
 

1 PENDAHULUAN 

Latar Belakang 

Industri perbankan merupakan salah satu sektor yang memberikan pengaruh 

dalam perekonomian Indonesia dan memiliki peran strategis dalam menggerakkan 

perekonomian negara. Seiring berjalannya waktu, persaingan di industri perbankan 

semakin kompetitif. Berdirinya perusahaan perbankan dari tahun ke tahun 

menunjukkan bahwa sektor perbankan merupakan sektor yang potensial dalam 

perekonomian. 

Kinerja perusahaan perbankan Nasional cenderung fluktuatif. PT Bank Panin 

menjadi perusahaan perbankan dengan kinerja laba bersih yang cenderung memiliki 

laba bersih terendah selama tiga tahun terakhir: tahun 2013 mencatat Rp. 1,45 T, 

tahun 2014 Rp. 1,78 T, dan tahun 2015 menurun drastis menjadi Rp. 1,1 T. PT Bank 

Rakyat Indonesia merupakan perusahaan dengan laba bersih tertinggi dibandingkan 

dengan perusahaan lainnya. Tiga tahun terakhir perusahaan yang disingkat BRI 

tersebut mengalami peningkatan berturut turut, yaitu tahun 2013 Rp. 15,23 triliun, 

tahun 2014 Rp. 18,12 triliun, dan pada tahun 2015 Rp.18,42 triliun. (Laporan 

Tahunan 10 Bank Nasional Tahun 2013-2015). 

 PT Bank XYZ merupakan perusahaan perbankan dengan laba bersih 

terbesar dan memiliki potensi untuk terus berkembang, melihat potensi bisnis di 

Indonesia dan tren positif selama tiga tahun terakhir. Bank XYZ memiliki 24 

Kantor Wilayah dan 200 lebih Kantor Cabang yang tersebar di seluruh wilayah 

Indonesia.  

Salah satu aspek terpenting di dalam perusahaan adalah sumber daya manusia. 

Agar perusahaan terus berkembang dan terus memberikan nilai tambah diperlukan 

peningkatan kualitas sumber daya manusianya. Artinya, dibutuhkan pengelolaan 

sumber daya manusia yang baik. Perusahaan dibentuk berdasarkan suatu visi dan 

misi, yang dalam pelaksanaan visi dan misi tersebut dikelola oleh sumber daya 

manusia yang saling bekerjasama. Menurut Hasibuan (2008), Manajemen Sumber 

Daya Manusia adalah ilmu dan seni yang mengatur hubungan dan peranan tenaga 

kerja agar efektif dan efisien membantu terwujudnya tujuan perusahaan, karyawan 

dan masyarakat. 

Salah satu perubahan yang paling besar di sektor perbankan Indonesia yaitu 

meningkatnya jumlah perempuan yang memasuki profesi perbankan beberapa 

tahun terakhir bahkan rata-rata perbandingan jumlah karyawan perempuan lebih 

besar dibandingkan karyawan laki-laki. Namun, posisi manajerial tetap didominasi 

oleh laki-laki.  (Laporan Tahunan Bank Mandiri, BRI, Citibank, Permata dan BNI 

Tahun 2015). 

Isu gender bersifat sosial budaya dan merujuk pada tanggung jawab, peran, 

pola perilaku, kualitas, dan lain-lain yang bersifat maskulin dan feminin. 

Perempuan saat ini mengemban tanggung jawab yang sama dengan laki-laki dalam 

pengelolaan organisasi bisnis. Hambatan sosial terhadap partisipasi penuh mereka 

dalam pasar tenaga kerja selalu ada walaupun, iklim ekonomi di negara Indonesia 

menuntut perempuan untuk menambah penghasilan suami dan orang tua mereka. 

Oleh karena itu, kontribusi mereka terhadap perekonomian bangsa tidak bisa 

diabaikan. 
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Setiap karyawan bank dituntut untuk dapat melayani nasabah dengan baik, 

melihat kompetensi industri jasa perbankan yang sangat kompetitif. Bagian 

Frontliner, seorang Customer Service dan Teller harus mampu melayani komplain 

nasabah tanpa harus mengeluarkan emosi negatif. Karyawan bagian pemasaran 

harus mampu mencapai target yang telah ditetapkan. 

Bank XYZ Cabang Bogor merupakan salah satu Kantor Cabang kelas satu 

yang memiliki unit kerja binaan paling banyak dibandingkan dengan Kantor 

Cabang lainnya. Kantor Cabang ini memiliki 23 Unit, 4 Kantor Cabang Pembantu 

dan 5 Kantor Kas yang tersebar di wilayah Kabupaten dan Kota Bogor. 

Perbandingan jumlah karyawan laki-laki adalah 56 persen dan perempuan 44 

persen, jika dijumlahkan total karyawan di Kantor Cabang Bogor adalah 553 

karyawan. (Bank XYZ Cabang Bogor 2016). 

Tingkat keluar masuk (turnover) karyawan Bank XYZ selama tiga tahun 

terakhir cenderung mengalami peningkatan. Tingkat turnover pada tahun 2013 

sebanyak 5 persen, tahun 2014 sebesar 5,6 persen dan tahun 2015 sejumlah 6,7 

persen dan sebagian besar terjadi pada karyawan perempuan. Peningkatan jumlah 

karyawan yang keluar tersebut menunjukkan bahwa karyawan masih belum cukup 

puas dengan pekerjaannya di perusahaan. (Bank XYZ Cabang Bogor 2016). 

Menurut Jadoo et al. (2015), turnover intention sebagai langkah terakhir 

dalam proses pengambilan keputusan sebelum seseorang benar-benar 

meninggalkan tempat kerja, di mana anggota aktif mempertimbangkan berhenti dan 

mencari pekerjaan atau profesi alternatif lain. Artinya minat seseorang untuk keluar 

atau meninggalkan tempat kerja akan ditentukan oleh rasa kepuasan dalam bekerja. 

Alasan karyawan mengundurkan diri atas permintaan sendiri dari perusahaan 

sebagian besar dikarenakan akan bekerja di tempat lain karena tidak merasa puas 

dengan jenjang karir yang tidak pasti dan lingkungan kerja. Sementara pemutusan 

hubungan kerja oleh perusahaan dikarenakan tidak lulus evaluasi dan terdapat 

indikasi kasus finansial yang dilakukan oleh karyawan yang sebagian besar 

dilakukan oleh karyawan perempuan. (Bank XYZ Cabang Bogor 2016).  

Tidak hanya kinerja yang menurun tetapi terdapat juga karyawan yang 

melanggar aturan perusahaan, yaitu karyawan yang melakukan indikasi kasus 

finansial. Dalam dua tahun terakhir, kasus finansial yang dilakukan oleh perempuan 

berjumlah delapan orang diikuti oleh laki-laki berjumlah enam orang. Kasus 

tersebut memberikan dampak kerugian bagi perusahaan, dengan perkiraan potensi 

kerugian mencapai lebih dari 100 juta rupiah. (Bank XYZ Cabang Bogor 2016). 

Perusahaan perbankan harus menciptakan kondisi kerja yang baik agar dapat 

mendukung karyawan dalam bekerja, tentunya hal tersebut demi terwujudnya visi 

perusahaan. Kepuasan dalam bekerja sangat dibutuhkan oleh setiap karyawan 

perbankan baik itu perempuan maupun laki-laki. Menurut Cranny et al. (1992) 

seseorang dengan kepuasan kerja yang baik akan menjadikan kualitas kehidupan 

mereka lebih baik, kesehatan yang lebih baik dan berpotensi meningkatkan kinerja 

serta produktivitas. 

Beberapa penelitian membuktikan budaya organisasi memiliki pengaruh 

terhadap kepuasan kerja. Penelitian yang idlakukan oleh Nugroho (2011) 

menyatakan bahwa budaya organisasi memengaruhi organisasi dalam berbagai cara, 

artinya dengan peningkatan terhadap budaya organisasi, maka akan berpengaruh 

juga terhadap kepuasan karyawan. 
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Hal tersebut sesuai dengan pendapat yang dikemukakan oleh Fairbrother dan 

Warn (2003), kepuasan kerja adalah suatu persepsi reaksi emosional seseorang 

terhadap pekerjaannya apakah memenuhi kebutuhan permintaan dan sesuai dengan 

kebutuhan pribadi. Data turnover menunjukkan bahwa rendahnya kepuasan kerja 

pada karyawan, artinya semakin rendah kepuasan kerja maka keinginan untuk 

keluar dari pekerjaan semakin tinggi.  

Berdasarkan data kinerja, tingkat turnover karyawan dan indikasi kasus 

finansial yang lebih banyak dilakukan oleh karyawan perempuan (Bank XYZ 

Cabang Bogor 2016) sehingga perlu dikaji agar dapat diketahui faktor penyebab 

dan langkah apa saja yang harus dilakukan oleh perusahaan maka penulis 

melakukan penelitian di PT Bank XYZ Cabang Bogor. 

 

 

Perumusan Masalah 

Meningkatnya data turnover karyawan pada Bank XYZ Cabang Bogor 

selama tiga tahun terakhir yaitu 5 persen pada tahun 2013, sejumlah 5,6 persen pada 

tahun 2014, kemudian sebanyak 6,7 persen pada tahun 2015 dan 7,4 persen pada 

tahun 2016 serta pelanggaran kasus finansial yang dilakukan karyawan juga 

meningkat. Sebagian besar pelanggaran kasus finansial, sebagian dilakukan oleh 

karyawan perempuan (Data bagian SDM Bank XYZ Cabang Bogor Tahun 2016). 

Hal tersebut merupakan indikasi ketidakdisiplinan karyawan dalam bekerja dan 

tingkat turnover intention yang diawali pada kepuasan kerja karyawan, sesuai 

dengan yang dikemukakan oleh Koc dan Boo (2001), bahwa kepuasan kerja 

seringkali berhubungan dengan komitmen kerja, intensitas turnover, dan tingkat 

absensi. 

Selanjutnya, Hasibuan (2008) berpendapat bahwa kepuasan kerja adalah 

sikap emosional yang menyenangkan dan mencintai pekerjaannya. Sikap ini 

dicerminkan oleh moral kerja, kedisiplinan, dan prestasi kerja. Kepuasan kerja 

merupakan hal yang penting bagi karyawan, karena jika karyawan merasa puas 

dengan pekerjaannya, maka tidak akan terjadi turnover dan perbuatan yang dapat 

merugikan perusahaan, sehingga akan berdampak positif pula dengan kelangsungan 

perusahaan. Terdapat beberapa faktor yang dapat memengaruhi kepuasan kerja 

menurut As’ad (2008) yaitu faktor finansial, faktor psikologi, faktor sosial dan 

faktor fisik.  

Berdasarkan uraian permasalahan, rumusan masalah adalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana faktor-faktor yang memengaruhi kepuasan kerja karyawan laki-laki 

dan perempuan di PT Bank XYZ Cabang Bogor. 

2. Bagaimana pengaruh budaya organisasi terhadap kepuasan kerja karyawan laki-

laki dan perempuan di PT Bank XYZ Cabang Bogor. 

3. Bagaimana pengaruh kepuasan kerja terhadap turnover intention karyawan 

laki-laki dan perempuan di PT Bank XYZ Cabang Bogor. 

4. Bagaimana faktor-faktor yang memengaruhi kepuasan kerja dan budaya 

organisasi terhadap turnover intention karyawan laki-laki dan perempuan di PT 

Bank XYZ Cabang Bogor. 
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Tujuan Penelitian 

Berdasarkan perumusan masalah, maka tujuan dari penelitian yang akan 

dilakukan adalah: 

1. Menganalisis faktor-faktor yang memengaruhi kepuasan kerja karyawan laki-

laki dan perempuan di PT Bank XYZ Cabang Bogor. 

2. Menganalisis pengaruh budaya organisasi terhadap kepuasan kerja karyawan 

laki-laki dan perempuan di PT Bank XYZ Cabang Bogor. 

3. Menganalisis pengaruh kepuasan kerja terhadap turnover intention karyawan 

laki-laki dan perempuan di PT Bank XYZ Cabang Bogor. 

4. Menganalisis faktor-faktor yang memengaruhi kepuasan kerja dan budaya 

organisasi terhadap turnover intention karyawan laki-laki dan perempuan di PT 

Bank XYZ Cabang Bogor. 

 

 

Manfaat Penelitian 

1. Bagi Perusahaan, diharapkan penelitian ini mampu memberikan informasi 

mengenai faktor-faktor yang memengaruhi kepuasan kerja dan budaya 

organisasi terhadap turnover intention karyawan laki-laki dan perempuan, 

sehingga menghasilkan sebuah kebijakan yang tepat dalam rangka menjaga 

turnover intention karyawan di PT Bank XYZ Cabang Bogor.  

2. Bagi pihak lain, diharapkan hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai 

referensi bagi penelitian lebih lanjut. 

 

 

Ruang Lingkup Penelitian 

Ruang lingkup penelitian ini difokuskan pada budaya organisasi dan faktor-

faktor yang memengaruhi kepuasan kerja dan turnover intention karyawan laki-laki 

dan perempuan di PT Bank XYZ Cabang Bogor. 

 

 

 

2 TINJAUAN PUSTAKA 

Konsep Gender 

Menurut Hubeis (2010), gender adalah suatu konsep yang menunjuk pada 

suatu sistem peranan dan hubungan antara perempuan dan lelaki yang tidak 

ditentukan oleh perbedaan biologis, akan tetapi ditentukan oleh lingkungan sosial, 

politik dan ekonomi. Menurut Oakley (1972) gender berarti perbedaan atau jenis 

kelamin yang bukan biologis dan bukan kodrat Tuhan. Sedangkan Caplan (1987), 

menegaskan bahwa gender merupakan perbedaan perilaku antara laki-laki dan 

perempuan selain dari struktur biologis, sebagian besar justru terbentuk melalui 

proses sosial dan budaya. 

Pavesic dan Brymer (1990) menjelaskan bahwa karyawan laki-laki dan 

perempuan tidak menyukai pekerjaan mereka di perusahaan karena jam kerja yang 




