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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Penelitian 

Bank Perkreditan Rakyat merupakan salah satu lembaga keuangan yang 

bergerak di bidang perbankan yang melayani golongan pengusaha mikro, kecil dan 

menengah, yang diatur berdasarkan Undang-Undang No. 7 tahun 1992 dan diubah 

dengan Undang-Undang No. 10 Tahun 1998. 

Dahulu BPR dikenal dengan sebutan lumbung desa, bank desa, Bank Tani, 

Bank Dagang Desa atau Bank Pasar memiliki fungsi bukan hanya menyalurkan 

kredit kepada para pengusaha mikro, kecil maupun menengah,tetapi juga menerima 

simpanan dari masyarakat.  

Semula BKPD dimiliki oleh Desa-desa, sehubungan dengan kurangnya aspek 

permodalan, maka pada tahun 1973 kepemilikan BKPD ditingkatkan menjadi milik 

desa dan pemerintah kabupaten, kecuali bagi 7 (tujuh) BKPD di kabupaten Cirebon 

yang pemilikannya bersama dengan Pemerintah Jawa Barat, disamping surat 

keputusan diatas juga adanya surat keputusan dari Menteri Keungan Republik 

Indonesia dengan Nomor : S.KET-466/DJM/III.3/12/1973 setelah memperhatikan 

pertimbangan Direksi Bank Indonesia dalam suratnya bernomor : 6/47/UBPR/PPTR-

RAHASIA, tanggal 10 Desember 1973 dan berdasarkan surat mentri keuangan RI 

Nomor : 331/MK/IV/8/1970. 
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Sejalan dengan keluarnya Peraturan Pemerintah Nomor: 71 tahun 1992 

tentang Bank Perkreditan Rakyat serta intruksi Mentri Dalam Negri Nomor : 4 tahun 

1993, bahwa Bank atau Lembaga miliki Pemerintah Daerah harus melaksanakan 

perubahan bentuk badan hukum menjadi Perusahaan Daerah Bank Perkreditan 

Rakyat (PD. BPR).        

Berdasarkan UU perbankan Nomor: 7 tahun 1992, dan UU Perbaikannya 

Nomor: 10 tahun 1998 tentang perbankan, bahwa jenis Bank di Indonesia hanya 2 

(dua), yaitu; Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat, maka atas dasar itulah 

Pemerintah Kabupaten Cirebon untuk lebih memperkuat perubahan ini dibuat sebuah 

aturan yang dituangkan dalam Peraturan Pemerintah Daerah (Perda) Nomor: 15 

tahun 1996 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat (PD. BPR). Perda 

tersebut telah disahkan oleh Gubernur Jawa Barat dengan surat Keputusan Nomor: 

183.342/SK.712-HUK/1997 tertanggal 6 Juni 1997 dan telah diundangkan dalam 

lembaran daerah Kabupaten Cirebon Nomor 13 tahun 1997, seri D.6 tanggal 11 Juni 

1997. Maka pada tahun 1997 terjadi perubahan nama dari Bank Karya Produksi Desa 

(BKPD) menjadi Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat (PD. BPR) dengan 

surat keputusan Mentri Keuangan Nomor: 647/KM.17/1997 tanggal 12 Nopember 

1997. Maka semenjak tahun 1997, Bank Karya Produksi Desa di Cirebon berubah 

menjadi Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat, dengan kegiatan operasional 

yang hampir menyerupai bank umum. 
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Bagi masyarakat pedesaan, BPR menjadi pilihan utama untuk pengajuan 

kredit, karena prosesnya lebih mudah, cepat, dengan persyaratan yang lebih 

sederhana jika dibandingkan dengan bank umum. 

Saat ini dengan semakin berkembangnya kemajuan ekonomi di berbagai 

bidang, memicu persaingan yang semakin ketat di dunia perbankan, jika dahulu 

perbankan di pedesaan dikuasai oleh BPR, kini Bank umum semakin melebarkan 

jaringan bisnis nya dengan merambah ke desa-desa dengan memanfaatkan kemajuan 

teknologi. 

Selain bersaing dengan bank umum, BPR milik pemerintah daerah pun kini 

dihadapkan dengan semakin menjamurnya BPR-BPR milik swasta yang tidak mau 

ketinggalan turut merambahan ke setiap pelosok pedesaan. BPR swasta mampu 

bersaing dengan bank umum karena mereka berani berinvestasi dalam berbagai 

aspek, seperti teknologi informasi, suku bunga yang ditawarkan, dan yang tidak 

kalah penting adalah kualitas sumber daya manusia yang mereka miliki. 

Dengan semakin ketatnya persaingan tersebut, maka BPR milik pemerintah 

daerah kini dituntut untuk semakin jeli dan bekerja keras agar tetap mampu bersaing 

dengan minimal BPR milik swasta, BPR milik pemerintah daerah kini dituntut untuk 

semakin meningkatkan kinerjanya agar dapat bertahan dari persaingan yang semakin 

ketat. 

PD. BPR Kapetakan  Cirebon, merupakan salah satu BPR milik pemerintah 

daerah yang memiliki pesaing yang ketat, selain bank umum yang semakin 

menjamur di wilayah kerjanya, kini BPR swasta pun mulai bermunculan. 
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Hal ini tentunya menuntut PD. BPR Kapetakan  Cirebon untuk menciptakan 

bisnis dengan memberikan pelayanan semaksimal mungkin dalam upaya tetap 

unggul untuk persaingan jangka panjang dengan menawarkan janji berupa jaminan 

kepastian dalam pelayanan perbankan bagi nasabahnya. Hal ini disebabkan karena 

kualitas jasa dapat digunakan sebagai alat untuk mencapai keunggulan kompetitif. 

Dengan adanya peningkatan kualitas jasa yang baik maka dapat menimbulkan suatu 

loyalitas nasabah, dan berkemungkinan besar akan menarik nasabah baru. 

Untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat maka PD. BPR Kapetakan  

Cirebon kini berusaha untuk memperbaiki pelayanan dan kualitas dari produk-

produk yang mereka luncurkan, serta berusaha untuk menjaga tingkat kredit macet 

tetap rendah. 

Rendahnya tingkat kredit macet atau Non Performing Loan tersebut merupakan 

indikator yang paling mudah dilihat untuk menilai kinerja sebuah Bank Perkreditan 

Rakyat. Semakin tinggi prosentase kredit macet, maka semakin rendah kinerja bank 

tersebut, dan sebaliknya, semakin rendah prosentase kredit macet, maka semakin 

tinggi kinerja Bank Perkreditan rakyat. 

Non Performing Loan dapat diklasifikasikan menjadi tiga kelompok, yaitu 

faktor intern bank, faktor debitur dan faktor ekstern bank. Penelitian ini 

menggunakan Faktor intern bank sebagai bahan penelitian, yaitu faktor yang berasal 

dari pihak bank itu sendiri.  

Kegiatan ekspansi penyaluran kredit besar besaran tanpa adanya standarisasi 

analisis calon debitur dan pengawasan yang tidak maksimal oleh bank, penetapan 
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tingkat suku bunga kredit yang tinggi, jumlah penyaluran kredit yang melampaui 

batas kemampuan bank dalam likuidasi dan lemahnya kemampuan bank mendeteksi 

kemungkinan timbulnya kredit bermasalah, serta rendahnya kinerja karyawan  

merupakan beberapa faktor penyebab utama terjadinya kenaikan rasio Non 

Performing loan.  

Rendah tingginya prosentase kredit macet sebuah Bank, dalam hal ini Bank 

Perkreditan Rakyat dapat dilihat dari laporan berkala yang di release oleh Bank 

Indonesia secara berkala, dimana setiap laporan dapat di akses melalui web resmi 

Bank Indonesia. 

Berdasarkan data kinerja BPR Kabupaten/Kota di Jawa Barat dari Bank 

Indonesia, BPR kota Cirebon memiliki tingkat NPL (Non Performing Loan) atau 

kredit macet yang paling tinggi yaitu sebesar 14,88% jika dibandingkan dengan kota 

lainnya di sebagian Jawa Barat. 

Dalam Peraturan OJK Nomor 20/POJK.03/2014 Pasal 38 Ayat 2 (d) 

disebutkan bahwa untuk memperoleh izin pembukaan kantor cabang, maka NPL 

BPR dalam 6 bulan berturut-turut paling tinggi 5%, dari data diatas dan berdasarkan 

pada peraturan Otoritas Jasa Keuangan, menunjukan bahwa BPR di Cirebon akan 

kesulitan dalam permohonan ijin pembukaan kantor cabang, hal tersebut disebabkan 

oleh kinerja PD. BPR di Cirebon masih rendah.  

Hal tersebut tentunya harus mendapatkan perhatian serius dari semua pihak, 

mulai dari karyawan, direksi hingga pemilik, karena jika tingkat NPL terus pada 
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posisi tersebut, maka BPR tidak dapat mendirikan cabang sesuai dengan peraturan 

Otoritas Jasa Keuangan.  

 

Gambar  1.1 
Statistik kinerja BPR Konvensional 
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Berdasarakan Gambar 1.1 tersebut menujukkan bahwa kinerja BPR 

Konvensional di Provinsi Jawa Barat khususnya Cirebon belum optimal karena tidak 

sesuai dengan target yang diharapkan seperti terlihat dari tingginya NPL BPR 

Konvensional yang terdapat di Kabupaten maupun Kota di Cirebon.  Ini  

diindikasikan karena belum maksimalnya kerja dari masing-masing karyawan, masih 

banyak karyawan yang menunda pekerjaan, masih ada karyawan yang datang dan 

pulang tidak sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan. Hal ini terjadi disebabkan 

karena masih rendahnya kesadaran karyawan dan kurangnya pelatihan yang didapat 

oleh karyawan, serta  kurang puasnya karyawan terhadap apa yang diterima oleh 

karyawan, baik dalam hal fasilitas, reward, penghargaan atas hasil kerja, ketidak 

nyamanan dalam bekerja yang memberikan dampak motivasi karyawan menjadi 

rendah. Dengan demikian karyawan BPR Konvensional di Cirebon senantiasa akan 

dibina, dibimbing dan diarahkan ke arah yang lebih baik dengan mengadakan 

kegiatan pelatihan karyawan, sehingga karyawan memiliki kemampuan, semangat 

atau motivasi bekerja serta kompetensi yang baik. Disisi lain kompetensi yang 

dimiliki karyawan dapat menstimulus untuk melakukan kreasi dan inovasi yang 

berdampak pada peningkatan kinerja karyawan. 

Data Tabel 1.1 akan diperkuat dengan hasil pra survei pendahuluan yang 

mengindikasikan kinerja karyawan di BPR Konvensional di Cirebon khususnya PD 

BPR Kapetakan Cirebon belum optimal. Berikut ini merupakan hasil dari penelitian 

pendahuluan mengenai kinerja karyawan yang didapatkan oleh peneliti: 
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Tabel  1.1 
Pra Survey Kinerja Karyawan 

No Indikator 
5 4 3 2 1 

∑ 
Skor 
Total Skor 

Ideal 
F % F % F % F % F % Skor % 

1 
Pencapaian Volume 
kerja sesuai 

3 15 8 40 9 45 0 0 0 0 20 74 74 100 

2 
Memberikan solusi 
alternatif 

1 5 11 55 8 40 0 0 0 0 20 73 73 100 

3 
Teliti dalam 
mengerjakan 
pekerjaan 

2 10 12 60 6 30 0 0 0 0 20 76 76 100 

4 
Mematuhi 
peraturan 
perusahaan 

1 5 9 45 10 50 0 0 0 0 20 71 71 100 

5 
Menyelesaikan 
pekerjaan tepat 
waktu 

1 5 11 55 8 40 0 0 0 0 20 73 73 100 

6 
Bekerja sesuai 
target 

6 30 8 40 6 30 0 0 0 0 20 80 80 100 

7 
Persyaratan 
kehadiran terpenuhi 

2 10 15 75 3 15 0 0 0 0 20 79 79 100 

8 
Kesediaan 
membantu rekan 
kerja 

5 25 6 30 9 45 0 0 0 0 20 76 76 100 

9 
Merasa pekerjaan 
harus selesai tepat 
waktu 

4 20 6 30 10 50 0 0 0 0 20 74 74 100 

Jumlah Skor Total 676 
Presentase Skor 75.1% 

Sumber: Hasil Pra Survey 



9 
 

 
 

Berdasarkan Tabel 1.1 hasil survey pra-penelitian, kinerja karyawan di PD. 

BPR Kapetakan Cirebon menunjukan nilai 75,1% atau dalam kategori baik, namun 

dari hasil tersebut dapat dilihat beberapa poin yang memiliki nilai rendah, sehingga 

dapat disimpulkan bahwa meskipun kinerja karyawan dalam kondisi yang baik, 

namun, mungkin saja tidak semua poin kritetia kinerja yang dicantumkan dalam 

kuesioner dalam kondisi yang baik. 

Kinerja sendiri dipengaruhi oleh beberapa faktor penting, Mangkunegara 

(2011;68) mengatakan bahwa faktor penentu kinerja individu dalam organisasi 

ditentukan oleh: 1). Faktor Individu, yaitu secara psikologis, individu yang normal 

adalah individu yang memiliki integritas yang tinggi antara fungsi psikis (rohani) dan 

fisiknya (jasmaniah). Dengan adanya integritas yang tinggi antara fungsi psikis dan 

fisik, maka individu tersebut memiliki konsentrasi diri yang baik. Konsentrasi yang 

baik ini merupakan modal utama individu manusia untuk mampu mengelola dan 

mendayagunakan potensi dirinya secara optimal dalam melaksanakan kegiatan atau 

aktivitas kerja sehari-hari dalam mencapai tujuan organisasi. 2). Faktor Lingkungan 

Organisasi, yaitu faktor lingkungan kerja organisasi sangat menunjang bagi individu 

dalam mencapai prestasi kerja. Faktor lingkungan organisasi yang dimaksud antara 

lain uraian jabatan yang jelas, otoritas yang memadai, target kerja yang menantang, 

pola komunikasi kerja efektif, hubungan kerja harmonis, iklim kerja respek dan 

dinamis, peluang berkarier dan fasilitas kerja yang relatif memadai. 

Dari pendapat di atas, dapat dijelaskan bahwa faktor individu dan faktor 

lingkungan organisasi berpengaruh terhadap kinerja karyawan. Terdapat beberapa 
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faktor yang mempengaruhi kinerja seorang karyawan, diantaranya : 1). Faktor 

kemampuan. Dimana secara psikologis kemampuan (ability) karyawan terdiri dari 

kemampuan potensi (IQ) dan kemampuan realitas (Pendidikan). Oleh karena itu 

karyawan  perlu ditempatkan pada pekerjaan yang sesuai dengan keahlian-nya, 2). 

Faktor motivasi. Dimana motivasi terbentuk dari sikap (attitude) seorang karyawan 

dalam menghadapi situasi kerja. Motivasi merupakan kondisi yang menggerakkan 

diri karyawan terarah untuk mencapai tujuan kerja, 3). Lingkungan kerja. Dari 

lingkungan kerja menunjuk pada hal yang berada di sekeliling dan mencakup 

karyawan di Kantor. Kondisi lingkungan kerja lebih banyak tergantung dan 

diciptakan oleh pimpinan perusahaan/organisasi tersebut, sehingga suasana kerja 

yang tercipta tergantung pada pola yang diciptakan pimpinan.  

Dalam bekerja, motivasi kerja sangat mempengaruhi tindakan seorang 

karyawan, dalam melaksanakan pekerjaannya, bila karyawan tersebut memiliki 

motivasi yang tinggi, maka ia akan melaksanakan pekerjaannya dengan sungguh-

sungguh dan penuh tanggung jawab, sehingga apa yang diinginkan oleh perusahaan 

dapat tercapai. Sebaliknya apabila seorang karyawan tidak memiliki motivasi dalam 

bekerja, maka ia akan bekerja tanpa gairah, kurang bertanggung jawab, sudah barang 

tentu ia menjadi tidak produktif sehingga terjadi penurunan kinerja. Hubungan 

motivasi, gairah kerja dan hasil optimal mempunyai bentuk linear dalam arti dengan 

pemberian motivasi kerja yang baik, maka gairah kerja karyawan akan meningkat 

dan hasil kerja akan optimal sesuai dengan standar kinerja yang ditetapkan. Gairah 
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kerja sebagai salah satu bentuk motivasi dapat dilihat antara lain dari tingkat 

kehadiran karyawan, tanggung jawab terhadap waktu kerja yang telah ditetapkan. 

Survey pra penelitian menunjukan bahwa motivasi karyawan PD. BPR 

Kapetakan berada pada nilai 71,7% atau dalam kategori baik, meskipun mendekati 

kategori cukup, dengan demikian, maka dapat disimpulkan bahwa tidak seluruhnya 

karyawan di PD. BPR Kapetakan memiliki motivasi yang tinggi untuk bekerja, hal 

ini tentunya memungkinkan terjadinya penurunan kinerja karyawan di PD. BPR 

Kapetakan Cirebon. 

Tabel  1.2 
Pra Survey Motivasi Karyawan 

No Indikator 
5 4 3 2 1 

∑ 
Skor 
Total Skor 

Ideal 
F % F % F % F % F % Skor % 

1 
Dilibatkan dalam 
kepentingan 
perusahaan 

0 0 9 45 11 55 0 0 0 0 20 69 69 100 

2 
Dapat memberikan 
ide untuk 
perusahaan 

2 10 3 15 15 75 0 0 0 0 20 67 67 100 

3 
Masukan dari 
karyawan dijadikan 
pertimbangan 

2 10 2 10 16 80 0 0 0 0 20 66 66 100 

4 
Info jelas mengenai 
tujuan perusahaan 

1 5 5 25 14 70 0 0 0 0 20 67 67 100 

5 SOP jelas 1 5 3 15 16 80 0 0 0 0 20 65 65 100 

6 
Penghargaan bagi 
karyawan 
berprestasi 

2 10 7 35 11 55 0 0 0 0 20 71 71 100 

7 Hasil kerja diakui 
perusahaan 

2 10 9 45 9 45 0 0 0 0 20 73 73 100 

8 
Diberi kebebasan 
untuk mengambil 
keputusan 

2 10 2 10 16 80 0 0 0 0 20 66 66 100 

9 Kebebasan dalam 
kreativitas 

2 10 8 40 10 50 0 0 0 0 20 72 72 100 
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No Indikator 
5 4 3 2 1 

∑ 
Skor 
Total Skor 

Ideal 
F % F % F % F % F % Skor % 

10 Diberi motivasi 
untuk bekerja 

4 20 2 10 14 70 0 0 0 0 20 70 70 100 

11 
Kebutuhan 
karyawan terpenuhi 
dengan wajar 

2 10 2 10 16 80 0 0 0 0 20 66 66 100 

Jumlah Skor Total 752 
Presentase Skor 68.4% 

Sumber: Hasil Pra Survey 

Mangkunegara (2011;101) mengemukakan bahwa terdapat 2 (dua) teknik 

memotivasi kerja karyawan yaitu : 1). Teknik pemenuhan kebutuhan karyawan, 

artinya bahwa pemenuhan kebutuhan karyawan meru-pakan fundamen yang 

mendasari perilaku kerja, dan 2). Teknik komunikasi persuasif, adalah merupakan 

salah satu teknik memotivasi kerja karyawan yang dilakukan dengan cara 

mempengaruhi karyawan secara ekstra logis. Teknik ini dirumuskan dengan istilah 

“AIDDAS” yaitu Attention (perhatian), Interest (minat), Desire (hasrat), Decision 

(keputusan), Action (aksi atau tindakan), dan Satisfaction (kepuasan).  

Penggunaannya, pertama kali pemimpin harus memberikan  perhatian kepada 

karyawan tentang pentingnya tujuan dari suatu pekerjaan agar timbul minat 

karyawan terhadap pelaksanaan kerja, jika telah timbul minat-nya maka hasratnya 

akan menjadi kuat untuk mengambil keputusan dan melakukan tindakan kerja dalam 

mencapai tujuan yang diharapkan oleh pemimpin. Dengan demikian, karyawan akan 

bekerja dengan motivasi tinggi dan merasa puas terhadap hasil  

Motivasi dari pemimpin dapat mendorong atau menggerakkan potensi 

bawahan, agar mau bekerja sama secara produktif berhasil dan mewujudkan tujuan 
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yang telah ditentukan, perusahaan bukan saja mengharapkan karyawan mampu, 

cakap dan terampil, tetapi yang terpenting mereka mau bekerja giat dan berkeinginan 

untuk mencapai hasil kerja yang maksimal. Kemampuan dan kecakapan karyawan 

tidak ada artinya bagi perusahaan jika mereka tidak mau bekerja dengan giat. 

Kecanggihan peralatan yang didukung Sumber Daya Manusia yang terampil dan 

berkualitas akan dapat memberikan manfaat yang besar bagi perusahaan sesuai 

dengan tuntutan perkembangan keadaan. Gaya kepemimpinan seorang pemimpin dan 

motivasi yang diberikan oleh pemimpin kepada bawahannya sangat berpengaruh 

terhadap kinerja bawahan dalam hal ini adalah karyawan. Kinerja yang baik dari 

bawahan dapat diperoleh dengan gaya kepemimpian dan motivasi pemimpin yang 

baik pula. Motivasi dalam diri karyawan sangat bermanfaat sekali bagi perusahaan, 

karena dengan adanya motivasi tersebut akan menimbulkan rasa memiliki terhadap 

perusahaan. 

Gaya kepemimpinan menurut Thoha (2010;44) adalah norma perilaku yang 

digunakan oleh seseorang pada saat orang tersebut mencoba mempengaruhi perilaku 

orang lain. Cara untuk mempengaruhi orang lain agar menjadi efektif, setiap orang 

bisa berbeda dalam melakukannya tergantung pada karakteristik kepemimpinan. 

Gaya kepemimpinan seorang pemimpin akan sangat mempengaruhi kondisi kerja, 

dimana akan berhubungan dengan bagaimana karyawan menerima suatu gaya 

kepemimpinan, senang atau tidak, suka atau tidak. Kunci keberhasilan seorang 

pimpinan dalam suatu organisasi terletak pada pimpinan yang mampu menggerakkan 
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bawahannya. Itulah sebabnya pemilihan gaya kepemimpinan yang benar akan dapat 

membangun iklim motivasi kearah pencapaian tujuan organisasi. 

Berdasarkan hasil survey pra penelitian, dapat dilihat bahwa kepemimpinan 

di PD. BPR Kapetakan saat ini memiliki nilai 539 dari 800 yang berarti berada pada 

kondisi yang cukup, yang menunjukan bahwa kepemimpinan di PD. BPR Kapetakan 

Cirebon belum sepenuhnya sesuai dengan harapan. 

Tabel  1.3 
Pra Survey Kepemimpinan 

No Indikator 
5 4 3 2 1 

∑ 
Skor 
Total Skor 

Ideal 
F % F % F % F % F % Skor % 

1 
Kemampuan 
Berinovasi 

0 0 1 5 19 95 0 0 0 0 20 61 61 100 

2 
Kemampuan 
Konspetual 

1 5 4 20 12 60 3 15 0 0 20 63 63 100 

3 
Maksud dan tujuan 
pimpinan mudah 
dimengerti 

0 0 9 45 11 55 0 0 0 0 20 69 69 100 

4 

Pimpinan 
Memahami apa yang 
disampaikan 
bawahan 

1 5 8 40 11 55 0 0 0 0 20 70 70 100 

5 
Kemampuan 
memberikan 
motivasi 

2 10 5 25 13 65 0 0 0 0 20 69 69 100 

6 
kemampuan 
memberikan ide 

0 0 8 40 12 60 0 0 0 0 20 68 68 100 

7 
Kemampuan 
mengawasi bawahan 

1 5 5 25 14 70 0 0 0 0 20 67 67 100 

8 

Kemampuan 
memanfaatkan 
sumber daya secara 
efektif dan efisien 

2 10 8 40 10 50 0 0 0 0 20 72 72 100 

Jumlah Skor Total 539 
Presentase Skor 67.4% 

    Sumber: Hasil Pra Survey 
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Selain kepemimpinan, budaya kerja di PD. BPR Kapetakan Cirebon yang 

terbilang santai semakin menurunkan kinerja para karyawannya, seringkali target 

yang telah ditetapkan tidak mampu dicapai karena para karyawan yang bekerja di 

PD. BPR Kapetakan  Cirebon lebih memilih untuk menunda pekerjaan sehingga 

banyak pekerjaan yang terbengkalai. Menurut Mullins (2010;3) “Organizational 

behavior is concerned with the study of the behavior of people within an 

organizational setting. It involves the understanding, prediction and control of 

human behavior”. 

Pengertian tersebut memiliki makna bahwa budaya organisasi merupakan 

ilmu yang mempelajari perilaku orang di sebuah organisasi, yang mencakup 

pemahaman, prediksi, dan pengendalian terhadap perilaku orang tersebut. 

Hasil survey pre-penelitian menunjukan bahwa kondisi budaya organisasi di 

PD. BPR Cirebon berada dalam kategori baik, namun terdapat hal yang masih 

menunjukan nilai rendah, sehingga perlu adanya suatu tindakan agar budaya 

organisasi tersebut mengakar dengan kuat di perusahaan sehingga kinerja karyawan 

dapat meningkat.  

Tabel  1.4 
Pra Survey Budaya Organisasi 

No Indikator 
5 4 3 2 1 

∑ 
Skor 
Total Skor 

Ideal 
F % F % F % F % F % Skor % 

1 
Dorongan 
Berinovasi 

0 0 9 45 11 55 0 0 0 0 20 69 69 100 

2 
Dorongan 
menghadapi 
tantangan 

1 5 13 65 6 30 0 0 0 0 20 75 75 100 
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No Indikator 5 4 3 2 1 ∑ 
Skor 
Total 

Skor 
Ideal 

3 Dituntut untuk teliti 1 5 17 85 2 10 0 0 0 0 20 79 79 100 
4 Tugas terperinci 0 0 12 60 8 40 0 0 0 0 20 72 72 100 

5 
Dituntut bekerja 
keras 

0 0 15 75 5 25 0 0 0 0 20 75 75 100 

6 
Dituntut untuk 
lebih berkualitas 

1 5 14 70 5 25 0 0 0 0 20 76 76 100 

7 
Kesempatan 
berkembang 

3 15 12 60 5 25 0 0 0 0 20 78 78 100 

8 
Kesempatan sama 
dalam karir 

3 15 13 65 4 20 0 0 0 0 20 79 79 100 

9 
Karyawan saling 
menghargai 

5 25 8 40 7 35 0 0 0 0 20 78 78 100 

10 
Bekerja sebagai 
Tim 

0 0 16 80 4 20 0 0 0 0 20 76 76 100 

11 
Berkompetisi 
secara positif 

3 15 12 60 5 25 0 0 0 0 20 78 78 100 

12 
Dituntut untuk 
bekerja cepat dan 
efisien 

1 5 16 80 3 15 0 0 0 0 20 78 78 100 

13 
Bekerja sesuai 
Prosedur 

2 10 11 55 7 35 0 0 0 0 20 75 75 100 

14 
Melakukan 
Supervisi 
Pekerjaan 

3 15 10 50 7 35 0 0 0 0 20 76 76 100 

Jumlah Skor Total 1064 
Presentase Skor 76.0% 

Sumber: Hasil Pra Survey 

Dalam kehidupan sehari-hari seseorang tidak akan terlepas dari 

lingkungannya. Kepribadian seseorang akan dibentuk oleh lingkungannya dan agar 

kepribadian tersebut mengarah kepada sikap dan perilaku yang positif tentunya harus 

didukung oleh suatu norma yang diakui tentang kebenarannya dan dipatuhi sebagai 

pedoman dalam bertindak. Pada dasarnya manusia atau seseorang yang berada dalam 

kehidupan organisasi berusaha untuk menentukan dan membentuk sesuatu yang 

dapat mengakomodasi kepentingan semua pihak, agar dalam menjalankan 

aktivitasnya tidak berbenturan dengan berbagai sikap dan perilaku dari masing-
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masing individu. Sesuatu yang dimaksud tidak lain adalah budaya dimana individu 

berada, seperti nilai, keyakinan, anggapan, harapan dan sebagainya. Budaya 

organisasi memiliki kontribusi yang menentukan dalam membentuk perilaku 

karyawan. Banyak perusahaan yang berlomba-lomba membangun budaya organisasi 

sebagai sarana untuk meningkatkan kinerjanya. Misi, visi, nilai-nilai perusahaan, 

tradisi, ritual dan upacara-upacara seremonial, yang sebelumnya tidak begitu 

dipedulikan karena dianggap tidak memiliki korelasi dengan kegiatan bisnis dan 

tidak memberi kontribusi terhadap peningkatan kinerja perusahaan lantas dijadikan 

bagian tidak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari perusahaan.  

Tujuan beraneka ragamnya bentuk organisasi atau perusahaan, tentunya 

mempunyai budaya yang berbeda-beda hal ini wajar karena lingkungan 

organisasinya berbeda-beda pula. Perusahaan yang memiliki budaya kerja yang kuat, 

identik, original dan berkarakter cenderung akan mudah bersaing dalam pasar. 

Robbins (2013;10) mengemukakan bahwa “Organizational behavior is study of what 

people do in an organization and how their behavior affect the organization 

performance”. Budaya organisasi memiliki manfaat baik langsung maupun tidak 

langsung terhadap perkembangan organisasi, terutama dalam persaingan yang 

semakin ketat karena lingkungan kerja yang menyenangkan sangat penting untuk 

mendorong tingkat kinerja karyawan yang lebih produktif. Peranan budaya 

organisasi sangat berpengaruh terhadap kinerja seorang karyawan sebab setiap 

kegiatan organisasi harus dapat diukur dan dinyatakan keterkaitannya dengan 
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pencapaian arah organisasi dimasa yang akan datang yang dinyatakan dalam visi dan 

misi  organisasi.  

Sebuah perusahaan tentunya memiliki budaya-nya masing-masing, tentunya 

berlainan satu sama lain, budaya perusahaan ini tentunya memiliki pengaruh 

terhadap kinerja sebuah perusahaan, bila perusahaan dapat menciptakan sebuah 

budaya yang membuat para karyawannya merasa nyaman, penuh motivasi, maka 

kinerja para karyawan akan meningkat. Hal tersebut menurut Suharto dalam 

Abdullah (2006;3) tidak terlepas dari pengaruh budaya organisasi yang tercermin 

dari orientasi hasil yang dicapai karyawan serta bagaimana keputusan dibuat, siapa 

yang membuat, bagaimana imbalan dibagikan, bagaimana organisasi respon terhadap 

lingkungannya. Hofstede dalam Abdullah (2006;3) menyatakan bahwa budaya 

organisasi merupakan bagian dari organisasi yang mempengaruhi perilaku, sikap, 

dan efektivitas seluruh karyawan. 

Efektivitas organisasi dapat ditingkatkan dengan menciptakan budaya yang 

kuat, yang dapat digunakan untuk mencapai tujuan organisasi menurut Robbins 

(2006;305) organisasi yang berbudaya kuat akan mempengaruhi ciri khas tertentu 

sehingga dapat memberikan daya tarik bagi individu untuk bergabung. Setelah itu 

individu dapat berfikir, bertindak dan berperilaku sesuai dengan nilai-nilai 

organisasi. 

Dengan adanya persaingan yang sangat ketat di bidang perbankan, maka PD. 

BPR Kapetakan Cirebon harus meningkatkan kinerja nya agar mampu bersaing 
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dengan lembaga perbankan lainnya. Namun peningkatan kinerja perusahaan tentunya 

tidak akan tercapai tanpa peningkatan kinerja karyawannya. 

Sutiadi (2003;6) mengemukakan bahwa kinerja adalah suatu hasil kerja yang 

dicapai seorang dalam melaksanakan tugas-tugas yang dibebankan kepadanya yang 

di-dasarkan atas kecakapan, pengalaman dan kesung-guhan serta waktu. Dengan kata 

lain bahwa kinerja adalah hasil kerja yang dicapai oleh seseorang dalam 

melaksanakan tugas yang diberikan kepadanya sesuai dengan kriteria yang 

ditetapkan. Selanjutnya As’ad dalam Agustina (2002) dan Sutiadi (2003;6) 

mengemukakan bahwa kinerja seseorang merupakan ukuran sejauh mana 

keberhasilan seseorang dalam melakukan tugas pekerjaannya. Ada 3 (tiga) faktor 

utama yang berpengaruh pada kinerja yaitu individu (kemampuan bekerja), usaha 

kerja (keinginan untuk bekerja), dan dukungan organisasional (kesempatan untuk 

bekerja). Untuk mengetahui lebih jauh mengenai hal yang telah diuraikan, maka 

penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh 

kepemimpinan, dan Budaya Organisasi, terhadap Motivasi dan dampaknya 

terhadap Kinerja Karyawan di PD. BPR Kapetakan  Cirebon”. 

1.2. Identifikasi dan Rumusan Masalah 

Identifikasi masalah merupakan proses merumuskan permasalahan-

permasalahan yang akan diteliti, sedangkan rumusan masalah menggambarkan 

permasalahan yang tercakup di dalam penelitian terhadap kompetensi, motivasi 

kepuasan kerja dan kinerja karyawan.  
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1.2.1. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan masalah latar belakang penelitian, maka dapat diidentifikasikan 

beberapa permasalahan sebagai berikut:   

1. Kinerja karyawan belum optimal. 

2. Kecekatan dan kecakapan dalam melakukan tugas pekerjaan belum terampil. 

3. Keterbatasan pengetahuan dan keterampilan yang masih kurang. 

4. Motivasi karyawan masih rendah. 

5. Masih ada karyawan yang datang dan pulang tidak tepat waktu. 

6. Ketidak pahaman karyawan terhadap komitmen organisasi dalam mengelola 

sumber daya yang tersedia.  

7. Pencapaian sasaran/tujuan strategis, belum dilaksanakan secara efektif dan 

efisien. 

8. Kurangnya motivasi karyawan untuk berkontribusi dalam mewujudkan 

kemajuan bagi pengembangan organisasi/instansi dan peningkatan kompetensi 

pribadi.  

9. Penggunaan waktu yang kurang efektif dalam melaksanakan tugas 

10. Bekerja belum sesuai dengan standar operasional prosedur (SOP) yang telah 

ditentukan.  

11. Kurang memahami tugas dan kewajibannya dengan baik. 

12. Kurang bersifat positif terhadap suatu pekerjaan. 

13. Jarang membuat rencana dan jadwal kerja untuk melaksanakan suatu kegiatan. 

14. Kepemimpinan belum efektif 
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15. Kurangnya peran pimpinan langsung untuk lebih progresif dan aktif dalam 

memberikan peringatan. 

16. Implementasi budaya organisasi secara keseluruhan sedang mengalami 

penurunan, dikarenakan komitmen yang kurang dan komunikasi tentang budaya 

kerja yang kurang intensif. 

 
1.2.2 Rumusan Masalah 

 Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, maka penulis 

merumuskan masalah yang akan diteliti sebagai berikut :  

1. Bagaimana kepemimpinan di PD. BPR Kapetakan  Cirebon. 

2. Bagaimana budaya organisasi di PD. BPR Kapetakan  Cirebon. 

3. Bagaimana  motivasi karyawan di PD. BPR Kapetakan  Cirebon. 

4. Bagaimana  kinerja karyawan di PD. BPR Kapetakan  Cirebon. 

5. Seberapa besar pengaruh pengaruh kepemimpinan dan budaya organisasi 

terhadap motivasi karyawan di PD. BPR Kapetakan  Cirebon. 

6. Seberapa besar pengaruh kepemimpinan terhadap motivasi karyawan di PD. 

BPR Kapetakan  Cirebon. 

7. Seberapa besar pengaruh budaya organisasi terhadap motivasi karyawan di PD. 

BPR Kapetakan  Cirebon. 

8. Seberapa besar pengaruh pengaruh motivasi karyawan terhadap kinerja 

karyawan di PD. BPR Kapetakan Cirebon. 
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1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah penelitian, tujuan dalam melaksanakan 

penelitian ini adalah untuk mengetahui serta memperoleh data tentang berbagai 

permasalahan yang berkaitan dengan kepemimpinan, budaya organisasi, motivasi 

dan kinerja karyawan dengan tujuan utamanya adalah untuk menganalisis dan 

mengetahui : 

1. Kepemimpinan  di PD. BPR Kapetakan  Cirebon. 

2. Budaya  organisasi di PD. BPR Kapetakan  Cirebon. 

3. Motivasi  di PD. BPR Kapetakan  Cirebon. 

4. Kinerja karyawan di PD. BPR Kapetakan  Cirebon. 

5. Besarnya pengaruh pengaruh kepemimpinan dan budaya organisasi terhadap 

motivasi karyawan di PD. BPR Kapetakan  Cirebon. 

6. Besarnya pengaruh kepemimpinan terhadap motivasi karyawan di PD. BPR 

Kapetakan  Cirebon. 

7. Besarnya pengaruh budaya organisasi terhadap motivasi karyawan di PD. BPR 

Kapetakan  Cirebon. 

8. Besarnya pengaruh motivasi karyawan terhadap kinerja karyawan di PD. BPR 

Kapetakan Cirebon. 

 

1.4. Manfaat Penelitian 

Berdasarkan hasil analisis diharapkan dapat diperoleh manfaat baik secara 

teoritis maupun secara praktis. 
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1.4.1 Manfaat Praktis  

Hasil penelitian dapat menjadi bahan masukan dan pertimbangan dalam 

pengambilan keputusan pihak manajerial perusahaan pada bagian Sumber Daya 

Manusia atau HRD, dalam meningkatkan kinerja karyawan. Hasil penelitian 

mengungkapkan bahwa dalam upaya peningkatan kinerja karyawan dan menciptakan 

tenaga dengan melalui kinerja kepemimpinan yang baik, budaya organisasi yang 

sehat, serta membangun motivasi karyawan yang tinggi. 

1.4.2  Manfaat Teoritis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi masukan kepada pihak 

manajemen bahwa kepemimpinan, budaya organisasi dan motivasi bertujuan untuk 

meningkatkan kinerja karyawan agar dapat meningkatkan daya saing perusahaan. 

Membantu perusahaan untuk menentukan kepemimpinan, perubahan budaya 

organisasi dan program peningkatan motivasi karyawan. Selain itu, diharapkan 

penelitian ini dapat menjadi masukan bagi para peneliti lain yang akan melakukan 

penelitian serupa. 


