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ABSTRACT 

 

This research aims to know the influence of Transformational Leadership, 
Financial Compensation, And Job Satisfaction within influencing Employee 
Performance improvement. In this study there are 5 hypothesis, including the 
influence of Transformasional Leadership and Financial Compensation on Job 
Satisfaction, the influence of Job Satisfaction on Employee Performance and the 
influence of Transformasional Leadership and Financial Compenastion on 
Employee Performance. Population in this research is a frontliner of PT Bank 
Rakyat Indoensia (Persero) Tbk.. The sample was selected using non-probability 
sampling method and the sample of this research were 108 frontliners of BRI for 
the period september 2016 - januari 2017. Types of data 
retrieval is performed using primary data and secondary data. The analysis 
technique used in this research is a Structural Equation Modeling (SEM) analysis 
with AMOS as the program. The hypothesis in this study was adapted from two 
previous studies. The result in this study is Transformasional Leadership and 
Financial Compensation has a positive influence on Job Satisfaction, Job 
Satisfacion is proven to have a positive influence on improving the Employee 
Performance. The Transformasional Leadership and Financial Compenastion is 
proven to have a direct influence on improving the Employee Performance. 

 

Keywords: Transformasional Leadership, Financial Compensation, Job 
Satisfaction, Employee Performance 

 

I. Pendahuluan 

1.1 Latar Belakang 

Dari 10 BRI menduduki peringkat ke 7 dalam kategori 10 Bank Terbaik dalam 
Pelayanan Prima di Indonesia yang dimuat dalam Majalah Infobank No 449 Mei 
2016 Vol. XXXVIII. Selain kebutuhan nasbah, BRI perlu memperhatikan pelayanan 
mereka. Banyaknya bank yang beroperasi di Indonesia adalah sebuah 
konsekuensi dari proses perubahan dan pembaharuaan sebagai perantara yang 
saat ini banyak dibutuhkan oleh masyarakat Indonesia. BRI merupakan bank 
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terbesar milik pemerintah Indonesia, dan sepanjang karir nya di Indonesia BRI 
banyak meraih penghargaan. Dimana sebagai penyedia jasa BRI perlu menjaga 
kepuasan dari nasabah mereka agar tidak berpindah pada bank yang lain. Hal ini 
menjadi perhatian yang sangat penting bagi BRI, dan BRI pun menyanggupi 
kebutuhkan nasabah dengan mengeluarkan beberapa produk yang disesuaikan 
dengan kebutuhan nasabah. 

BRI perlu memperhatikan kinerja karyawan frontliner dengan memperhatikan 
faktor-faktor peningkatan kinerja karyawan. Menurut (Singh & Jain, 2013), 
kepuasan kerja telah terikat dengan banyak fenomena dalam organisasi seperti 
motivasi, kinerja, kepemimpinan, sikap, konflik, moral, dll. Ketidakpuasan 
karyawan dapat menimbulkan hasil kerja yang tidak diinginkan dengan mencuri, 
kerja sampingan dan menunjukan tingginya tingkat ketidakhadiran.  

Gaya kepemimpinan yang efektif menjadi salah satu hal positif yang 
mempengaruhi kepuasan kerja dan menghasilkan kerja lebih baik, efektivitas dan 
produktifitas yang jelas diinginkan(Müller & Turner, 2007). Gaya kepemimpinan 
transformasional memberikan pengaruh positif pada kinerja dan sikap dari 
bawahan mereka (Risambessy, Swasto, Thoyib, & Astuti, 2012). Kepemimpinan 
transformasional memiliki karakteristik seperti, idealized influence, inspirational 
motivation, intellectual stimulation, individualized consideration (Bass, Avolio, 
Jung, & Berson, 2003). Kepemimpinan transformasional berkaitan dengan efek 
yang diberikan pemimpin pada karyawannya, dimana karyawan mempercayakan 
pemimpin, mengagumi, memiliki kesetiaan dan rasa hormat pada pemimpin serta 
termotivasi untuk melakukan sesuatu yang lebih baik dari apa yang diarahkan oleh 
pemimpin (Avolio, 1999). 

Salah satu cara yang digunakan oleh manajemen untuk meningkatkan kinerja, 
untuk memotivasi dan meningkatkan kepuasan kerja karyawan adalah melalui 
kompensasi (Mathis & Jackson, 2011). Mondy (2008), menafsirkan kompensasi 
sebagai semua total imbalan yang diterima oleh karyawan sebagai ganti dari jasa 
yang telah diberikan kepada organisasi.Semakin besar kompensasi yang merea 
dapat mereka akan lebih merasa puas dengan pekerjaan mereka dan juga 
menguntungkan bagi sisi perusahaan. 

Penelitian ini fokus pada Kepemimpinan Transformasional, Kompensasi 
Finansial dan Kepuasan Kerja sebagai variabel eksogen dan Kinerja sebagai 
variabel dependent. Objek penelitan ini adalah karyawan tetap dibagian frontliner 
BRI area Jakarta Selatan yang meliputi divisi Customer Service dan Teller yang 
bekerja sebagai pegawai tetap. 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang dan fenomena tersebut maka permasalahan yang 
ingin diteliti adalah (1) Apakah Kepemimpinan Transformasional berpengaruh 
positif terhadap Kepuasan Kerja? (2) Apakah Kompensasi Finansial berpengaruh 
positif terhadap Kepuasan Kerja? (3) Apakah Kepuasan Kepuasan Kerja 
berpengaruh positif terhadap Kinerja? (4) Apakah Kepemimpinan 
Transformasional berpengaruh positif terhada Kinerja? (5) Apakah Kompensasi 
Finansial berpengaruh positif terhadap Kinerja? 
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II. LANDASAN TEORI 

2.1 Tinjauan Pustaka 
2.1.1 Manajemen Sumber Daya Manusia 

Menurut Veithzal Rivai (2009) MSDM merupakan salah satu bidang dari 
manajemen umum yang meliputi segi-segi perencanaan, pengorganisasian, 
pelaksanaan, dan pengendalian. Proses ini terdapat fungsi atau bidang produksi, 
pemasaran, keuangan maupun kepegawaian. 

2.1.2 Kepemimpinan Transformasional 

Kepemimpinan transformasional adalah pemimpin yang memotivasi karyawan 
untuk mencapai tujuan lebih daripada apa yang direncanakan di awalnya, ini 
berarti melampauui harapan (Javed, Jaffari, & Rahim, 2014). 

(Bass, Avolio, Jung, & Berson, 2003) mengidentifikasikan empat dimensi 
kepemimpinan transformasional adalah sebagai berikut ; 

1. Pengaruh Ideal (Idealized Influence)  
Dalam dimensi ini, pemimpin bertindak sebagai panutan yang sangat 
dikagumi, dihormati dan di percaya oleh pengikut mereka. Pemimpin dengan 
pengaruh idel yang hebat besedia mengambil resiko dan konsisten daripada 
semena – mena dengan menunjukan standar perilaku etika dan moral. 

2. Motivasi Insprasional(Inspirational Motivation) 
Motivasi inspirasional menujuk pada cara pemimpin memotivasi dan 
mengilhami para pengikut mereka untuk berkomitment untuk visi organisasi. 
Pemimpin yang menginspirasi dengan motivasi menumbuhkan semangat tim 
yang kuat sebagai sarana untuk anggota tim terkemuka untuk mencapai tujuan 
yang diinginkan. 

3. Stimulasi Intelektual (Intellectual Stimulation) 
Stimulasi intelektual bersangkutan dengan peran pemimpin dalam 
merangsang inovasi dan kreativitas dalam diri pengikutnya dengan 
mempertanyakan asumsi – asumsi dan mendekati situasi lama dengan cara 
baru. Mereka selalu menyarankan pengikutnya untuk mencoba pendekatan 
atau metode baru untuk memecahkan masalah lama. 

4. Pertimbangan Perorangan (Individualized Consideration) 
Pertimbangan perorangan merujuk kepada perhatian khusus pemimpin 
terhadap kebutuhan masing – masing individu pengikut bedasarkan prestasi 
dan perkembangannya dengan bertindak sebagai pelatih atau mentor. 
 

2.1.3 Kompensasi Finansial 

Menurut Laan, Zain, Muis, & Idrus (2016), kompensasi finansial adalah bentuk 
yang meliputi gaji, pemberian intensif dan fasilitas seperti asuransi, tunjangan, 
pension dan lain-lain. Menuru Simamora (2004) terdapat beberapa indikator yang 
dimiliki kompensasi finansial diantaranya :  

1. Upah dan Gaji  
Upah biasanya berhubungan dengan tarif gaji per jam. Upah merupakan basis 
bayaran yang kerap kali digunakan bagi pekerja-pekerja produksi dan 
pemeliharaan. Gaji umumnya berlaku untuk tarif bayaran mingguan, bulanan, 
atau tahunan. 
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2. Insentif 
Insentif adalah tambahan kompensasi di atas atau di luar gaji atau upah yang 
diberikan oleh organisasi. 

3. Tunjangan 
Contoh-contoh tunjangan adalah asuransi kesehatan dan jiwa, liburan yang 
ditanggung perusahaan, program pension, dan tunjangan lainnya yang 
berkaitan dengan hubungan kepegawaian. 

4. Fasilitas 
Contoh-contoh fasilitas adalah kenikmatan/fasilitas seperti mobil perusahaan, 
keanggotaan klub, tempat parkir khusus, atau akses ke pesawat perusahaan 
yang diperoleh karyawan. Fasilitas dapat mewakili jumlah substansial dari 
kompensasi, terutama bagi eksekutif yang dibayar mahal. 

2.1.4 Kepuasan Kerja 

Menurut Singh  (2013), kepuasan kerja adalah bagian dari kepuasan hidup, 
sejumlah kesenangan atau kepuasan yang terkait dengan pekerjaan yang juga 
termasuk dalam respon emosional untuk pekerjaan. Menurutnya ada beberapa 
faktor yang dapat mempengaruhi tingkat kepuasan kerja seseorang. Berikut 
adalah faktor – faktor yang mempengaruhi kepuasan kerja adalah: kebijakan 
kompensasi dan tunjangan, keamanan kerja, kondisi kerja, otoritas hubungan 
dengan supervisior, promosi dan pengembangan karir, gaya kepemimpinan, 
kelompok kerja, kepribadian yang bervariasi dan faktor lain. 

2.1.5 Kinerja Karyawan 

Menurut Mathis & Jackson, (2011), menyatakan bahwa kinerja pada dasarnya 
adalah apa yang dilakukan dan tidak dilakukan oleh karyawan yang memiliki unsur 
seperti mencangkup kualitas dari hasil kerja, ketepatan waktu, kehadiran dan 
kemampuan bekerja sama. Menurut (Gibson, 2000) terdapat 3 faktor yang dapat 
mempengaruhi kinerja, yaitu: 

1. Faktor Individu 
Kemampuan, keterampilan, latar belakang keluarga pengalaman kerja, tingkat 
sosial dan demografi. 

2. Faktor Psikologis 
Presepsi, peranan, sikap, kepribadian, motivasi dan kepuasan kerja. 

3. Faktor Organisasi 
Struktur organisasi, desain pekerjaan, kepemimpinan dan sistem imbalan.  
 

2.2 Rerangka Kondeptual 

H1 Hubungan Kepemimpinan Transformasional Terhadap Kepuasan Kerja 

Kepemimpinan transformasional memainkan peran penting bagi pengembangan 
dan merangsang kepemimpinan dalam perusahaan, terciptanya pengetahuan dan 
penerapan pengetahuan dalam perusahaan. Pemimpin transformasi memiliki visi 
interaktif dan secara maksimum memperhatikan kominikasi yang efektif dan 
membagi nilai (value) untuk mendorong lingkungan membentuk tim yang inovatif 
dan memberikan kepuasan pada karyawan dalam proses pencapaian tujuan 
perusahaan. Menurut Bushra, Usman, & Naveed (2011), kepemimpinan 
transformasi memiliki sifat yang mendukung, produktif dan inovatif. Komponen dari 
kepemimpinan transformasional seperti karisma, pertimbangan perorangan, 
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stimulasi intelektual positif adalah pengaruh yang signifikan dalam mempengaruhi 
kepuasan kerja karyawan  

H2 Hubungan Kompensasi Finansial Terhadap Kepuasan Kerja 

Hubungan antara kompensasi finansial dan kepuasan kerja didukung oleh teori 
dari Robins (2003) yaitu, kepuasan kerja adalah sikap umum pada pekerjaan 
seseorang yang menunjukan perbedaan antara sejumlah penghargaan yang 
diterima oleh pekerja dengan jumlah yang mereka percaya seharusnya mereka 
terimaKompensasi finansial yang diterima oleh karyawan memiliki dampak pada 
tingkat kepuasan kerja, bagi perusahaan swasta maupun perusahaan milik 
pemerintah (Subekti dan Setyadi, 2016). Pada umumnya karyawan yang bekerja 
mengharapkan perolehan nilai untuk memenuhi kebutuhannya. Untuk itu 
karyawan mulai menghargai kerja keras dan semakin menunjukan loyalitas pada 
perusahaan dan sebagai feedback, perusahaan memberikan imbalan terhadap 
prestasi kerja karyawan dengan kompensasi. Jika perusahaan tidak dapat 
memberikan kompensasi finansial yang sesuai dengan permintaan atau yang 
sesuai harapakn karyawan, harus ada komunikasi yang bagik sebagai informasi 
dari perusahaan guna menjaga ketertiban dalam bekerja. Guna menghindari 
ketidak puasan dalam bekerja hingga akhirnya karyawan memutuskan untuk 
berhenti dan pindah ke perusahaan lainnya yang memberikan kompensasi 
keuangan yang lebih baik dari perusahaan sebelumnya. 

H3 Hubungan Kepuasan Kerja Terhadap Kinerja 

Shmailan (2016), mengatakan bawa ada hubungan anatara kepuasan kerja dan 
kinerja kerja memiliki hubungan langsung yang mempengaruhi. Dengan kepuasan 
kerja berbisnis menjadi lebih baik, meningkatkan produktivitas dan peningkatan 
dalam berkarir. Menurut Sighn dan Jain (2013) kepuasan kerja memiliki hubungan 
timbal balik, pekerja yang puas lebih produktif dan pekerja yang lebih produktif 
akan sangat puas. Pekerja yang produktivitasnya lebih tinggi dalam organisasi 
lebih puas bekerja. Mereka juga menambahkan, karyawan yang merasa puas 
dengan perlakuan organisasi dan merasa percaya, mereka akan lebih bersedia 
melibatkan diri dalam kepentingan organiasi. 

H4 Hubungan Kepemimpinan Transformasional Terhadap Kinerja 

Akehurst et al. (2009) mengatakan bahwa seorang pemilik usaha kecil harus 
memberikan perhatiafn khusus yang lebih dalam peran kepemimpinan dalam 
memberikan kontribusi lebih untuk inovasi kinerja bisinis dari pada peran mereka 
sebagai pengusaha. Keberhasilan sebuah organisasi bergantung pada keampuan 
pemimpin untuk mengoptimalkan sumber daya manusia. Seorang pemimpin yang 
baik memahami pentingnya karyawan dalam mencapai tujuan organisasi, dan itu 
memotivasi karyawan hal ini sangat penting dalam mencapai tujuan perusahaan 
(Pradeep & Prabhu, 2011). Menurut Burke et al (2006), kepemimpinan 
transformasi menjadi faktor penting yang memiliki pengaruh positif pada kinerja 
pada tingkat individu dan organisasi. 

H5 Hubungan Kompensasi Finansial Terhadap Kinerja 

Penelitian ini memiliki kesamaan dengan teori dari Mathis dan Jacson (2000) yang 
mengungkapkan bahwa salah satu metode manajemen untuk meningkatkan 
prestasi pekerjaan, motivasi dan meningkatkan kepuasan kerja semua itu melalui 
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kompensasi. Kompensasi adalah perwakilan dari hak yang diteima oleh karyawan 
atas apa yang mereka berikan untuk perusanaa. Beberapa penelitian terdahulu 
milik Rizal, Syafiie Idrus, & Mintarti, (2014) yang menunjukan bahwa gaji memiliki 
efek positif pada kinerja karyawan. Dengan jumlah kompensasi yang diberikan 
oleh perusahaan dirasa sesuai, karyawan akan termotivasi untuk mendapatkan 
lebih baik dan mengharapkan ketika mereka bekerja lebih baik maka apa yang 
mereka dapat juga akan lebih lagi dari sebelumnya 

2.3 Model Penelitian 

 

Sumber : (Laan et al., 2016; Risambessy, Swasto, Thoyib, & Astuti, 2012) 

III. METODE PENELITIAN 

3.1 Jenis dan Desain Penelitian 
Menurut Malhotra (2010), metode deskriptif adalah sebuah  tipe penelitian 

konklusif yang memiliki tujuan utama mendesktipsikan sesuatu, biasanya 
karakteristik pasar atau fungsi. Berdasarkan dimensi waktu, metode penelitian 
yang digunakan adalah Cross sectional design yang diambil satu kali dalam satu 
periode. Cross selectional adalah desain penelitian yang melibatkan pengumpulan 
informasi yang didapat dari beberapa sampel dari populasi yang dilakukan satu 
kali dalam satu periode (Malhotra, 2010). 

3.2 Objek Penelitian 

Penelitian ini berkaitan dengan sumber daya manusia yang mengambil data atau 
informasi mengenai Kinerja, Kepuasan Kerja, Kepemimpinan Transformasional 
dan Kompensasi Finansial. Objek pada penelitian ini adalah karyawan frontliner 
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. pada area Jakarta Selatan. 

3.3 Jenis dan Sumber data 

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini berhubungan dengan jenis 
data yang diambil. Peneliti mengharapkan data yang didapat sesuai dengan 
permasalahan yang dihadapi, sehingga mampu menjawab hipotesa yang telah 
dibentuk dan dapat menyelesaikan permasalahan penelitian. Terdapat dua 
sumber data yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu: 

1. Data primer 
Data primer adalah data yang dikumpulkan peneliti langsung dari sumber 
utamanya (Kountur, 2007). Sedangkan menurut data primer dihasilkan secara 
langsung oleh peneliti untuk tujuan tertentu dalam menjawab permasalahan 
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penelitian. Pada penelitian ini, data primer didapat dengan metode survei 
menggunakan kuesioner yang disebarkan kepada target responden. 
Kuesioner adalah pertanyaan tertulis yang diberikan kepada responden untuk 
dijawab, yang dapat dilakukan dengan memberi tanda atau dengan 
menuliskan jawabannya (Kountur, 2007).  

2. Data skunder 
Data sekunder merupakan data yang dikumpulkan oleh pihak lain dari 
berbagai sumber, seperti buku-buku, media internet, serta jurnal-jurnal 
penelitian sebelumnya yang signifikan dengan topik penelitian (Maholtra, 
2010). Pernyataan tersebut didukung oleh Kountur (2007) yang menyatakan 
bahwa data sekunder adalah data yang bersumber dari hasil penelitian orang 
lain yang dibuat untuk maksud yang berbeda, namun data tersebut dapat 
dimanfaatkan. Peneliti mendapat data sekunder melalui metode literature 
review yang berasal dari buku, jurnal, artikel dari website, koran, dan 
kepustakaan lainnya yang terkait dengan penelitian. 
 

3.4 Populasi dan Sampel 

Menurut populasi adalah jumlah atau kumpulan elemen – elemen  yang kita 
ingin buat dari beberapa kesimpulan yang telah diambil. Populasi dalam penelitian 
ini adalah Karyawan frontliner PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.. Sampel 
merupakan suatu sub bab kelompok dari sebuah penelitian (Malhotra, 2010). 
Sampel yang digunakan dalam penelitian ini yaitu karyawan frontliner Bank Rakyat 
Indonesia area Jakarta Selatan 

Metode sampling yang digunakan dalam penelitian ini adalah non-probability 
sampling, dimana tidak semua anggota dari populasi mendapatkan kesempatan 
yang sama untuk menjadi sampel responden (Cooper & Schindler, 2011). Peneliti 
juga menggunakan teknik purposive sampling karena sudah ditentukan 
karekteristik respondennya (Maholtra, 2010), yaitu karyawan frontiner. 

Penelitian ini menggunakan Structural Equation Model (SEM) untuk teknik 
analisis data. Menurut Hair, Black, Babin, & Anderson (2010), untuk metode 
statistik SEM, ukuran sampel yang sesuai adalah antara 100 – 200. Untuk 
mendapatkan hasil yang valid, Hair et al., (2010) berpendapat pedoman ukuran 
sample tergantung pada jumlah indikator, dikali 5 sampai 10. Dalam penelitian ini 
maka jumlah sampelnya adalah sebagai berikut: 

Jumlah sampel = 18 X 6 

Jumlah sampel = 18 X 6 = 108 
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3.5 Operasional Variabel 

Tabel 3.1 Operasional Variabel 
Variables Definition Measurement Scaling 

Transforma
sional 

Leadership 
(TL) 

Kepemimpinan 
transformasional adalah proses 
mempengaruhi karyawan 
dengan identifikasi membuat 
emosi yang kuat dari pemimpin, 
sehingga para karyawan 
termotivasi untuk melakukan 
sesuatu yang lebih dari 
ekspektasi. 
(Zabihi, Hashemzehi, & Tabrizi, 

2012) 
 

TL1. Bekerja bersama supervisor saya 
membuat saya merasa lebih baik. 

TL2. Supervisor saya menginspirasi saya 
untuk memikirkan kembali poin - poin 
yang menjadi kunci kelancaran dalam 
operasi sebelumnya. 

TL3. Supervisor saya menjadi model yang 
baik bagi saya untuk diikuti. 

TL4. Supervisor saya mendorong saya 
untuk menjadi pekerja yang baik. 

(Khan, Asghar, & Zaheer, 2014) 

Interval 
Scaling  - 

6 

Financial 
Commpens

ation 
(FC) 

Kompensasi adalah segmen 
trasnsisi antara karyawan dan 
perusahaan yang menerima 
pembayaran dari pekerjaan 
yang dilakukan. 

(Hameed et al., 2014) 

FC1. Gaji yang diterima sesuai beban 
pekerjaan. 

FC2. Perusahaan memberikan tunjangan 
kesehatan (Jamsostek) yang 
memadai. 

FC3. Tunjangan Hari Raya yang diberikan 
sesuai dengan ketentuan yang 
diitetapkan pemerintah. 

FC4. Program pension yang memadai. 
(Wibowo & Setiawan, 2014) 

Job 
Satisfaction 

(SJ) 

Kepuasan kerja adalah indeks 
efisiensi penting untuk 
pembelajaran pada organisasi 
seperti kepuasan memiliki 
dampak signifikan pada sikap 
perilaku dan pekerjaan 
karyawan secara tidak 
langsung. 
(Hanaysha et al., 2012) 

JS1. Gaji merupakan komponen dari 
kepuasan kerja saya. 

JS2. Tunjangan merupakam sumber 
kepuasan kerja saya. 

JS3. Peluang pengembangan karir 
merupakan sumber kepuasan kerja 
saya. 

JS4. Pekerjaan saya merpakan kepuasan 
kerja saya sendiri. 

JS5. Hubungan langsung saya dengan 
pemimpin merupakan sumber 
kepuasan kerja saya. 

(Yamoah, 2014) 

Employee 
Performanc

e 
(FC) 

Kinerja adalah istilah umum 
yang digunakan untuk 
beberapa atau semua tindakah 
organisasi dalam periode yang 
berhubungan dengan sejumlah 
standar seperti biaya pada 
masa lalu atau proyeksi yang 
berdasarkan efisiensi, 
akuntabilitas atau akuntabilitas 
manajemen. 

(Mamik, Apriantoro, & 
Luthfiyah, 2016) 

EP1. Saya mengerjakan tugas kantor 
sesuai dengan deskripsi pekerjaan / 
job description. 

EP2. Saya melakukan pekerjaan sesuai 
dengan standart kinerja perusahaan. 

EP3. Saya bertanggung jawab atas 
pekerjaan yang saya lakukan. 

EP4. Saya tidak pernah mengabaikan 
pekerjaan yang saya lakukan. 

(Janssen & Van Yperen, 2004) 
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IV. ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

4.1 Profil responden 

Seluruh responden yang terdiri dari 118 orang, sebagain besarnya adalah 
perempuan dengan jumlah 105 (89%) dan 13 orang laki-laki (11%). Usia rata-rata 
responden 21-25 tahun sebanyak 66 orang (57%), usia 26-30 tahun sebanyak 41 
orang (34%) dan usia diatas 31 tahun sebanyak 11 orang (9%). Divisi kerja yang 
digunakan adalah customer service sebanyak 66 orang (56%) dan Teller sebanyak 
52 orang (44%). 

4.2 Hasil Analisis data 

Hasil validitas dan reliabilitas menunjukan bahwa seluruh variabel yang 
digunakan dalam penelitian ini memenuhi kriteria yang ditentukan (Factor Loading 

≥ 0.50, Construct Reliability ≥ 0.70 dan Variance Extract ≥ 0.50). Hasil pengolahan 
data output regression weight yang menunjukan apakah hipotesis yang diajukan 
didukung data atau tidak dengan syarat ≥ 0.50. Hasil menunjukan bahwa 5 

hipotesis dalam peelitian ini memenuhi syarat yang diinginkan sehingga 
mendukung data. 

4.3 Implikasi Manajerial 

Berdasarkan hasil penelitian dapat dijelaskan implikasi manajerial untuk pihak 
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.. Berikut ini adalah beberapa saran 
manajerial berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan pada PT Bank Rakyat 
Indonesia (Persero) Tbk. area Jakarta Selatan adalah sebagai berikut: 

1. Kepuasan kerja sangat berpengaruh pada peningkatan kinerja dalam 
penelitian ini. Ketika kepuasan kerja karyawan meningkat hal ini akan 
mempengaruhi peingkatan kinerja yang diberikan karyawan yang 
berdampak positif bagi perusahaan. Karyawan dapat menyelesaikan 
tugasnya dengan baik sebuai dengan job description yang diberikan dan 
tidak mengabaikan pekerjaan yang diberikan. Perusahaan perlu 
meninjau kembali tentang job description dari karyawan frontliner 
berdasarkan kebutuhan yang diperlukan oleh perusahaan. Dengan 
memberikan pemahaman dan kontribusi yang jelas tentang apa yang 
bisa diberikan karyawan pada perusahaan dan apa yang perusahaan 
inginkan dari karyawan. 

2. Supervisior sebagai seorang yang memonitor kerja dari karyawan, perlu 
menjaga lingkungan kerja agar tetap kondusif dan tidak membawa 
tekanan di dalamnya. Sehingga para bawahan yang bekerja bersama 
seorang supervisior seperti ini akan senang dan meningkatkan kinerja 
agar tidak mengecewakan. Dimana ssupervisior perlu menjadi seorang 
motivator dan pembimbing bagi bawahan mereka disaat bawahan 
membutuhkan. Satu upaya bagi pihak manajemen untuk dapat me-
maintain dan mengembangkan kemampuan dari supervisior melalui 
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pelatihan dan pengembangan yang disesuaikan dengan kebutuhan 
perusahaan.  

3. Kompensasi yang diterima karyawan dirasakan cukup baik. Namun 
pihak manajemen perlu melakukan evaluasi gaji secara berkala yang 
dikaitkan dengan beban kerja karyawan. Dan juga memperhitungkan 
kebutuhan-kebutuhan yang dibutuhkan karyawan dengan 
menggunakan sebagian dari gaji mereka untuk memenuhi kebutuhan 
kerja. Karna sebagaian besar responden adalah wanita, mereka perlu 
untuk tampil menarik ketika berhadapan dengan nasabah. BRI perlu 
melakukan evaluasi pekerjaan, pada karyawan frontliner apakah beban 
kerja yang sesuai dengan kompensasi yang berikan perusahaan.  
Melalui evaluasi kerja BRI akan mengetahui mana karyawan yang 
berkinerja baik atau berprestasi dan mempertimbangkan kembali 
tentang pemberian penambahan gaji yang disesuaikan dengan 
kemampuan perusahaan. 

V. SARAN DAN KESIMPULAN 

5.1 Kesimpulan 

Penelitian untuk menguji hipotesis yang diajukan pada PT Bank Rakyat 
Indonesia (Persero) Tbk. area Jakarta Selatan dapat diambil kesimpulann sebagai 
beikut; 

1. Kepemimpinan transformasional memiliki pengaruh positif signifikan terhadap 
kepuasan keja. 

2. Kompensasi finansial memiliki pengaruh positif signifikan terhadap kepuasan 
kerja. 

3. Kepuasan kerja memiliki pengaruh positif signifikan terhadap kinerja. 
4. Kepemimpinan transformasional memiliki pengaruh positif signifikan terhadap 

kinerja. 
5. Kompensasi finansial memiliki pengaruh positif tetapi tidak signifikan terhadap 

kinerja. 
 

5.2 Saran 

Penelitian ini tentu saja masih jauh dari kata sempurna dan tentunya masih 
memiliki keterbatasan sehingga masih memerlukan penyempurnaan untuk 
penelitian di masa yang akan datang. Oleh karena itu, berikut ini beberapa saran 
yang memungkinkan dapat di berikan untuk pihak manajemen PT Bank Rakyat 
Indonesia (Persero) Tbk. Area Jakarta Selatan. 

1. Perusahaan yang baik adalah perusahaan yang mampu membuat karyawan 
nyaman dan betah sekaligus mempertahankan karyawan – karyawan mereka 
yang memiliki prestasi tinggi. Sehingga karyawan frontliner BRI memiliki 
komitmen dan motivasi untuk bekerja memajukan perusahaan. Hal yang perlu 
diperhatikan Bank BRI adalah menjaga kepuasan kerja pada setiap karyawan 
tidak hanya pada karyawan frontliner. Ketika karyawan sudah merasa senang 
dengan pekerjaan dan tempat kerjanya, karyawan akan memiliki komitmen 
tinggi untuk terus bekerja pada perusahaan itu. 

Peningkatan Kinerja..., Istiana Shara, Ma.-IBS, 2017



  

ISTIANA SHARA - 20111111097 11 

 

2. Supervisior harus menjadi seorang motivator, pembimbing dan pemberi 
arahan bagi karyawan sesuai kebutuhan mereka. Dengan begitu, karyawan 
fontliner Bank BRI akan senang dan percaya diri bekerja bersama supervisior 
mereka dan memberikan usaha maksimal bagi perusahaan. 

3. Bank BRI perlu melakukan evaluasi gaji secara berkala dan dilakukan 
pemberian gaji disesuaikan dengan beban kerja yang diberikan. Agar 
karyawan merasa puas dengan sistem timbal balik yang mereka lakukan 
dengan memberikan tenaga dan waktu untuk perusahaan terbayarkan. 
Dengan kepuasan kerja yang dimiliki mereka akan menekuni apa yang mereka 
kerjakan sehingga berdampak positif bagi perusahaan, karyawan akan 
semangat bekerja. 

4. Untuk penelitian selanjutnya diharapkan dapat melakukan penelitian yang 
serupa namun di bagian Back Office PT Bank Rakyat Indonesia Area Jakarta 
Selatan. Namun juga diharapkan dapat meneliti di objek dan variabel yang 
berbeda dari penelitian ini. Setiap Bank dan setiap unit kerja memiliki karyawan 
yang bebeda dengan tingkat kepuasan dan kinerja kerja yang berbeda. Hal ini 
menjadikan penelitian yang dilakukan lebih menarik dna bermanfaat untuk 
banyak pihak.  
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Lampiran 

Hasil Uji Validitas dan Reliabilitas (measurement) 

Variabel Laten Indikator 
Uji validitas Uji Reliabilitas 

Factor 
Loading 

Kesimpulan AVE 
≥ 0.5 CR ≥ 0.7 Kesimpulan 

Trnasformasional 
Leadership 

TL1 0.904 Valid 

0.815 0.946 Reliabel TL2 0.903 Valid 
TL3 0.889 Valid 
TL4 0.914 Valid 

 
Hasil Uji Validitas dan Reliabilitas (measurement) (Lanjutan) 

Variabel Laten Idikator 
Uji validitas Uji Reliabilitas 

Factor 
Loading 

Kesimpulan AVE 
≥ 0.5 CR ≥ 0.7 Kesimpulan 

Financial 
Compensation 

FC1 0.764 Valid 

0.812 0.945 Reliable FC2 0.939 Valid 
FC3 0.977 Valid 
FC4 0.909 Valid 

Kepuasan Kerja 

JS1 0.880 Valid 

0.798 0.952 Reliable 
JS2 0.934 Valid 
JS3 0.909 Valid 
JS4 0.865 Valid 
JS5 0.877 Valid 

Kinerja 

EP1 0.906 Valid 

0.872 0.971 Reliable 
EP2 0.945 Valid 
EP3 0.945 Valid 
EP4 0.976 Valid 
EP5 0.894 Valid 
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