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BAB IV 

PEMBAHASAN 

4.1 Profil PT Bank bjb Cabang Soreang Kabupaten Bandung  

PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk. (selanjutnya 

disebut “Bank bjb” atau Perseroan) didirikan berdasarkan Peraturan Pemerintah 

No. 33 Tahun 1960 tentang penentuan perusahaan milik Belanda di Indonesia 

yang dikenakan nasionalisasi. Salah satu perusahaan milik Belanda yang 

berkedudukan di Bandung yaitu N.V Denis (De Eerste Nederlandsche Indische 

Shareholding) terkena ketentuan tersebut dan diarahkan kepada Pemerintah 

Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat. Bank telah mulai beroperasi secara 

komersial pada tanggal 20 Mei 1961. 

Sebagai tindak lanjut dari peraturan Pemerintah No. 33 Tahun 1960, 

Pemerintah daerah Tingkat Provinsi I Jawa Barat mendirikan Bank Karja 

Pembangunan dengan Akta Notaris Noezar No. 152 tanggal 21 Maret 1961 dan 

No. 184 tanggal 13 Mei 1961 yang kemudian dikukuhkan dengan surat Keputusan 

Gubernur Provinsi Jawa Barat No. 7/GKDN/BPD/61 tanggal 20 Mei 1961 dengan 

nama PT. Bank Karja Pembangunan Daerah Djawa Barat. Berdasarkan Peraturan 

Daerah Provinsi Jawa Barat No. 11/PD/DPRD/72 tanggal 27 Juni 1972, 

kedudukan hukum PT. Bank Karja Pembangunan Daerah Djawa Barat diubah 

menjadi PD. Bank Karja Pembangunan Daerah Jawa Barat. Nama PD. Bank Karja 

Pembangunan Daerah Jawa Barat selanjutnya diubah menjadi BPD Jabar sesuai 

Perda Provinsi Jawa Barat No. 1/DP-040/PD/1978 Tanggal 27 Juni 1978. Pada 

tahun 1992 sesuai dengan Surat Keputusan Bank Indonesia No. 25/84/KEP/DIR 
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tanggal 2 November 1992 status BPD Jabar meningkat menjadi bank umum 

devisa. Berdasarkan Peraturan Daerah No. 11 Tahun 1995, BPD Jabar memiliki 

sebutan Bank Jabar dengan logo baru. 

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat No. 

22 Tahun 1998 tanggal 14 Desember 1998 tentang Perubahan Bentuk Hukum 

Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dari Perusahaan Daerah (PD) menjadi 

Perseroan Terbatas (PT). Perda tersebut dituangkan lebih lanjut pada Akta 

Pendirian No. 4 Tanggal 8 April 1999 juncto Akta Perbaikan No. 8 Tanggal 15 

April 1999. keduanya dibuat di hadapan Popy Kuntari Sutresna, S.H., Notaris di 

Bandung yang telah memperoleh pengesahan Menteri Kehakiman RI berdasarkan 

Surat Keputusan No. C2-7103.HT.01.01.TH.99 tanggal 16 April 1999, 

didaftarkan dalam Daftar Perusahaan di Kantor Pendaftaran Perusahaan 

Kab/Kodya Bandung di bawah No. 871/BH.10.11/IV/99 tanggal 24 April 1999, 

serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 39 tanggal 

14 Mei 1999, Tambahan No. 2811, bentuk hukum Bank Jabar diubah dari 

Perusahaan Daerah (PD) menjadi Perseroan Terbatas (PT). 

Untuk memenuhi meningkatnya kebutuhan masyarakat akan jasa layanan 

perbankan yang berlandaskan syariah, sesuai dengan izin BI No. 2/18/ DPG/DPIP 

Tanggal 12 April 2000 maka sejak tanggal 15 April 2000 Bank Jabar menjadi 

BPD pertama di Indonesia yang menjalankan dual banking system, yaitu 

memberikan layanan perbankan dengan sistem konvensional dan sistem syariah. 
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4.2 Profil Karyawan PT Bank bjb Cabang Soreang Kabupaten Bandung  

Deskripsi profil responden terdiri dari jenis kelamin, usia, jenjang 

pendidikan, dan lama bekerja. Adapun data yang penulis peroleh mengenai profil 

responden adalah sebagai berikut :  

Tabel 4.1 

Klasifikasi Responden Berdasarkan Jenis Kelamin 

Jenis Kelamin Frekuensi Persentase 

Pria 49 38,75 % 

Wanita 68 61,25 % 

Total 117 100 % 

Sumber: Hasil Olah Kuesioner April 2019 

Berdasarkan tabel 4.1 dari 117 orang yang menjadi responden dalam 

penelitian ini, menunjukan bahwa jumlah responden wanita lebih dominan 

dibandingkan pria. Hal tersebut dikarenakan di Bank biasanya memang secara 

garis besar karyawan di dominasi wanita seperti terlihat pada bagian front office 

seperti customer service. Responden wanita biasanya lebih cakap dalam 

berkomunikasi, terampil, teliti, dan akurat dalam bekerja dibandingkan dengan 

responden pria. 

Indonesia sebagai negara yang berkembang sesungguhnya telah 

menempatkan posisi wanita pada level yang sejajar dengan pria, terutama dalam 

masalah ketenagakerjaan, karena disadari atau tidak wanita mempunyai peran  

ekonomi yang sangat penting dalam pembangunan nasional, di samping peran  

lainnya. Di Indonesia semakin banyak perempuan yang bekerja di luar rumah,  

dengan alasan utama mereka (59%) adalah untuk menam bah penghasilan  

(Dwiatmadja, 2000). Perubahan peran perempuan yang dahulunya digambarkan 

sebagai seseorang yang mempunyai peran to protect a beauty yang bertugas 
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merapikan rumah, menjaga kesehatan anak-anak, memasak, serta mengasuh anak 

menjadi semakin berkurang. Saat ini sudah banyak kaum wanita yang memiliki 

gelar kesarjanaan, memimpin suatu kelompok dan menduduki jabatan manajerial 

di suatu perusahaan dan instansi pemerintahan yang semula hanya dijabat oleh 

kaum lelaki.  

Perbankan, terutama bank umum merupakan suatu lembaga keuangan 

yang sangat penting peranannya dalam sebuah kegiatan ekonomi dan perdagangan 

karena melalui kegiatan perkreditan dan berbagai jasa yang diberikan oleh bank. 

Tabel 4.2 

Kelompok Responden Berdasarkan Usia 
Usia Frekuensi Persentase 

20-30 Tahun 27 21,25 % 

31-40 Tahun 41 38,75 % 

41-50 Tahun 32 27,50 % 

> 50 Tahun 17 12,50 % 

Jumlah 117 100 % 

Sumber: Hasil Olah Kuesioner April 2019 

Berdasarkan tabel 4.2 dari 117 orang yang menjadi responden dalam 

penelitian ini, terlihat bahwa responden paling banyak berusia antara 31-40 tahun  

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) angkatan kerja didominasi pekerja 

usia 30-40 tahun. Usia 30-40 dianggap merupakan usia yang produktif. Hal ini 

dikarenakan pada usia tersebut biasanya karyawan sudah memiliki jenjang karir 

dan pengalaman kerja yang cukup. Pada usia tersebut karaywan juga memiliki 

pengetahuan dan keterampilan kerja yang cukup memadai. 

Mulyadi Subri (2012) mendefinisikan tenaga kerja adalah penduduk dalam 

usia kerja (berusia 15-64 tahun) atau jumlah seluruh penduduk dalam suatu negara 
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yang dapat memproduksi barang dan jasa jika ada permintaan terhadap tenaga 

mereka, dan jika mereka mau berpartisipasi dalam aktivitas tersebut. 

Tabel 4.3 

Kelompok Responden Berdasarkan Pendidikan Terakhir 

Pendidikan Frekuensi Persentase 

D3 17 8,75 % 

S1 66 70,00 % 

S2 22 15,00 % 

S3 12 6,25 % 

Jumlah 117 100 % 

Sumber: Hasil Olah Kuesioner April 2019 

Berdasarkan tabel 4.3 dari 117 orang yang menjadi responden dalam 

penelitian ini, terlihat bahwa responden yang memiliki pendidikan terakhir paling 

banyak yaitu S1. Jenjang pendidikan menjadi salah satu faktor penting dalam 

syarat minimal pekerjaan. Saat ini hampir banyak lowongan pekerjaan yang 

menggunakan standar minimal ijazah Sarjana atau setidaknya Diploma. Semakin 

tinggi jenjang pendidikan berdmapak pada pengetahuan dan keterampilan yang 

dimiliki seseorang dalam menunjang pekerjaannya. 

Tabel 4.4 

Kelompok Responden Berdasarkan Lama Kerja 

Lama Kerja Frekuensi Persentase 

< 1 Tahun 19 11,25 % 

1-2 Tahun 23 21,25 % 

3-4 Tahun 43 41,25 % 

> 5 Tahun 32 26,25 % 

Jumlah 117 100 % 

Sumber: Hasil Olah Kuesioner April 2019 

Berdasarkan tabel 4.4 dari 117 orang yang menjadi responden dalam 

penelitian ini, terlihat bahwa responden yang memiliki masa kerja paling banyak 

yaitu 3-4 tahun Lama kerja dapat menggambarkan pengalaman seseorang dalam 



75 
 

menguasai bidang tugasnya. Pada umumnya, pegawai dengan pengelaman kerja 

yang banyak tidak memerlukan bimbingan dibandingkan dengan petugas yang 

pengalaman kerjanya sedikit. Semakin lama seseorang bekerja pada suatu 

organisasi, maka semakin berpengalaman orang tersebut sehingga kecapakan 

kerjanya semakin baik. 

4.3 Hasil Analisis Terkait Workplace fun Bank bjb Cabang Soreang 

Kabupaten Bandung  

 Penelitian ini menggunakan variabel workplace fun, kinerja karyawan, dan 

turnover intention sebagai variabel dan teori dasar untuk dapat menguji 

permasalahan yang timbul dari variabel-variabel tersebut. Pada pembahasan sub 

bab ini, peneliti akan membahas masing-masingb variabel berdasarkan hasil 

rekapitulasi jawaban responden dari kuesioner yang disebar kepada karyawan 

Bank bjb Cabang Soreang Kabupaten Bandung. Adapaun analisis deskriptifnya 

akan dibahas di bawah ini.  

Variabel workplace fun terdiri dari 7 butir pernyataan yang terbagi ke 

dalam 4 indikator, yaitu indikator kondisi kerja terdiri dari 2 pernyataan, indikator 

keterlibatan pegawai terdiri dari 2 pernyataan, indikator persepsi terdiri dari 1 

pernyataan, dan indikator motivasi kerja terdiri dari 2 pernyataan. Berikut ini akan 

disajikan dan dijelaskan kecenderungan jawaban dari responden terhadap variabel 

workplace fun dengan pendekatan distribusi frekuensi dan persentase : 
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Tabel 4.5 

Seberapa nyamankan anda berada di lingkungan kerja saat ini 

Indikator Skor F % Skor x Frek Kategori 

Sangat Nyaman 5 26 32,50 % 130 

Nyaman 

Nyaman 4 47 58,75 % 188 

Kurang Nyaman 3 26 32,50 % 78 

Tidak Nyaman 2 12 15,00 % 24 

Sangat Tidak Nyaman 1 6 7,50 % 6 

Total 
 117 100 % 426 

   72,82 % 

Sumber: Hasil Olah Kuesioner April 2019 

 Berdasarkan tabel 4.5 di atas menunjukan bahwa secara garis besar 

karyawan masih merasa nyaman bekerja di Bank bjb Cabang Soreang Kabupaten 

Bandung. Hal ini dikarenakan secara garis besar karyawan merasa pekerjaan yang 

mereka miliki sekarang sudah cuukup nyaman dengan pendapatan yang dianggap 

memadai. Namun pada kenyataannya beberapa karyawan ada yang merasa kurang 

nyaman, tidak nyaman, dan sangat tidak nyaman, hal ini dapat dikarenakan faktor 

penempatan posisi jabatan yang tidak sesuai dengan latar belakang pendidikan 

atau kompetensi yabng mereka miliki, kondisi lingkungan kerja yang dianggap 

kurang nyaman, atau faktor pendapatan yang dirasa masih kurang memadai.  

Tabel 4.6 

Seberapa menyenangkankah lingkungan pekerjaan anda dalam 

menyelesaikan pekerjaan 

Indikator Skor F  Persen Skor x Frek Kategori 

Sangat Menyenangkan 5 30 25,64 % 150 

Menyenangkan 

Menyenangkan 4 50 42,74 % 200 

Kurang Menyenangkan 3 23 19,66 % 69 

Tidak Menyenangkan 2 11 9,40 % 22 

Sangat Tidak Menyenangkan 1 3 2,56 % 3 

Total 
 117 100 % 444 

   75,90 persen 

Sumber: Hasil Olah Kuesioner April 2019 
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 Berdasarkan tabel 4.6 di atas menunjukan bahwa secara garis besar 

karyawan merasa lingkungan kerja di Bank bjb Cabang Soreang Kabupaten 

Bandung cukup menyenangkan dalam mendukung pekerjaan. Hal tersebut dapat 

dikarenakan sarana dan prasarana kerja cukup memadai untuk mendukung 

karyawan dalam menyelesaikan pekerjaaanya. Namun pada kenyataannya masih 

ada juga beberapa karyawan yang merasa longkungan kerja di PT Bank bjb 

Cabang Soreang Kabupaten Bandung  kurang menyenangkan, tidak 

menyenangkan, dan sangat tidak menyenangkan. Hal tersebut dapat dikarenakan 

karyawan merasa kurang lingkungan pekerjaan yang kurang kondusif sehingga 

merasa terganggu dalam menyelesaikan pekerjaaanya.  

Tabel 4.7 

Seberapa akrab hubungan anda dengan karyawan antar bagian/lintas unit 

kerja 

Indikator Skor F  persen Skor x Frek Kategori 

Sangat Akrab 5 46 39,32 % 230 

Akrab 

Akrab 4 51 43,59 % 204 

Kurang Akrab 3 20 17,09 % 60 

Tidak Akrab 2 0 0,00 % 0 

Sangat Tidak Akrab 1 0 0,00 % 0 

Total  117 100 % 494 

   84,44 % 

Sumber: Hasil Olah Kuesioner April 2019 

 Berdasarkan tabel 4.7 di atas menunjukan bahwa secara garis besar 

karyawan beranggapan memiliki hubungan yang akrab dengan karyawan lainnya 

antar bagian/lintas unit kerja di Bank bjb Cabang Soreang Kabupaten Bandung. 

Hal ini dikarenakan di Bank bjb Cabang Soreang Kabupaten Bandung sangat 

menekankan kepada setiap karyawan agar mampu bekerjasama antar setiap 

karyawan antar bagian/lintas unit kerja agar mendukung setiap pekerjaan dengan 

baik, oleh karena itu dapat terjalin hubungan yang baik antar karyawan karena 
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adanya komunikasi. Namun pada kenyataannya beberapa karyawan masih ada 

yang merasa kurang akrab, hal tersebut dapat dikarenakan adanya permaslaah 

pribadi antar karyawan, kurangnya kemampuan karyawan dalam bersosialisasi, 

kurangnya kerjasama karyawan, atau karena karyawan tersebut merupakan 

karyawan baru sehingga membutuhkan waktu untuk menjalin hubungan yang 

akrab antar karyawan di Bank bjb Cabang Soreang Kabupaten Bandung. 

Tabel 4.8 

Seberapa sering rekan kerja anda membantu menyelesaikan pekerjaan anda 

Indikator Skor F  % Skor x Frek Kategori 

Sangat Sering 5 47 40,17 % 235 

Sangat 

Sering 

Sering 4 41 35,04 % 164 

Kurang Sering 3 19 16,24 % 57 

Tidak Sering 2 9 7,69 % 18 

Sangat Tidak Sering 1 1 0,85 % 1 

Total 
 117 100 % 320 

   81,20 % 

Sumber: Hasil Olah Kuesioner April 2019 

 Berdasarkan tabel 4.8 di atas menunjukan bahwa secara garis besar 

karyawan beranggapan sangat sering membantu rekan kerja ketika rekan kerja 

membutuhkan bantuan dalam menyelesaikan pekerjaan. Hal tersebut dikarenakan 

Bank bjb Cabang Soreang Kabupaten Bandung  sangat menekankan kepada setiap 

karyawan agar mampu bekerjasama dalam pekerjaan. Namun pada kenyataannya 

sebagian karyawan merasa kurang sering, tidak sering, dan sangat tidak sering 

dalam memabntu rekan kerja ketika membutuhkan bantuan dalam pekerjaan. Hal 

tersebut dapat diakrenakan pekerjaan yang menjadi tanggungjawab karyawan 

tersebut masih banyak sehingga sulit mereka merasa sulit untuk membantu 

karyawan lain yang membutuhkan bantuan dalam menyelesaikan pekerjaan.  
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Tabel 4.9 

Seberapa menyenangkannya lingkungan kerja anda 

Indikator Skor F  % Skor x Frek Kategori 

Sangat Menyenangkan 5 26 22,22 % 130 

Menyenangkan 

Menyenangkan 4 47 40,17 % 188 

Kurang Menyenangkan 3 26 22,22 % 78 

Tidak Menyenangkan 2 12 10,26 % 24 

Sangat Tidak Menyenangkan 1 6 5,13 % 6 

Total 
 117 100 % 426 

   72,82 % 

Sumber: Hasil Olah Kuesioner April 2019 

 Berdasarkan tabel 4.9 di atas menunjukan bahwa secara garis besar 

karyawan beranggapan lingkungan kerja di Bank bjb Cabang Soreang Kabupaten 

Bandung cukup menyenangkan. Hal tersebut dikarenakan adanya budaya 

organisasi yang menjalin kekeluargaan sesama karyawan sehingga terciptanya 

lingkungan kerja yang kondusif dalam mendukung pekerjaan. Namun pada 

kenyataannya masih terdapat beberapa karyawan yang merasa kurang senang 

dengan lingkungan kerja di Bank bjb Cabang Soreang Kabupaten Bandung. Hal 

tersebut dapat dikarenakan lingkungan kerja yang kurang sesuai dengan karakter 

karyawan tersebut atau dikarenakan faktor pekerjaan itu sendiri yang membuat 

karyawan merasa kurang nyaman.  

Tabel 4.10 

Seberapa semangatkah anda untuk bertemu dengan rekan kerja lain 

Indikator Skor F  % Skor x Frek Kategori 

Sangat Semangat 5 46 39,32 % 230 

Semangat 

Semangat 4 51 43,59 % 204 

Kurang Semangat 3 20 17,09 % 60 

Tidak Semangat 2 0 0,00 % 0 

Sangat Tidak Semangat 1 0 0,00 % 0 

Total 
 117 100 % 494 

   84,44 % 

Sumber: Hasil Olah Kuesioner April 2019 

 Berdasarkan tabel 4.10 di atas menunjukan bahwa secara garis besar 

karyawan merasa semangat untuk bertemu dengan rekan kerja lain. Hal ini dapat 
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dikarenakan adanya hubungan baik yang terjalin antar karyawan di Bank bjb 

Cabang Soreang Kabupaten Bandung, sehingga adanya rasa semangat jika 

bertemu dengan rekan kerja lainnya. Rasa semangat bertemu rekan kerja akan 

berdampak pada antusias karyawan untuk selalu hadir kerja sehingga aktivitas 

operasional dapat tetap berjalan dengan baik. Namun pada kenyataannya masih 

terdapat beberapa karyawan juga yang merasa kurang semangat bertemu dengan 

rekan kerja. Hal ini dapat dikarenakan hubungan personal yang kurang baik antar 

karyawan sehingga mengurangi antusias karyawan untuk bertemu dengan rekan 

kerja yang lain. 

Tabel 4.11 

Seberapa banyak anda ingin ikut andil dalam setiap pencapaian target 

perusahaan 

Indikator Skor F  % Skor x Frek Kategori 

Sangat Banyak 5 50 42,74 % 250 

Banyak 

Banyak 4 61 52,14 % 244 

Kurang Banyak 3 6 5,13 % 18 

Tidak Banyak 2 0 0,00 % 0 

Sangat Tidak Banyak 1 0 0,00 % 0 

Total 
 117 100 % 512 

   87,52 % 

  Sumber: Hasil Olah Kuesioner April 2019 

 Berdasarkan tabel 4.11 di atas menunjukan bahwa secara garis besar 

karyawan memiliki keinginan yang banyak untuk turut andil dalam setiap 

pencapain target perusahaan. Tingginya keinginan untuk ikut andil dalam 

pencapain target perusahaan menggambarkan tingginya komitmen karyawan 

terhadap organisasi. Hal ini dapat dikarenakan karyawan ingin menunjukan 

prestasi kerjanya sehinga berdampak pada jejang karir yang lebih menjanjikan, 

serta biasanya dikarenakan keinginan mendapatkan bonus dari perusahaan. 

Namun pada kenyataannya masih terdapat beberapa karyawan yang merasa 
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kurang banyak andil dalam pencapaian target perusahaan. Hal tersebut dapat 

diakrenakan rendahnya bonus yang diberikan perusahaan atau kurangnya 

komitmen karyawan terhadap organisasi.  

 Di bawah ini juga akn disajikan rekapitulasi nilai total skor jawaban 

responden atas seluruh pertanyaan-pertanyaan mengenai workplace fun yaitu 

sebagai berikut : 

Tabel 4.12 

Rekapitulasi Workplace fun Pada Bank bjb Cabang Soreang Kabupaten 

Bandung 

Pertanyaan Skor  % Kategori 

Seberapa nyamankan anda berada di 

lingkungan kerja saat ini  
426 72,82 % Nyaman 

Seberapa menyenangkankah lingkungan 

pekerjaan anda dalam menyelesaikan 

pekerjaan 

444 75,90 % Menyenangkan 

Seberapa akrab hubungan anda dengan 

karyawan antar bagian / lintas unit kerja 
494 84,44 % Akrab 

Seberapa sering rakan kerja anda membantu 

menyelesaikan pekerjaan anda 
475 81,20 % Sangat Sering 

Seberapa menyenangkannya lingkungan kerja 

anda 
426 72,82 % Menyenangkan 

Seberapa semangatkah anda untuk bertemu 

dengan rekan kerja lain 
494 84,44 % Semangat 

Seberapa banyak ingin ikut andil anda dalam 

setiap pencapaian target perusahaan 
512 87,52 % Banyak 

Rata-Rata 467 79,88 % Baik 

   Sumber: Hasil Olah Kuesioner April 2019 

 Berdasarkan tabel 4.12 di atas menunjukan bahwa workplace fun di Bank 

bjb Cabang Soreang Kabupaten Bandung termasuk dalam kategori baik, dimana 

secara garis besar karyawan Bank bjb Cabang Soreang Kabupaten Bandung telah 

memberikan jawaban yang positif di dalam menjawab pertanyaan mengenai 

workplace fun di Bank bjb Cabang Soreang Kabupaten Bandung. Berkaitan 

dengan kondisi kerja di Bank bjb Cabang Soreang Kabupaten Bandung, secara 

garis besar karyawan merasa nyaman dengan lingkungan kerja di Bank bjb 
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Cabang Soreang Kabupaten Bandung. Karyawan juga merasa lingkungan kerja di 

Bank bjb Cabang Soreang Kabupaten Bandung  cukup menyenangkan dalam 

mendukung pekerjaan.  

 Berkaitan dengan keterlibatan pegawai di Bank bjb Cabang Soreang 

Kabupaten Bandung menunjukan bahwa hubungan yang dimiliki antar karyawan 

bagian/lintas unit kerja di Bank bjb Cabang Soreang Kabupaten Bandung juga 

cukup akrab. Karyawan juga sangat sering membantu rekan kerja ketika rekan 

kerja membutuhkan bantuan dalam menyelesaikan pekerjaan. Hal tersebut 

dikarenakan Bank bjb Cabang Soreang Kabupaten Bandung sangat menekankan 

kepada setiap karyawan agar mampu bekerjasama dalam pekerjaan 

 Berkaitan dengan persepsi karyawan di Bank bjb Cabang Soreang 

Kabupaten Bandung menunjukan bahwa secara garis besar karyawan beranggapan 

lingkungan kerja di Bank bjb Cabang Soreang Kabupaten Bandung cukup 

menyenangkan. Selian itu berkaitan dengan motivasi kerja karyawan di Bank bjb 

Cabang Soreang Kabupaten Bandung secara garis besar karyawan merasa 

semangat untuk bertemu dengan rekan kerja lain. Karyawan juga memiliki 

keinginan yang banyak untuk turut andil dalam setiap pencapain target 

perusahaan.  

 Namun hasil penelitian ini juga menunjukan masih adanya beberapa 

pertanyaan yang memiliki nilai terendah di bawah skor rata-rata. Artinya, 

meskipun workplace fun di Bank bjb Cabang Soreang Kabupaten Bandung 

termasuk dalam kategori baik, namun masih menunjukan adanya kelemahan yang 

masih harus dibenahi. Hal tersebut berkaitan dengan masiha dnaya karyawan yang 
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merasa kurang nyaman bekerja di Bank bjb Cabang Soreang Kabupaten Bandung 

dan karyawan yang merasa lingkungan kerja di Bank bjb Cabang Soreang 

Kabupaten Bandung kurang menyenangkan dalam mendukung karyawan untuk 

menyelesaikan pekerjaannya salah satu alasannya adalah ada sebagian karyawan 

yang begekrja di Bank bjb Cabang Soreang berdomisili jauh dari tempat 

bekerjanya. Yang mengakibatkan karyawan sudah kelelahan untuk jarak tempuh 

sebelum memulai bekerja.   

4.4 Hasil Analisis Terkait Kinerja Karyawan Bank bjb Cabang Soreang 

Kabupaten Bandung  

Variabel kinerja karyawan terdiri dari 10 butir pernyataan yang terbagi ke 

dalam 6 indikator, yaitu indikator kualitas kerja terdiri dari 2 pernyataan, indikator 

kuantitas kerja terdiri dari 2 pernyataan, indikator pengetahuan terdiri dari 2 

pernyataan, indikator keandalan terdiri dari 2 pernyataan, indikator kehadiran 

terdiri dari 1 pernyataan, dan indikator bekerjasama terdiri dari 1 pernyataan. 

Berikut ini akan disajikan dan dijelaskan kecenderungan jawaban dari responden 

terhadap variabel kinerja karyawan dengan pendekatan distribusi frekuensi dan 

persentase : 
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Tabel 4.13 

Seberapa seringkah anda mendapatkan penghargaan atas pencapaian target 

kerja anda selama ini 

Indikator Skor F  % Skor x Frek Kategori 

Sangat Sering 5 17 14,53 % 85 

Sering 

Sering 4 52 44,44 % 208 

Kurang Sering 3 22 18,80 % 66 

Tidak Sering 2 15 12,82 % 30 

Sangat Tidak Sering 1 11 9,40 % 11 

Total 
 117 100 % 400 

   68,38 % 

Sumber: Hasil Olah Kuesioner April 2019 

 Berdasarkan tabel 4.13 di atas menunjukan bahwa secara garis besar 

karyawan sering mendapatkan penghargaan dari perusahaan atas pendapaian 

target kerja. Bank bjb Cabang Soreang Kabupaten Bandung dalam hal ini 

memberikan penghargaan kepada karyawan yang berprestasi kerja khususnya 

untuk karyawan yang mencapai target pekerjaan. Hal ini dapat dikarenakan 

penghargaan merupakan salah satu bentuk kepedulian perusahaan terhadap kinerja 

karyawan sehingga dengan adanya penghargaan karyawan dapat lebih termotivasi 

dan memtoivasi karyawan lainnya untuk meningkatkan kinerjanya. Namun pada 

kenyataannya masih terdapat beberapa karyawan juga yang merasa bahwa 

perusahaan kurang adil dalam memberikan pengarhagaan kepada karyawan yang 

berprestasi. Masih terdapat beberapa karyawan yang merasa kurang dihargai atas 

pencapai target kinerjanya.  
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Tabel 4.14 

Seberapa seringkah anda mendapatkan teguran dari atasan atas kelalaian 

anda dalam mengerjakan pekerjaan kantor 

Indikator Skor F  % Skor x Frek Kategori 

Sangat Tidak Sering  5 24 20,51 % 120 

Sering 

Tidak Sering 4 67 57,26 % 268 

Kurang Sering 3 17 14,53 % 51 

Sering 2 6 5,13 % 12 

Sangat Sering 1 3 2,56 % 3 

Total 
 117 100 % 454 

   77,61 % 

Sumber: Hasil Olah Kuesioner April 2019 

 Berdasarkan tabel 4.14 di atas menunjukan bahwa secara garis besar 

karyawan jarang mendapatkan teguran dari atasan atas kelalaian dalam 

mengerjakan pekerjaan kantor. Artinya karyawan berusaha untuk bersungguh-

sungguh dalam menyelesaikan pekerjaannya sesuai dengan standar dan target 

yang ditetapkan perusahaan. Namun pada kenyataannya masih terdapat beberapa 

karyawan juga yang sering mendapatkan teguran dari atasan atas kelalaian dalam 

mengerjakan pekerjaan kantor. Hal tersebut dapat dikarenakan karyawan sudah 

merasa jenuh dengan pekerjaannya, banyak jumlah pekerjaan dan ketidaksesuaian 

waktu penyelesaian kerja, atau adnaya kenginan karyawan untuk segera pindah 

kerja, hal tersebut membuat karyawan menjadi lalai dalam mengerjakan 

pekerjaannya.  
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Tabel 4.15 

Seberapa sering Bank bjb memberikan kesempatan anda untuk mengikuti 

pelatihan 

Indikator Skor F  % Skor x Frek Kategori 

Sangat Sering 5 46 39,32 % 230 

Sering 

Sering 4 47 40,17 % 188 

Kurang Sering 3 24 20,51 % 72 

Tidak Sering 2 0 0,00 % 0 

Sangat Tidak Sering 1 0 0,00 % 0 

Total 
 117 100 % 490 

   83,76 % 

Sumber: Hasil Olah Kuesioner April 2019 

 Berdasarkan tabel 4.15 di atas menunjukan bahwa secara garis besar 

karyawan sering mengikuti pelatihan yang diberikan Bank bjb Cabang Soreang 

Kabupaten Bandung. Bank bjb Cabang Soreang Kabupaten Bandung mengadakan 

pelatihan kepada karyawannya terutama kepada karyawan yang masih baru, hal 

tersebut bertujuan untuk meningkatkan kompetensi yang dimiliki karyawan 

sehingga mampu menunjang kinerja karyawan. Nmaun pada kenyataannya masih 

terdapat beberapa karyawan juga yang merasa bahwa pelatihan yang diadakan 

Bank bjb Cabang Soreang Kabupaten Bandung belum dilakukan secara berkala 

dan menyeluruh kepada semua karyawan.  

Tabel 4.16 

Seberapa seringkah anda tidak menyelesaiakan pekerjaan kantor 

Indikator Skor F  % Skor x Frek Kategori 

Sangat Tidak Sering  5 30 25,64 % 150 

Tidak 

Sering 

Tidak Sering  4 56 47,86 % 224 

Kurang Sering 3 18 15,38 % 54 

Sering 2 11 9,40 % 22 

Sangat Sering 1 2 1,71 % 2 

Total 
 117 100 % 452 

   77,26 % 

Sumber: Hasil Olah Kuesioner April 2019 

 Berdasarkan tabel 4.16 di atas menunjukan bahwa secara garis besar 

karyawan jarang tidak menyelesaikan pekerjaan. Hal tersebut dikarenakan jika 
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pekerjaan yang menjadi tanggungajwabnya tidak diselesaikan, maka karyawan 

akan mendaptkan teguran atau sanksi dari atasan. Namun pada kenyataannya 

masih terdapat beberapa karyawan juga yang tidak menyelesaikan pekerjaan yang 

menjadi tanggungajawabnya. Hal tersebut dapat dikarenakan banyaknya jumlah 

pekerjaan, ketidaksesuaian waktu penyelesaian pekerjaan, keingin karyawan 

untuk pindah kerja, dan lainnya, sehingga karyawan tidak maskimal dalam 

menyelesaikan pekerjaannya.  

Tabel 4.17 

Seberapa pahamkah anda dengan pekerjaan yang atasan berikan 

Indikator Skor F  % Skor x Frek Kategori 

Sangat Paham 5 46 39,32 % 230 

Paham 

Paham 4 51 43,59 % 204 

Kurang Paham 3 20 17,09 % 60 

Tidak Paham 2 0 0,00 % 0 

Sangat Tidak Paham 1 0 0,00 % 0 

Total 
 117 100 % 494 

   84,44 % 

Sumber: Hasil Olah Kuesioner April 2019 

 Berdasarkan tabel 4.17 di atas menunjukan bahwa secara garis besar 

karyawan paham dengan pekerjaan yang atasan berikan. Hal tersebut dikarenakan 

atasan memberikan pekerjaan yang sudah menjadi tanggungjawabnya, sehingga 

karyawan memahami dengan baik pekerjaan yang diberikan oleh atasan. Namun 

pada kenyataannya masih terdapat beberapa karyawan juga yang kurang paham 

dengan pekerjaan yang diberikan atasan. Hal tersebut dapat diakrenakan pekerjaan 

yang diberikan atasan tidak sesuai dengan job description karyawan dan 

kurangnya atasan dalam memberikan arahan atau penjelasan terkait gambaran 

pekerjaan yang diberikan kepada karyawan.  
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Tabel 4.18 

Seberapa sesuai pekerjaan di Bank bjb dengan latar belakang pendidikan 

anda 

Indikator Skor F  % Skor x Frek Kategori 

Sangat Sesuai 5 22 18,80 % 110 

Sesuai 

Sesuai 4 52 44,44 % 208 

Kurang Sesuai 3 19 16,24 % 57 

Tidak Sesuai 2 16 13,68 % 32 

Sangat Tidak Sesuai 1 8 6,84 % 8 

Total 
 117 100 % 415 

   70,94 % 

Sumber: Hasil Olah Kuesioner April 2019 

 Berdasarkan tabel 4.18 di atas menunjukan bahwa secara garis besar 

karyawan merasa sudah pekerjaan yang menjadi tanggungjawabnya sudah sesuai 

dengan latar belakang pendidikannya. Kesesuaian penempatan karyawan layar 

sesuai dengan latar pendidikannya akan sangat berpengaruh terhadap kompetensi 

akryawan tersebut dalam menyelesaikan tugas dan tanggujawab pekerjaannya. 

Namun pada kenyataannya masih terdapat juga beberapa karyawan yang meraa 

jabatan yang mereka miliki tidak sesuai dengan latar belakng pendidikan yang 

mereka miliki. Hal tersebut dapat berdampak pada kurangnya kemampuan 

karyawan dalam menyelesaikan pekerjaan yang menajdi tanggungajwabnya.  

Tabel 4.19 

Seberapa sesuaikah pekerjaan anda dengan SOP yang kantor berikan 

Indikator Skor F % Skor x Frek Kategori 

Sangat Sesuai 5 40 34,19 % 200 

Sesuai 

Sesuai 4 58 49,57 % 232 

Kurang Sesuai 3 19 16,24 % 57 

Tidak Sesuai 2 0 0,00 % 0 

Sangat Tidak Sesuai 1 0 0,00 % 0 

Total 
 117 100 % 489 

   83,59 % 

Sumber: Hasil Olah Kuesioner April 2019 

 Berdasarkan tabel 4.19 di atas menunjukan bahwa secara garis besar 

karyawan dalam menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan standar operasional 
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prosedur yang ditetapkan oleh Bank bjb Cabang Soreang Kabupaten Bandung. 

Standar operasional prosedur yang dibuat bertujuan sebagai pedoman karyawan 

untuk bekerja dengan efketif dan efisien. Namun pada kenyataannya masih 

terdapat juga beberapa karyawan yang dalam bekerja masih kurang sesuai dengan 

standar operasional prosedur yang ditetapkan oleh Bank bjb Cabang Soreang 

Kabupaten Bandung. Hal ini menunjukan masih adanya karyawan yang tidak 

patuh terhadap ketentuan yang ditetapkan oleh Bank bjb Cabang Soreang 

Kabupaten Bandung. 

Tabel 4.20 

Seberapa sering anda mendapat bonus atas pekerjaan yang anda capai 

Indikator Skor F  % Skor x Frek Kategori 

Sangat Sering 5 17 14,53 % 85 

Sering 

Sering 4 52 44,44 % 208 

Kurang Sering 3 22 18,80 % 66 

Tidak Sering 2 15 12,82 % 30 

Sangat Tidak Sering 1 11 9,40 % 11 

Total 
 117 100 % 400 

   68,38 % 

Sumber: Hasil Olah Kuesioner April 2019 

 Berdasarkan tabel 4.20 di atas menunjukan bahwa secara garis besar 

karyawan sering mendapatkan bonus atas target pekerjaan yang dicapai. Secara 

garis besar bonus karyawan yang sering mendapatkan kredit seperti bagian kredit, 

karyawan yang mencapai target nasabah kredit akan mendapatkan bonus. Bonus 

digunakan oleh perusahaan sebagai salah satu acuan untuk memtoivasi karyawan 

agar lebih giat dalam bekerja. Namun pada kenyataannya masih terdapat juga 

beberapa karyawan yang beranggapan bahwa perusahaan tidak menerapkan bonus 

kepada semua bagian atau divisi di perusahaan. Hal tersebut membuat karyawan 
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di bagian lain merasa iri terhadap bonus yang diberikan kepada karyawan di 

bagian lainnya, hal ini juga dapat berdampak pada menurunnya kinerja karyawan.  

Tabel 4.21 

Seberapa seringkah anda terlambat datang ke kantor 

Indikator Skor F % Skor x Frek Kategori 

Sangat Tidak Sering  5 29 24,79 % 145 

Tidak 

Sering 

Tidak Sering  4 60 51,28 % 240 

Kurang Sering 3 21 17,95 % 63 

Sering 2 5 4,27 % 10 

Sangat Sering 1 2 1,71 % 2 

Total 
 117 100 % 460 

   78,63 % 

  Sumber: Hasil Olah Kuesioner April 2019 

 Berdasarkan tabel 4.21 di atas menunjukan bahwa secara garis besar 

karyawan jarang terlambat datang ke kantor. Perusahaan sudah menetapkan 

standar waktu seperti jam masuk kerja, jam istirahat, dan jam pulang kerja. Jam 

masuk kerja yang ditentukan pukul 08.00, karyawan yang terlambat dianggap 

tidak hadir atau absen. Karyawan yang sering datang terlambat akan mendaptkan 

sanksi berupa teguran dan tidak mendapatkan insentif kehadiran. Namun pada 

kenyataannya masih terdapat karyawan yang datang masuk kerja terlambat. Hal 

tersebut dapat dikarenakan jarak antara kantor dengan rumah yang jauh atau 

kondisi jalanan yang macet. Selain itu karyawan yang sering datang terlambat 

juga dapat disebabkan oleh karyawan tersebut mengikuti test atau interview 

terlebih ditempat lain, biasanya karyawan yang memiliki keinginan untuk pindah 

kerja.  
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Tabel 4.22 

Seberapa senangkah anda melakukan pekerjaan secara team 

Indikator Skor F  % Skor x Frek Kategori 

Sangat Senang 5 33 28,21 % 165 

Senang 

Senang 4 63 53,85 % 252 

Kurang Senang 3 21 17,95 % 63 

Tidak Senang 2 0 0,00 % 0 

Sangat Tidak Senang 1 0 0,00 % 0 

Total 
 117 100 % 480 

   82,05 % 

Sumber: Hasil Olah Kuesioner April 2019 

 Berdasarkan tabel 4.22 di atas menunjukan bahwa secara garis besar 

karyawan merasa senang melakukan pekerjaan secara team. Hal ini juga 

merupakan tuntutan perusahan agar karyawan mampu bekerja baik secara 

individu atau team. Perusahaan mewajibkan setiap karyawan mampu bekerjasama 

dengan karaywan di bagian atau unit kerja lainnya. Namun pada kenyataannya 

masih terdapat juga beberapa karyawan yang kurang senang bekerja secara team. 

Hal tersebut dapat dikarenakan karakter karyawan lebih cenderung individual atau 

adanya hubungan yang kurang harmonis antar karyawan. 

 Di bawah ini juga akn disajikan rekapitulasi nilai total skor jawaban 

responden atas seluruh pertanyaan-pertanyaan mengenai kinerja karyawan yaitu 

sebagai berikut : 
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Tabel 4.23 

Rekapitulasi Kinerja Karyawan Pada Bank bjb Cabang Soreang Kabupaten 

Bandung 

Pertanyaan Skor % Kategori 

Seberapa seringkah anda mendapatkan 

penghargaan atas pencapaian target kerja anda 

selama ini 

400 68,38 % Sering 

Seberapa seringkah anda mendapatkan 

teguran dari atasan atas kelalaian anda dalam 

mengerjakan pekerjaan kantor 

454 77,61 % Tidak Sering 

Seberapa sering Bank bjb memberikan 

kesempatan anda untuk mengikuti pelatihan 
490 83,76 % Sering 

Seberapa seringkah anda tidak 

menyelesaiakan pekerjaan kantor 
452 77,26 % Tidak Sering 

Seberapa pahamkah anda dengan pekerjaan 

yang atasan berikan 
494 84,44 % Paham 

Seberapa sesuai pekerjaan di Bank bjb dengan 

latar belakang pendidikan anda 
415 70,94 % Sesuai 

Seberapa sesuaikah pekerjaan anda dengan 

SOP yang kantor berikan 
489 83,59 % Sesuai 

Seberapa sering anda mendapat bonus atas 

pekerjaan yang anda capai 
400 68,38 % Sering 

Seberapa seringkah anda terlambat datang ke 

kantor 
460 78,63 % Tidak Sering 

Seberapa senangkah anda melakukan 

pekerjaan secara team 
480 82,05 % Senang 

Rata-Rata 453,4 77,50 %  

    Sumber: Hasil Olah Kuesioner April 2019 

 Berdasarkan tabel 4.23 di atas menunjukan bahwa kinerja karyawan di 

Bank bjb Cabang Soreang Kabupaten Bandung termasuk dalam kategori baik, 

dimana secara garis besar karyawan Bank bjb Cabang Soreang Kabupaten 

Bandung telah memberikan jawaban yang positif di dalam menjawab pertanyaan 

mengenai kinerja karyawan di Bank bjb Cabang Soreang Kabupaten Bandung. 

Berkaitan dengan kualitas kerja karyawan di Bank bjb Cabang Soreang 

Kabupaten Bandung , secara garis besar karyawan sering mendapatkan 

penghargaan dari perusahaan atas pendapaian target kerja. Bank bjb Cabang 

Soreang Kabupaten Bandung dalam hal ini memberikan penghargaan kepada 

karyawan yang berprestasi kerja khususnya untuk karyawan yang mencapai target 
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pekerjaan. Selain itu karyawan juga jarang mendapatkan teguran dari atasan atas 

kelalaian dalam mengerjakan pekerjaan kantor. Artinya karyawan berusaha untuk 

bersungguh-sungguh dalam menyelesaikan pekerjaannya sesuai dengan standar 

dan target yang ditetapkan perusahaan 

 Berkaitan dengan kuantitas kerja karaywan di Bank bjb Cabang Soreang 

Kabupaten Bandung menunjukan bahwa karyawan sering mengikuti pelatihan 

yang diberikan Bank bjb Cabang Soreang Kabupaten Bandung. Bank bjb Cabang 

Soreang Kabupaten Bandung mengadakan pelatihan kepada karyawannya 

terutama kepada karyawan yang masih baru, hal tersebut bertujuan untuk 

meningkatkan kompetensi yang dimiliki karyawan sehingga mampu menunjang 

kinerja karyawan. Selain itu karyawan juga jarang yang tidak menyelesaikan 

pekerjaan. Hal tersebut dikarenakan jika pekerjaan yang menjadi 

tanggungajwabnya tidak diselesaikan, maka karyawan akan mendaptkan teguran 

atau sanksi dari atasan. 

 Berkaitan dengan pengetahuan karyawan di Bank bjb Cabang Soreang 

Kabupaten Bandung  menunjukan bahwa secara garis besar karyawan paham 

dengan pekerjaan yang atasan berikan. Selain itu karyawan merasa sudah 

pekerjaan yang menjadi tanggungjawabnya sudah sesuai dengan latar belakang 

pendidikannya. Kesesuaian penempatan karyawan layar sesuai dengan latar 

pendidikannya akan sangat berpengaruh terhadap kompetensi akryawan tersebut 

dalam menyelesaikan tugas dan tanggujawab pekerjaannya. 

 Berkaitan dengan keandalan karyawan di Bank bjb Cabang Soreang 

Kabupaten Bandung menunjukan bahwa secara garis besar karyawan dalam 
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menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan standar operasional prosedur yang 

ditetapkan oleh Bank bjb Cabang Soreang Kabupaten Bandung. Standar 

operasional prosedur yang dibuat bertujuan sebagai pedoman karyawan untuk 

bekerja dengan efketif dan efisien. Selain itu juga karyawan sering mendapatkan 

bonus atas target pekerjaan yang dicapai. Secara garis besar bonus karyawan yang 

sering mendapatkan kredit seperti bagian kredit, karyawan yang mencapai target 

nasabah kredit akan mendapatkan bonus. Bonus digunakan oleh perusahaan 

sebagai salah satu acuan untuk memtoivasi karyawan agar lebih giat dalam 

bekerja. 

 Berkaitan dengan kehadiran karyawan di Bank bjb Cabang Soreang 

Kabupaten Bandung  menunjukan bahwa secara garis besar karyawan jarang 

terlambat datang ke kantor. Perusahaan sudah menetapkan standar waktu seperti 

jam masuk kerja, jam istirahat, dan jam pulang kerja. Jam masuk kerja yang 

ditentukan pukul 08.00, karyawan yang terlambat dianggap tidak hadir atau absen. 

Karyawan yang sering datang terlambat akan mendaptkan sanksi berupa teguran 

dan tidak mendapatkan insentif kehadiran. Berkaitan dengan kerjasama karyawan 

di Bank bjb Cabang Soreang Kabupaten Bandung  menunjukan bahwa karyawan 

merasa senang melakukan pekerjaan secara team. Hal ini juga merupakan tuntutan 

perusahan agar karyawan mampu bekerja baik secara individu atau team. 

Perusahaan mewajibkan setiap karyawan mampu bekerjasama dengan karaywan 

di bagian atau unit kerja lainnya. 

 Namun hasil penelitian ini juga menunjukan masih adanaya beberapa 

pertanyaan yang memiliki nilai terendah di bawah skor rata-rata. Artinya, 
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meskipun kinerja karyawan di Bank bjb Cabang Soreang Kabupaten Bandung  

termasuk dalam kategori baik, namun masih menunjukan adanya kelemahan yang 

masih harus dibenahi. Hal tersebut berkaitan dengan perusahaan kurang dalam 

menmberikan penghargaan atau bonus kepada karyawan yang berprestasi kerja di 

semua unit kerja. Sleian itu masih adnaya karyawan yang tidak mnyelesaikan 

pekerjaan yang menjadi tanggungjawabnya, serta penempatan jabatan karyawan 

masih ada yang tidak sesuai dengan latar belakang pendidikannya.  

4.5 Hasil Analisis Terkait Turnover intention Karyawan Bank bjb Cabang 

Soreang Kabupaten Bandung  

Variabel turnover intention terdiri dari 7 butir pernyataan yang terbagi ke 

dalam 3 indikator, yaitu indikator konteksual terdiri dari 3 pernyataan, indikator 

sikap kerja terdiri dari 3 pernyataan, dan indikator tanggungjawab terdiri dari 1 

pernyataan. Berikut ini akan disajikan dan dijelaskan kecenderungan jawaban dari 

responden terhadap variabel turnover intention dengan pendekatan distribusi 

frekuensi dan persentase: 
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Tabel 4.24 

Seberapa seringkah anda mendapatkan tawaran pekerjaan yang lebih 

menarik 

Indikator Skor F  % Skor x Frek Kategori 

Sangat Tidak Sering 5 17 14,53 % 85 

Tidak 

Sering 

Tidak Sering 4 52 44,44 % 208 

Kurang Sering 3 23 19,66 % 69 

Sering 2 17 14,53 % 34 

Sangat Sering 1 8 6,84 % 8 

Total  117 100 % 404 

    69,06 persen 

Sumber: Hasil Olah Kuesioner April 2019 

Berdasarkan tabel 4.24 di atas menunjukan bahwa secara garis besar 

karyawan jarang mendapatkan tawaran pekerjaan yang lebih menarik dari 

pekerjaan yang mereka miliki saat ini. Hal ini dikarenakan karyawan tersebut 

tidak mencari informasi lowongan pekerjaan lain yang lebih baik dari pekerjaan 

saat ini. Namun pada kenyataannya masih terdapat juga beberapa karyawan yang 

mendapatkan panggilan kerja dari perusahaan lainnya. Perusahaan yang 

cenderung tidak puas dengan pekerjaan yang mereka miliki baik dari sisi 

pekerjaan atau pendapatan, cencerung akan mencari pekerjaan lain yang lebih 

baik dari pekerjaan yang mereka miliki saat ini.  

Tabel 4.25 

Seberapa besarkah rasa tidak nyaman anda dengan lingkungan kerja yang 

sekarang 

Indikator Skor F  % Skor x Frek Kategori 

Sangat Tidak Besar 5 25 21,37 % 125 

Tidak Besar 

Tidak Besar 4 45 38,46 % 180 

Kurang Besar 3 25 21,37 % 75 

Besar 2 14 11,97 % 28 

Sangat Besar 1 8 6,84 % 8 

Total 
 117 100 % 416 

   71,11 persen 

Sumber: Hasil Olah Kuesioner April 2019 

Berdasarkan tabel 4.25 di atas menunjukan bahwa secara garis besar 

karyawan merasa nyaman dengan lingkungan kerja di Bank bjb Cabang Soreang 



97 
 

Kabupaten Bandung. Hal ini dikarenakan sebagian karyawan merasa menacari 

pekerjaan merupakan hal yang tidak mudah. Namun pada kenyataannya masih 

terdapat juga beberapa karyawan yang merasa tidak nyaman dengan lingkungan 

kerja di Bank bjb Cabang Soreang Kabupaten Bandung. Hal ini dapat dikarenakan 

faktor penempatan posisi jabatan yang tidak sesuai dengan latar belakang 

pendidikan atau kompetensi yabng mereka miliki, kondisi lingkungan kerja yang 

dianggap kurang nyaman, atau faktor pendapatan yang dirasa masih kurang 

memadai.  

Tabel 4.26 

Seberapa sesuaikah pekerjaan anda saat ini dengan kompetensi diri 

Indikator Skor F  % Skor x Frek Kategori 

Sangat Sesuai 5 23 19,66 % 115 

Sesuai 

Sesuai 4 46 39,32 % 184 

Kurang Sesuai 3 21 17,95 % 63 

Tidak Sesuai 2 18 15,38 % 36 

Sangat Tidak Sesuai 1 9 7,69 % 9 

  117 100 % 407 

Total    69,57 % 

Sumber: Hasil Olah Kuesioner April 2019 

Berdasarkan tabel 4.26 di atas menunjukan bahwa secara garis besar 

karyawan merasa sudah pekerjaan yang mereka lakukan saat ini sudah sesuai 

dengan kompetensi yang mereka miliki. Namun pada kanyataannya masih 

terdapat juga beberapa karyawan yang merasa pekerjaan yang mereka lakuakn 

tidak sesuai dengan kompetensi yang mereka miliki. Hal tersebt dapat 

dikarenakan ketidaksesuaian penempatan jabatan yang dilakukan perusahaan 

se[erti tidak sesuai dengan latar belakang pendidikan, kurangnya pengalamn kerja, 

dan lain sebagainya.  
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Tabel 4.27 

Seberapa seringkah anda membandingkan pekerjaan sekarang dengan 

pekerjaan lain 

Indikator Skor F % Skor x Frek Kategori 

Sangat Tidak Sering  5 17 14,53 % 85 

Sering 

Tidak Sering 4 44 37,61 % 176 

Kurang Sering 3 20 17,09 % 60 

Sering 2 23 19,66 % 46 

Sangat Sering 1 13 11,11 % 13 

Total  117 % % 
    64,96 % 

Sumber: Hasil Olah Kuesioner April 2019 

Berdasarkan tabel 4.27 di atas menunjukan bahwa secara garis besar 

karyawan jarang membandingkan pekerjaan yang saat ini mereka miliki sekarang 

dengan pekerjaan lain. Hal ini dapat dikarenakan karyawan sudah merasa nyaman 

dan tidak memiliki keinginan untuk mencari pekerjaan di tempat lain. Namun 

pada kenyataannya masih terdapat juga karyawan yang sering membandingkan 

pekerjaan yang  miliki sekarang dengan pekerjaan lain. Hal ini dapat dikarenakan 

adnaya keinginan karyawan untuk mencapatkan pekerjaan di tempat lain yang 

lebih baik dari pekerjaan yang mereka miliki sekarang. Faktor kenyamanan dalam 

bekerja, pendapatan, dan beban kerja, menjadi beberapa faktor yang dapat 

membuat karyawan memiliki keinginan pindah kerja.  
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Tabel 4.28 

Seberapa banyakkah kebutuhan anda yang terpenuhi dari bekerja di 

pekerjaan sekarang 

Indikator Skor F % Skor x Frek Kategori 

Sangat Banyak 5 24 20,51 % 120 

Banyak 

Banyak 4 54 46,15 % 216 

Kurang Banyak 3 13 11,11 % 39 

Tidak Banyak 2 17 14,53 % 34 

Sangat Tidak Banyak 1 9 7,69 % 9 

Total  117 100 % 418 

    71,45 persen 

Sumber: Hasil Olah Kuesioner April 2019 

Berdasarkan tabel 4.28 di atas menunjukan bahwa secara garis besar 

karyawan merasa kebutuhan hidupna sudah terpenuhi dari pendapatan yang 

mereka peroleh dari pekerjaan yang mereka miliki saaat ini. Namun pada 

kenyataannya masih terdapat beberapa karyawan yang masih merasa kurang 

cukup dengan pendapatan yang mereka peroleh saat ini, dikarenakan tingginya 

kebutuhan hidup mereka. Hal tersebut dapat berdampak pada keinginnan 

karyawan untuk mencari pekerjaan dengan pendapatan yang lebih baik dari 

yangmereka peroleh saat ini.  

Tabel 4.29 

Seberapa sesuaikah penghasilan yang anda terima dengan pekerjaan yang 

anda lakukan 

Indikator Skor F  % Skor x Frek Kategori 

Sangat Sesuai 5 17 14,53 % 85 

Sesuai 

Sesuai 4 44 37,61 % 176 

Kurang Sesuai 3 20 17,09 % 60 

Tidak Sesuai 2 23 19,66 % 46 

Sangat Tidak Sesuai 1 13 11,11 % 13 

Total  117 100 % 380 

    64,96 % 

Sumber: Hasil Olah Kuesioner April 2019 

Berdasarkan tabel 4.29 di atas menunjukan bahwa secara garis besar 

karyawan merasa pengahsilan yang mereka terima sudah sesuai dengan pekerjaan 

yang mereka lakukaan saat ini. Bank bjb Cabang Soreang Kabupaten Bandung 
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memberikan standar upah/gaji minimum (UMR) Kota Bandung khususnya kepada 

karyawan baru. Namun pada kenyataannya masih terdapat juga beberapa 

karyawan yang merasa bahwa penghasilan yang mereka peroleh tidak sesuai 

dengan pekerjaan yang mereka lakukan. Hal ini dikarenakan banyakanya jumlah 

pekerjaan atau beban kerja yang cukup tinggi. Ketidaksesuaian penghasilan 

dengan pekerjaan yang dilakukan dapat juga berdampak pada keinginan karyawan 

mencari pekerjaan lain yang memeliki penghasilan yang sesuai dengan pekerjaan 

yang mereka lakukan.  

Tabel 4.30 

Seberapa seringkah keluarga anda meminta untuk segera berhenti bekerja 

Indikator Skor F  % Skor x Frek Kategori 

Sangat Tidak Sering 5 25 21,37 % 125 

Tidak 

Sering 

Tidak Sering 4 44 37,61 % 176 

Kurang Sering 3 23 19,66 % 69 

Sering 2 16 13,68 % 32 

Sangat Sering 1 9 7,69 % 9 

Total  117 100 % 411 

    70,26 % 

Sumber: Hasil Olah Kuesioner April 2019 

Berdasarkan tabel 4.30 di atas menunjukan bahwa secara garis besar 

kayawan tidak diminta oleh keluarganya untuk berhenti bekerja di Bank bjb 

Cabang Soreang Kabupaten Bandung . Hal tersebut dapat diakrenakan keluarga 

merasa sulitnya mencari pekerjaan, oleh karena itu mereka tidak meminta 

karyawan tersebut untuk berhenti bekerja. Namun pada kenyataannya masih 

terdapat juga beberapa karyawan yang diminta berhenti bekerja oleh keluarganya 

dengan berbagai alasan seperti mencari pekerjaan yang lebih baik, mencari 

pekerjaan yang tdaik memeliki unsur riba, dan lain sebagainya.  
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Tabel 4.31 

Rekapitulasi Turnover intention  Pada Bank bjb Cabang Soreang 

Kabupaten Bandung 

Pertanyaan Skor % Kategori 

Seberapa seringkah anda mendapatkan 

tawaran pekerjaan yang lebih menarik 
404 69,06 % Tidak Sering 

Seberapa besarkah rasa tidak nyaman anda 

dengan lingkungan kerja yang sekarang 
416 71,11 % Tidak Besar 

Seberapa sesuaikah pekerjaan anda saat ini 

dengan kompetensi diri 
407 69,57 % Sesuai 

Seberapa seringkah anda membandingkan 

pekerjaan sekarang dengan pekerjaan lain 
380 64,96 % Sering 

Seberapa banyakkah kebutuhan anda yang 

terpenuhi dari bekerja di pekerjaan sekarang 
418 71,45 % Banyak  

Seberapa sesuaikah penghasilan yang anda 

terima dengan pekerjaan yang anda lakukan 
380 64,96 % Sesuai 

Seberapa seringkah keluarga anda meminta 

untuk segera berhenti bekerja 
411 70,26 % Jarang 

Rata-Rata 402 68,77 %  

   Sumber: Hasil Olah Kuesioner April 2019 

 Berdasarkan tabel 4.23 di atas menunjukan bahwa tingkat turnover 

intention  di Bank bjb Cabang Soreang Kabupaten Bandung  termasuk dalam 

kategori baik, dimana secara garis besar karyawan Bank bjb Cabang Soreang 

Kabupaten Bandung telah memberikan jawaban yang positif di dalam menjawab 

pertanyaan mengenai tingkat turnover intention di Bank bjb Cabang Soreang 

Kabupaten Bandung. Berkaitan dengan konteksual menunjukan bahwa karyawan 

jarang mendapatkan tawaran pekerjaan yang lebih menarik dari pekerjaan yang 

mereka miliki saat ini. Hal ini dikarenakan karyawan tersebut tidak mencari 

informasi lowongan pekerjaan lain yang lebih baik dari pekerjaan saat ini. 

Karyawan juga merasa nyaman dengan lingkungan kerja di Bank bjb Cabang 

Soreang Kabupaten Bandung. Hal ini dikarenakan sebagian karyawan merasa 

menacari pekerjaan merupakan hal yang tidak mudah. Selain itu karyawan merasa 

sudah pekerjaan yang mereka lakukan saat ini sudah sesuai dengan kompetensi 

yang mereka miliki. 



102 
 

 Berkaitan dengan sikap kerja karaywan di Bank bjb Cabang Soreang 

Kabupaten Bandung menunjukan bahwa karyawan jarang membandingkan 

pekerjaan yang saat ini mereka miliki sekarang dengan pekerjaan lain. Hal ini 

dapat dikarenakan karyawan sudah merasa nyaman dan tidak memiliki keinginan 

untuk mencari pekerjaan di tempat lain. Karyawan juga merasa kebutuhan 

hidupnya sudah terpenuhi dari pendapatan yang mereka peroleh dari pekerjaan 

yang mereka miliki saaat ini. Selain itu karyawan merasa pengahsilan yang 

mereka terima sudah sesuai dengan pekerjaan yang mereka lakukaan saat ini. 

Bank bjb Cabang Soreang Kabupaten Bandung memberikan standar upah/gaji 

minimum (UMR) Kota Bandung khususnya kepada karyawan baru. Berkaitan 

dengan tanggungjawab karyawan di Bank bjb Cabang Soreang Kabupaten 

Bandung menunjukan bahwa kayawan tidak diminta oleh keluarganya untuk 

berhenti bekerja di Bank bjb Cabang Soreang Kabupaten Bandung. Hal tersebut 

dapat diakrenakan keluarga merasa sulitnya mencari pekerjaan, oleh karena itu 

mereka tidak meminta karyawan tersebut untuk berhenti bekerja. 

 Namun hasil penelitian ini juga menunjukan masih adanya beberapa 

pertanyaan yang memiliki nilai terendah di bawah skor rata-rata. Artinya, 

meskipun tingkat turnover intention di Bank bjb Cabang Soreang Kabupaten 

Bandung termasuk dalam kategori baik, namun masih menunjukan adanya 

kelemahan yang masih harus dibenahi. Hal tersebut berkaitan dengan rasa tidak 

nyaman anda dengan lingkungan kerja dikarenakan maraknya pemuda pemudi 

hijrah yang mulai menganggap dunia perbankan adalah riba. Dari keinginannya 

untuk berhijrah, tidak sedikit karyawan yang mulai tidak nyaman dan merasa 
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sudah tidak sejalan dalam pekerjaannya. Selain itu, kebutuhan yang belum 

terpenuhi juga merupakan salah satu yang memiliki nilai tertinggi. Hal tersebut 

bisa dilihat dari gaya hidup dan gaya berteman sesama karyawan yang mulai 

merasa semakin tinggi. 

4.6 Hasil Analisis Workplace Fun Dalam Menentukan Turnover Intention di 

PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat Dan Banten,Tbk Melalui 

Kinerja Karyawan (Studi Pada Pt. Bank Pembangunan Daerah Jawa 

Barat Dan Banten,Tbk. “Bank Bjb” Kantor Cabang Soreang) 

Pada penelitian ini, peneliti menggunakan metode analisis jalur (Path 

Analysis) untuk menjawab hipotesis penelitian mengenai Pengaruh Workplace fun 

dan Kinerja Karyawan Terhadap Turnover intention Pada Bank bjb Cabang 

Soreang Kabupaten Bandung. Data penelitian diperoleh melalui penyebaran 

kuesioner kepada karyawan Bank bjb Cabang Soreang Kabupaten Bandung. Hasil 

pengukuran data melalui kuesioner untuk variabel bebas yang diteliti berupa data 

ordinal. Untuk memenuhi syarat analisis statistik yang menyebutkan bahwa data 

minimal menggunakan data inverla, maka peneliti melakukan transformasi data 

menggunakan method succsesive interval (MSI). Selanjutnya, analisis Pengaruh 

Workplace fun dan Kinerja Karyawan Terhadap Turnover intention Pada Bank bjb 

Cabang Soreang Kabupaten Bandung dilakukan secara kuantitatif dan kualitatif 

menggunakan banalsisi statistik dengan bantuan program LISREL 8.80.  

Di bawah ini akan disajikan hasil matrik korelasi antar avriabel yaitu sebagai 

berikut : 

Tabel 4.32 

Matriks Korelasi 

 

Variabel Workplace fun Kinerja Turnover 
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Karyawan intention 

Workplace fun 1,000   

Kinerja Karyawan 0,461 1,000  

Turnover intention -0,596 -0,522 1,000 

Sumber: Hasil Olah Statistik Lisrel April 2019 

 Berdasarkan tabel di atas menunjukan bahwa : 

1. Kuat hubungan antara pengaruh workplace fun dan kinerja karyawan adalah 

sebesar 0,461. Hal ini menunjukkan bahwa hubungan timbal balik antara kedua 

variabel mencapai taraf 46,1 persen atau dengan kata lain taraf hubungan antara 

dua variabel tersebut adalah positif dan sedang. 

2. Kuat hubungan antara pengaruh workplace fun dan turnover intention adalah 

sebesar -0,596. Hal ini menunjukkan bahwa hubungan timbal balik antara 

kedua variabel mencapai taraf 59,6 persen atau dengan kata lain taraf 

hubungan antara dua variabel tersebut adalah negatif dan sedang. 

3. Kuat hubungan antara pengaruh kinerja karyawan dan turnover intention 

adalah sebesar -0,592. Hal ini menunjukkan bahwa hubungan timbal balik 

antara kedua variabel mencapai taraf 59,2 persen atau dengan kata lain taraf 

hubungan antara dua variabel tersebut adalah negatif dan sedang. 

Melalui hasil pengujian statistik dengan bantuan program LISREL 8.80 

diperoleh hasil persamaan struktural analisis jalur disajikan gambar yaitu sebagai 

berikut: 
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Gambar 4.1 

Hubungan Hipotesis Antara Workplace fun dan Kinerja Karyawan 

Terhadap Turnover Intention Pada Bank bjb Cabang Soreang Kabupaten 

Bandung 

Dari persamaan struktural di atas, maka untuk uji hipotesisnya dapat 

dilihat pada tabel berikut ini : 

Tabel 4.33 

Pengujian Hiptesis Analisis Jalur 

Pengujian Hipotesis 

Hipotesis Thitung ttabel Hasil Kesimpulan Statistik 

Workplace fun berpengaruh 

terhadap kinerja karyawan 

 

5,58 

 

1,981 

 

Signifikan 

H0 rejected 

Workplace fun berpengaruh 

terhadap kinerja karyawan 

Workplace fun berpengaruh 

terhadap turnover intention 

 

-5,70 

 

1,981 

 

Signifikan 

H0 rejected 
Workplace fun berpengaruh 

terhadap turnover intention 

Kinerja karyawan berpengaruh 

terhadap turnover intention 

 

-3,97 

 

1,981 

 

Signifikan 

H0 rejected 
Kinerja karyawan berpengaruh 

terhadap turnover intention 

Workplace fun berpengaruh 

terhadap turnover intention 

melalui kinerja karywan 

 

-3,23 

 

1,981 

 

Signifikan 

H0 rejected 
Workplace fun berpengaruh 

terhadap turnover intention 

melalui kinerja karywan 

Sumber: Hasil Olah Statistik Lisrel April 2019 

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis menggunakan analisis jalur pada tabel 4.34 
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di atas menunjukan bahwa : 

1. Variabel workplace fun memiliki pengaruh langsung (direct effect) terhadap 

variabel kinerja karyawan. 

2. Variabel workplace fun memiliki pengaruh langsung (direct effect) terhadap 

variabel turnover intention. 

3. Variabel kinerja karyawan memiliki pengaruh langsung (direct effect) 

terhadap variabel turnover intention. 

4. Variabel workplace fun memiliki pengaruh tidak langsung (indirect effect) 

terhadap variabel turnover intention melalui kinerja karyawan. 

Dari persamaan struktural di atas juga, maka bisa diketahui besarnya koefisien 

jalur untuk masing-masing variabel. Besarnya koefisien jalur untuk masing-

masing variabel ditampilkan dalam tabel di bawah ini : 

Tabel 4.34 

Besarnya koefesien Jalur 

Pengaruh Langsung (Direct Effect) 

  Pyx1   = 0,45 

Pzx2   = -0,48 

Pzy3    = -0,34 

Pengaruh Tidak Langusng (Indirect Effect) Pzyx4 = -0,15 

Pengaruh Koefisien Residu 
Pye    = 0,53 

Pze    = 0,45 

Sumber: Hasil Olah Statistik Lisrel April 2019 

Berdasarkan tabel 4.34 di atas menunjukan bahwa nilai koefsien jalur tidak 

langsung yaitu pengaruh workplace fun terhadap turnover intention melalui 

kinerja karyawan diperoleh melalui perhitungan yaitu (-0,34 x 0,45 x -0,48 = 

0,07344). Dengan menggunakan persamaan dan tabel koefisien jalur diatas maka 

bisa digambarkan strukur hubungan antara ketiga variabel. Gambar dibawah ini 

merupakan gambaran akan struktur hubungan dan koefisien jalur dari masing- 
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masing variabel : 

 

Gambar 4.2 

Hubungan Hipotesis Antara Workplace fun dan Kinerja Karyawan 

Terhadap Turnover Intention Pada Bank bjb Cabang Soreang Kabupaten 

Bandung 

 Berdasarkan Gambar 4.2 maka pengaruh masing-masing variable dapat di 

lihat pada tabel berikut ini : 

Tabel 4.35 

Besaran Pengaruh Langsung dan Tidak Langsung 

Korelasi Koefesien Jalur 

Pengaruh  

Jumlah 
Langsung 

Tidak 

Langsung 

Total 

Pengaruh 
Workplace fun 

terhadap kinerja 

karyawan 

0,45 20,3 % -  20,3 % 

Workplace fun 

terhadap turnover 

intention 

-0,48 23,0 % -  23,0 % 

Kinerja karyawan 

terhadap turnover 

intention 

-0,34 11,5 % -  11,5 % 

Workplace fun 

terhadap turnover 

intention melalui 

kinerja karywan 

(-0,48+0,45x-

0,34=-0,63) 

 39,6 %  39,6 % 

Total Pengaruh  94,4 % 

Faktor Residu (0,53x0,45=0,238=0,056(dikuadratkan))   5,6 % 
Sumber: Hasil Olah Statistik Lisrel April 2019 

Tabel di atas dapat menerangkan bahwa variabel workplace fun memiliki 

pengaruh langsung terhadap variabel kinerja karyawan sebesar 20,3 persen. 
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Variabel workplace fun memiliki pengaruh langsung terhadap turnover intention 

sebesar 23,0 persen. Variabel kinerja karyawan memiliki pengaruh langsung 

tterhadap turnover intention sebesar 11,5 persen. Sementara total pengaruh tidak 

langsung variabel workplace fun terhadap turnover intention melalui kinerja 

karywan sebesar 39,6 persen. Total keseluruhan pengaruh workplace fun dan 

kinerja karyawan terhadap turnover intention pada Bank bjb Cabang Soreang 

Kabupaten Bandung yaitu sebesar 94,4 persen. Sementar secara keseluruhan 

faktor residu sebesar 5,6 persen. 

4.5 Implikasi Manajerial 

 Hasil penelitian mengenai pengaruh workplace fun dan kinerja karyawan 

terhadap turnover intention menunjukan bahwa  workplace fun, kinerja karyawan, 

dan turnover intention pada Bank bjb Cabang Soreang termasuk ke dalam 

kategori baik. Berkaitan mengenai workplace fun pada Bank bjb Cabang Soreang 

secara keseluruhan termasuk ke dalam kategori baik. Hal tersebut dapat dilihat 

dari hasil rekapitulasi jawaban responden yang menunjukan terdapat beberapa 

pertanyaan mengenai workplace fun yang memiliki nilai skor di atas nilai rata-rata 

skor keseluruhan pertanyaan. Hal ini berkaitan dengan mayoritas karyawan sudah 

merasa nyaman dengan lingkungan kerja di Bank bjb Cabang Soreang, serta 

karyawan lingkungan kerja di Bank bjb Cabang Soreang cukup menyenangkan 

dalam mendukung pekerjaan. Selain itu, keakraban hubungan juga ditunjukan 

antar karyawan bagian/lintas unit kerja di Bank bjb Cabang Soreang. Hal tersebut 

terlihat dari adanya sikap saling membantu rekan kerja ketika rekan kerja 

membutuhkan bantuan dalam menyelesaikan pekerjaan, serta adanya semangat 
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yang ditunjkan karyawan untuk bertemu dengan rekan kerja. Secara keseluruhan 

karyawan terlihat ingin turut andil dalam setiap pencapain target perusahaan pada 

Bank bjb Cabang Soreang. 

Namun selain itu dari hasil rekapitulasi jawaban responden juga masih 

menunjukan bahwa terdapat beberapa pertanyaan mengenai workplace fun yang 

memiliki nilai skor di bawah nilai rata-rata skor keseluruhan pertanyaan. Hal ini 

berkaitan dengan masih terdapat beberapa karyawan yang merasa kurang nyaman 

dalam bekerja, salahsatunya dikarenakan faktor lingkungan kerja yang masih 

dianggap oleh sebagian karyawan kurang mendukung karyawan dalam 

menyelesaikan pekerjaan.  

Selain itu mengenai kinerja karyawan pada Bank bjb Cabang Soreang 

secara keseluruhan termasuk ke dalam kategori baik. Hal tersebut dapat dilihat 

dari hasil rekapitulasi jawaban responden yang menunjukan terdapat beberapa 

pertanyaan mengenai kinerja karyawan yang memiliki nilai skor di atas nilai rata-

rata skor keseluruhan pertanyaan. Hal ini berkaitan dengan mayoritas karyawan 

jarang mendapatkan teguran  dari atasan atas kelalaian dalam bekerja. Untuk 

mendukung kompetensi kerja karyawan, dalam hal ini Bank bjb Cabang Soreang 

memberikan kesempatan kepada semua karyawan untuk mengikuti pelatihan 

secara berkala guna meningkatan kinerja karyawan. Karyawan pada umumnya 

selalu menyelesaikan pekerjaan kantor yang menjadi tanggungjawabnya. 

Karyawan juga memahami dengan jelas setiap pekerjaan yang diberikan oleh 

atasan. Karyawna dalam melaknsanakan pekerjaannya sudah sesuai dengan 

standar oeprasional prosedur yang ditetapkan  Bank bjb Cabang Soreang. Selain 
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itu, semangat kerja karyawan yang tinggi juga terlihat dari jarangnya karyawan 

terlambat datang ke kantor, serta adanya sikap senang yang ditunjukan karyawan 

untuk bekerja secara team.  

Namun selain itu dari hasil rekapitulasi jawaban responden juga masih 

menunjukan bahwa terdapat beberapa pertanyaan mengenai kinerja karyawan 

yang memiliki nilai skor di bawah nilai rata-rata skor keseluruhan pertanyaan. Hal 

ini berkaitan dengan kurangnya penghargaan atau rewards baik secara lisan atau 

tertulis yang diberikan Bank bjb Cabang Soreang untuk karyawan yang memiliki 

prestasi kerja. Salah satunya seperti masih rendahnya dan belum meratanya bonus 

yang diberikan Bank bjb Cabang Soreang untuk karyawan yang memiliki prestasi 

kerja. Selain iitu terkait masalah penempatan karyawan, masih adanya beberapa 

karyawan Bank bjb Cabang Soreang yang ditempatkan apda bagian yang tidak 

sesuai dengan latar belakang pendidikannya.  

 Sementara berkaitan turnover intention karyawan pada Bank bjb Cabang 

Soreang secara keseluruhan termasuk ke dalam kategori baik. Hal tersebut dapat 

dilihat dari hasil rekapitulasi jawaban responden yang menunjukan terdapat 

beberapa pertanyaan mengenai turnover intention yang memiliki nilai skor di atas 

nilai rata-rata skor keseluruhan pertanyaan. Hal ini berkaitan dengan mayoritas 

karaywan jarang mendapatkan tawaran pekerjaan lain yang lebih menraik 

dibanding pekerjaan yang  saat ini di mereka miliki. Mayoritas karyawan masih 

merasa nyaman dengan kingkungen kerja di Bank bjb Cabang Soreang. Selain itu, 

karyawan juga merasa bahwa pekerjaan yang mereka miliki sudah sesuai dengan 

kompetensi yang mereka miliki. Karyawan merasa penghawilan yang mereka 
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peroleh juga sudah susuai dengan pekerjaan yang mereka lakukan. Hal ini juga 

tercermin dari keluarga karyawan yang selalu mendukung karyawan untuk tetap 

bekerja dengan baik di Bank bjb Cabang Soreang. 

 Namun selain itu dari hasil rekapitulasi jawaban responden juga masih 

menunjukan bahwa terdapat beberapa pertanyaan mengenai turnover intention 

yang memiliki nilai skor di bawah nilai rata-rata skor keseluruhan pertanyaan. Hal 

ini berkaitan dengan masih adnaya beberapa karyawan yang masih sering 

membandingkan pekerjaan lain dengan pekerjaan yang mereka miliki saat ini. 

Salah satu faktor yang menyebabkan karyawan membandingkan pekerjaan 

merkea dengan pekerjaan lain yaitu penghasilan yang meroka dapatkan atas 

pekerjaan yang mereka lakukan masih dianggap kurang sesuai.  

 Adapun alur proses hambatan dan solusi terkait workplace fun, kinerja 

karyawan, dan turnover intention pada Bank bjb Cabang Soreang yaitu sebagai 

berikut : 
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Gambar 4.3  

Alur Proses Hambatan dan Solusi Terkait Workplace Fun, Kinerja 

Karyawan, dan Turnover Intention Pada Bank bjb Cabang Soreang 

 

Di bawah ini akan disajikan rangkuman proses hambatan dan solusi terkait 

workplace fun, kinerja karyawan, dan turnover intention pada Bank bjb Cabang 

Soreang yaitu sebagai berikut : 

  

Bank BJB Kantor 

Cabang Soreang 

Workplace Fun 

Bank BJB 
Kinerja Kayawan 

Bank BJB 
Turnover Intention Kayawan 

Bank BJB 

Bank BJB 

1. Karyawan kurang 

nyaman dalam 

bekerja  

2. Lingkungan kerja 

kurang kondusif 

1. Membandingkan 

pekerjaan saat ini 

dengan pekerjaan lain 

2. Penghasilan yang 

kurang sesuai dengan 

pekerjaan yang 

dilakukan 

1. Kurangnya penghargaan 

atau rewards 

2. Kurangnya bonus 

3. Penempatan kerja 

karyawan tidak sesuai 

latar belakang 

pendidikan 

 

Hambatan/Masalah 

1. Menciptakan budaya 

organisasi yang kuat 

2. Ruangkan kerja dan 

fasilitas pendukung 

kerja yang memadai 

1. Adanya penghargaan 

simbolis baik secara 

lisan atau tulisan 

2. Adanya bonus yang 

tinggi dan adil 

3. Adanya standar 

penidikan minimal 

dan kesesuaian 

penempatan kerja 

dengan lartar 

belakang penidikan 

1. Memperhatikan 

jumlah pekerjaan 

sesuai dengan 

kompetensi dan 

kapasitas karyawan  

2. Penyesuaian gaji 

minimum UMR dan 

adanya penyesuaian 

dengan jabatan, beban 

kerja, serta tingkat 

pendidikan.  

Solusi 
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Tabel.36 

Hambatan dan Solusi Yang Perlu Dilakukan Bank bjb Cabang Soreang 

No. Penghambat Solusi PIC Waktu 

1. 1. Karyawan kurang 

nyaman dalam bekerja  

 

2. Lingkungan kerja kurang 

kondusif 

1. Menciptakan budaya 

organisasi yang kuat 

 

2. Ruang kerja dan 

fasilitas pendukung 

kerja yang memadai 

Kepala Cabang 

BJB Soreang 

 

Kepala Cabang 

BJB Soreang 

Sedang 

 

 

Penting 
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atau rewards 
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pekerjaan saat ini dengan 

pekerjaan lain 

 

 

 

2. Penghasilan yang kurang 

sesuai dengan pekerjaan 

yang dilakukan 

 

1. Memperhatikan 

jumlah pekerjaan 

sesuai dengan 

kompetensi dan 

kapasitas karyawan 

  

2. Penyesuaian gaji 

minimum UMR dan 

adanya penyesuaian 

dengan jabatan, beban 

kerja, serta tingkat 

pendidikan.  
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Berdasarkan tabel di atas, dapat dijelaskan mengenai hambatan dan solusi 

terkait workplace fun, kinerja karyawan, dan turnover intention pada Bank bjb 

Cabang Soreang yaitu sebagai berikut : 

1. Rasa nyaman karyawan dalam bekerja merupakan hal yang pelru diperhatikan 

guna mendukung hasil kerja karyawan. Penyebab kurangnya rasa nyaman 

karyawan disebabkan oleh hubungan baik antar karyawan atau dengan 

pimpinan, kurangnya kepedulian dan kerjasama dalam bekerja, kurangnya 

komunikasi antar karyawan atau dengan pimpinan, dan lain sebagainya. 
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Untuk meningkatkan rasa nyaman karyawan, maka Bank bjb Cabang Soreang 

perlu menciptakan budaya organisasi yang kuat agar karyawan merasa 

nyaman dan betah bekerja di Bank bjb Cabang Soreang. Kepala Cabang Bank 

bjb Cabang Soreang menjadi penanggungjawab penuh dalam menciptakan 

budaya organisasi yang kuat.  

2. Lingkungan kerja yang kurang kondusif juga akan mempengaruhi karyawan 

dalam melaksanakan pekerjaanya. Beberapa faktor yang menyebabkan 

lingkungan kerja kurang kondusif diantaranya ruangan kerja yang terlalu 

penuh karyawan, meja kerja yang masih digabung, dan peralatan dan 

perlengkapan kejra yang kurang memadai menjadi faktor penting yang perlu 

diperhatikan Kepala Cabang Bank bjb Cabang Soreang. 

3. Penghargaan atau rewards merupakan salah satu cara untuk memotivasi 

kinerja karyawan. Kurangnya penghargaan atau rewards menjadi faktopr 

penting sebegai bentuk penghargaan Bank bjb Cabang Soreang atas prestasi 

kerja yang dicapai karyawan. Adanya penghargaan atau rewards akan 

memotivasi karyawan tersebut atau karyawan lainnya untuk meningkatkan 

prestasi kerjanya. Penghargaan atau rewards dapat diberikan oleh Kepala 

Cabang Bank bjb Cabang Soreang secara simbolis baiks ecara lisan atau 

tulisan kepada karyawan yang berprestasi kerja.  

4. Bonus adalah satu bentuk penghargaan yang dapat diberikan ekpada 

karyawan yang mampu melampaui pekerjaan yang ditargetkan. Bonus juga 

menjadi salah satu alat yang cukup efektif untuk memotivasi karyawan untk 

dapat meningkatnya kinerjanya. Namun jumlah bonus yang dianggap masih 
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realtif kecil, serta belum dilakukan secara merata dan adil kepada semua 

bagian menjadi salah satu faktor yang perlu diperhatikan oleh Kepala Cabang 

Bank bjb Cabang Soreang. 

5. Kesesuaian penempatan karyawan dengan latar belakang pendidikannya 

menjadi hal yang penting untuk mendukung kinerja karyawan. Namun pada 

kenyataannya penempatan karyawan dalam proses rekrutmen dan seleksi 

terkadang masih belum sesuai. Ketidaksesuaian penempatan karyawan 

dengan latar belakang pendidikannya akan menciptakan ketipuasan kerja 

karyawan dan kompetensi yang dimiliki karyawan tidak dapat mendukung 

penyelesaikan pekerjaan karyawan secara makismal. Oleh karena itu, penting 

bagi kepala Human Resources and Development dalam proses rekrutmen dan 

seleksi harus menenpatkan karyawan sesuai dengan latar belakang 

penididikannya.  

6. Masih adanya karyawan yang sering membandingkan pekerjaan yang mereka 

miliki dengan pekerjaan lain biasanya disebabkan salahsatunya oleh beban 

kerja. Jumlah pekerjaan yang berlebihan diluar kompetensi dan kapasitas 

karyawan akan berakibatburuk terhadap stres kerja yang berdampak tingginya 

kecederungan karyawan untuk mencari pekerjaan lain. Oleh karena itu, 

penting bagi Kepala Cabang Bank bjb Cabang Soreang utnuk menyesuaian 

jumlah beban kerja yang diberikan kepada karyawan.  

7. Tingginya beban kerja yang tidak sesuai dengan penghasilan yang mereka 

peroleh akan berdampak pada kecederungan karyawan untuk mencari 

pekerjaan lain. Kepala Cabang Bank bjb Cabang Soreang dalam hal ini harus 
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memliki standar gaji/upah yang memadai seperti untuk akryawan baru 

minimal gaji/upah sesuai dengan upah minimun regional (UMR), sedangkan 

karyawan yang sudah lama bekerja dapat disesuaikan dengan jabatan, beban 

kerja, serta tingkat pendidikan yang dimiliki karyawan.  

4.5.1 Operasional Strategi 

 Berdasarkan temuan dilapangan mengenai hambatan dan solusi terkait 

workplace fun, kinerja karyawan, dan turnover intention pada Bank bjb Cabang 

Soreang, maka dapat disusun operasionalisasi apa saja yang dapat dilakukan Bank 

bjb Cabang Soreang dalam menurunkan tingkat turnover intention karyawan pada 

Bank bjb Cabang Soreang. Langkah-langkah tersebut yaitu sebagai berikut : 

1. Karyawan kurang nyaman dalam bekerja  

Tabel 4.37 

Langkah Operasional Peningkatan Kenyamanan Karyawan Dalam Bekerja 

Indikator Langkah Operasional 

Gaya kemimpinan yang 

sesuai dan dapat diterima 

Kepala Cabang Bank bjb Cabang Soreang dalam hal ini dapat memperkuat 

komunikasi dan hubungan baik antra pimpinan dan bawahan dengan 

menunjukan gaya kepemimpinan yang menunjukan komunikasi yang baik 

dengan karyawan seperti memberikan arahan dalam pekerjaan,  melibatkan 

karyawan dalam pengumpulan aspirasi untuk bahan pertimnbangan dalam 

pengambilan keputusan, kepedulian terhadap karyawan yang berprestasi 

kerja, dan ketegasan dalam memberikan sanksi untuk akryawan yang 

melanggar peraturan yang berlaku di Bank bjb Cabang Soreang. 

Menciptakan komunikasi 

dan hubungan yang baik 

antar karyawan 

Kepala Cabang Bank bjb Cabang Soreang dalam hal ini dapat memperkuat 

komunikasi dan hubungan baik antar karyawan sehingga adanya kepedulian 

dan kerja sama yang baik dalam pekerjaan. Hal tersebut dapat dilakukan 

dengan adanya kegiatan familiy ghatering, Outbond, pengajian, dan lain 

sebagainya.  

 

 Langkah operasional yang dapat dilakukan oleh Bank bjb Cabang Soreang 

dalam meningkatan kenyamanan karyawan dalam bekerja dapat dilakukan dengan 

adanya gaya kepemimpinan yang sesuai dan dapat diterima dan menciptakan 

komunikasi dan hubungan yang baik antar karyawan  

2. Lingkungan kerja kurang kondusif 
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Tabel 4.38 

Langkah Operasional Peningkatan Lingkungan Kerja Yang Kondusif 

Indikator Langkah Operasional 

Ruang kerja yang 

memadai 

Dalam menciptakan lingkungan kerja yang kondusif, Kepala 

Cabang Bank bjb Cabang Soreang dapat menyesuaiakn jumlah 

karyawan dalam satu ruangan dibatasi, mendesain ruangan kerja 

semenarik mungkin, ventilasi dan pencahayaan ruangakan kerja 

yang memadai akan mendukung karyawan dalam bekerja secara 

maksimal.  

Peralatan dan 

perlengkapan kerja yang 

memadai 

Penyediaan fasilitas peralatan dan perlengkapan kerja untuk 

karyawan seperti meja dan kursi untuk masing-masing karyawan, 

komputer yang memadai, perlengkat alat tulis kantor yang 

memadai akan mendukung karyawan dalam bekerja secara 

maksimal. 

 

 Langkah operasional yang dapat dilakukan oleh Bank bjb Cabang Soreang 

dalam menciptakan lingkungan kerja yang kondusif yang dapat mendukung 

karyawan dalam menyelesaikan pekerjaanya secara maksimal dapat dilakukan 

dengan memperhatikan ruangan kerja karyawan dan penyediaan fasilitas peralatan 

dan perlengkapan kerja yang memadai. 

3. Kurangnya penghargaan atau rewards 

Tabel 4.39 

Langkah Operasional Pemberian Penghargaan Atau Rewards 

Indikator Langkah Operasional 

Pemberian penghargaan 

atau rewards secara 

simbolis melalui lisan 

Sebagai bentuk penghargaan terhadap kinerja karyawan, Kepala 

Cabang Bank bjb Cabang Soreang dapat memberikan 

penghargaan atau rewards secara simbolis melalui lisan dengan 

adanya ucapan selamat kepada karyawan yang memiliki prestasi 

kerja setiap bulanya dihadapan karawan lainnya.  

Pemberian penghargaan 

atau rewards secara 

simbolis melalui tulisan  

Sebagai bentuk penghargaan terhadap kinerja karyawan, Kepala 

Cabang Bank bjb Cabang Soreang dapat memberikan 

penghargaan atau rewards secara simbolis melalui tulisan 

sepertihalnya adanya sertifikat atau piagam kepada karyawan 

yang memiliki prestasi kerja setiap bulanya yang dipajang 

diruangakn kantor agar dapat menjadi motivasi bagi karyawan 

lainnya.  

 

 Langkah operasional yang dapat dilakukan oleh Bank bjb Cabang Soreang 

sebagai bentuk penghargaan terhadap karyawan yang memiliki prestasi kerja 

dapat dilakukan dengan pemberian penghargaan atau rewards secara simbolis 
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baik melalui lisan dengan adanya ucapan selamat atau secara simbolis melalui 

tulisan sepertihalnya adanya sertifikat atau piagam. 

4. Kurangnya bonus 

Tabel 4.40 

Langkah Operasional Peningkatan Bonus 

Indikator Langkah Operasional 

Meningkatkan jumlah 

bonus kerja 

Kepala Cabang Bank bjb Cabang Soreang dapat memberikan  

bonus kepada karyawan yang memiliki kinerja diatas target yang 

ditentukan perusahaan. Bonus juga dapat diberikan misalnya 

berdasarkan persentase gaji atau ketentuan target kerja yang telah 

dicapai. dalam waktu satu bulan sekali untuk karyawan yang 

yang memiliki kinerja diatas target yang ditentukan perusahaan. 

Memberikan bonus kerja 

secara adil   

Kepala Cabang Bank bjb Cabang Soreang dapat memberikan  

bonus secara adil kepada karyawan di semua bagian yang 

memiliki kinerja diatas target yang ditentukan perusahaan, tidak 

hanya pada bagian kredit.  

 

 Langkah operasional yang dapat dilakukan oleh Bank bjb Cabang Soreang 

sebagai bentuk penghargaan terhadap karyawan yang memiliki kinerja diatas 

target yang ditentukan perusahaan yaitu dengan adnaya pemberian bonus 

misalnya berdasarkan persentase gaji atau ketentuan target kerja yang telah 

dicapai. Selain itu pemberian bonus dilakukan secara adil kepada karyawan di 

semua bagian yang memiliki kinerja diatas target yang ditentukan perusahaan. 

5. Penempatan kerja karyawan tidak sesuai latar belakang pendidikan 

Tabel 4.41 

Langkah Operasional Penempatan Kerja Karyawan 

Indikator Langkah Operasional 

Penetapan standar 

minimal pendidikan pada 

proses rekrutmen 

Bagian Human Resources and Development  dalam proses 

rekrutmen dapat menentukan dan melaksanakan secara konsisten 

syarat pendidikan minimal untuk setiap bagian kerja yang 

dibutuhkan di Bank bjb Cabang Soreang. 

Penempatan kerja 

karyawan sesuai latar 

belakang pendidikan    

Bagian Human Resources and Development  dalam proses seleksi 

dapat menyesuaian penempatan karyawan sesuai dengan latar 

belakang pendidikan karyawan, sehingga kompetensi yang 

dimiliki karyawan dapat mendukung pekerjaan karyawan.  
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 Langkah operasional yang dapat dilakukan oleh bagian Human Resources 

and Development  dalam hal penempatan kerja karyawan harus dilakukan sejak 

proses rekrutmen dan seleksi sepertihalnya menentukan dan melaksanakan secara 

konsisten syarat pendidikan minimal, serta menyesuaian penempatan karyawan 

sesuai dengan latar belakang pendidikan karyawan. 

6. Membandingkan pekerjaan saat ini dengan pekerjaan lain 

 

Tabel 4.42 

Langkah Operasional Untuk Meminimalisir Karyawan  

Membandingkan Pekerjaan saat Ini Dengan Pekerjaan Lain 

Indikator Langkah Operasional 

Memberikan pekerjaan 

sesuai dengan 

kompetensi yang dimiliki 

karyawan  

Kepala Cabang Bank bjb Cabang Soreang harus memperhatikan 

pekerjaan yang diberikan kepada karywan sesuai dengan 

kompetensi yang dimiliki karyawan, sehingga karyawan mampu 

melaksanakan pekerjaan dengan baik dan maksimal.  

Memberikan jumlah 

pekerjaan sesuai dengan 

kapasitas karyawan  

 Kepala Cabang Bank bjb Cabang Soreang harus memperhatikan 

jumlah pekerjaan yang diberikan kepada karywan sesuai dengan  

kapasitas yang dimiliki, sehingga karyawan mampu 

melaksanakan semua pekerjaan sesuai dengan target. 

 

 Langkah operasional yang dapat dilakukan oleh Bank bjb Cabang Soreang 

dalam meminimalisir karyawan membandingkan pekerjaan saat ini dengan 

pekerjaan lain yaitu dengan memperhatikan pekerjaan dan jumlah pekerjaan yang 

diberikan kepada karywan sesuai dengan kompetensi dan kapasitas yang dimiliki 

karyawan. 

7. Penghasilan yang kurang sesuai dengan pekerjaan yang dilakukan 

Tabel 4.43 

Langkah Operasional Penyesuaian Penghasilan Dengan Pekerjaan 

Indikator Langkah Operasional 

Pemberian gaji/upah 

sesuai standar UMR   

Kepala Cabang Bank bjb Cabang Soreang harus memperhatikan 

gaji/upah untuk karyawan baru sesuai dengan standar upah 

minimum regional (UMR), dikarenakan Bank BJB merupakan 

salah satu perusahaan besar.  

Pemberian gaji/upah 

sesuai dengan beban 

kerja 

 Kepala Cabang Bank bjb Cabang Soreang harus memperhatikan 

gaji/upah untuk karyawan yang sudah lama bekerja dengan 

adanya penyesuaian besarnya gaji/upah sesuai beban kerja 

karyawan.  

Pemberiann tunjangan 

jabatan dan tunjangan 

pendidikan 

Kepala Cabang Bank bjb Cabang Soreang perluy memberikan 

tunjangan jabatan dan pendidikan kepada karyawan sebagai 

bentuk kesesuaian penghasilan dengan tanggungawab jabatan dan 

kompetensi yang dimiliki berdasarkan tingkat pendidikan 

karyawan.  
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 Langkah operasional yang dapat dilakukan oleh Bank bjb Cabang Soreang 

dalam menyesuaiakan penghasilan dengan pekerjaan karyawan yaitu  

memperhatikan gaji/upah untuk karyawan baru sesuai dengan standar upah 

minimum regional (UMR), memperhatikan gaji/upah untuk karyawan yang sudah 

lama bekerja dengan adanya penyesuaian besarnya gaji/upah sesuai beban kerja 

karyawan, serta  memberikan tunjangan jabatan dan pendidikan kepada karyawan. 

4.5.2 Rencana dan Tindakan 

 Setelah menyusun operasional strategi, selanjutnya dapat menyusun 

rencana dan tindakan dalam merancang pemecahan masalah sesuai dengan fokus 

strategi dari operasional yang terlah dirancang akan digunakan sesuai dengan 

rencana dan tindakan yang akan dilakukan oleh Bank bjb Cabang Soreang yang 

didasari dari permasalahan yang sedang dihadapi. Adapun langkah-langkah 

operasional rencana dan tindakan terkait dapat diuraikan sebagai berikut : 

Tabel 4.44 

Rencana dan tindakan untuk dapat meningkatkan kenyamanan karyawan 

dalam bekerja 

Indikator Langkah Operasional Atau Saran Yang Diajukan PIC Waktu/Ketentuan 

Langkah operasional peningkatan kenyamanan karyawan dalam bekerja 

Gaya 

kemimpinan 

yang sesuai 

dan dapat 

diterima 

Kepala Cabang Bank bjb Cabang Soreang dalam hal 

ini dapat memperkuat komunikasi dan hubungan baik 

antra pimpinan dan bawahan dengan menunjukan gaya 

kepemimpinan yang menunjukan komunikasi yang 

baik dengan karyawan seperti memberikan arahan 

dalam pekerjaan,  melibatkan karyawan dalam 

pengumpulan aspirasi untuk bahan pertimnbangan 

dalam pengambilan keputusan, kepedulian terhadap 

karyawan yang berprestasi kerja, dan ketegasan dalam 

memberikan sanksi untuk akryawan yang melanggar 

peraturan yang berlaku di Bank bjb Cabang Soreang. 

Kepala 

Cabang 

Bank BJB 

Gaya 

kepemimpinan 

yang sesuai 

Menciptakan 

komunikasi 

dan hubungan 

yang baik antar 

karyawan 

Kepala Cabang Bank bjb Cabang Soreang dalam hal 

ini dapat memperkuat komunikasi dan hubungan baik 

antar karyawan sehingga adanya kepedulian dan kerja 

sama yang baik dalam pekerjaan. Hal tersebut dapat 

dilakukan dengan adanya kegiatan familiy ghatering, 

Outbond, pengajian, dan lain sebagainya.  

Kepala 

Cabang 

Bank BJB 

Penting 

 

 Rencana dan tindakan yang dapat dilakukan oleh Kepala Cabang Bank bjb 

Cabang Soreang selaku penanggungjawab dalam meningkatan kenyamanan 

karyawan dalam bekerja dapat dilakukan dengan adanya gaya kepemimpinan 

yang sesuai dan dapat diterima sepertihalnya memberikan arahan dalam 
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pekerjaan,  melibatkan karyawan dalam pengumpulan aspirasi untuk bahan 

pertimnbangan dalam pengambilan keputusan, kepedulian terhadap karyawan 

yang berprestasi kerja, dan ketegasan dalam memberikan sanksi untuk akryawan 

yang melanggar peraturan yang berlaku di Bank bjb Cabang Soreang. Selain itu 

menciptakan komunikasi dan hubungan yang baik antar karyawan juga menjadi 

faktor penting agar dapat terjalin rasa kepedulian dan kerja sama yang tinggi antar 

karyawan dalam bekerja. Hal tersebut dapat dilakukan dengan adanya kegiatan 

familiy ghatering, Outbond, pengajian, dan lain sebagainya yang dapat dilakukan 

1-2 bulan sekali.  

Tabel 4.45 

Rencana dan tindakan untuk dapat meningkatkan lingkungan kerja yang 

kondusif 

Indikator Langkah Operasional Atau Saran Yang 

Diajukan 

PIC Waktu/Ketentuan 

Langkah operasional peningkatan lingkungan kerja yang kondusif 

Ruang kerja 

yang memadai 

Dalam menciptakan lingkungan kerja yang 

kondusif, Kepala Cabang Bank bjb Cabang 

Soreang dapat menyesuaiakn jumlah karyawan 

dalam satu ruangan dibatasi, mendesain ruangan 

kerja semenarik mungkin, ventilasi dan 

pencahayaan ruang kerja yang memadai akan 

mendukung karyawan dalam bekerja secara 

maksimal.  

Kepala Cabang 

Bank BJB 

Harus memadai 

Peralatan dan 

perlengkapan 

kerja yang 

memadai 

Penyediaan fasilitas peralatan dan perlengkapan 

kerja untuk karyawan seperti meja dan kursi untuk 

masing-masing karyawan, komputer yang 

memadai, perlengkat alat tulis kantor yang 

memadai akan mendukung karyawan dalam bekerja 

secara maksimal. 

Kepala Cabang 

Bank BJB 

Harus memadai 

 

 Rencana dan tindakan yang dapat dilakukan oleh Kepala Cabang Bank bjb 

Cabang Soreang selaku penanggungjawab dalam menciptakan lingkungan kerja 

yang kondusif yang dapat mendukung karyawan dalam menyelesaikan 

pekerjaanya secar maksimal dapat dilakukan dengan memperhatikan ruangan 

kerja karyawan. Kepala cabang Bank bjb Cabang Soreang dapat menyesuaiakn 

jumlah karyawan dalam satu ruangan dibatasi, mendesain ruangan kerja 

semenarik mungkin, ventilasi dan pencahayaan ruangakan kerja yang memadai 

akan mendukung karyawan dalam bekerja secara maksimal. Selain itu, 

penyediaan fasilitas peralatan dan perlengkapan kerja juga perlu diperhatikan 
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sepertihalnya meja dan kursi untuk masing-masing karyawan, komputer yang 

memadai, perlengkat alat tulis kantor yang memadai akan mendukung karyawan 

dalam bekerja secara maksimal. 

Tabel 4.46 

Rencana dan tindakan pemberian penghargaan atau rewards 

Indikator Langkah Operasional Atau Saran Yang 

Diajukan 

PIC Waktu/Ketentuan 

Langkah operasional pemberian penghargaan atau rewards 

Pemberian 

penghargaan 

atau rewards 

secara simbolis 

melalui lisan 

Sebagai bentuk penghargaan terhadap kinerja 

karyawan, Kepala Cabang Bank bjb Cabang 

Soreang dapat memberikan penghargaan atau 

rewards secara simbolis melalui lisan dengan 

adanya ucapan selamat kepada karyawan yang 

memiliki prestasi kerja setiap bulanya dihadapan 

karawan lainnya.  

Kepala Cabang 

Bank BJB 

Penting 

Pemberian 

penghargaan 

atau rewards 

secara simbolis 

melalui tulisan  

Sebagai bentuk penghargaan terhadap kinerja 

karyawan, Kepala Cabang Bank bjb Cabang 

Soreang dapat memberikan penghargaan atau 

rewards secara simbolis melalui tulisan 

sepertihalnya adanya sertifikat atau piagam kepada 

karyawan yang memiliki prestasi kerja setiap 

bulanya yang dipajang diruangakn kantor agar 

dapat menjadi motivasi bagi karyawan lainnya.  

Kepala Cabang 

Bank BJB 

Penting 

 

 Rencana dan tindakan yang dapat dilakukan oleh Kepala Cabang Bank bjb 

Cabang Soreang selaku penanggungjawab dalam memberikan penghargaan 

sebagai bentuk apresiasi terhadap karyawan yang memiliki prestasi kerja dapat 

dilakukan dengan pemberian penghargaan atau rewards secara simbolis melalui 

lisan sepertihalnya Kepala cabang Bank bjb Cabang Soreang dapat memberikan 

penghargaan atau rewards secara simbolis melalui lisan dengan adanya ucapan 

selamat kepada karyawan yang memiliki prestasi kerja setiap bulanya dihadapan 

karawan lainnya. Selain itu pemberian penghargaan atau rewards juga dapat 

dilakukan secara simbolis melalui tulisan sepertihalnya adanya sertifikat atau 

piagam kepada karyawan yang memiliki prestasi kerja setiap bulanya yang 

dipajang diruangakn kantor agar dapat menjadi motivasi bagi karyawan lainnya. 

Pemberian penghargaan atau rewards secara simbolis baik emlalui lisan atau 

tulisan dapat dilakukan sebulan sekali.  
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Tabel 4.47 

Rencana dan tindakan peningkatan bonus 

Indikator Langkah Operasional Atau Saran Yang 

Diajukan 

PIC Waktu/Ketentuan 

Langkah operasional peningkatan bonus 

Meningkatkan 

jumlah bonus 

kerja 

Kepala Cabang Bank bjb Cabang Soreang dapat 

memberikan  bonus kepada karyawan yang 

memiliki kinerja diatas target yang ditentukan 

perusahaan. Bonus juga dapat diberikan misalnya 

berdasarkan persentase gaji atau ketentuan target 

kerja yang telah dicapai. dalam waktu satu bulan 

sekali untuk karyawan yang yang memiliki kinerja 

diatas target yang ditentukan perusahaan. 

Kepala Cabang 

Bank BJB 

Besarnya bonus 

Memberikan 

bonus kerja 

secara adil   

Kepala Cabang Bank bjb Cabang Soreang dapat 

memberikan  bonus secara adil kepada karyawan 

di semua bagian yang memiliki kinerja diatas 

target yang ditentukan perusahaan, tidak hanya 

pada bagian kredit.  

Kepala Cabang 

Bank BJB 

Secara adil dan 

menyeluruh 

 

 Rencana dan tindakan yang dapat dilakukan oleh Kepala Cabang Bank bjb 

Cabang Soreang selaku penanggungjawab dalam mengapresiasi kinerja karyawan 

yang memiliki kinerja diatas target yang ditentukan perusahaan yaitu dengan 

adnaya pemberian bonus. Bonus juga dapat diberikan misalnya berdasarkan 

persentase gaji atau ketentuan target kerja yang telah dicapai dalam waktu satu 

bulan sekali untuk karyawan yang yang memiliki kinerja diatas target yang 

ditentukan perusahaan. Selain itu Kepala Cabang Bank bjb Cabang Soreang dapat 

memberikan  bonus secara adil kepada karyawan di semua bagian yang memiliki 

kinerja diatas target yang ditentukan perusahaan, tidak hanya padabagian kredit. 

Tabel 4.48 

Rencana dan tindakan penempatan kerja karyawan 

Indikator Langkah Operasional Atau Saran Yang 

Diajukan 

PIC Waktu/Ketentuan 

Langkah operasional penempatan kerja karyawan 

Penetapan 

standar 

minimal 

pendidikan 

pada proses 

rekrutmen 

Bagian Human Resources and Development  dalam 

proses rekrutmen dapat menentukan dan 

melaksanakan secara konsisten syarat pendidikan 

minimal untuk setiap bagian kerja yang dibutuhkan 

di Bank bjb Cabang Soreang. 

Kepala Cabang 

Bank BJB 

Sedang 

Penempatan 

kerja karyawan 

sesuai latar 

belakang 

pendidikan    

Bagian Human Resources and Development  dalam 

proses seleksi dapat menyesuaian penempatan 

karyawan sesuai dengan latar belakang pendidikan 

karyawan, sehingga kompetensi yang dimiliki 

karyawan dapat mendukung pekerjaan karyawan.  

Kepala Cabang 

Bank BJB 

Penting 
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 Rencana dan tindakan yang dapat dilakukan oleh Kepala Cabang Bank bjb 

Cabang Soreang selaku penanggungjawab dalam hal penempatan kerja karyawan 

harus dilakukan sejak proses rekrutmen dan seleksi. Pada proses rekrutmen dapat 

menentukan dan melaksanakan secara konsisten syarat pendidikan minimal untuk 

setiap bagian kerja yang dibutuhkan di Bank bjb Cabang Soreang. Selain itu  

dalam proses seleksi dapat menyesuaian penempatan karyawan sesuai dengan 

latar belakang pendidikan karyawan, sehingga kompetensi yang dimiliki 

karyawan dapat mendukung pekerjaan karyawan. 

Tabel 4.49 

Rencana dan tindakan meminimalisir karyawan membandingkan pekerjaan 

saat ini dengan pekerjaan lain 

Indikator Langkah Operasional Atau Saran Yang 

Diajukan 

PIC Waktu/Ketentuan 

Langkah operasional meminimalisir karyawan membandingkan pekerjaan saat ini dengan pekerjaan lain 

Memberikan 

pekerjaan sesuai 

dengan 

kompetensi 

yang dimiliki 

karyawan  

Kepala Cabang Bank bjb Cabang Soreang harus 

memperhatikan pekerjaan yang diberikan kepada 

karywan sesuai dengan kompetensi yang dimiliki 

karyawan, sehingga karyawan mampu 

melaksanakan pekerjaan dengan baik dan 

maksimal.  

Kepala Cabang 

Bank BJB 

Kesesuaian 

pekerjaan dengan 

kompetensi 

Memberikan 

jumlah 

pekerjaan sesuai 

dengan 

kapasitas 

karyawan  

 Kepala Cabang Bank bjb Cabang Soreang harus 

memperhatikan jumlah pekerjaan yang diberikan 

kepada karywan sesuai dengan  kapasitas yang 

dimiliki, sehingga karyawan mampu 

melaksanakan semua pekerjaan sesuai dengan 

target. 

Kepala Cabang 

Bank BJB 

Kesesuaian jumlah 

pekerjaan dengan 

kapasitas 

 

 Rencana dan tindakan yang dapat dilakukan oleh Kepala Cabang Bank bjb 

Cabang Soreang selaku penanggungjawab dalam meminimalisir karyawan 

membandingkan pekerjaan saat ini dengan pekerjaan lain yaitu dengan Kepala 

Cabang Bank bjb Cabang Soreang harus memperhatikan pekerjaan yang diberikan 

kepada karywan sesuai dengan kompetensi yang dimiliki karyawan, sehingga 

karyawan mampu melaksanakan pekerjaan dengan baik dan maksimal. Selain itu 

Kepala Cabang Bank bjb Cabang Soreang harus memperhatikan jumlah pekerjaan 

yang diberikan kepada karywan sesuai dengan kapasitas yang dimiliki karyawan, 

sehingga karyawan mampu melaksanakan semua pekerjaan sesuai dengan target. 
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Tabel 4.50 

Rencana dan tindakan penyesuaian penghasilan dengan pekerjaan 

Indikator Langkah Operasional Atau Saran Yang 

Diajukan 

PIC Waktu/Ketentuan 

Langkah operasional penyesuaian penghasilan dengan pekerjaan 

Pemberian 

gaji/upah 

sesuai standar 

UMR   

Kepala Cabang Bank bjb Cabang Soreang harus 

memperhatikan gaji/upah untuk karyawan baru 

sesuai dengan standar upah minimum regional 

(UMR), dikarenakan Bank BJB merupakan salah 

satu perusahaan besar.  

Kepala Cabang 

Bank BJB 

Penting 

Pemberian 

gaji/upah 

sesuai dengan 

beban kerja 

 Kepala Cabang Bank bjb Cabang Soreang harus 

memperhatikan gaji/upah untuk karyawan yang 

sudah lama bekerja dengan adanya penyesuaian 

besarnya gaji/upah sesuai beban kerja karyawan.  

Kepala Cabang 

Bank BJB 

Penting 

Pemberiann 

tunjangan 

jabatan dan 

tunjangan 

pendidikan 

Kepala Cabang Bank bjb Cabang Soreang perluy 

memberikan tunjangan jabatan dan pendidikan 

kepada karyawan sebagai bentuk kesesuaian 

penghasilan dengan tanggungawab jabatan dan 

kompetensi yang dimiliki berdasarkan tingkat 

pendidikan karyawan.  

Kepala Cabang 

Bank BJB 

Penting 

 

 Rencana dan tindakan yang dapat dilakukan oleh Kepala Cabang Bank bjb 

Cabang Soreang selaku penanggungjawab dalam menyesuaiakan penghasilan 

dengan pekerjaan karyawan yaitu  Kepala Cabang Bank bjb Cabang Soreang 

harus memperhatikan gaji/upah untuk karyawan baru sesuai dengan standar upah 

minimum regional (UMR), dikarenakan Bank BJB merupakan salah satu 

perusahaan besar. Kepala Cabang Bank bjb Cabang Soreang harus 

memperhatikan gaji/upah untuk karyawan yang sudah lama bekerja dengan 

adanya penyesuaian besarnya gaji/upah sesuai beban kerja karyawan. Selain itu 

Kepala Cabang Bank bjb Cabang Soreang perlu memberikan tunjangan jabatan 

dan pendidikan kepada karyawan sebagai bentuk kesesuaian penghasilan dengan 

tanggungawab jabatan dan kompetensi yang dimiliki berdasarkan tingkat 

pendidikan karyawan. 

 


