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ABSTRAK 

Kondisi industri perbankan di Indonesia saat ini semakin berkembang pesat, 

Hal tersebut tercermin dari tingkat keuntungan/laba (profitabilitas) yang cukup baik 

sejalan dengan membaiknya tingkat efisiensi perbankan serta kuatnya permodalan 

perbankan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kinerja karyawan tetap pada 

Bank Woori Saudara KC Bogor. penelitian ini menggunakan variabel gaya 

kepemimpinan, budaya organisasi, dan motivasi  untuk menganalisis pengaruh 

terhadap kinerja karyawan. 

Penelitian ini menggunakan data primer dengan cara membagikan kueioner 

kepada para pegawai tetap Bank Woori Saudara KC Bogor. Data yang dihimpun 

sebanyak 120 responden dengan menggunakan analisis structural Equation 

Modeling (SEM). 

Hasil dari kesimpulan penelitian ini adalah sebagai berikut : 1) Gaya 

Kepmimpinan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kinerja Karyawan, 2) 

Budaya Organisasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kinerja Karyawan, 

3) Motivasi berpengaruh positif dan signifikan terhdap Kinerja Karyawan. 

Kata Kunci: Gaya Kepemimpinan, Budaya organisasi, Motivasi, Kinerja 

Karyawan. 
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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. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

      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. 

      Sejalan dengan perbaikan perekonomian global, ekonomi domestik juga tumbuh 

relatif baik yang utamanya ditopang oleh membaiknya pertumbuhan pembentukan 

modal tetap bruto serta kinerja ekspor. Dari sisi perbankan, ketahanan perbankan yang 

tercermin pada permodalan masih tetap solid ditopang membaiknya tingkat efisiensi 

yang mendorong perbaikan laba perbankan (Laporan Profil Idustri Perbankan – 

Triwulan IV 2017). 

      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. 

      Bank Woori Saudara merupakan salah satu bank umum yang berdiri pada tahun 

2014 melalui merger antara Bank Woori Indonesia (BWI) dan Bank Himpunan 

Saudara (BHS). Sampai saat ini Bank Woori Saudara telah memiliki cabang dibeberapa 

wilayah Indonesia. 
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Sumber : http://www.bankwoorisaudara.com/ 

Gambar 1.1 kantor cabang Bank Woori Saudara 

 

      Berdasarkan Gambar 1.1 Bank Woori Saudara memiliki beberapa kantor cabang di 

wilayah Indonesia, khususnya di pulau Jawa Bank Woori Saudara telah memiliki 21 

kantor cabang dan memiliki 2 kantor cabang diluar pulau Jawa yaitu di Palembang dan 

Bali. Gambar tersebut mencerminkan pertumbuhan Bank Woori Saudara semakin 

meningkat, dapat dilihat dari bertambahnya jumlah kantor cabang dari tahun ketahun. 

Perkembangan Bank Woori Saudara tidak lepas dari kinerja karyawannya. 

      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 
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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. 

      Pada Bulan Agustus 2017 sampai Bulan Januari 2018 peneliti telah melakukan 

kegiatan praktek kerja lapangan pada Bank Woori Saudara KC Bogor yang beralamat 

Jalan Pangkalan Raya No.8, Cibuluh, Bogor Utara, Kota Bogor, Jawa Barat. Bank 

Woori KC Bogor membawahi beberapa KCP (Kantor Cabang Pembantu) dan Kantor 

Kas yang berada di wilayah Bogor dan Depok. Berdasarkan pengalaman dari kegiatan 

praktek kerja lapangan yang dilaksanakan oleh peneliti selama periode tersebut. 
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Peneliti mendapatkan informasi mengenai perkembangan Bank Woori KC Bogor 

periode 2015-2016. Pada periode 2015 Bank Woori KC Bogor mengalami penurunan 

kinerja yang didasari oleh defisit pendapatan pada Bank Woori KC Bogor. Pada 

periode 2016  Bank Woori KC Bogor mengalami peningkatan kinerja yang didasari 

oleh surplusnya pendapatan yang pada periode sebelumnya mengalami defisit 

pendapatan. Oleh karena itu peneliti ingin meneliti faktor apa yang menyebabkan 

meningkatnya kinerja pada Bank Woori KC Bogor yang tercermin dari surplusnya 

pendapatan yang sebelumnya mengalami defisit pendapatan. Pada penelitian ini 

peneliti hanya fokus pada pengaruh kinerja Bank Woori KC Bogor hanya dari faktor 

SDM (Sumber Daya Manusia).     

      Kinerja merupakan suatu hasil kerja yang dicapai seorang dalam melaksanakan 

tugas-tugasnya yang dibebankan kepadanya yang didasarkan atas kecakapan 

pengalaman, dan kesungguhan serta waktu, kinerja merupakan gabungan dari tiga 

faktor penting yaitu kemampuan dan minat seorang pekerja, penerimaan atas 

penjelasan delegasi tugas dan peran serta tingkat motivasi seorang pekerja. Semakin 

tinggi tingkat faktor di atas, maka semakin besarlah kinerja pegawai (Arianty, 2014). 

Kinerja adalah hasil dari pekerjaan yang terkait dengan tujuan organisasi, efisiensi dan 

kinerja keefektifan kinerja lainnya, sehingga pencapaian tujuan organisasi dapat 

dipengaruhi oleh peningkatan kinerja karyawan (Gibson, 2012). 

      Salah satu faktor yang mempengaruhi kinerja karyawan adalah gaya 

kepemimpinan. Gaya kepemimpinan diartikan sebagai perilaku atau cara yang dipilih 

dan dipergunakan pemimpin dalam mempengaruhi pikiran, perasaan, sikap, dan 
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perilaku organisasinya (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). Berdasarkan wawancara peneliti dengan salah satu 

karyawan Bank Woori Saudara KC Bogor dapat peneliti simpulkan bahwa gaya 

kepemimpinan di Bank Woori KC Bogor adalah gaya kepemimpinan tranformasional.  

      Selain gaya kepemimpinan, budaya organisasi juga berpengaruh terhadap tingkat 

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 (Brahmasari dan Siregar, 

2008). 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 (Arianty Nel, 2014). 

Berdasarkan wawancara peneliti dengan salah satu karyawan Bank Woori Saudara KC 

Bogor, mereka beranggapan bahwa seluruh pegawai di Bank Woori KC bogor sudah 

seperti keluarga sendiri sehingga tidak terlihat gap (jarak) antar karyawan. 

Analisis Pengaruh Gaya Kepemimpinan..., Suria Winata, Ma.-Ibs, 2018



7 
 

  Indonesia Banking School 

 

 Selain gaya kepemimpinan dan budaya organisasi, motivasi juga berpengaruh 

dalam peningkatan kinerja karyawan, Motivasi adalah kemauan untuk 

berjuang/berusaha ketingkat yang lebih tinggi menuju terjadinya tujuan organisasi 

dengan syarat tidak mengabaikan kemampuannya untuk memperoleh kepuasan dalam 

memenuhi kebutuhan pribadi (Potu Aurelia, 2013). Motivasi mengandung psikologis 

seorang karyawan yang menyebabkan timbulnya gairah , arah dan ketekunan tindakan 

dan tujuan yang telah ditentukan (Juniantara dan Riana, 2015). Berdasarkan 

wawancara peneliti dengan salah satu karyawan dan pengalaman peneliti selama 

melaksanakan Praktek Kerja Lapangan di Bank Woori Saudara KC Bogor jenis 

motivasi yang lebih sering terjadi adalah motivasi ekstrinsik, contohnya karyawan 

disana saling memotivasi satu sama lain terkait tanggung jawab mereka dan tidak segan 

untuk membantu pekerjaan rekan kerja disana, selain itu pemimpin disana pun sering 

memberikan motivasi kepada para karyawan disana agar lebih meningkatkan 

kinerjanya. 

 Berdasarkan fenomena dan latar belakang diatas penulis memustuskan untuk 

melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Gaya Kepemimpinan, Budaya 

Organisasi dan Motivasi terhadap Kinerja Karyawan pada Bank Woori KC 

Bogor”. Pada kajian ini peneliti melakukan penelitian pada bagian marketing, front 

Office, dan back office kepada karyawan tetap Bank Woori Saudara KC Bogor. 
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1.2 Ruang Lingkup Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka penelitian ini dibatasi agar 

terfokus dalam ruang lingkup penelitian. Penelitian ini merupakan replikasi dari 

penelitian (Andayani 2018). 

Faktor-faktor dan variabel yang masuk dalam penelitian ini adalah gaya 

kepemimpinan, budaya organisasi, motivasi, dan kinerja karyawan. Faktor dan variabel 

tersebut digunakan karena  mempengaruhi variabel dipenden pada penelitian ini. 

      Mengingat luasnya ruang lingkup pembahasan yang perlu di kaji, maka di lakukan 

pembatasan pada ruang lingkup penelitian. Pembatasan ini di lakukan agar penelitian 

lebih terarah dan mudah dipahami sesuai dengan tujuan penelitian dan pembahasan. 

Penulis membatasi penelitian hanya gaya kepemimpinan, budaya organisasi dan 

motivasi terhadap kinerja karyawan Bank Woori Saudara wilayah Bogor yang bestatus 

sebagai pegawai tetap dan telah bekerja lebih dari 6 bulan. Hal ini dilakukan karena 

apabila karyawan telah bekerja selama sekurangnya 6 bulan, hasil kinerja para 

karyawan sudah terlihat dan dapat disimpulkan. 

 

1.3 Identifikasi Masalah 

      Sejauh ini gaya kepemipinan, budaya organisasi dan motivasi dapat mempengaruhi 

kinerja karyawan dimana berdasarkan penelitian terdahulu Andayani (2018) dapat 

diungkapkan bahwa gaya kepemimpinan, budaya organisasi dan motivasi berpengaruh 

positif terhadap kinerja karyawan. 
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1.4 Rumusan Masalah 

      Berdasarkan hasil penelitian sebelumnya diketahui bahwa gaya kepemimpinan, 

budaya organisasi dan motivasi dapat mempengaruhi kinerja karyawan Andayani 

(2018) sehingga masalah yang teliti dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai 

berikut: 

1. Apakah gaya kepemimpinan berpengaruh positif terhadap kinerja karyawan 

tetap bagian marketing, back office dan front office pada Bank Woori Saudara 

KC Bogor? 

2. Apakah budaya organisasi berpengaruh positif terhadap kinerja karyawan tetap 

bagian marketing, back office dan front office pada Bank Woori Saudara KC 

Bogor? 

3. Apakah motivasi berpengaruh positif terhadap kinerja karyawan tetap bagian 

marketing, back office dan front office pada Bank Woori Saudara KC Bogor? 

 

1.5 Batasan Masalah 

      Penelitian ini dilakukan dengan adanya batasan-batasan. Variabel-variabel yang 

diteliti dalam kajian ini adalah gaya kepemimpinan,  budaya organisasi dan motivasi 

terhadapat kinerja karyawan pada Bank Woori Saudara wilayah Bogor, Kuisioner 

penelitian ini ditujukan kepada karyawan tetap dan telah bekerja minimal selama 6 

bulan pada bagian marketing, back office dan front office  pada Bank Woori Saudara 

wilayah Bogor. 
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1.6 Tujuan Penelitian 

      Maksud dan tujuan dari penelitian ini adalah hal-hal yang mencakup atau 

berhubungan dengan masalah-masalah yang ada. Penelitian ini betujusn untuk 

membuktikan dan menganalisis kebenaran atas hal-hal berikut : 

1. Mengetahui dan menganalisis Apakah gaya kepemimpinan berpengaruh positif 

terhadap kinerja karyawan tetap bagian marketing, back office dan front office 

pada Bank Woori Saudara KC Bogor? 

2. Mengetahui dan menganalisis Apakah budaya organisasi berpengaruh positif 

terhadap kinerja karyawan tetap bagian marketing, back office dan front office 

pada Bank Woori Saudara KC Bogor? 

3. Mengetahui dan menganalisis Apakah motivasi berpengaruh positif terhadap 

kinerja karyawan tetap bagian marketing, back office dan front office pada Bank 

Woori Saudara KC Bogor? 

1.7  Manfaat Penelitian 

1. Bagi Penulis 

Melatih ketajaman analisis dan meningkatkan ilmu pengetahuan terhadap 

kondisi riil di lapangan yang terkait dengan ilmu manajemen sumber daya 

manusia mengenai gambaran variabel yang diteliti. 

2. Bagi Perusahaan 

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi hasil 

penelitian kepada Bank Woori Saudara KC Bogor khususnya variabel yang 
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diteliti. 

3. Bagi Akademis 

Dalam upaya pengembangan ilmu Manajemen khususnya Manajemen Sumber 

Daya Manusia, sebagai referensi bagi akademisi / peneliti lain untuk mengkaji 

ulang dalam bidang yang sama. 

 

1.8  Sistematika Penelitian 

      Penelitian ini akan membahas beberapa hal. Terdapat lima bab pada penelitian ini 

dimana masing-masing bab terdiri dari beberapa sub bab yang menguraikan isi 

penelitian ini. Sistematika pembahasan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

BAB I   PENDAHULUAN 

Bab ini menguraikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, 

tujuan dan manfaat penelitian serta sistmatika penelitian yang 

berhubungan degan Gaya Kepemimpinan, Budaya Organisasi, 

Motivasi, dan Kinerja Karyawan. 

BAB II  LANDASAN TEORI 

Isi dari bab ini berisi tentang teori-teori yang digunakan untuk 

melakukan analisis dalam penelitian ini, serta kerangka, model 

penelitian terdahulu. 

BAB III METOLOGI PENELITIAN 

Bab ini berisi tentang populasi, sampel, sampling, data dan sumber data, 
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metode pengumpulan data definisi operasional variabel dan alat alat 

analisis data. 

BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

Pada bab ini diawali dengan penjelasan mengenai objek penelitian, 

dilanjutkan dengan analisis dan pembahasan hasil penelitian. 

BAB V PENUTUP 

Merupakan bab penutup yang menyajikan secara singkat mengenai apa 

yang telah diperoleh dari hasil penelitian yang telah dilaksanakan dalam 

bagian kesimpulan. Bab ini ditutup dengan keterbatasan, saran dan 

implikasi yang dapat dipertimbangkan terhadap hasil penelitian. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

2.1. Tinjauan Pustaka 

2.1.1. 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). 

      Pada  penelitian  ini  untuk  mengukur  kinerja  karyawan  dapat  digunakan 

beberapa kriteria kinerja, Bernardin & Russel (2010) yaitu:  

1. Kualitas (Quality) merupakan tingkatan di mana proses atau hasil dari 

penyelesaian suatu kegiatan mendekati sempurna.  

2. Kuantitas (Quantity) merupakan produksi yang dihasilkan dapat ditunjukan 

dalam satuan mata uang, jumlah unit, atau jumlah siklus kegiatan yang 

diselesaikan.  

3. Ketepatan waktu (Timeliness) merupakan di mana kegiatan tersebut dapat 

diselesaikan, atau suatu hasil produksi dapat dicapai, pada permulaan waktu 
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yang ditetapkan bersamaan koordinasi dengan hasil produk yang lain dan 

memaksimalkan waktu yang tersedia untuk kegiatan-kegiatan lain. 

4. fektivitas biaya (Cost effectiveness) merupakan tingkatan di mana sumber 

daya organisasi,  seperti manusia, keuangan, teknologi, bahan baku dapat 

dimaksimalkan dalam arti untuk memperoleh keuntungan yang paling tinggi 

atau mengurangi kerugian yang timbul dari setiap  unit atau contoh 

penggunaan dari suatu sumber daya yang ada.  

5. Hubungan antar perseorangan (interpersonal impact) merupakan tingkatan di 

mana seorang karyawan mampu untuk mengembangkan perasaan saling 

menghargai, niat baik dan kerjasama antara karyawan yang satu dengan 

karyawan yang lain dan juga pada bawahan. 

2.1.2. 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 
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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). 

A. Gaya Kepemimpinan Transaksional  

      Kepemimpinan transaksional terjadi saat pemimpin dan pengikut berada dalam 

semacam hubungan pertukaran untuk memenuhi kebutuhan. (Burns dalam Amalia et 

al, 2016). Kepemimpinan transaksional adalah kepemimpinan yang melakukan 

transaksi memotivasi para pengikut dengan menyerukan kepentingan pribadi mereka 

(Yukl dalam Amalia et al, 2016). Hubungan pemimpin transaksional dengan bawahan 

tercermin dari tiga perilaku berikut:  

1. Imbalan kontingen, adalah klarifikasi yang dibutuhkan untuk mendapatkan 

penghargaan dan penggunaan penghargaan untuk mempengaruhi motivasi.  

2. Manajemen aktif dengan pengecualian, yaitu melaksanakan peraturan untuk 

menghindari kesalahan.  

3. Manajemen pasif dengan pengecualian, penggunaan hukuman dan tindakan 

korektif lain sebagai respon atas penyimpangan dari standar kinerja yang 

didukung  

B. Gaya Kepemimpinan Transformasional  

Mengatakan bahwa kepemimpinan transformasional membawa keadaan menuju 

kinerja tinggi pada organisasi yang menghadapi tuntutan perubahan dan pembaruan 

(Bass dalam Amalia et al, 2016). Kepemimpinan transformasional memiliki empat 

dimensi sebagai berikut:  
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1. Pengaruh Ideal digambarkan sebagai perilaku pemimpin yang membuat para 

pengikutnya mengagumi, menghormati, dan sekaligus mempercayainya.  

2. Stimulasi Intelektual (Intellectual Stimulation) yaitu pemimpin 

transformasional harus mampu menumbuhkan ide-ide baru, memberikan solusi 

yang kreatif terhadap permasalahan-permasalahan yang dihadapi bawahan, dan 

memberikan motivasi kepada bawahan untuk mencari pendekatan-pendekatan 

yang baru dalam melaksanakan tugas-tugas organisasi.  

3. Motivasi Inspirasional (Inspirational Motivation) yaitu pemimpin 

transformasional digambarkan sebagai pemimpin yang mampu 

mengartikulasikan pengharapan yang jelas terhadap prestasi bawahan, 

mendemonstrasikan komitmennya terhadap seluruh tujuan organisasi, dan 

mempu menggugah spirit tim dalam organisasi melalui penumbuhan 

entusiasme dan optimisme.  

4. Konsiderasi Individu (Individualized Consideration) yaitu pemimpin 

transformasional digambarkan sebagai seorang pemimpin yang mau 

mendengarkan dengan penuh perhatian masukan-masukan bawahan dan secara 

khusus mau memperhatikan kebutuhan-kebutuhan bawahan akan 

pengembangan karir.  
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2.1.3. 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. 

A. Jenis-Jenis Budaya Organisasi 

      Para peneliti telah berusaha mengindentifikasi dan mengukur beberapa tipe budaya 

organisasi dalam rangka mempelajari hubungan antara tipe efektivitas dan organisasi. 

Pencarian ini didorong oleh kemungkinan bahwa budaya tertentu lebih efektif 

dibandingkan dengan yang lain. Secara umum terdapat tiga (3) jenis budaya organisasi 

(Kreitner dan Kinicki dalam Arianty, 2014), yaitu: 

1. Budaya konstruktif 

Budaya kontruktif adalah budaya dimana para karyawan didorong untuk 

berinteraksi dengan orang lain dan mengajarkan tugas dan proyeknya dengan 

cara yang membantu mereka dalam memuaskan kebutuhannya untuk tumbuh 

dan berkembang. Tipe budaya ini mendukung keyakinan normatif yang 

berhubungan dengan pencapaian tujuan aktualisasi diri, penghargaan yang 

manusiawi dan persatuan. 
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2. Budaya pasif- defensif 

Budaya pasif – defensif bercirikan keyakinan yang memungkinkan bahwa 

karyawan berinteraksi dengan karyawan lain dengan cara yang tidak 

mengancam keamanan kerja sendiri. Budaya ini mendorong keyakinan 

normatif yang berhubungan dengan persetujuan, konvensional, 

ketergantungan, dan penghidupan. 

3. Budaya agresif defensif 

Budaya agresif – defensif mendorong karyawannya untuk mengerjakan 

tugasnya dengan kerja keras untuk melindungi keamanan kerja dan status 

mereka. Tipe budaya ini lebih bercirikan keyakinan normatif yang 

mencerminkan oposisi, kekuasaan, kompetitif dan perfeksionis. 

B. Indikator Budaya Organisasi 

      Riset paling baru mengemukakan tujuh karakteristik primer yang sama-sama 

menangkap hakikat dari suatu budaya suatu organisasi (Robbins dalam Arianty, 2014)  

yaitu: 

1. Inovasi dan pengambilan resiko, sejauh mana karyawan didorong untuk 

inovatif dan mengambil resiko. 

2. Perhatian, sejauh mana karyawan diharapkan memperlihatkan prestasi, analisis 

dan perhatian kepada rincian. 

3. Orientasi hasil, sejauh mana manajemen memusatkan perhatian pada hasil 

bukannya pada teknik dan proses yang digunakan untuk mencapai hasil itu. 
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4. Orientasi orang, sejauh mana manajemen memperhitungkan efek hasil-hasil 

pada orang-orang di dalam organisasi itu. 

5. Orientasi tim, sejauh mana kegiatan kerja diorganisasikan sekitar tim-tim, 

bukannya individu-individu. 

6. Keagresifan, sejauh mana orang-orang itu agresif dan bukannya santai-santai. 

7. Kemantapan, sejauh mana kegiatan organisasi menekankan dipertahankannya 

status quo dari pada pertumbuhan. 

2.1.4. 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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A. Motivasi Intrinsik  

      Motivasi intrinsik adalah motivasi yang mendorong seseorang untuk berprestasi 

yang bersumber dalam diri individu tersebut, yang lebih dikenal dengan faktor 

motivasional. Yang tergolong sebagai faktor motivasional antara lain (Herzberg dalam 

Tjatur Koeandana Putra, 2017), ialah:  

1. Achievement (Prestasi kerja) adalah Keberhasilan seorang karyawan dalam 

menyelesaikan tugas.  

2. Advancement (pengembangan diri) adalah suatu keinginanan seseorang untuk 

mengembangkan karier dibidang keuangan.  

3. Work it self (pekerjaan itu sendiri) adalah variasi pekerjaan dan kontrol atas 

metode serta langkah-langkah kerja  

4. Recognition (pengakuan) artinya karyawan memperoleh pengakuan dari 

perusahaan bahwa ia adalah orang, berprestasi baik diberi penghargaan, dan 

pujian. 

 

B. Motivasi Ekstrinsik  

      Motivasi ekstrinsik adalah motivasi yang bersumber dari luar diri yang turut 

menentukan  perilaku seseorang dalam kehidupan seseorang yang dikenal dengan teori 

hygiene factor. Yang tergolong sebagai hygiene factor (Herzberg dalam Tjatur 

Koeandana Putra, 2017), antara lain ialah sebagai berikut : 

1. Company policy (kebijakan perusahaan) adalah aturan yang ditetapkan oleh 

Perusahaan sebagai pegangan manajemen dalam melaksanakan kegiatan.  
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2. Relationship with peers (hubungan dengan rekan kerja) adalah komunikasi 

antar karyawan dalam menyelesaikan tugas.  

3. Work security (keamanan kerja) adalah persepsi individu karyawan terhadap 

karyawan variabilitas nilai imbalan,mutasi wilayah, peluang pemutusan 

hubungan.  

4. Relationship with supervisor (Hubungan dengan atasan) merupakan unsur 

utama dari kepuasan kerja karyawan. 

5. Gaji adalah imbalan finansial yang diterima oleh karyawan meliputi upah, 

premi bonus, dan tunjangan. 

 

C. Indikator Motivasi  

      Ada beberapa faktor yang mendorong motivasi (Abraham Maslow dalam Prastyo 

et al, 2016), antara lain:  

1. Kebutuhan Fisiologis  

Kebutuhan Fisiologis merupakan hirarki kebutuhan manusia yang paling 

dasar.Yang merupakan kebutuhan untuk dapat hidup, seperti makan, minum, 

bernafas, tempat tinggal dan lain sebagainya.  

2. Kebutuhan Rasa Aman 

Apabila kebutuhan fisiologis telah terpenuhi maka, muncul kebutuhan yang 

kedua yaitu kebutuhan akan rasa aman. Kebutuhan ini meliputi kebutuhan akan 

perlindungan dari bahaya kecelakaan kerja, jaminan sosial, dan jaminan hari 

tua jika telah tidak bekerja lagi.  
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3. Kebutuhan Sosial  

Jika kebutuhan fisiologis dan rasa aman telah terpuaskan maka kebutuhan 

untuk bersosialisasi, persahabatan dan berinteraksi yang lebih erat lagi dengan 

orang lain. Didalam organisasi akan berkaitan dengan kebutuhan akan 

kelompok kerja yang kompak, supervise yang baik, dan rekreasi bersama. 

4. Kebutuhan Penghargaan  

Kebutuhan ini meliputi keinginan untuk bisa dihargai, dihormati atas prestasi 

seseorang, pengakuan atas kemampuan dan keahlian seseorang serta efektivitas 

kerja dari seseorang.  

5. Kebutuhan Aktualisasi Diri  

Aktualisasi diri merupakan hirarki atau urutan tertinggi dari teori Maslow. 

Aktualisasi berkaitan dengan proses pengembangan diri dari seseorang atas 

prestasi kerja yang telah dicapai. Kebutuhan ini menunjukkan kemampuan, 

keahlian dan potensi yang dimiliki seseorang. Seseorang yang didominasi oleh 

kebutuhan akan aktualisasi diri lebih menyukai tantangan dan tugas-tugas 

dalam melakukan setiap pekerjaan. 
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2.2. Penelitian Terdahulu 

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu 

No Nama peneliti judul variabel hasil 

1 Setiawan dan 

Saryono (2017) 

Pengaruh gaya 

kepemimpinan, 

budaya organisasi dan 

disipin kerja terhadap 

kinerja pegawai studi 

kasus pada badan 

keluarga berencana 

dan pemberdayaan 

perempuan kabupaten 

Garut 

kepemimpinan, 

budaya 

organisasi dan 

disipin kerja, 

kinerja 

karyawan 

Gaya 

Kepemimpinan 

dan budaya 

organiasi 

berpengaruh 

positif dan 

signifikan 

terhadap Kinerja 

pegawai  

 

2 Tampi (2014) Pengaruh gaya 

kepemimpinandan 

motivasi terhadap 

kinerja karyawan pada 

Bank Negara 

Indonesia, Tbk 

(Regional Sales 

Manado) 

Gaya 

kepemimpinan, 

motivasi dan 

kinerja 

karyawan 

Gaya 

kepemimpinan, 

motivasi 

berpengaruh 

positif terhadap 

kinerja karyawan 

3 Andayani (2018) Pengaruh motivasi 

kerja, gaya 

kepemimpinan dan 

budaya organisasi 

terhadap kinerja 

karyawan BPR di 

Kabupaten 

Tulungagung dalam 

persfekstif islam 

Pengaruh 

motivasi kerja, 

gaya 

kepemimpinan, 

budaya 

organisasi dan 

kinerja 

karyawan 

motivasi kerja, 

gaya 

kepemimpinan dan 

budaya organisasi 

berpengaruh 

positif dan 

signifikan 

terhadap kinerja 

karyawan 

 

 

 

 

Analisis Pengaruh Gaya Kepemimpinan..., Suria Winata, Ma.-Ibs, 2018



24 
 

  Indonesia Banking School 

 

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu (Lanjutan) 

No Nama Peneliti Judul Variabel Hasil 

4 Arianty (2014) Pengaruh budaya 

organisasi terhadap 

kinerja karyawan 

Budaya 

organisasi dan 

kinerja 

karyawan 

Budaya organisasi 

berpengaruh 

signifikan 

terhadap kinerja 

karyawan 

5 Juniantara dan 

Riana (2014) 

Pengaruh kepuasan 

kerja dan motivasi 

terhadap kinerja 

karyawan Koperasi 

Denpasar 

Kepuasan kerja, 

motivasi dan 

kinerja 

perusahaan 

Kepuasan kerja 

dan motivasi 

berpengaruh 

positif terhadap 

kinerja karyawan. 

6 Larasati dan Gilang 

(2014) 

Pengaruh Motivasi 

Kerja terhadap Kinerja 

Karyawan Wilayah 

Telkom Jabar Barat 

Utara (Witel Bekasi) 

Motivasi kerja 

dan kinerja 

karyawan 

Motivasi 

berpengaruh 

positif positif dan 

signifikan 

terhadap kiner 

karywan 

 

2.3. Hipotesis 

      Hipotesis adalah jawaban sementara  terhadap rumusan masalah penelitian, dimana 

rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk kalimat pernyataan. 

Dikatakan sementara, karena jawaban yang diberikan baru didasarkan pada teori yang 

relevan, belum didasarkan oleh fakta-fakta empiris yang diperoleh melalui 

pengumpulan data (Sugiyono dalam Hafid, 2017). 

2.3.1. 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 
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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). 

Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh Setiawan dan Saryono (2017); Roscahyo 

(2013); Amalia et al (2016) mengemukakan bahwa gaya kepemimpinan berpengaruh 

positif terhadap kinerja karyawan, dari pernyataan secara teori diatas, maka hipotesis 

yang pertama yaitu: 

H1 : Gaya kepemimpinan berpengaruh positif terhadap kinerja karyawan. 

2.3.2. 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 
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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). 

      Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh arianty (2014); Trang (2013) 

mengemukakan bahwa budaya organisasi berpengaruh positif terhadap kinerja 

karyawan, dari pernyataan secara teori diatas, maka hipotesis yang kedua yaitu:  

H2 : Budaya Organisasi berpegaruh positif terhadap kinerja karyawan 

2.3.3. 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). 

 Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh Juniantara dan Riana (2015); potu 

(2013); Wijaya dan Andreani (2015) mengemukakan bahwa motivasi berpengaruh 
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H1+ 

H3+ 

H2+ 

positif terhadap kinerja karyawan, dari pernyataan secara teori diatas, maka hipotesis 

ketiga yaitu: 

H3 : Motivasi berpengaruh positif terhadap Kinerja Karyawan 

2.4. Kerangka Pemikiran 

Berdasarkan uraian landasan teori pada poin sebeumnya, dapat dibuat kerangka 

pemikiran terkait variabel-variabel tersebut, guna memudahkan penelitian dalam 

mengetahui seberapa jauh gaya kepemimpinan, budaya organisasi, serta motivasi 

mempengaruhi kinerja karyawan, dengan model peneltian dibawah ini : 

 

      

 

 

 

 

 

 

Sumber : Andayani, (2018). 

Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran 

 

 

 

 

 

Gaya Kepemimpinan 

Budaya Organisasi 

Motivasi 

Kinerja 

Karyawan 
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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. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 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. 

3.2 Desain Penelitian 

      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. 
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3.3 Metode Pengambilan Sampel 

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.  

1. Data Primer 

 Data primer merupakan data yang mengacu pada informasi yang diperoleh 

langsung oleh peneliti tentang variabel-variabel yang menarik untuk tujuan spesifik 

dari penelitian ini (sekaran & Bougie, 2010). Kuisioner adalah sebuah susunan 

pertanyaan yang sudah diformulasikan sebelumnya dimana dimana responden 

mencatat atau menuliskan jawaban mereka, biasanya dalam alternatif yang 

didefinisikan dengan sangat teliti (Sekaran & bougie, 2010). Dalam penelitian ini 

kuisioner yang digunakan ialah pertanyaan tertulis dan peneliti mengunakan likert 

scale. Menurut (Sekaran & Bougie, 2010) skala likert adalah skala yang dirancang 

untuk memeriksa seberapa kuat subjek setuju atau tidak setuju dengan pernyataan 

dengan skala lima poin. 

2. Data Sekunder 

Data sekunder merupakan data yang merujuk pada informasi yang dikumpulkan 

oleh seseorang selain dari peneliti yang melakukan penelitian saat ini, data tersebut 

dapat bersifat internal atau eksternal organisasi dan dapat diakses melalui internet atau 

persuasi dari informasi yang tercatat atau dipublikasikan (Sekaran & Bougie, 2010). 
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Data sekunder dapat menjadi cara cepat dan minim biaya untuk mendapatkan informasi 

(Sekaran & Bougie, 2010). Data sekunder dalam penelitian ini diambil dari beberapa 

jurnal-jurnal yang berhubungan dengan gaya kepemimpinan, budaya organisasi, 

motivasi dan kinerja karyawan. Dan beberapa teori yang dipakai diperoleh dari buku-

buku sumber daya manusia. 

3.4 Populasi dan sampel 

      Populasi adalah suatu wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subyek yang 

mempunyai kualitas serta karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk 

dipelajari dan kemudian akan ditarik kesimpulan. Populasi dalam penelitian ini adalah 

karyawan tetap Bank Woori Saudara KC Bogor bagian Marketing, Front Office, dan 

Back Office.Sampel merupakan bagian dari populasi terdiri dari beberapa anggota yang 

dipilih oleh peneliti untuk diikutsertakan dalam penelitian. Sampel dalam penelitian ini 

adalah pegawai tetap Bank Woori Saudara KC Bogor sebanyak 120 responden. 

     Sampling adalah proses pemilihan item dari populasi sehingga karakteristik sampel 

dapat dibentuk untuk populasi, sampling mencakup pilihan desain maupun keputusan 

ukuran pada sampel. Metode sampling yang digunakan dalam penelitian yaitu non-

probability sampling, dimana sampel yang dikumpulkan tidak memberikan semua 

individu dari populasi mendapatkan peluang yang sama untuk terpilih menjadi 

responden. Peneliti juga menggunakan teknik convenience sampling, yaitu 

pengumpulan sampel secara random didapat dari anggota populasi yang mudah diakses 

oleh peneliti (Sekaran & Bougie, 2013 : 240-252). Peneliti menggunakan Structural 

Equation Model (SEM) untuk teknik analisis data, Hair et al. (2010 : 661) berpendapat 
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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 

 

3.5 Teknik Pengolahan Data 

Penggunaan Likert 5 poin memiliki rentang (1) untuk ‘Sangat Tidak Setuju’ 

sampai (5) untuk ‘Sangat Setuju’. Peneliti menggunakan variabel gaya kepemimpinan, 

budaya organisasi, motivasi dan kinerja karyawan yang diuraikan dalam tabel sebagai 

berikut 

3.1 Tabel Operasional Variabel 

NO Variabel 

 

Definisi Measurement Instrument 

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 

 

 

Analisis Pengaruh Gaya Kepemimpinan..., Suria Winata, Ma.-Ibs, 2018



33 
 

  Indonesia Banking School 

 

3.1 Tabel Operasional Variabel (Lanjutan) 

NO Variabel 

 

Definisi Measurement Instrument 

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. 

Skala 

Likert 

1-5 
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3.1 Tabel Operasional Variabel (lanjutan) 

 Variabel Definisi Measurement Instrument 

   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). 
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3.3 Tabel Operasional Variabel (lanjutan) 

NO Variabel Definisi Measurement Instrument 

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) 

 

Skala Likert 

1-5 

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) 

Skala Likert 

1-5 
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3.6 Teknik Analisis Data 

Pada penelitian ini, peneliti 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. 

3.7 Teknik Pengujian Hipotesis 

Berdasarkan metode pengolahan data diatas yang memakai metode SEM terdapat 

tahapan analisis data yang akan dilalui untuk menggunakan SEM dalam sebuah 

kegiatan penelitian, sebagai berikut : 

3.7.1 Spesifikasi model 

Pada tahap ini model dibuat dengan berdasarkan teori tertentu yang akan 

memasukkan measurement model dan structural model melalui path diagram. Variabel 

yang digunakan pada penelitian yaitu Kinerja Karyawan sebagai variabel endogen, 

sedangkan Gaya Kepemimpinan, Budaya Organisasi dan Motivasi sebagai variabel 

eksogen. Setiap variabel laten baik eksogen dan endogen memiliki variabel teramati 

yang merupakan alat ukur berupa indikator-indikator. Variabel teramati harus mampu 

mencerminkan variabel laten. Di dalam penelitian ini terdapat variabel-variabel 

teramati yang merupakan indiikator. Berdasarkan penjelasan diatas maka dapat 

digambarkan melalui path diagram sebagai berikut. 
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Gambar 3.1 Path Diagram 

 

3.7.2 Identifikasi  

Identifikasi diperlukan untuk memeriksa identifikasi dari persamaan simultan, 

menurut Wijanto (2008), pemahaman sederhana tentang identifikasi didalam SEM 

terdapat 3 kategori sebagai berikut : 

1. Under-identified model adalah model dengan jumlah parameter yang diestimasi 

lebih besar dari jumlah data yang diketahui (data tersebut merupakan variance 

atau covariance dari variabel-variabel teramati). Pada SEM, model dikatakan 

under-identified jika degree of freedom adalah negative. Jika terjadi under-

identified maka estimasi dan penilaian model tidak perlu dilakukan.  
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2. Just- identified model adalah model dengan jumlah parameter yang diestimasi 

sama dengan data yang diketahui. Pada SEM, model yang just- identified 

mempunyai degree of freedom 0 (nol) dan penilaian model tidak perlu 

dilakukan. 

3. Over-identified model adalah model dengan jumlah parameter yang diestimasi 

lebih kecil dari jumlah data yang diketahui. Pada SEM, model dikatakan over-

identified jika degree of freedom adalah positif dan estimasi penilaian model 

bisa dilakukan. 

Menurut Wijanto (2008), sebuah model layak di uji atau tidak ditentukan 

menggunakan besaran Degree of Freedom. Formula untuk menunjukan Degree Of 

Freedom dapat dirumuskan sebagai berikut:  

df = Number of distinct sample moment – number of distinct parameters to be estimated 

Rumus di atas secara mentematis dapat disederhanakan: 

df = ½ [(p).(p + 1)] – k] 

keterangan:  

p = jumlah data yang diketahui  

k = jumlah parameter yang akan diestimasi  
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3.7.3 Estimasi 

      Setelah hasil dari identifikasi menunjukan just dan over identified yang dimana 

masing-masing degree of freedom model 0 (nol) dan + (positif), maka tahap selanjutnya 

adalah estimasi untuk memperoleh nilai dari parameter-parameter yang ada didalam 

model. 

3.7.4 Uji Kecocokan (Testing Fit) 

Menurut Wijanto (2008), pada tahap estimasi ditemukan solusi yang berisi nilai 

akhir dari parameter-parameter yang diestimasi, dan pada tahap ini kita akan 

memeriksa tingkat kecocokan antara data dengan model, validitas dan reliabilitas 

model pengukuran dan signifikansi koefisien-koefisien dari model struktural. Menurut 

Wijanto (2008), evaluasi terhadap tingkat kecocokan data dengan model dapat 

dilakukan dengan beberapa tahapan yaitu : 

1. Kecocokan keseluruhan model (overall model fit) 

2. Kecocokan model pengukuran (measurement model fit) 

3.7.4.1 Kecocokan Model Keseluruhan (Overall Model Fit)  

Menurut Wijanto (2008), uji kecocokan ini ditujukan untuk mengevaluasi secara 

umum derajat kecocokan atau Goodness Of Fit (GOF) antara data dengan model. 

Menilai GOF suatu SEM secara menyeluruh tidak dapat dilakukan langsung seperti 

teknik multivariate. 
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1. Ukuran Kecocokan Absolut 

Ukuran Kecocokan Absolut menentukan derajat prediksi model keseluruhan 

terhadap matrik kolerasi dank kovarian (Wijanto, 2008), terdapat beberapa cara 

untuk menentukan ukuran ini, namun dewasa ini cara yang paling cocok dengan 

SEM ialah Root Mean Square Error of Approximation (RMSEA), berikut 

rumus RMSEA : 

  RMSEA = √
𝐹0

^

𝑑𝑓
 

  Dimana 𝐹0
^= Max{𝐹^-df/(n-1), 0} 

Nilai RMSEA < 0.05 menunjukkan close fit, nilai RMSEA 0.05 sampai 0.08 

berarti good fit, nilai RMSEA antara 0.08 sampai 0.10 menunjukkan medicore 

(marginal fit), sedangkan nilai RMSEA > 0.10 berarti poor fit. 

2. Ukuran Kecocokan Inkremental 

Menurut Wijanto (2008), ukuran kecocokan incremental membandingkan 

model yang diusulkan dengan model dasar (baseline model, null model atau 

independence model). Pada penelitian ini penulis menggunakan Comparative 

Fit Index (CFI), berikut rumus CFI : 

   CFI = 1- 
𝑙1

𝑙2
  

dimana : 𝑙1 = max(𝑙ℎ,0) dan 𝑙2=max(𝑙ℎ, 𝑙1,0) 

     𝑙ℎ = [(n-1)𝐹ℎ − 𝑑𝑓ℎ] ,dan 

             𝑙𝑖 = [(𝑛 − 1)𝐹𝑖 − 𝑑𝑓𝑖] 

Analisis Pengaruh Gaya Kepemimpinan..., Suria Winata, Ma.-Ibs, 2018



41 
 

  Indonesia Banking School 

 

Nilai CFI akan berkisar dari 0 sampai 1. Nilai CFI > 0.90 menunjukkan good 

fit, 0.80 < CFI < 0.90sering disebut marginal fit. 

3. Ukuran Kecocokan Parsimoni 

Menurut Wijanto (2008), merupakan model dengan parameter relatif sedikit 

dengan DOF relative banyak serta sring dikenal dengan model yang 

mempunyai parsimoni atau kehematan tinggi. Pada penentuan ukuran ini 

penulis menggunakan Normed Chi-square, berikut rumus : 

  Normed 𝑥2 = 𝑥2/𝑑𝑓ℎ 

Nilai Normed Chi-square yang disarankan adalah diantara batas bawah adalah 

1.0 dan batas atas adalah 2.0 atau 3.0 atau lebih longgar 5.0 

Pembahasan tentang uji kecocokan serta batas-batas nilai yang menunjukkan 

tingkat kecocokan yang baik (good fit) untuk setiap GOF yang telah dilakukan dapat 

diringkas pada tabel 3.1. (Wijanto, 2008). 

Tabel 3.2 Perbandingan Ukuran-ukuran GOF 

Ukuran GOF Tingkat Kecocokan yang bisa diterima 

Root Mean Square Error of Approximation 

(RMSEA) 

Rata-rata perbedaan per degree of freedom yang 

diharapkan terjadi dalam populasi dan bukan sampel. 

RMSEA ≤ 0,08 (good fit) 0,08 ≤ RMSEA ≤ 0,10 

(marginal fit) RMSEA ≥ 0,10 (poor fit) 

Normed Chi-square (CMIN/DF) Nilai CMIN/DF ≤ 3 adalah good fit. 

Comparative Fit Index 

(CFI) 

CFI ≥ 0,90 (good fit) 

0,80 ≤ CFI ≤ 0,90 (marginal fit) 

CFI ≤ 0,80 (poor fit) 

Sumber : Wijanto (2008) 
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3.7.4.2 Kecocokan Model Pengukuran (Measurement Model Fit) 

Menurut Wijanto (2008), setelah kecocokan model dan data secara keseluruhan 

adalah baik, langkah berikutnya adalah evaluasi atau uji kecocokan model pengukuran. 

Evaluasi ini dilakukan terhadap setiap konstruk atau model pengukuran (hubungan 

antara sebuah varaibel laten dengan beberapa variabel teramati/indikator) secara 

terpisah melalui sebagai berikut : 

1. Evaluasi terhadap validitas (validity) dari model pengukuran. 

2. Evaluasi terhadap reliabilitas (reliability) dari model pengukuran. 

3.8 Uji Validitas dan Reliabilitas 

Uji instrumen yang akan dilakukan pada penelitian ini adalah menguji validitas 

dan reliabilitas dari kuesioner yang akan dijadikan sebagai alat ukur. 

3.8.1 Uji Validitas 

Secara tradisional validitas memiliki empat jenis diantaranya ialah, content 

validity, criterion validity, construct validity, serta convergent and discriminant 

validity. Meskipun dengan cara yang berbeda-beda, masing-masing dari jenis tersebut 

berusaha menunjukkan apakah sebuah ukuran berhubungan dengan suatu konsep, 

mengingat uji validitas merupakan ketetapan atau kecenderungan suatu instrumen 

dalam mengukur sesuatu yang seharusnya diukur. Pada penelitian ini, instrumen 

penelitian diharapkan dapat mengukur variabel kepemimpinan, Rewards, Budaya 

Organisasi dan Kinerja Karyawan. Pengukuran validitas dilakukan dengan melakukan 
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analisis faktor pada hasil pre-test, untuk melihat nilai Kaiser Meyer-Olkin (KMO) 

Measure of Sampling. 

Adequancy, Bartlett’s Test of Sphericity, Anti Image Matrices, dan Factor Loading 

of Component Matrix. Ketentuan dari tiap-tiap nilai tersebut dapat dilihat dalam tabel 

sebagai berikut: 

Tabel 3.3 Ukuran Validitas 

Ukuran Validitas Nilai di Isyaratkan 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling 

Adequency. KMO MSA adalah statistik yang 

mengindikasikan proporsi variasi dala variabel 

yang merupakan variasi umum (common 

varriance), yakni variasi dalam penelitian. 

Nilai KMO diatas 0,5 menunjukkan bahwa faktor 

analisis dapat digunakan. 

Barlett’s Test of Sphericity mengindikasikan 

bahwa matriks kolerasi adalah matriks identitas, 

yang mengindikasikan bahwa variabel-variabel 

dalam faktor related atau unrelated. 

Nilai signifikansi adalah hasil uji. Nilai yang 

kurang dari 0,05 menunjukkan hubungan yang 

signifikan antar variabel, merupakan nilai yang 

diharapkan. 

Anti-Image Matrices setiap nilai pada kolom 

diagonal matriks kolerasi anti-image 

menunjukkan Measure of Sampling Adequency 

dari masing-masing indikator. 

Nilai diagonal anti-image correlation matrix 

diatas 0,5 menunjukkan variabel cocok atau 

sesuai dengan struktue variabel lainnya didalam 

faktor tersebut. 

Component Matrix nilai Factor Loading dari 

variabel komponen faktor. 

Nilai Factor Loading lebih besar atau sama 

dengan 0,5. 

Sumber: Hair et al (2010) 

3.8.2 Uji Reliabilitas (Pre-Test)  

Uji Reliabilitas ditetapkan dengan menguji konsistensi dan stabilitas. konsistensi 

menunjukkan seberapa baik item yang mengukur konsep menggantung bersama 

sebagai satu set. Alpha cronbach adalah koefisien reliabilitas yang menunjukkan 
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seberapa baik item dalam satu set berkorelasi positif satu sama lain (Sekaran & Bougie, 

2010). Secara umum, reliabilitas kurang dari 0,60 dianggap buruk, untuk dalam kisaran 

0,70, dapat diterima, dan yang lebih dari 0,80 dikatakan baik (Sekaran & Bougie, 

2010). Untuk mengukur realibilitas dalam SEM akan digunakan composite reliability 

measure (ukuran reliabilitas komposit) dan variance extracted measure (ukuran 

ekstrak varian), berikut rumus : 

 Construct Reliability = 
(∑ 𝑠𝑡𝑑.𝑙𝑜𝑎𝑑𝑖𝑛𝑔)

2

(∑ 𝑠𝑡𝑑.𝑙𝑜𝑎𝑑𝑖𝑛𝑔)
2

+ ∑ 𝑒𝑗
 

dimana std. loading (standardized loadings) dapat diperoleh langsung dari keluaran 

program aplikasi, dan 𝑒𝑗 adalah measurement. Menurut Wijanto (2008), nilai CR 

(Construct Reliability) > 0.70 berarti memiliki reliabilitas baik. 

  Variance Extraced = 
∑ 𝑠𝑡𝑑.𝑙𝑜𝑎𝑑𝑖𝑛𝑔

2

∑ 𝑠𝑡𝑑.𝑙𝑜𝑎𝑑𝑖𝑛𝑔
2

+ ∑ 𝑒𝑗
 

dimana ∑ 𝑠𝑡𝑑. 𝑙𝑜𝑎𝑑𝑖𝑛𝑔
2

+ ∑ 𝑒𝑗 = N, menurut Wijanto (2008),  nilai VE (Variance 

Extraced) > 0.50 berarti memiliki reliabilitas baik. 

3.9 Uji Hipotesis  

Hasil pengujian hipotesis, diketahui dengan cara signifikansi nilai p dari hubungan 

sebab akibat yang ada di dalam model keseluruhan. Jika nilai estimasi dalam hasil 

analisis menunjukkan positif dan nilai p < 0.05 dalam hasil analisis maka hipotesis 

terbukti signifikan dan didukung oleh data (HO ditolak). Apabila nilai estimasi 
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menunjukkan hasil negative dan nilai p > 0.05 maka hipotesis tidak terbukti signifikan 

dan tidak dukung oleh data (HO diterima). 
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BAB IV 

PEMBAHASAN 

 

4.1  Gambaran Umum Objek Penelitian 

 Bank Woori Saudara merupakan bank konvensional BUMS (Badan Usaha Milik 

Swasta) yang berdiri sejak 2014 dari hasil merger antara Bank Woori Indonesia (BWI) 

dan Bank Himpunan saudara (BHS) yang berkantor pusat di Bandung, pada saat ini 

Bank Woori Saudara berada dalam kategori Bank Buku 2. Perbankan memiliki 

kegiatan utama yaitu menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan 

menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk-bentuk lainnya 

dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. 

 Penggabungan usaha antara Bank Saudara dengan BWI berpengaruh terhadap 

kegiatan usaha dan produk yang dilakukan Bank Woori Saudara. Kegiatan usaha dan 

produk Bank Woori Saudara merupakan hasil sinergi dari fokus usaha Bank Saudara 

pada kredit konsumer dan BWI pada kredit korporasi. Per tanggal 31 Desember 2016, 

Bank Woori Saudara memiliki 2.256 Karyawan yang memiliki motivasi tinggi untuk 

melayani nasabah di 171 kantor cabang di beberapa kota di Sumatera, Jawa dan Bali. 

 Tabungan merupakan salah satu sumber dana yang senantiasa ditingkatkan 

komposisinya terhadap total DPK. Komposisi tabungan terhadap DPK mengalami 

penurunan sebesar 8,87% jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Total produk 

Tabungan Bank Woori Saudara per tanggal 31 Desember 2016 adalah Rp2,00 triliun. 
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Angka tersebut mengalami penurunan jika dibandingkan posisi 2015 sebesar Rp2,20 

triliun.  

4.2  Uji Validitas dan Uji Reabilitas (Pre Test) 

4.2.1 Uji Validitas (Pre Test) 

 Pengukuran validitas dilakukan dengan melakukan pada data responden sebanyak 

30 responden yang memberikan hasil antara lain nilai Kaiser Meyer-Olkin Measure of 

Sampling Adequacy, Barlett’s Test of Sphericity, Anti-Image Matrices, Total Variance 

Explained dan Factor Loading of Component Matrix. Saat melakukan perhitungan, 

software yang digunakan untuk melakukan analisis ini adalah SPSS 21. Berikut adalah 

tabel analisis hasil Uji Validitas (Pre-test). 

Tabel 4.1 Uji Validitas (Pre-Test) 

Variabel Laten Indikator KMO SIG MSA 
Factor 

Loading 
Kriteria 

Nilai yang Diisyaratkan > 0.5 < 0.05 > 0.05 
> 0.5 – 

> 0.7 

Gaya 

Kepemimpinan 

GK1 

0.696 0.000 

0.697 0.647 Valid 

GK2 0.665 0.794 Valid 

GK3 0.695 0.686 Valid 

GK4 0.748 0.703 Valid 

Budaya 

Organisasi 

BO1 

0.842 0.000 

0.772 0.576 Valid 

BO2 0.814 0.654 Valid 

BO3 0.841 0.653 Valid 

BO4 0.878 0.641 Valid 

BO5 0.887 0.630 Valid 

BO6 0.785 0.685 Valid 

BO7 0.848 0.506 Valid 

BO8 0.843 0.627 Valid 
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Tabel 4.1 Uji Validitas (Pre-Test) (Lanjutan) 

Variabel Laten Indikator KMO SIG MSA 
Factor 

Loading 
Kriteria 

Nilai yang Diisyaratkan > 0.5 < 0.05 > 0.5 
> 0.5 –  

> 0.7 

Budaya 

Organisasi 

BO9 

  

0.890 0.569 Valid 

BO10 0.889 0.664 Valid 

BO11 0.851 0.654 Valid 

Motivasi 

M1 

0.716 0.000 

0.764 0.605 Valid 

M2 0.777 0.761 Valid 

M3 0.696 0.754 Valid 

M4 0.673 0.844 Valid 

Kinerja 

Karyawan 

KK1 

0.791 0.000 

0.801 0.769 Valid 

KK2 0.838 0.669 Valid 

KK3 0.806 0.718 Valid 

KK4 0.744 0.828 Valid 

KK5 0.799 0.795 Valid 

Sumber : SPSS 21 

 Tabel 4.2 diatas menjelaskan hasil Uji Validitas Pre-test, semua alat ukur yaitu 

Gaya Kepemimpinan, Budaya Organiasasi, Motivasi, dan Kinerja Karyawan telah 

memenuhi syarat dan dapat disimpulkan alat ukur dalam penelitian ini valid serta 

memenuhi standar factor loading. 

4.2.2 Uji Reabilitas (Pre test) 

Uji reliabilitas memiliki tujuan untuk melihat konsistensi dan reliabilitas alat 

ukur pada kuesioner terhadap variabelnya. Untuk batas nilai, secara umum reliabilitas 

kurang dari 0,60 dianggap buruk, untuk kisaran 0,70 dapat diterima, dan lebih dari 0,80 

dikatakan baik (Sekaran & Bougie, 2010 : 157-163). Berikut adalah tabel analisis hasil 

Uji Reliabilitas (pre-test). 
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Tabel 4.2 Uji Reabilitas (Pre-Test) 

Variabel Laten 
Cronbach's 

Alpha 
Kriteria 

Gaya Kepemimpinan 0.665 Reliabel 

Budaya Organisasi 0.840 Reliabel 

Motivasi 0.721 Reliabel 

Kinerja Karyawan 0.813 Reliabel 

Sumber : SPSS 21 

Tabel 4.2 diatas menjelaskan hasil dari uji reliabilitas (pre-test) bahwa alat ukur 

pada penelitian ini yaitu,Gaya Kepemipinan, Budaya Organisasi, Motivasi, dan Kinerja 

Karyawan telah melebihi nilai standar Cornbach’s Alpha diatas 0.60 -0.70. Hasil 

tersebut menyatakan bahwa kuesioner yang disebarkan kepada responden akan 

memberikan hasil yang konsisten 

4.3  Profil Responden 

4.3.1 Jenis Kelamin 

Gambar 4.1 Grafik Jenis Kelamin Responden 

Sumber: Hasil pengolahan data oleh penulis (Ms. Excel 2016) 

84

36

Jenis Kelamin

Laki-laki Perempuan
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Pada gambar 4.1 menunjukan jumlah hasil dari jenis kelamin responden. Hasil tersebut 

menunjukan bahwa 84 atau 70% responden berjenis kelamin laki-laki, sedangkan  36 

atau 30% responden berjenis kelamin perempuan. Berdasarkan tabel tersebut, dapat 

disimpulkan bahwa karyawan tetap di Bank Woori Saudara KC Bogor didominasi oleh 

Laki-laki 

4.3.2 Usia 

Gambar 4.2 Usia Responden 

Sumber: Hasil pengolahan data oleh penulis (Ms. Excel 2016) 

Pada gambar 4.2 menunjukan bahwa data responden berdasarkan usia didominasi usia 

30-39 tahun sebanyak 56 atau 46.6% responden. Kemudian sebanyak 42 atau 35% 

responden berusia 21-29 tahun. Lalu 15 atau 12.5% responden berusia 40-49 tahun, 

dan 7 atau 5.83% responden berusia diatas 50. 

0

42

56

15
7

<20 Tahun 21-29 Tahun 30-39 Tahun 40-49 Tahun > 50 Tahun

Usia
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4.3.3 Pengeluaran Perbulan 

Gambar 4.3 Pengeluaran Perbulan 

Sumber: Hasil pengolahan data oleh penulis (Ms. Excel 2016) 

Pada gambar 4.3 menunjukan bahwa mayoritas responden memiliki pengeluaran 

>Rp.3.000.000,- sebanyak 59 atau 49.19% responden. Lalu responden yang memiliki 

pengeluaran Rp.1.000.000 - Rp.2.000.000,- per bulannya sebanyak 27 atau 22.5% 

responden. Kemudian responden yang memiliki pengeluaran sebesar Rp.2.000.000 – 

Rp. 3.000.000,- sebanyak 34 atau 28.3% responden. 

 

4.3.4 Tingkat Pendidikan 

Gambar 4.4 Tingkat Pendidikan 

Sumber: Pengolahan data oleh penulis (Ms. Excel 2016) 

0
27 34

59

< Rp.1.000.000 Rp.1.000.000 -
Rp.2.000.000

Rp.2.000.000 -
Rp.3.000.000

> Rp.3.000.000

Pengeluaran Perbulan

0

24
11

69

16
0

SMP SMA/SMK Diploma S1 S2 S3

Tingkat Pendidikan
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      Pada gambar 4.4 menunjukkan bahwa responden dengan tingkat pendidikan 

terakhir S1 mendominasi sebanyak 69 atau 57.5% responden, sedangkan S2 sebanyak 

16 atau 13.3% responden dan Diploma sebanyak 11 atau 9.16% responden. Sedangkan 

SMA/SMK sebanyak 24 atau 20% responden. 

 

4.3.5 Lama Bekerja 

 

Gambar 4.5 Lama Bekerja 

Sumber: Pengolahan data oleh penulis (Ms. Excel 2016) 

Pada gambar 4.5 menunjukan bahwa lama bekerja responden didominasi pada 2 –3 

tahun sebanyak 41 atau 34.16% responden, pada opsi lebih dari 4 tahun sebanyak 32 

atau 26.6% responden, pada opsi 3 – 4 tahun sebanyak 21 atau 17.5% responden, dan 

pada opsi 1 - 2 tahun sebanyak 17 atau 14.16% responden, dan sebanyak 9 atau 7.5% 

sudah bekerja selama 6 bulan – 1 Tahun. 

 

 

9
17

41

21
32

6 Bulan - 1 tahun 1 - 2 Tahun 2- 3 Tahun 3 - 4 Tahun > 4 tahun

Lama Bekerja
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4.4  Hasil Analisis Data 

 Pengolahan data dilakukan dengan menggunakan aplikasi AMOS 21 dan sebagai 

aplikasi pendukung analisis digunakan Structural Equation Model (SEM). Aplikasi 

AMOS 21 digunakan peneliti untuk mengolah data yang terdiri dari dua bagian yaitu 

Measurement Model dan Structural Model. Hasil Measurement Model dan Structural 

Model yang dilakukan dengan menggunakan aplikasi AMOS 21 selanjutnya dapat 

dianalisis dengan Structural Model Equation (SEM) untuk menguji kecocokan model 

dengan data yang diperoleh. Setelah mengetahui hasil dari analisis data maka akan 

diinterpretasikan dan akan disimpulkan melalui interpretasi. 

 

4.4.1 Spesifikasi Model 

Penelitian ini adalah analisis SEM dalam pengujian hipotesis. Model penelitian 

terdiri dari 4 variabel, 3 hipotesis, dan 24 indikator dengan 24 pernyataan,dan dari 24 

pernyataan tersebut telah memenuhi persyaratan. Menururt Wijanto (2008 : 37-40) dan 

setiap konstruk harus memiliki 3 indikator dan bagusnya memiliki 4 indikator. 

Konstruk yang memiliki kurang dari 3 indikator akan mengalami under-identified. 

 

4.4.2 Identifikasi 

      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 dibawah ini merupakan hasil output AMOS yang 

menunjukan nilai degree of freedom sebesar 246 .Hal tersebut mengindikasikan bahwa 
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model termasuk kategori Over Idenfied karena memiliki nilai degree of freedom positif 

dan data dapat dilanjutkan ke tahap selanjutnya 

Tabel 4.3 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 

4.4.3 Uji Pengukuran Model (measurment model) 

Tabel 4.4 Hasil Uji Validitas dan Reliabilitas 

Variabel 

Laten 
Indikator Uji 

Validitas 

> 0,5 

Kesimpulan 

Uji Reliabilitas 

 

Kesimpulan 
AVE 

> 0,5 

CR > 

0,7 
Nilai Yang Diisyaratkan 

Gaya 

Kepemimpinan 

GK1 0.724 Valid 

0.715 0.908 Reliabel 
GK2 0.775 Valid 

GK3 0.974 Valid 

GK4 0.887 Valid 

Budaya 

Organisasi 

BO1 0.856 Valid 

0.449 0.898 
Tidak 

Reliabel 

BO2 0.816 Valid 

BO3 0.703 Valid 

BO4 0.705 Valid 

BO5 0.650 Valid 

BO6 0.599 Valid 

BO7 0.666 Valid 

BO8 0.604 Valid 

BO9 0.588 Valid 

BO10 0.576 Valid 

BO11 0.533 Valid 

 

Analisis Pengaruh Gaya Kepemimpinan..., Suria Winata, Ma.-Ibs, 2018



55 
 

  Indonesia Banking School 

 

Tabel 4.4 Hasil Uji Validitas dan Reliabilitas ( Lanjutan) 

Variabel 

Laten 
Indikator Uji 

Validitas 

> 0,5 

Kesimpulan 

Uji Reliabilitas 

 

Kesimpulan 
AVE 

> 0,5 

CR > 

0,7 
Nilai Yang Diisyaratkan 

Motivasi 

M1 0.655 Valid 

0.649 0.879 Reliabel 
M2 0.736 Valid 

M3 0.900 Valid 

M4 0.902 Valid 

Kinerja 

Karyawan 

KK1 0.728 Valid 

0.739 0.933 Reliabel 

KK2 0.862 Valid 

KK3 0.930 Valid 

KK4 0.964 Valid 

KK5 0.795 Valid 

Sumber : Amos 22, Ms Excel 2016 

 Tabel 4.4 diatas, menunjukkan hasil dari uji validitas dan reliabilitas pada 

measurement model. Berdasarkan tabel tersebut, didapatkan hasil bahwa semua 

indikator dari setiap variabel dinyatakan valid dan reliabel karena memenuhi standar 

yang diisyaratkan, kecuali pada variabel Budaya Organisasi yang dimana indikatornya 

dinyatakan valid namun tidak reliabel yang berarti responden tidak konsisten dalam 

pengisian kuesioner. Adapun nilai yang diisyaratkan untuk validitas adalah memiliki 

factor loading ≥ 0,5. Sedangkan nilai yang diisyaratkan untuk reliabilitas adalah 

memiliki nilai AVE ≥ 0,5 dan CR ≥ 0,7. 

 

 

 

 

Analisis Pengaruh Gaya Kepemimpinan..., Suria Winata, Ma.-Ibs, 2018



56 
 

  Indonesia Banking School 

 

4.4.4 Hasil Uji Model Keseluruhan 

4.4.4.1 Pengukuran Goodness of Fit (GOF) 

 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 4.5 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 

Sumber : Hasil pengolahan data dengan AMOS 22 

      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. 
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4.4.4.2  Hasil Pengujian Hipotesis 

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 4.6 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 

Sumber : Hasil pengolahan data dengan AMOS 22 

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 
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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. 

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. 

 

4.5 Pembahasan 

 Pada sub bab ini, peneliti akan membahas seluruh hasil analisis data sebelumnya. 

Seluruh hasil analisis data tersebut telah menunjukkan bahwa seluruh variabel dan 

indikator telah terbukti valid dan reliabel. Pada hasil pengujian struktural model 

didapatkan hasil bahwa 3 hipotesis terbukti memiliki pengaruh signifikan positif, 
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4.5.1 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. 

4.5.2 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. 
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 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.  

4.5.3 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. 

 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. 
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4.6  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. 

1. Pada penelitian ini Budaya Organisasi berpengaruh positif (nilai estimasi sebesar 

0,462 ) dan signifikan (nilai P sebesar ***) terhadap Kinerja Karyawan. Dengan 

demikian, hipotesis ini terbukti signifikan dan didukung oleh data (Ho Ditolak). 

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 didalam perusahaan berjalan baik walaupun berbeda 

divisi. 
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Tabel 4.7 

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 4.7 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 
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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. 

2. Pada hasil lainnya pada penelitian ini menyatakan bahwa Gaya Kepemimpinan 

berpengaruh positif (nilai estimasi sebesar 0.149) dan terbukti signifikan (nilai P 

sebesar 0.002) terhadap Kinerja Karyawan. dengan demikian, hipotesis ini terbukti 

signifikan dan didukung oleh data (Ho Ditolak). 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. 
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Tabel 4.8 

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 

  Sumber : Data SPSS (Diolah) 

 Pada Tabel 4.8 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 
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fasilitas liburan kepada karyawan terbaik yang mendapat predikat Banker Of The 

Month terbanyak dalam periode satu tahun. 

3. Pada hasil lainnya pada penelitian ini dimana motivasi berpengaruh positif (nilai 

estimasi sebesar 0.109) dan signifikan (nilai P sebesar 0.045) terhadap Kinerja 

Karyawan, maka hipotesis ini terbukti signifikan dan didukung oleh data (Ho 

Ditolak). 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 yang baik. 

 

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 

Sumber : Data SPSS (diolah) 
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 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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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 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. 
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5.2 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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Lampiran 1 : Kuesioner. 

KUESIONER  

Pengaruh Gaya Kepemimpinan, Budaya Organisasi, dan Motivasi terhadap 

Kinerja Karyawan  

 

Responden Yth, 

Saya Suria Winata, Mahasiswa S1 Manajemen 2014 di Indonesia Banking School 

(IBS). Saat ini saya sedang melakukan penelitian dengan studi kasus pada karyawan 

Bank Woori KC Bogor bagian Front Office dan Back Office guna melengkapi syarat 

untuk mencapai gelar sarjana ekonomi. Agar Penelitian ini berjalan dengan baik, saya 

mohon ketersediaan Bapak/Ibu untuk melengkapi kuesioner ini dengan penuh 

kejujuran. Terima kasih, semoga amal kebaikan Bapak/Ibu dibalas oleh Tuhan YME. 

I. Pertanyaan filter* 

Pada bagian ini, bila responden mengisi “Ya” responden dapat melanjutkan 

pada bagian kedua “Profil Responden”. Bila mengisi “Tidak” responden tidak perlu 

lanjut ke bagian berikutnya. 

1. Apakah anda karyawan tetap dan telah melewati masa percobaan di Bank 

Woori KC Bogor? 

Ya (Lanjut) 

Tidak (Stop) 

          

        *wajib diisi 
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II. Profil responden 

1. Jenis kelamin 

Laki-laki   Perempuan 

2. Usia  

< 20 tahun   30-39 tahun  >50 tahun  

21-29 tahun  40-49 tahun 

3. Pengeluaran perbulan 

< Rp 1.000.000 

Rp 1.000.001 – Rp 2.000.000 

Rp 2.000.001 – Rp 3.000.000 

> Rp 3.000.001 

4. Tingkat Pendidikan 

SMP   SMA/SMK  Diploma 

S1    S2    S3 

5. Lama bekerja 

6 bulan – 1 tahun  3 tahun – 4 tahun  

1 tahun – 2 tahun  >4 tahun 

2 tahun – 3 tahun 

 

III. Kuesioner 

Pada bagian ini responden diharapkan untuk mengisi seluruh pertanyaan 

dengan memberikan tanda silang (X) pada jawaban dari pernyataan dibawah ini. 

Keterangan: 

STS : Sangat Tidak Setuju   S : Setuju 

TS : Tidak Setuju    SS : Sangat Setuju  

CS : Cukup Setuju    
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No Pernyataan STS TS CS S SS 

I Gaya Kepemimpinan 

1 
Saya bekerja dengan baik karena terinspirasi 

dari pimpinan 
     

2 
Pimpinan ditempat saya bekerja mampu 

berkomunikasi dengan baik 
     

3 
Pimpinan saya mampu memberi solusi atas 

masalah dalam bekerja 
     

4 
Pemimpin saya memberikan motivasi untuk 

meningkatkan kinerja 
     

II Budaya Organisasi 

5 
Saya siap menghadapi tantangan baru 

didalam perusahaan ini 
     

6 
Saya siap mengambil resiko dalam 

menjalankan kewajiban saya 
     

7 
Saya terus mengembangkan diri dan 

berinovasi 
     

8 
Menurut saya orientasi kegiatan operasional 

pada perusahaan ini sangat tinggi. 
     

9 
Saya beranggapan bahwa target yang terukur 

itu penting 
     

10 
Aturan dan kebijakan diperusahaan 

membantu saya dalam menjalankan 

kewajiban 

     

11 
Perusahaan ini  menetapkan prosedur dalam 

bekerja. 
     

12 
Menurut saya efisien, dan kelancaran 

operasional itu penting. 
     

13 
Saya loyal dan berkomitmen tinggi pada 

perusahaan ini 
     

14 
Saya merasa rekan-rekan diperusahaan 

adalah keluarga 
     

15 
Saya merasa semangat rekan-rekan 

diperushaan sangat tinggi 
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No Pernyataan STS TS CS S SS 

III Motivasi 
     

16 
Pekerjan yang saya lakukan bermanfaat 

bagi masyarakat dan rekan-rekan saya 

     

17 
Saya bekerja keras karena rekan kerja saya 

maupun perusahaan akan menghargai itu 

     

18 
Ditempat saya bekerja dilengkapi dengan 

peralatan yang lengkap dan tepat, bisa 

bekerja secara produktif 

     

19 
Saya siap lembur untuk mengurangi beban 

yang berat 

     

IV Kinerja Karyawan      

20 
Kuantitas kerja saya melebihi rata-rata 

karyawan lain 

     

21 
Kemampuan saya dalam beradaptasi dan 

bergaul dengan rekan kerja selalu baik 

     

22 
Kemampuan saya dalam menyelesaikan 

tugas secara tepat waktu selalu lebih baik 

dari karyawan lain 

     

23 
Kualitas kerja saya jauh lebih baik dari 

karyawan lain 

     

24 
Kemampuan saya dalam mencapai tujuan 

kerja selalu lebih baik dari karyawan lain 

     

 

Terima kasih Bapak/Ibu yang telah meluangkan waktunya untuk membantu mengisi 

kuisioner ini. Semoga sukses selalu . 
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Lampiran 2 Uji Validitas (pre test) 

a. Variabel Gaya Kepemimpinan 

 

 

 

 

 

 

 

Anti-image Matrices 

 GK1 GK2 GK3 GK4 

Anti-image Covariance 

GK1 .817 -.237 -.004 -.125 

GK2 -.237 .692 -.229 -.153 

GK3 -.004 -.229 .789 -.172 

GK4 -.125 -.153 -.172 .800 

Anti-image Correlation 

GK1 .697a -.315 -.005 -.154 

GK2 -.315 .665a -.310 -.205 

GK3 -.005 -.310 .695a -.216 

GK4 -.154 -.205 -.216 .748a 

a. Measures of Sampling Adequacy(MSA) 

 

Component Matrixa 

 Component 

1 

GK1 .647 

GK2 .794 

GK3 .686 

GK4 .703 

Extraction Method: 
Principal Component 
Analysis. 
a. 1 components 
extracted. 

 

KMO and Bartlett's Test 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. .696 

Bartlett's Test of Sphericity 

Approx. Chi-Square 68.653 

df 6 

Sig. .000 
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b. Variabel Budaya Organisasi 

 

KMO and Bartlett's Test 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. .842 

Bartlett's Test of Sphericity 

Approx. Chi-Square 361.256 

df 55 

Sig. .000 
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Component Matrixa 

 Component 

1 2 

BO1 .576 -.494 

BO2 .654 -.466 

BO3 .653 -.140 

BO4 .641 -.267 

BO5 .630 -.104 

BO6 .685 .312 

BO7 .506 .452 

BO8 .627 .227 

BO9 .569 .159 

BO10 .664 .245 

BO11 .654 .122 

Extraction Method: Principal 

Component Analysis. 

     a. 2 components extracted. 
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c. Variabel Motivasi 

 

KMO and Bartlett's Test 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. .716 

Bartlett's Test of Sphericity 

Approx. Chi-Square 104.506 

df 6 

Sig. .000 

 

 

Anti-image Matrices 

 M1 M2 M3 M4 

Anti-image Covariance 

M1 .827 -.140 .020 -.167 

M2 -.140 .702 -.125 -.183 

M3 .020 -.125 .657 -.272 

M4 -.167 -.183 -.272 .560 

Anti-image Correlation 

M1 .764a -.183 .027 -.245 

M2 -.183 .777a -.184 -.291 

M3 .027 -.184 .696a -.448 

M4 -.245 -.291 -.448 .673a 

a. Measures of Sampling Adequacy(MSA) 

 

 

Component Matrixa 

 Component 

1 

M1 .605 

M2 .761 

M3 .754 

M4 .844 

Extraction Method: 

Principal Component 

Analysis. 

a. 1 components 

extracted. 
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d. Variabel Kinerja Karyawan 

 

KMO and Bartlett's Test 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. .791 

Bartlett's Test of Sphericity 

Approx. Chi-Square 191.938 

df 10 

Sig. .000 

 

 

Anti-image Matrices 

 KK1 KK2 KK3 KK4 KK5 

Anti-image Covariance 

KK1 .581 .004 -.175 -.194 -.056 

KK2 .004 .721 -.184 -.126 -.056 

KK3 -.175 -.184 .662 .009 -.113 

KK4 -.194 -.126 .009 .466 -.223 

KK5 -.056 -.056 -.113 -.223 .540 

Anti-image Correlation 

KK1 .801a .006 -.282 -.372 -.101 

KK2 .006 .838a -.267 -.218 -.090 

KK3 -.282 -.267 .806a .015 -.188 

KK4 -.372 -.218 .015 .744a -.445 

KK5 -.101 -.090 -.188 -.445 .799a 

a. Measures of Sampling Adequacy(MSA) 

 

Component Matrixa 

 Component 

1 

KK1 .769 

KK2 .669 

KK3 .718 

KK4 .828 

KK5 .795 

Extraction Method: 
Principal Component 
Analysis. 
a. 1 components 
extracted. 
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Lampiran 3 Uji Reabilitas (pre test) 

a. Variabel Gaya Kepemimpinan 

 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha 

N of Items 

.665 4 

 

b. Variabel Budaya Organisasi 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha 

Cronbach's 

Alpha Based on 

Standardized 

Items 

N of Items 

.840 .843 11 

 

c. Variabel Motivasi 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha 

Cronbach's 

Alpha Based on 

Standardized 

Items 

N of Items 

.721 .729 4 

 

d. Variabel Kinerja Karyawan 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha 

Cronbach's 

Alpha Based on 

Standardized 

Items 

N of Items 

.813 .813 5 
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Lampiran 4 Measurement Model Fit  
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Lampiran 5 Overall Structural Model Fit  
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Lampiran 6 Output Standardized Regression Weights 
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Lampiran 7 Model Fit Summary/Goodness of Fit  

 

Model fit summary 

  CMIN 
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Lampiran 8: Regression Weights 

Regression Weights: (Group number 1 - Default model) 

   Estimate S.E. C.R. P Label 

KK <--- GK .149 .047 3.162 .002  

KK <--- BO .462 .139 3.326 ***  

KK <--- M .109 .054 2.007 .045  

GK4 <--- GK 1.000     

GK3 <--- GK 1.053 .061 17.222 ***  

GK2 <--- GK .702 .065 10.808 ***  

GK1 <--- GK .569 .062 9.133 ***  

BO11 <--- BO 1.000     

BO10 <--- BO 1.253 .302 4.154 ***  

BO9 <--- BO 1.078 .259 4.162 ***  

BO8 <--- BO 1.211 .283 4.287 ***  

BO7 <--- BO 1.584 .347 4.558 ***  

BO6 <--- BO 1.234 .278 4.447 ***  

BO5 <--- BO 1.459 .324 4.507 ***  

BO4 <--- BO 1.414 .306 4.621 ***  

BO3 <--- BO 1.582 .354 4.475 ***  

BO2 <--- BO 1.635 .344 4.751 ***  

BO1 <--- BO 2.092 .437 4.783 ***  

M4 <--- M 1.000     

M3 <--- M 1.079 .083 12.947 ***  

M2 <--- M .959 .098 9.803 ***  

M1 <--- M .883 .113 7.810 ***  

KK1 <--- KK 1.000     

KK2 <--- KK 1.113 .133 8.361 ***  

KK3 <--- KK 1.408 .155 9.074 ***  

KK4 <--- KK 1.557 .166 9.374 ***  

KK5 <--- KK .965 .126 7.667 ***  
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Lampiran 9: Mean 

 

Descriptive Statistics 

 Mean 

Statistic Std. Error 

GK1 4.1583 .07484 

GK2 3.9000 .08318 

GK3 3.7500 .09560 

GK4 3.7167 .10193 

Valid N (listwise)   

 

 

Descriptive Statistics 

 Mean 

Statistic Std. Error 

BO1 3.8083 .11120 

BO2 3.6667 .08882 

BO3 3.6917 .10166 

BO4 3.8250 .08340 

BO5 3.7750 .09202 

BO6 3.6667 .08056 

BO7 3.6167 .09700 

BO8 3.8417 .08615 

BO9 3.6500 .08169 

BO10 3.8667 .09536 

BO11 3.7167 .09985 

Valid N (listwise)   
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Descriptive Statistics 

 Mean 

Statistic Std. Error 

M1 3.6833 .10584 

M2 3.6000 .09788 

M3 3.8917 .08760 

M4 3.9833 .09089 

Valid N (listwise)   

 

 

Descriptive Statistics 

 Mean 

Statistic Std. Error 

KK1 3.7750 .07620 

KK2 3.8500 .07165 

KK3 3.9417 .08393 

KK4 3.7083 .08966 

KK5 4.3333 .06729 

Valid N (listwise)   
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