
BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

1.1 Latar Belakang 

Pada era globalisasi, persaingan dalam dunia perbankan sangat ketat 

terutama dalam memperebutkan nasabah. Hanya bank-bank yang memiliki produk 

dan jasa yang berkualitas tinggi yang mampu bertahan dan laku di pasaran. 

Seperti  diketahui  bahwa tugas pokok bank diantaranya menampung dana dari 

masyarakat  dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat dalam bentuk 

kredit. Sampai dengan saat ini penghasilan utama perbankan di Indonesia masih 

didominasi dari bunga pinjaman yang diberikan kepada nasabah. Dilain pihak 

dana yang dapat disalurkan kepada masyarakat saat ini terbatas sekali. Oleh 

karena itu setelah berbagai deregulasi perbankan dilakukan oleh pemerintah, 

persaingan pun menjadi lebih ketat. Untuk menyalurkan kredit, yang nota bene 

sebagai sumber pendapatan terbesar bagi sektor perbankan, harus mencari dulu 

dana dari masyarakat yang kelebihan dana.  

Oleh karenanya timbul berbagai upaya dari kalangan perbankan untuk 

dapat menampung dana masyarakat sebanyak-banyaknya untuk memenuhi 

kebutuhan bisnisnya. Hal ini menyebabkan kalangan perbankan berlomba-lomba 

meningkatkan kualitas pelayanan terhadap nasabah. Secara khusus, di dalam 

bisnis perbankan, fokus proses pengelolaan sebuah bank adalah kepercayaan dan 

produktivitas pelayanan yang diberikan kepada nasabah. 
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Dari gambaran diatas dapat terlihat bahwa semua lembaga yang berusaha 

di bidang jasa kepercayaan seperti bisnis perbankan, salah satu faktor yang sangat 

menentukan berhasil tidaknya menjalankan usaha tersebut adalah faktor sumber 

daya manusianya. Kualitas sumber daya manusia memegang peranan yang sangat 

penting untuk kelangsungan hidup suatu organisasi.  

Kualitas sumber daya manusia yang unggul dalam industri perbankan 

mengedepankan kecakapan manusia (human ability) daripada kecakapan 

keterampilan (skill ability). Sebuah profesi dimana kepemimpinan menjadi faktor 

yang lebih menentukan dibanding faktor-faktor lain, maka dapat diharapkan 

seorang pemimpin dapat lebih mengarahkan perilaku-perilaku bawahannya, 

memberikan motivasi-motivasi dan menciptakan lingkungan yang sesuai dengan 

tujuan perusahaan. Menurut Dale Timple dalam Umar (2005), bahwa pemimpin 

merupakan orang yang menerapkan prinsip dan teknik yang memastikan motivasi, 

disiplin dan produktivitas dapat saling mendukung sehingga mencapai sasaran 

perusahaan. 

Untuk mencapai bisnis perbankan yang tangguh, selain harus  didukung 

oleh  faktor kepemimpinan, kerja sama yang baik dengan nasabah dan sistem 

manajemen yang berjalan dengan baik. Secara keseluruhan ada sebuah fondasi 

bersama yang mendukung terbentuknya kinerja tersebut, yaitu adanya sebuah 

budaya kerja yang sesuai dengan perusahaan itu. Dengan demikian, budaya kerja 

merupakan salah satu elemen penting yang memiliki pengaruh terhadap kinerja 

perusahaan.  

 Dalam melakukan kegiatan bisnisnya, Bank BRI Cabang Bogor berusaha 

membuktikan kepada nasabahnya bahwa pilihan mereka untuk mempercayai bank 
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tersebut dalam mengelola keuangan atau memenuhi kebutuhan bisnisnya adalah 

pilihan yang tepat. Oleh karena itu muncul tuntutan bagi para karyawan untuk 

memberikan pelayanan prima kepada nasabah. Pelayanan prima diperoleh dari 

kepuasan kerja, dimana ada anggapan bahwa para karyawan yang mendapatkan 

kepuasan kerja akan melaksanakan pekerjaan dengan lebih baik.  

 Untuk menghadapi persaingan yang semakin ketat di dalam dunia 

perbankan maka setiap bank dituntut untuk mampu menghadapi persaingan 

tersebut dengan semua sumber daya yang dimilikinya termasuk sumber daya 

manusia. Salah satu pendukung sumber daya manusia adalah pemimpin yang 

dapat mempengaruhi pikiran, perasaan, sikap dan perilaku atau menggerakkan 

anggota organisasi  agar melaksanakan kegiatan atau bekerja untuk mencapai 

tujuan organisasi. Saat ini gaya kepemimpinan yang diterapkan berbeda-beda 

untuk situasi yang berbeda pula. Selain itu implementasi budaya kerja dirasakan 

kurang dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini menyebabkan adanya tingkat 

kepuasan kerja yang berbeda pada setiap anggota organisasi 

Penelitian ini diharapkan dapat menganalisis gaya kepemimpinan dimana 

seorang pemimpin harus cukup fleksibel untuk menyesuaikan terhadap 

perbedaan-perbedaan diantara bawahan dan situasi. Selain itu juga penelitian ini 

diharapkan dapat menganalisis budaya kerja yang saat ini berlaku agar dapat 

bermanfaat bagi karyawan dalam rangka peningkatan pelayanan terhadap nasabah 

di lingkungan kantor Bank BRI Cabang Bogor yang pada akhirnya juga akan 

bermanfaat bagi organisasi tersebut. 
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1.2 Perumusan Masalah 

 Berdasarkan uraian tersebut, maka dirumuskan suatu permasalahan 

penelitian di kantor Bank BRI Cabang Bogor adalah sebagai berikut : 

1. Seberapa besar pengaruh gaya kepemimpinan terhadap kepuasan kerja 

karyawan di kantor Bank BRI Cabang Bogor. 

2. Seberapa besar pengaruh budaya kerja terhadap kepuasan kerja karyawan di 

kantor Bank BRI Cabang Bogor. 

3. Unsur yang paling dominan dari gaya kepemimpinan dan budaya kerja dalam 

mempengaruhi kepuasan kerja karyawan di kantor Bank BRI Cabang Bogor. 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

 Penelitian yang dilakukan di lingkungan organisasi ini bertujuan untuk 

menganalisis pengaruh gaya kepemimpinan dan budaya kerja yang saat ini 

diterapkan terhadap kepuasan kerja karyawan, meliputi : 

1. Menganalisis besar pengaruh  gaya kepemimpinan terhadap kepuasan kerja 

karyawan di kantor Bank BRI Cabang Bogor. 

2. Menganalisis besar pengaruh budaya kerja terhadap kepuasan kerja karyawan 

di kantor Bank BRI Cabang Bogor. 

3. Menganalisis unsur yang paling dominan dari gaya kepemimpinan dan budaya 

kerja dalam mempengaruhi kepuasan kerja karyawan di kantor Bank BRI 

Cabang Bogor. 
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1.4 Manfaat Penelitian 

 Penelitian yang dilakukan ini diharapkan dapat memberi manfaat tidak 

hanya bagi penulis, juga bagi organisasi dan para pembaca umumnya. 

1. Bagi penulis, penelitian ini diharapkan menjadi sarana belajar secara praktis 

dengan mempraktekkan teori-teori yang telah diperoleh di bangku kuliah di 

MMA IPB. Dengan penerapan secara langsung dalam suatu organisasi 

diharapkan akan memperkaya wawasan penulis dan mengembangkan 

kemampuan pemikiran konseptual bagi pemecahan permasalahan di dunia 

nyata. 

2. Bagi organisasi, hasil penelitian diharapkan dapat membantu memecahkan 

permasalahan gaya kepemimpinan yang sesuai dan penerapan budaya kerja 

yang pada akhirnya mendorong kepuasan kerja karyawan, sehingga 

diharapkan dapat menbantu pencapaian tujuan organisasi. Selain itu, hasil 

penelitian dapat digunakan oleh para peneliti sebagai data dasar bagi 

penelitian sejenis. 

 

1.5 Ruang Lingkup Penelitian 

 Mengingat kendala waktu dan luasnya cakupan masalah mengenai 

hubungan gaya kepemimpinan dan budaya kerja terhadap kepuasan kerja 

karyawan, maka untuk menyederhanakan pembahasan, penelitian hanya akan 

dibatasi pada karyawan yang berstatus sebagai karyawan tetap di BRI Cabang 

Bogor. 

 

 




