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ABSTRACK 

 

The condition of the banking industry in Indonesia is currently growing rapidly, This is reflected in 

the level of profit / profit (profitability) which is quite good in line with the improving level of banking 

efficiency and strong banking capital. This study aims to analyze the performance of permanent 

employees at Bank Woori Saudara KC Bogor. This study uses variables of leadership style, 

organizational culture, and motivation to analyze the influence on employee performance 

This study uses primary data by distributing a questionnaire to permanent employees of Bank 

Woori Saudara KC Bogor. The data collected were 120 respondents using structural Equation 

Modeling (SEM) analysis. 

The results of the conclusions of this study are as follows: 1) Leadership Style has a positive and 

significant effect on employee performance, 2) Organizational Culture has a positive and significant 

effect on employee performance, 3) Motivation has a positive and significant effect on employee 

performance. 

 

Keywords: Leadership Style, Organizational Culture, Motivation, Employee Performance. 

 

1. PENDAHULUAN 

Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, Bank adalah badan usaha yang menghimpun 
dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam 
bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. 

Kondisi bank umum pada triwulan IV-2017 mengalami peningkatan dibandingkan dengan periode 
yang sama tahun sebelumnya. Hal tersebut tercermin dari tingkat keuntungan/laba (profitabilitas) 
yang cukup baik sejalan dengan membaiknya tingkat efisiensi perbankan serta kuatnya permodalan 
perbankan (Laporan Profil Idustri Perbankan – Triwulan IV 2017) . 
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Tabel 1.1. Indikator Bank Umum 

 
Sumber : Laporan Profil Idustri Perbankan – Triwulan IV 2017 

 
Pada Tabel 1.1 mencerminkan peningkatan kinerja bank umum dapat dilihat dari peningkatan 

total aset sebesar 9,77%, pada Desember 2016 sebesar 6.729.799 dan meningkat menjadi 7.387.634 
pada Desember 2017. hal tersebut menggambarkan bahwa pertumbuhan aset bank umum semakin 
membaik dari tahun sebelumnya. 

Pasca merger antara Bank Woori Indonesia (BWI) dan Bank Himpunan Saudara (BHS) yang 
sekarang menjadi Bank Woori Saudara (BWS) tidak serta merta membuat kondisi perusahaan 
langsung berjalan baik, banyak masalah internal perusahaan yang dihadapi oleh Bank Woori 
Saudara salah satunya dari sisi perbedaan budaya organisasi dan manajemen operasional antara 
Bank Woori Indonesia (BWI) dan Bank Himpunan Saudara (BHS). Sebelum terjadinya Merger, 
budaya organisasi dan manajemen operasional antara BWI dan BHS memiliki perbedaan namun 
setelah terjadinya merger antara BWI dan BHS yang sekarang telah menjadi BWS internal 
perusahaan harus menggabungkan kedua budaya organisasi dan manajemen operasional tersebut 
atau bahkan mengubahnya menjadi budaya organisasi dan manajemen operasional yang baru 
sehingga dapat membantu tujuan perusahaan. 

Selain hal internal tersebut BWS juga dihadapkan dengan persaingan di industri perbankan yang 
semakin tinggi, namun BWS memiliki peluang dalam menghadapi persaingan dalam industri 
perbankan karena sebelum terbentuknya BWS, BWI dan BHS memiliki pangsa pasar yang berbeda 
yaitu BWI berfokus pada nasabah corporate dan BHS berfokus pada nasabah retail sehingga dari 
dua pangsa pasar itu BWS berpotensi untuk mendapatkan pangsa pasar yang lebih besar lagi. Pada 
saat ini BWS berstatus sebagai Bank Buku 2 sedangkan banyak bank-bank lain yang berstatus 
sebagai bank dengan kategori buku 3&4 yang memiliki pasar di industri perbankan yang lebih besar. 
Hal tersebut lah yang menarik minat peneliti untuk melakukan penelitian dibank Woori Saudara 
khususnya di Bank Woori KC Bogor. 
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2. LANDASAN TEORI 
 
Kinerja Karyawan 

      Manajemen kinerja adalah keseluruhan kegiatan yang dilakukan untuk meningkatkan kinerja 
perusahaan atau organisasi, termasuk kinerja masing-masing individu dan kelompok kerja di 
perusahaan tersebut (Payaman, 2005). Kinerja merupakan hasil kerja yang dihasilkan oleh karyawan 
atau prilaku nyata yang ditampilkan sesuai dengan peranannya dalam organisasi (Hariandja, 2008). 
Kinerja adalah keluaran yang dihasilkan oleh fungsi-fungsi atau indikator-indikator suatu pekerjaan 
atau suatu profesi dalam waktu tertentu (Wirawan, 2009). 

 

Gaya Kepemimpinan 

      Gaya kepemimpinan diartikan sebagai perilaku atau cara yang dipilih dan dipergunakan pemimpin 
dalam mempengaruhi pikiran, perasaan, sikap, dan perilaku organisasinya (Nawawi dalam Setiyawan 
dan Saryono, 2017).  Gaya kepemimpinan adalah cara seorang pemimpin mempengaruhi perilaku 
bawahan, agar mau bekerjasama dan bekerja secara produktif untuk mencapai tujuan organisasi 
(Malayu dalam Setiyawan dan Saryono, 2017). Gaya kepemimpinan adalah pola tingkah laku yang 
dirancang sedemikian rupa untuk mempengaruhi bawahannya agar dapat memaksimalkan kinerja 
yang dimiliki bawahannya sehingga kinerja organisasi dan tujuan organisasi dapat dimaksimalkan. 
Seorang pemimpin harus menerapkan gaya kepemimpinan untuk mengelola bawahannya, karena 
seorang pemimpin akan sangat mempengaruhi keberhasilan organisasi dalam mencapai tujuannya 
(Hidayat et al, 2018). Gaya kepemimpinan adalah sekumpulan ciri yang digunakan pemimpin untuk 
mempengaruhi bawahan agar sasaran organisasi tercapai (Rivai, 2009:42). 

 

Budaya Organisasi 

Budaya perusahaan merupakan bagian dari lingkungan internal yang tidak terpisahkan dari 
perusahaan yang terdiri dari seperangkat asumsi, keyakinan dan nilai yang dianut bersama oleh 
anggota organisasi dan digunakan untuk mengatur serta mengarahkan perilaku sesuai dengan fungsi 
yang diharapkan(Gordon dalam Brahmasari dan Siregar, 2008). Sedangkan menurut Rue dan Byars 
Brahmasari dan Siregar (2008) budaya perusahaan mengkomunikasikan bagaimana anggota 
organisasi seharusnya berperilaku dengan membangun suatu sistem nilai yang disampaikan melalui 
tata cara, ritual, mitos, legenda, dan berbagai aktivitas lainnya. 

 

Motivasi 

      Motivasi adalah dorongan dasar yang menggerakkan tingkah laku seseorang. Dorongan ini 
berada pada diri seseorang yang menggerakkan untuk melakukan sesuatu yang sesuai dengan 

dorongan dalam dirinya. Oleh karena itu, perbuatan seseorang yang didasarkan atas motivasi 
tertentu mengandung tema sesuai dengan motivasi yang mendasarinya (B. Uno dalam Prastyo et al, 
2016).. Motivasi merupakan perilaku seseorang itu hakikatnya ditentukan oleh keinginannya untuk 
mencapai beberap tujuan. Keinginan itu istilah lainnya ialah motivasi. Dengan demikian motivasi 
merupakan pendorong agar seseorang itu melakukan suatu kegiatan untuk mencapai tujuan (Potu 
Aurelia, 2013). Motivasi adalah pemberian daya penggerak yang menciptakan kegairahan kerja 
seseorang, agar mereka mau bekerjasama, bekerja efektif dan terintregasi dengan segala daya 
upayanya untuk mencapai kepuasan (Hasibuan dalam prastyo et al, 2016). 
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Kerangka Pemikiran 

 

Pengaruh gaya kepemimpinan terhadap kinerja karyawan 

Mengatakan kepemimpinan transaksional terjadi saat pemimpin dan pengikut berada dalam 
semacam hubungan pertukaran untuk memenuhi kebutuhan Burns dalam (Hughes et al, 2012:529). 
Kepemimpinan transaksional adalah kepemimpinan yang melakukan transaksi memotivasi para 
pengikut dengan menyerukan kepentingan pribadi mereka (Yukl, 2010:290). Gaya kepemimpinan 
adalah norma perilaku yang digunakan seseorang pada saat orang tersebut mencoba mempengaruhi 
perilaku orang lain seperti yang ia lihat (Thoha, 2007:52). Gaya kepemimpinan adalah sekumpulan 
ciri yang digunakan pemimpin untuk mempengaruhi bawahan agar sasaran organisasi tercapai 
(Rivai, 2009:42). 

 H1 : Gaya kepemimpinan berpengaruh positif terhadap kinerja karyawan. 

Pengaruh budaya organisasi terhadap kinerja karyawan  

Budaya perusahaan merupakan bagian dari lingkungan internal yang tidak terpisahkan dari 
perusahaan yang terdiri dari seperangkat asumsi, keyakinan dan nilai yang dianut bersama oleh 
anggota organisasi dan digunakan untuk mengatur serta mengarahkan perilaku sesuai dengan fungsi 
yang diharapkan (Gordon, 2002). serangkaian asumsi yang secara implisit dipegang oleh kelompok 
dan yang menentukan bagaimana kelompok tersebut merasakan, memikirkan, dan bereaksi terhadap 
lingkungan (Kreitner dan Kinicki, 2006). Budaya organisasi adalah mengacu kepada suatu sistem 
makna bersama yang dianut oleh anggota-anggota yang membedakannya organisasi itu dari 
organisasi-organisasi lain (Robbins, 2001). Budaya organisasi adalah pola tingkah laku yang 
dikembangkan oleh suatu organisasi yang dipelajarinya ketika mengalami masalah adaptasi eksternal 
dan integrasi internal, yang telah terbukti cukup baik untuk disahkan dan diajarkan kepada anggota 
baru sebagai cara untuk menyadari, berpikir dan merasa (David, 2004). 

H2 : Budaya Organisasi berpegaruh positif terhadap kinerja karyawan. 

Pengaruh motivasi terhadap kinerja karyawan 

Motivasi adalah kekuatan yang mendorong seseorang untuk melakukan suatu tindakan atau tidak 
pada hakekatnya ada secara internal dan eksternal yang dapat positif atau negatif, untuk 
mengarahkannya sangat bergantung kepada ketangguhan sang manajer (Ardanan et al, 2012). 
Suatu keahlian, dalam mengarahkan pegawai dan organisasi agar mau bekerja secara berhasil, 
sehingga keinginan para pegawai dan tujuan organisasi sekaligus tercapai (Hasibun, 2009). Motivasi 
adalah keseluruhan proses pemberian motif bekerja kepada para bawahan sedemikian rupa 
sehingga mereka mau bekerja dengan ikhlas demi tercapainya tujuan organisasi dengan efisien dan 
ekonomis (Siagian, 2006). 

H3 : Motivasi berpengaruh positif terhadap Kinerja Karyawan 
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Sumber : Andayani, (2018). 

 
Hipotesis pada penelitian ini adalah : 

H1 : Gaya kepemimpinan berpengaruh positif terhadap kinerja karyawan. 

H2 : Budaya Organisasi berpegaruh positif terhadap kinerja karyawan. 

H3 : Motivasi berpengaruh positif terhadap Kinerja Karyawan. 

 

 
3. METODOLOGI PENELITIAN 

Objek Penelitian 

 Objek yang diteliti dalam penelitian ini adalah karyawan tetap dan telah bekerja minimal 6 bulan 
pada bagian marketing, back office dan front office  pada Bank Woori Saudara wilayah Bogor yauitu 
meliputi Kantor Cabang, Kantor Cabang Pembantu dan Kantor Kas. Bank Woori Saudara merupakan 
perbankan BUMS ( Badan Usaha Milik Swasta) yang kegiatan utamanya adalah menghimpun dana 
dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit 
atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Penelitian ini 
betujuan untuk mengetahui pengaruh gaya kepemimpinan, budaya organiasi, dan motivasi terhadap 
kinerja karyawan. Waktu pelaksanaan penelitian dan waktu pengumpulan data yang dilakukan kurang 
lebih selama 3 bulan. 

 

Desain Penelitian dan Teknik Pengambilan Sampel 

      Jenis penelitian ini merupakan penelitian deskriptif yaitu tipe dari desain penelitian  conclusive 
yang mendeskripsikan hal tertentu, biasanya karakteristik atau fungsi pasar.  Dalam penelitian ini, 
peneliti menggunakan penelitian kuantitatif yang akan  dilakukan   satu kali dalam satu periode Cross 
Sectional Design. Metode kuantitatif sendiri  bertujuan untuk mengukur data dan biasanya ada dalam 
bentuk analisis statistik  (Malhotra, 2010:132). Metode penelitian yang digunakan adalah metode 
survei dengan menggunakan kuesioner sebagai instrumen yang utama dalam pengumpulan 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 yaitu data primer dan sekunder. 
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Peneliti menggunakan Structural Equation Model (SEM) untuk teknik analisis data, Hair et al. (2010 : 
661) berpendapat pedoman ukuran sample tergantung pada jumlah indikator, dikali 5 sampai 
10.Jumlah sampel dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

Jumlah sampel = indikator x 5 sampai 10 

Jumlah sampel = 24 x 5 = 120 

 
 
Operasional Variabel 
 
NO Varabel Definisi Measurment Instrumen 

1 Gaya 
Kepemimpinan 
 

Gaya kepemimpinan adalah 
sekumpulan ciri yang 
digunakan pemimpin untuk 
mempengaruhi bawahan agar 
sasaran organisasi tercapai, 
Rivai (2009:42) 

GK1. Pemimpin saya memberi inspirasi sehingga saya 

bekerja dengan baik. 
GK2. Pemimpin saya mampu berkomunikasi dengan 

bawahan. 
GK3. Pemimpin saya mampu menjawab masalah saya 

dalam bekerja. 
GK4. Pemimpin saya mampu memberi semangat 

untuk saya dapat bekerja lebih baik 
(Handoyo dan Setiyawan, 2017) 

Skala Likert 

1-5 

2 Budaya 
Organiasasi 

Serangkaian asumsi yang 
secara implisit dipegang oleh 
kelompok dan yang 
menentukan bagaimana 
kelompok tersebut merasakan, 
memikirkan, dan bereaksi 
terhadap lingkungan (Kreitner 
dan Kinicki, 2006) 

BO1. Innovative Culture 

1. Tumbuh dan memperoleh sumber daya baru. 
Kesiapan untuk menghadapi tantangan baru itu 
penting. 

2. Perusahaan ini dinamis dan berjiwa wirausaha. 
Para karyawan bersedia mengambil risiko. 

3. Komitmen untuk inovasi dan pengembangan. 
Terdapat penekanan atau usaha keras untuk 
menjadi yang pertama. 

BO2. Competitive Culture 

1. Penekanan pada tugas dan pencapaian tujuan. 
Orientasi produksi sangat tinggi di perusahan ini. 

2. Tindakan dan pencapaian kompetitif. Tujuan 
terukur adalah penting. 

BO3.  Bureaucratic Culture 

1. Aturan dan kebijakan formal. Mempertahankan 
kelancaran perusahaan adalah penting. 

2. Perusahaan ini sangat formal dan terstruktur. 
Prosedur yang ditetapkan umumnya 
mengatur apa yang harus karyawan lakukan 
pada pekerjaannya. 

3. Ketahanan, stabilitas. efisien, dan kelancaran 
operasi itu penting. 

BO4.  Community Culture 

1. Komitmen terhadap perusahaan ini berjalan 
tinggi. Loyalitas dan tradisi merupakan hal 
penting di sini 

2. Perusahaan ini bersifat pribadi, dan 
cenderung seperti keluarga besar. 

3. Sumber daya manusia. Kohesi dan semangat 
yang tinggi dalam perusahaan itu penting. 

(Emmanuel dan Harris, 2000) 

Skala Likert 

1-5 
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NO Varabel Definisi Measurment Instrumen 

3 Motivasi Motivasi adalah kekuatan yang 

mendorong seseorang untuk 

melakukan suatu tindakan atau 

tidak pada hakekatnya ada 

secara secara internal dan 

eksternal yang dapat positif atau 

negatif untuk mengarahkannya 

sangat bergantung kepada 

ketangguhan sang manajer 

(Ardanan et al, 2012) 

M1. Pekerjan yang saya lakukan bermanfaat bagi 

masyarakat dan rekan-rekan saya 

M2. Saya bekerja keras karena rekan kerja saya 

maupun perusahaan akan menghargai itu 

M3. Ditempat saya bekerja dilengkapi dengan 

peralatan yang lengkap dan tepat, bisa bekerja 

secara produktif. 

M4. Saya siap lembur untuk mengurangi beban yang 

berat. 

(Chintallo dan Mahadeo, 2013) 

 

 

4 Kinerja Karyawan Kinerja merupakan hasil kerja 

yang dihasilkan oleh karyawan 

atau prilaku nyata yang 

ditampilkan sesuai dengan 

peranannya dalam organisasi 

(Hariandja, 2008) 

Kk1. Kualitas kerja saya melebihi rata-rata karyawan 

lain. 

Kk2. Efisiensi saya dalam bekerja melebihi rata-rata 

karyawan lain 

Kk3. Standar kualitas kerja saya melebihi standar 

resmi perusahaan. 

Kk4. Saya selalu memegang standar profesional 

yang tinggi. 

Kk5. Kemampuan saya dalam melaksanakan 

pekerjaan selalu bagus. 

(Kalvakan & Katrinli, 2014) 

 

 

 

Metode Pengolahan dan Analisis Data 

 Penelitia memakai metode SEM untuk melakukan pengolahan data dalam penelitian. Metode 
SEM merupakan kombinasi antara analisis faktor dan analisis regresi (korelasi), yang bertujuan untuk 
menguji hubungan-hubungan antar-variabel yang ada pada sebuah model, baik antar indikator 
dengan konstruknya ataupun hubungan antar-konstruk.Salah satu aplikasi pendukung SEM adalah 
Amos 21 for windows. 

 

4. ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

 Dalam penelitian ini, terdapat 120 responden yang mayoritas berusia 30-39 Tahun dan tingkat 
pendidikan terakhir S1. Pengeluaran mayoritas responden lebih dari dari Rp. 3.000.000 yang telah 
bekerja lwbih dari 4 Tahun.  

Tabel 4.1 Computation of Degrees of Freedom 

Number of distinct sample moments 300 

Number of distinct parameters to be estimated 54 

Degrees of Freedom (300-54) 246 

Sumber: AMOS 22 

 Analisis SEM dapat dilanjutkan apabila hasil identifikasi model menunjukan bahwa model 
termasuk dalam kategori Over Idenfied atau nilai degree of freedom dari model penelitian. Tabel 4.3 
di atas merupakan hasil output AMOS yang menunjukan nilai degree of freedom sebesar 246 .Hal 
tersebut mengindikasikan bahwa model termasuk kategori Over Idenfied karena memiliki nilai degree 
of freedom positif dan data dapat dilanjutkan ke tahap selanjutnya 
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Pengujian Goodness of Fit memiliki tujuan untuk melihat spesfikasi model dengan data sampel. 
Dari pengujian ini dapat ditentukan seberapa baik spesifikasi model penelitian dengan data sampel 
atau teramati. Evaluasi model dapat dikatakan good fit apabila memiliki nilai CMIN/DF ≤ 5,0, CFI ≥ 
0,90, dan RMSEA < 0,08. Tabel berikut menjelaskan hasil analisis dari beberapa indeks GOF : 

 
Tabel 4.2 Hasil Penelitian Goodness of Fit 

GOF Cut of Value 
Hasil 
Analisis 

Evaluasi 
Model 

CMIN/DF ≤ 5,0 (Good Fit) 9.168 Poor Fit 

CFI ≥ 0,90 (Good Fit) 0.461 Poor Fit 

RMSEA < 0,08 (Good Fit) 0.262 Poor Fit 

      
Berdasarkan tabel 4.5 diatas, dapat dijelaskan bahwa indeks CMIN/DF memiliki evaluasi model 

Poor Fit, karena indeks tersebut memiliki cut of value sebesar 9.168 dan nilai tersebut melebihi dari 
standar yang diisyaratkan ≤ 5,0. Indeks CFI dan RMSEA memiliki evaluasi model poor fit. Indeks 
CFI memiliki cut of value sebesar 0,461 lebih rendah dari standar yang diisyaratkan yaitu ≥ 0,90. 
Sedangkan untuk indeks RMSEA memiliki cut of value sebesar 0,262 lebih tinggi dari standar yang 
diisyaratkan yaitu < 0.08. 

 

Pengujian hipotesis dilakukan untuk mengetahui signifikansi dengan melihat nilai 𝜌 dari model 
secara keseluruhan terhadap variabel-variabel yang mempunyai sebab akibat antara variabel 
endogen dengan eksogen. Hasil kesimpulan hipotesis dapat ditentukan dengan melihat nilai 
estimasi dan 𝜌. Jika nilai estimasi dalam hasil analisis menunjukkan positif dan nilai 𝜌 < 0,05 pada 
hasil analisis, maka hipotesis terbukti signifikan dan didukung oleh data (Ho ditolak). Apabila nilai 
estimasi menunjukkan hasil negatif dan nilai 𝜌 > 0,05 maka hipotesis tidak terbukti signifikan dan 
tidak didukung oleh data (Ho diterima). Pada tabel berikut dijelaskan hasil analisis data dari model 
secara keseluruhan :  

 
Tabel 4.3 Output Regression 

Hipotesis Estimate C.R P Kesimpulan 

GK  KK 0.149 3.162 0.002 Signifikan 

BO KK 0.462 3.326 *** Signifikan 

M  KK 0.109 2.007 0.045 Signifikan 

 
Berdasarkan tabel 4.6 di atas, dapat disimpulkan analisa dari setiap hipotesis sebagai berikut : 

1. Variabel Gaya Kepemimpinan berpengaruh positif signifikan terhadap Kinerja Karyawan 
karena memiliki nilai positif pada hasil estimasi yaitu sebesar 0.149, nilai Critical Ratio 
sebesar 3.162, dan nilai p 0.002 dimana nilai tersebut lebih kecil dari standar yang 
diiisyaratkan yaitu p < 0.05. Berdasarkan hasil analis tersebut maka dapat disimpulkan 
bahwa hipotesis (H1) Gaya Kepemimpinan berpengaruh positif terhadap Kinerja Karyawan 
dan didukung oleh data. 

2. Variabel Budaya Organisasi berpengaruh positif signifikan terhadap Kinerja Karyawan 
karena memiliki nilai positif pada hasil estimasi yaitu sebesar 0,462, nilai Critical Ratio 
sebesar 3.326, dan nilai p *** dimana nilai tersebut lebih kecil dari standar yang diiisyaratkan 
yaitu p < 0.05. Berdasarkan hasil analis tersebut maka dapat disimpulkan bahwa hipotesis 
(H2) Budaya Organisasi berpengaruh positif terhadap Kinerja Karyawan dan didukung oleh 
data. 
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3. Variabel Budaya Organisasi berpengaruh positif signifikan terhadap Kinerja Karyawan 
karena memiliki nilai positif pada hasil estimasi yaitu sebesar 0.109, nilai Critical Ratio 
sebesar 2.007, dan nilai p 0.045 dimana nilai tersebut lebih kecil dari standar yang 
diiisyaratkan yaitu p < 0.05. Berdasarkan hasil analis tersebut maka dapat disimpulkan 
bahwa hipotesis (H3) Motivasi berpengaruh positif terhadap Kinerja Karyawan dan 
didukung oleh data. 
 

Pengaruh Gaya Kepemimpinan terhadap Kinerja Karyawan 

 Berdasarkan hasil dari analisa pada tabel ouput regressiom membuktikan bahwa Gaya 
Kepemimpinan terbukti memiliki pengaruh positif terhadap Kinerja Karyawan. Hal tersebut 
membuktikan bahwa Gaya Kepemimpinan yang sudah diterapakkan dapat mempengaruhi Kinerja 
Karyawan. Hasil estimasi pada penelitiam ini sesuai dengan penelitian Yuniarti & Suprianto (2014) 
yang mengungkapkan bahwa berhasil tidaknya seorang pemimpin dalam menjalankan 
kepemimpinan akan mempengaruhi terhadap kinerja karyawan. 

 Gaya kepemimpinan yang berpengaruh positif terhadap kinerja karyawan memiliki arti bahwa 
pemimpin menjadi salah satu kunci atau faktor yang dapat mempengaruhi kinerja karyawan. gaya 
kepemimpinan transformasional yang diterapkan pimpinan Bank Woori KC Bogor terbukti telah 
meningkakan kinerja karyawan disana terlihat dari kinerja Bank Woori KC Bogor yang mengalami 
surplus pada 2016 walaupun pada tahun sebelumnya mengalami defisit. 
 
Pengaruh Budaya Organisasi terhadap Kinerja Karyawan 

 Berdasarkan hasil dari analisa pada tabel ouput regressiom membuktikan bahwa Budaya 
Organisasi terbukti memiliki pengaruh positif terhadap Kinerja Karyawan. Hasil estimasi pada 
penelitian ini sesuai dengan penelitian Trang (2013) yang mengungkapkan bahwa Budaya 
organisasi mampu menggerakkan nurani dan pikiran untuk melakukan sesuatu menjadi lebih baik, 
Sehingga budaya tersebut mampu menjadi motivator dalam diri para karyawan untuk 
meningkatkan kinerjanya. 

 Sejak berdirinya Bank Woori Saudara (BWS) pada tahun 2014 dari hasil merger antara Bank 
Himpunan Saudara (BHS) dan Bank Woori Indonesia (BWI) yang memiliki budaya organisasi yang 
berbeda tidak berpengaruh banyak terhadap budaya organisasi perusahaan yang sekarang, baik 
manajemen maupun karyawan dari BHS dan BWI dapat beradaptasi dengan cepat sehingga tidak 
menggangu produktivitas perusahaan. Khususnya pada Bank Woori Saudara KC bogor, rasa  
kekeluargaan sangat terasa disana serta tidak adanya gap antar karyawan sehingga komunikasi 
antar karyawan berjalan baik walaupun berbeda divisi. 
 

Pengaruh Motivasi terhadap Kinerja Karyawan 

 Berdasarkan hasil dari analisa pada tabel ouput regressiom membuktikan bahwa Motivasi 
terbukti memiliki pengaruh positif terhadap Kinerja Karyawan. Hasil estimasi pada penelitian ini 
sesuai dengan penelitian Murty & Hudiwinarsih, (2012) yang mengungkapkan bahwa semakin 
besar motivasi yang diberikan perusahaan kepada karyawan akan meningkatkan kinerja dari 
karyawan tersebut. 
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 Berdasarkan hasil diatas variabel motivasi berpengaruh positif terhadap kinerja karyawan, 
sejalan dengan fenoma terakhir  yang didapat dari hasil interview dengan karyawan Bank Woori 
Saudara KC Bogor mengatakan bahwa karyawan disana bekerja keras untuk mencapai target 
penjualan baik dari produk tabungan, pinjaman maupun deposito karena reward yang diberikan 
perusahaan cukup besar apabila mereka dapat mencapai target penjualan atau bahkan melebihi 
target. Terbukti dari laporan penjualan produk dari periode Agustus 2017 sampai Februari 2018 
menunjukan hasil baik. 
 
Implikasi Manajerial 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisa sejauh mana intensi yang dimiliki 
karyawan Bank Woori Saudara KC Bogor yang dipengaruhi variabel Gaya Kepemimpinan, Budaya 
Organisasi, Motivasi, dan Kinerja Karyawan. Berdasarkan hasil analisa dan penelitian, maka dapat 
diberikan implikasi manajerial untuk dunia perbankan, khususnya Bank Woori Saudara KC Bogor. 
Berikut adalah implikasi manajerial kepada Bank Woori Saudara KC Bogor. 

Tabel 4.4 

Rata-rata Persetujuan responden 

Variabel Budaya Organisasi 

Indikator 

Variabel 

Budaya 

Organisasi 

Mean 
Average 

value 

BO1 3.80 

3.73 

BO2 3.66 

BO3 3.69 

BO4 3.82 

BO5 3.77 

BO6 3.66 

BO7 3.61 

BO8 3.84 

BO9 3.65 

BO10 3.86 

BO11 3.71 

Sumer : Data SPSS (diolah) 

  

 Pada Tabel 4.4 di atas menunjukkan nilai average value Variabel Budaya Organisasi sebesar 
3.73 yang berarti sudah cukup baik. Dari sebelas Indikator budaya Organisasi tersebut terdapat 
satu indikator yang memiliki nilai terendah dibandingkan dengan indikator lainnya, yaitu Indikator 
BO7 (”Perusahaan ini  menetapkan prosedur dalam bekerja”), dengan nilai sebesar 3.61. Nilai ini 
menunjukkan bahwa, secara umum, persepsi karyawan mengenai prosedur yang diterapkan 
perusahaan sudah cukup baik, hanya saja, perusahaan tetap dapat meningkatkan penilaian 
persepsi tersebut, dengan cara merubah budaya kerja perusahaan yang terwujud dalam prosedur 
bekerja yang berorientasi pada target dan kinerja. Dengan demikian, para karyawan lebih leluasa 
berkreasi dan berkinerja, sebagaimana yang sudah diterapkan oleh beberapa perusahaan 
berbasis teknologi, antara lain Google dan Facebook. 
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Tabel 4.5 

Rata-rata Persetujuan responden 

Variabel Gaya Kepemimpinan 

Indikator 

Variabel 

Gaya 

Kepemimpnan 

Mean 
Average 

Value 

GK1 4.15 
 

3.87 

 

GK2 3.90 

GK3 3.75 

GK4 3.71 

 
Pada Tabel 4.5 di atas menunjukkan nilai average value Variabel Gaya Kepemimpinan 

sebesar 3.87 yang berarti sudah cukup baik. Dari empat Indikator Gaya Kepemimpinan tersebut 
terdapat satu indikator yang memiliki nilai terendah dibandingkan dengan indikator lainnya, yaitu 
Indikator GK4 (“Pemimpin saya memberikan motivasi untuk meningkatkan kinerja”), dengan nilai 
sebesar 3,71. Nilai ini menunjukan bahwa, secara umum, persepsi karyawan mengenai  pemimpin 
di Bank Woori KC Bogor sudah cukup baik dalam memberikan motivasi kepada para karyawan. 
Hanya saja perusahaan tetap dapat meningkatkan penilaian persepsi tersebut, dengan cara 
memberikan reward secara pribadi yang diberikan kepada karyawan. Salah satunya dengan 
mengadakan makan bersama setiap bulan dengan seluruh karyawan apabila target perusahaan 
per bulan tercapai dan memberikan fasilitas liburan kepada karyawan terbaik yang mendapat 
predikat Banker Of The Month terbanyak dalam periode satu tahun. 
 

Tabel 4.9 
Rata-rata persetujuan reponden 

Variabel Motivasi 

Indikator 

Variabel 

Motivasi 

Mean 
Average 

Value 

M1 3.68 

3.78 
M2 3.60 

M3 3.89 

M4 3.98 

 
 Pada Tabel 4.9 di atas menyatakan nilai average value Variabel Motivasi sebesar 3.78 yang 
berarti sudah cukup baik. Dari empat Indikator Motivasi tersebut terdapat satu Indikator yang 
memiliki nilai terendah dibandingkan dengan Indikator lainnya, yaitu Indikator M2 (“Saya bekerja 
keras karena rekan kerja saya maupun perusahaan akan menghargai itu”), dengan nilai sebesar 
3,60.  Nilai ini menunjukkan bahwa, secara umum, karyawan Bank Woori Saudara KC Bogor 
sudah menganggap apresiasi yang di berikan perusahan dan rekan kerja sudah cukup baik. 
Hanya saja, perusahaan dapat meningkatkan kembali persepsi tersebut dengan cara menerapkan 
Program Bankir Terbaik setiap bulan atau Banker Of The Month untuk karyawan yang memiliki 
performa terbaik setiap bulannya. Sehingga para karyawan dapat termotivasi untuk meningkatkan 
kinerjanya demi mendapat penghargaan dari program tersebut. 
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5. KESIMPULAN DAN SARAN 

 

Kesimpulan 

      Pada sub bab ini, peneliti akan menarik kesimpulan dari hasil analisis dan pembahasan pada 

penelitian ini. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk membuktikan hubungan variabel Gaya 

Kepemimpinan, Budaya Organisasi, dan Motivasi terhadap Kinerja Karyawan. Hasil analisis ini 

menggunakan metode SEM dan didukung dengan software SPSS 21, Amos 22, dan Microsoft 

Excel 2016. Penelitian ini menunjukan tiga hipotesis, semua hipotesis terbukti berpengaruh positif 

dan signifikan. Dalam pengujian, maka dapat disimpulkan bahwa : 

1. Variabel Gaya Kepemimpinan terbukti berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kinerja 

Karyawan. 

2. Variabel Budaya Organisasi terbukti berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kinerja 

Karyawan. 

3. Variabel Motivasi terbukti berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kinerja Karyawan. 

 

Saran 

      Hasil dari kesimpulan pada peneliti didukung oleh data yang didapat sehingga dapat menjadi 
saran untuk kedepannya bagi Bank Woori Saudara meningkatkan kinerja karyawan maupun 
perusahaan. Adapaun saran yang dapat diberikan kepada Bank Woori Saudara maupun penelitian 
selanjutnya adalah sebagai berikut : 

1. Bank Woori Saudara 

a. Sebaiknya pemimpin Bank Woori KC Bogor memberikan reward secara pribadi yang 
diberikan kepada karyawan. Salah satunya dengan mengadakan makan bersama setiap 
bulan dengan seluruh karyawan apabila target perusahaan per bulan tercapai dan 
memberikan fasilitas liburan kepada karyawan terbaik yang mendapat predikat Banker Of 
The Month terbanyak dalam periode satu tahun. 

b. Sebaiknya perusahaan merubah budaya kerja perusahaan yang terwujud dalam prosedur 
bekerja yang berorientasi pada target dan kinerja. Dengan demikian, para karyawan lebih 
leluasa berkreasi dan berkinerja, sebagaimana yang sudah diterapkan oleh beberapa 
perusahaan berbasis teknologi, antara lain Google dan Facebook. 

c. Sebaiknya perusahaan menerapkan Program Bankir Terbaik setiap bulan atau Banker Of 
The Month untuk karyawan yang memiliki performa terbaik setiap bulannya. Sehingga para 
karyawan dapat termotivasi untuk meningkatkan kinerjanya demi mendapat penghargaan 
dari program tersebut. 
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2. Bagi penelitian Selanjutnya 

a. Penelitian selanjutkan diharapkan dapat melakukan penelitian dengan lebih baik lagi, 
mengingat industri perbankan untuk saat ini semakin berkembang.. 

b. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat mengembangkan variabel-variabel yang 
sudah ada dalam bidang Sumber Daya Manusia menjadi lebih luas dan inovatif. 

c. Objek penelitian diharapkan lebih luas lagi wilayahnya, tidak hanya terbatas pada 
satu perusahaan atau instansi tertentu saja, misalnya responden yang diteliti satu 
kota atau satu Provinsi 
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