bogor, dikarenakan 

sebuah kantor cabang PT Bank Muamalat Indonesia, Tbk juga harus melakukan 

upaya yang sama untuk mendapatkan market share di wilayahnya. Unsur 

persaingan yang sudah dijelaskan sebelumnya menjadi mutlak bagi sebuah cabang 

bank syariah, khususnya PT Bank Muamalat Indonesia, Tbk Cabang Bogor. 

Alasan pemilihan tempat di PT Bank Muamalat Indonesia, Tbk Cabang 

Bogor, dikarenakan Cabang Bogor ini merupakan representasi dan memiliki 

kedekatan geografis dengan kantor pusatnya, serta Bogor adalah kota besar 

dengan market share yang baik. PT Bank Muamalat Indonesia, Tbk Cabang 

Bogor telah berdiri selama 11 tahun sejak Januari 2002 sampai dengan tahun 

2013. Selama itu pula telah banyak berganti pimpinan cabang sebanyak lima kali 

dengan lama waktu dan gaya kepemimpinan yang berbeda.  

Hasil diskusi awal dengan bagian personalia, diketahui bahwa, sejak tahun 

2012, di cabang Bogor rata-rata terdapat 90% karyawan yang setiap bulan selalu 

hadir tepat waktu sesuai jam kerja. Hal ini menunjukan masih adanya tingkat 

kedisiplinan karyawan yang rendah. Berdasarkan turn over karyawan, terdapat 

dua karyawan yang keluar dan 15 orang karyawan yang masuk. Pemimpin cabang 

yang saat ini menjabat, memberikan kebijakan kepada karyawan untuk tidak 

merotasikan ke tempat yang jauh dari tempat tinggalnya, meskipun karyawan 

tersebut mendapat giliran rotasi ke cabang utama, cabang pembantu maupun 

kantor kas. Selain itu, kebijakan lain yang diterapkan lebih longgar, misalnya 

kemudahan untuk koreksi keterlambatan masuk jam kerja, dan juga kemudahan 
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untuk izin ketidakhadiran. Hal ini menyebabkan zona nyaman untuk karyawan 

dalam arti negatif, karena karyawan terbiasa dengan kebijakan yang lunak, 

akhirnya akan berdampak pada semakin melunaknya tingkat kedisiplinan 

karyawan. Dimensi kepuasan karyawan menurut Hasibuan (2006), terdiri dari tiga 

hal yaitu, tingkat kedisiplinan karyawan, moral kerja, dan tingkat perputaran 

karyawan (turn over). 

Pemimpin PT Bank Muamalat Indonesia, Tbk Cabang Bogor mempunyai 

pengalaman untuk menjadi pemimpin cabang yang berdomisili di Pekanbaru 

selama 10 tahun. Hal ini tentunya mempunyai dampak pada budaya organisasi 

dalam kepemimpinannya di cabang Bogor, yang dikarenakan mempunyai latar 

belakang berbeda antara di pulau Jawa dan di luar Jawa dari segi persaingan, 

iklim bisnis maupun pasar. Oleh karena itu, karyawan harus dapat menyesuaikan 

budaya organisasi dan gaya kepemimpinan yang dibawa oleh pemimpin cabang 

saat ini. Sesuai dengan pernyataan Northouse (2013) apabila pemimpin lintas 

budaya harus mampu memahami, bisnis, politik dan lingkungan, mampu bekerja 

sama dengan orang lain dari berbagai budaya, mampu beradaptasi untuk tinggal 

dan komunikasi dengan budaya lain, dan mampu berhubungan dengan budaya 

yang berbeda.  

Pentingnya peran seorang pemimpin cabang dalam menentukan 

keberhasilan suatu cabang yang dipimpinnya, maka diperlukan penelitian ketika 

seorang pemimpin harus dapat menyesuaikan perbedaan setiap karyawan maupun 

situasi yang harus dihadapi. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat 

menganalisis budaya organisasi yang berlaku agar dapat bermanfaat bagi 

karyawan. Faktor kemajuan sebuah perusahaan di antaranya adalah kepuasan 

kerja yang dirasakan oleh karyawannya, sehingga perlunya penelitian yang 

menjelaskan bagaimana hubungan ketiga unsur tersebut, yaitu gaya 

kepemimpinan, budaya organisasi dan kepuasan kerja karyawan. Tujuan akhirnya 

untuk mengetahui langkah ataupun strategi yang diperlukan untuk menunjang 

kemajuan PT Bank Muamalat Indonesia, Tbk Cabang Bogor. 

 

Perumusan Masalah 

Sikap sosial antara pemimpin cabang dan karyawan yang dipimpinnya 

tercermin dalam budaya organisasi. Kemajuan perusahaan dapat dilihat pada salah 

satu unsur yaitu dengan adanya kepuasan kerja karyawan. Parameter yang 

menentukan terciptanya kepuasan kerja adalah bagaimana gaya kepemimpinan 

dan budaya organisasi itu berlangsung dengan baik. Untuk memastikan hal 

tersebut berjalan dengan baik, maka rumusan masalah penelitian pada PT Bank 

Muamalat Indonesia, Tbk Cabang Bogor adalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana hubungan gaya kepemimpinan dan budaya organisasi dengan 

kepuasan kerja karyawan di PT Bank Muamalat Indonesia, Tbk Cabang 

Bogor? 

2. Bagaimana hubungan gaya kepemimpinan dan budaya organisasi dengan 

kepuasan kerja karyawan berdasarkan usia, jenis kelamin, masa kerja, status 

pernikahan, pendidikan terakhir, status tempat tinggal, jarak antara rumah 

dengan kantor, mempunyai balita, dan unit kerja di PT Bank Muamalat 

Indonesia, Tbk Cabang Bogor? 
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3. Bagaimana strategi untuk meningkatkan kepuasan kerja terkait dengan gaya 

kepemimpinan dan budaya organisasi di karyawan PT Bank Muamalat 

Indonesia, Tbk Cabang Bogor? 

 

 

Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan penelitian adalah sebagai berikut: 

1. Menganalisis hubungan gaya kepemimpinan dan budaya organisasi dengan 

kepuasan kerja karyawan di PT Bank Muamalat Indonesia, Tbk Cabang 

Bogor. 

2. Menganalisis hubungan gaya kepemimpinan dan budaya organisasi dengan 

kepuasan kerja karyawan berdasarkan usia, jenis kelamin, masa kerja, status 

pernikahan, pendidikan terakhir, status tempat tinggal, jarak antara rumah 

dengan kantor, mempunyai balita, dan unit kerja di PT Bank Muamalat 

Indonesia, Tbk Cabang Bogor. 

3. Merekomendasikan strategi untuk meningkatkan kepuasan kerja terkait 

dengan gaya kepemimpinan dan budaya organisasi di karyawan PT Bank 

Muamalat Indonesia, Tbk Cabang Bogor. 

 

 

Manfaat Penelitian 

1. Bagi perusahaan, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat 

manajerial yang dijadikan bahan pertimbangan dalam menerapkan gaya 

kepemimpinan dan budaya organisasi yang sesuai, sehingga dapat 

meningkatkan kepuasan kerja karyawan. 

2. Bagi penulis, diharapkan penelitian ini dapat dijadikan sebagai proses 

pembelajaran dan penerapan atas ilmu yang diperoleh selama mengikuti 

perkuliahan. 

3. Bagi akademisi, hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat keilmuan 

yang dijadikan sebagai acuan dan informasi untuk penelitian selanjutnya. 

 

 

Ruang Lingkup Penelitian 

Penelitian dilakukan di PT Bank Muamalat Indonesia, Tbk Cabang Bogor. 

Subjek penelitian dibatasi pada banking staff, tidak termasuk karyawan 

outsourcing, seperti  satpam, cleaning service, dan supir.  

Penelitian ini hanya menganalisis hubungan gaya kepemimpinan dan 

budaya organisasi dengan kepuasan kerja karyawan PT Bank Muamalat 

Indonesia, Tbk Cabang Bogor. Pemimpin yang dinilai oleh responden adalah 

pemimpin cabang, khususnya PT Bank Muamalat Indonesia, Tbk Cabang Bogor.  



 

 

 

 

 

 

 

 

Untuk Selengkapnya Tersedia di Perpustakaan MB-IPB 




