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1 PENDAHULUAN 

Latar Belakang 

Kinerja karyawan merupakan salah satu aspek yang menjadi perhatian 

utama bagi perusahaan pada era globalisasi saat ini. Kinerja karyawan diharapkan 

dapat menciptakan hasil yang terbaik, begitu juga dalam dunia perbankan 

diperlukan kemampuan untuk mendapatkan nasabah baru maupun 

mempertahankan nasabah  lama. Bank-bank dengan mutu pelayanan terbaik yang 

mampu mendapatkan perhatian nasabah. Menurut Muljono (1994), Perbankan 

adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank mencakup kelembagaan, 

kegiatan usaha, serta cara proses dalam melaksanakan kegiatan. Dunia perbankan 

di era globalisasi menuntut bank agar menjadi bank dengan mutu pelayanan yang 

baik. Oleh karena itu mutu pelayanan merupakan salah satu hasil dari kinerja  

perusahaan terutama perusahaan perbankan seperti bank-bank khususnya bank di 

Indonesia.  

Terdapat beberapa faktor yang diduga memengaruhi kinerja suatu 

perusahaan antara lain, gaya kepemimpinan, motivasi, dan disiplin kerja. Thoha 

(2010) mengemukakan bahwa gaya kepemimpinan merupakan norma perilaku 

yang digunakan seseorang pada saat orang tersebut mencoba memengaruhi 

perilaku orang lain atau bawahan. Gaya kepemimpinan sangat berpengaruh bagi 

karyawan untuk mengelola tugas dan kewajiban secara baik serta benar sehingga 

dapat meningkatkan kinerja karyawan yang berimbas pada kemajuan perusahaan 

terlebih di dunia perbankan. Selain itu Gaya kepemimpinan yang sesuai dengan 

suatu organisasilah yang dapat menghasilkan kinerja terbaik untuk organisasi 

ataupun perusahaan.  

Perusahaan perbankan membutuhkan sumber daya manusia (SDM) yang 

handal dan memiliki semangat tinggi untuk bekerja. Karyawan pada era 

globalisasi dituntut untuk menghasilkan kinerja terbaik, Oleh karena itu motivasi 

merupakan salah satu tolok ukur utama perusahaan dalam menilai kinerja 

karyawan. Menurut Hasibuan (2006) motivasi sangat penting karena motivasi 

adalah hal yang menyebabkan, menyalurkan dan mendukung perilaku manusia 

agar mau bekerja giat dan antusias mencapai hasil optimal. Stoner et al. (1996) 

berpendapat bahwa motivasi, kemampuan sumber daya dan kondisi tempat kerja 

memengaruhi kinerja. Oleh karena itu, motivasi merupakan suatu proses yang 

membangkitkan, mengarahkan dan menjaga atau memelihara perilaku karyawan 

agar terarah pada tujuan perusahaan.  

Disiplin kerja sangat diperlukan di dalam menghasilkan karyawan yang 

memiliki tingkat kinerja tinggi.  Menurut Mangkuprawira dan Hubeis (2007), 

kedisiplinan karyawan adalah sifat seorang karyawan yang secara sadar 

memenuhi aturan dan peraturan organisasi tertentu. Kedisiplinan sangat 

memengaruhi kinerja di dalam perusahaan dan dipandang sebagai bentuk latihan 

bagi karyawan dalam melaksanakan aturan-aturan perusahaan. Dalam 

mendisiplinkan karyawan dibutuhkan aturan di perusahaan, salah satunya dengan 
memajukan core values perusahaan. Berikut ini merupakan komitmen Manajemen 

Bank XYZ untuk memajukan core values  Bank XYZ (2018), yaitu: 
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1. Kepercayaan, membangun kepercayaan dan itikad baik sebagai bagian dari 

hubungan terbuka dan langsung berdasarkan keandalan. 

2. Integritas, berperilaku dengan cara yang terpuji, menjaga martabat dan 

memegang kode etik profesional dengan hormat. 

3. Profesionalisme, bekerja dengan tekun dan akurat berdasarkan kompetensi dan 

tanggung jawab kelas atas. 

4. Fokus pelanggan, selalu memposisikan pelanggan secara internal dan eksternal 

sebagai fokus untuk mengembangkan pertumbuhan positif, saling 

menguntungkan dan seimbang. 

5. Keunggulan, selalu berusaha meraih keunggulan yang mengarah pada 

kesempurnaan sebagai wujud cinta dan kebanggaan bagi  Bank XYZ. 

Berdasarkan core values dari Bank XYZ, diperlukan sumber daya bermutu, 

terutama MSDM yang baik dengan visi dan misi yang sama untuk meningkatkan 

pelayanan terbaik dan menjadikan Bank XYZ sebagai bank terpercaya di 

Indonesia. Core values dari bank XYZ diharapkan dapat memberikan pemahaman 

kepada karyawan dalam menjalankan komitmen perusahaan untuk meningkatkan 

kinerja perusahaan.  

Kinerja karyawan merupakan salah satu komponen utama perusahaan 

dalam menilai performa perusahaan. Kinerja dapat melihat seberapa besar 

kemampuan finansial dan kemampuan SDM dari suatu perusahaan. Kantor Bank 

XYZ yang akan diteliti adalah Bank XYZ Area Jatiwaringin terdiri dari 26 cabang 

dan diantaranya terdapat kantor cabang pusat, kantor cabang  pembantu dan 

kantor kas. Bank XYZ Area Jatiwaringin menempati peringkat dua pada tingkat 

nasional dalam kategori kinerja karyawan pada tahun 2017. 

Pada Tabel 1 disajikan data Key Performance Indikator (KPI) dengan jenis 

kantor cabang penuh dan cabang pembantu yang diambil dari Bank XYZ Area 

Jatiwaringin Bulan Desember tahun 2016 hingga bulan Desember tahun 2017. 

 

Tabel 1  Daftar KPI dari 10 kantor bank XYZ Area Jatiwaringin 

No Nama Cabang Jenis 
KPI Des 

2016 
KPI Des 2017 

1 Bekasi Jatiwaringin B1 103.23 114.07 

2 Bekasi Sentra Niaga Kalimalang B2 95.77 100.20 

3 Bekasi Ahmad Yani B1 103.88 112.33 

4 Bekasi Kemang Pratama B2 106.77 104.14 

5 Bekasi Pondok Gede Raya B2 103.51 94.00 

6 Bekasi Taman Galaxy B2 94.14 109.60 

7 Bekasi Jaka Sampurna B3 101.92 103.30 

8 Bekasi Komsen Jati Asih B2 80.26 103.94 

9 Cibubur Citra Grand B3 95.13 105.53 

10 Bekasi Ujung Aspal B3 88.28 112.56 

Data Bank XYZ tahun 2016 - 2017 

 

Dilihat dari Tabel 1 terdapat penurunan  KPI pada beberapa kantor cabang 

dari tahun 2016 dengan tahun 2017, yaitu Kantor Cabang Pembantu (KCP)  

Bekasi Kemang Pratama dengan penurunan 2.63 poin dari 106.77 menjadi 104.14 

dan KCP Bekasi Pondok Gede Raya  9.51 poin dari 103.51 menjadi 94.00. Selain 

kedua kantor tersebut, terjadi peningkatan pada kantor cabang lainnya. ke delapan 
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kantor cabang lainnya mengalami kenaikan dan hanya menyisakan dua kantor 

cabang. Penurunan KPI dapat dipengaruhi oleh gaya kepemimpinan dan motivasi 

karyawan. Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Cabang Area 

Jatiwaringin, Bank XYZ ingin menganalisis pengaruh tiga peubah yaitu, gaya 

kepemimpinan, motivasi dan disiplin kerja terhadap kinerja karyawan pada Bank 

XYZ Area Jatiwaringin.  Dengan demikian, Gaya kepemimpinan, motivasi, dan 

disiplin kerja yang baik dapat diduga memengaruhi hasil kinerja karyawan bagi 

perusahaan.  

 

 

Perumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang, daftar KPI pada tahun 2016 dan 2017 

menunjukkan beberapa kantor cabang mengalami penurunan yaitu pada cabang  

Bekasi Kemang Pratama dan Bekasi Pondok Gede Raya, Selain kedua kantor 

cabang tersebut mengalami peningkatan yang berarti terdapat perbedaan dari 

kinerja karyawan di setiap cabang. Gaya kepemimpinan seperti apa yang 

digunakan oleh kedua kantor cabang tersebut yang menghasilkan penurunan KPI, 

sedangkan cabang lainnya mengalami peningkatan KPI. Berdasarkan uraian 

tersebut, rumusan masalah dalam  penelitian ini adalah: 

1. Bagaimana gaya kepemimpinan, motivasi, dan disiplin kerja karyawan bank 

XYZ Area Jatiwaringin? 

2. Bagaimana pengaruh gaya kepemimpinan dan motivasi terhadap disiplin kerja 

karyawan bank XYZ Area Jatiwaringin? 

3. Bagaimana pengaruh gaya kepemimpinan, motivasi dan disiplin kerja secara 

bersama-sama terhadap kinerja bank XYZ Area Jatiwaringin 

 

 

Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan: 

1. Menganalisis gaya kepemimpinan, motivasi, dan disiplin kerja  karyawan Bank 

XYZ Area Jatiwaringin. 

2. Menganalisis pengaruh gaya kepemimpinan dan motivasi terhadap disiplin 

kerja karyawan Bank XYZ Area Jatiwaringin. 

3. Menganalisis pengaruh gaya kepemimpinan, motivasi dan disiplin kerja 

terhadap kinerja karyawan Bank XYZ Area Jatiwaringin. 

 

 

Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat berikut: 

1. Bagi Peneliti, penelitian ini diharapkan menjadi tambahan wawasan, 

pengalaman bagi peneliti, mempraktekkan teori yang telah didapat dan mampu 

memadukan dengan fakta yang terjadi di lapangan. 

2. Bagi Perusahaan, kontribusi penelitian ini diharapkan dapat memberikan 

sumbangan pemikiran yang bermanfaat bagi Bank XYZ Area Jatiwaringin dan 

bisa dijadikan bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan dalam 

meningkatkan kinerja pegawai.  
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Ruang Lingkup Penelitian 

Penelitian ini terfokus pada aspek-aspek gaya kepemimpinan, motivasi, 

disiplin kerja, dan kinerja karyawan pada Bank XYZ Area Jatiwaringin. 

2 TINJAUAN PUSTAKA 

Gaya Kepemimpinan 

Salah satu aspek terpenting di dalam meningkatkan kinerja adalah gaya 

kepemimpinan. Gaya kepemimpinan di bidang perbankan sangat diperlukan para 

pemimpin, karena dapat memberikan arahan terhadap karyawannya. Menurut 

Tjiptono (2006) gaya kepemimpinan adalah suatu cara yang digunakan pemimpin 

dalam berinteraksi dengan bawahannya. Pendapat lain menyebutkan gaya 

kepemimpinan adalah pola tingkah laku (kata-kata dan tindakan-tindakan) dari 

seorang pemimpin yang dirasakan oleh orang lain (Hersey dan Blanchard 2004). 

Gaya kepemimpinan mengandung pengertian sebagai suatu perwujudan tingkah 

laku dari seorang pemimpin, yang menyangkut kemampuan dalam memimpin. 

Perwujudan tersebut biasanya membentuk suatu pola atau bentuk tertentu. 

Pengertian gaya kepemimpinan yang demikian ini sesuai dengan Davis dan 

Newstrom (1985). Keduanya mekan bahwa pola tindakan pemimpin secara 

keseluruhan seperti yang dipersepsikan atau diacu oleh bawahan tersebut dikenal 

sebagai gaya kepemimpinan. Gaya kepemimpinan adalah perilaku atau cara yang 

dipilih dan digunakan pemimpin dalam memengaruhi pikiran, perasaan, sikap, 

dan perilaku para anggota organisasi bawahannya (Nawawi 2003). Gaya 

kepemimpinan diharapkan karyawan agar melakukan tugasnya secara lebih baik 

untuk  menghasilkan kinerja terbaik.  

Teori lain mengenai gaya kepemimpinan adalah path-goal theory leadership. 

Path-goal theory leadership adalah sebuah teori kepemimpinan yang mekan 

bahwa terdapat dua peubah kontijensi yang menghubungkan perilaku 

kepemimpinan dengan hasil berupa kepuasan kerja dan kinerja. Secara pokok, 

teori path-goal berusaha untuk menjelaskan pengaruh perilaku pemimpin 

terhadap motivasi, kepuasan, dan pelaksanaan pekerjaan bawahannya. 

Pada Tabel 2, House (1996) mengemukakan Teori path-goal atas empat tipe 

atau gaya utama kepemimpinan: 

 

Tabel 2  Gaya utama kepemimpinan (Lanjutan) 

Tipe Gaya Kepemimpinan Definisi 

Kepemimpinan Direktif 

 

Gaya kepemimpinan ini memiliki persepsi bahwa:  

pemimpin secara keseluruhan mengarahkan 

bawahannya dan bawahan tahu pasti apa yang 

diharapkan darinya kepada pemimpin. 
Kepemimpinan Suportif 

 

Gaya kepemimpinan ini memiliki persepsi bahwa: 

Pemimpin memiliki kesediaan untuk menjelaskan 

sendiri, bersahabat, mudah didekati, dan memiliki 

perhatian kemanusiaan yang murni terhadap para 

bawahannya. 

Tabel 2   Gaya utama kepemimpinan 




