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BAB I  

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang Masalah 

Persaingan dunia usaha yang semakin kuat dan semakin majunya 

teknologi, maka setiap perusahaan dituntut untuk selalu melakukan yang terbaik 

dalam menjalankan kegiatan usahanya. Agar perusahaan dapat melakukan 

usahanya dengan baik, maka perusahaan harus dapat mengelola faktor-faktor 

produksi yang dimiliki dengan baik. 

Salah satu asset yang dimilikinya yaitu sumber daya manusia. Aspek 

sumber daya manusia merupakan asset paling penting dalam organisasi 

perusahaan yang menentukan berhasil atau tidaknya suatu perusahaan. 

Pengelolaan sumber daya yang efektif dapat dilihat dari tingkat kinerja karyawan. 

Oleh karena itu sumber daya manusia harus dikelola dan dibina secara cermat 

agar dapat memberikan kinerja yang optimal bagi perusahaan. Kinerja karyawan 

dapat dikatakan sebagai tolak ukur keberhasilan seseorang dalam melaksanakan 

tugas untuk mencapai tujuan organisasi perusahaan. Dengan demikian kinerja 

karyawan dapat mempengaruhi keberhasilan organisasi perusahaan itu sendiri. 

Faktor intrinsik yang mempengaruhi keberhasilan suatu organisasi atau 

perusahaan salah satunya adalah seorang pemimpin. Seorang pemimpin memiliki 

pengaruh yang cukup besar dalam kepentingan perusahaan untuk meraih tujuan 

yang telah ditetapkan. Seorang pemimpin dalam suatu organisasi atau perusahaan 

pada dasarnya memiliki perilaku yang berbeda dalam memimpin, perilaku para 

pemimpin itu disebut dengan gaya kepemimpinan.  

Seorang pemimpin harus dapat menggunakan semua sumber daya yang 

dimiliki oleh perusahaan secara efektif dan efisien sehingga dapat memudahkan 

dalam pencapaian tujuan perusahaan tersebut. Keputusan yang diambil oleh 

seorang pemimpin membawa pengaruh besar terhadap kegiatan dan kelangsungan 

perusahaan dan juga terhadap kinerja pada karyawan. 
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Gaya kepemimpinan yang diberikan seorang pemimpin untuk memberikan 

arahan kepada karyawannya, tentunya memerlukan kecakapan seorang pemimpin 

dalam memperlakukan setiap karyawannya yang memiliki latar belakang yang berbeda-

beda. Mengingat latar belakang karyawan yang berbeda-beda, oleh karena itu setiap 

karyawan memerlukan bimbingan dan arahan sehingga mampu bekerja secara maksimal 

untuk mencapai tujuan perusahaan. Sehingga karyawan merupakan asset yang sangat 

berharga  yang  dimiliki  oleh  perusahaan. Untuk bisa memadukan antara  kepentingan  

perusahaan dan kebutuhan  karyawan  seorang pemimpin harus mengintegrasikan 

kedua hal tersebut, salah satunya dengan memberikan motivasi.  

Menurut Sunarto (2005:9)  motivasi kerja bisa didefinisikan sebagai 

perilaku yang berorientasi tujuan. Memotivasi ialah mengajak karyawan 

mengikuti kemauan untuk menyelesaikan tugas. Karyawan merasa termotivasi, 

apabila merasa tindakannya mengarah   pada pencapaian tujuan dan imbalan 

berharga yang akan memuaskan kebutuhan mereka.  Karyawan yang termotivasi 

akan mengerti keinginan pemimpinnya dan akan menyelesaikan tugas sesuai yang 

diinginkan pemimpinnya. 

Sofyandi dan Garniwa (2007;99) mendefinisikan motivasi ini sebagai suatu 

dorongan untuk meningkatkan usaha dalam mencapai tujuan organisasi, dalam batasan-

batasan kemampuan untuk memberikan kepuasan atas kebutuhan seseorang. Motivasi 

adalah kekuatan (dorongan) yang kuat dari dalam seseorang untuk melakukan aktivitas 

sesuai dengan dorongan tersebut (Tohardi, 2010:334). Oleh karena itu gaya 

kepemimpinan seorang pemimpin dan motivasi yang diberikan oleh seorang pemimpin 

berbanding lurus dengan kinerja yang dihasilkan oleh karyawan. 

Kinerja merupakan perbandingan antara hasil kerja yang dapat dilihat 

secara nyata dengan standar kerja yang telah ditetapkan (Bhaskara dan 

Sandroto, 2011). Menurut Mangkunegara (2013:67) Kinerja adalah hasil kerja 

secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seorang karyawan dalam 

melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya. 
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Pimpinan yang mampu bekerja sama dengan karyawannya dengan baik, 

akan menciptakan kepuasan kerja karyawan yang dapat mendorong karyawannya 

untuk bekerja secara optimal, yang pada akhirnya akan meningkatkan kinerja 

mereka dalam perusahaan.  

Dari hasil wawancara yang dilakukan peneliti dengan pimpinan Bank 

Danamon Cabang Buah Batu Bandung, diperoleh informasi telah terjadinya 

penurunan kinerja karyawan. Penurunan kinerja karyawan tidak sebanding dengan 

apa yang telah pimpinan berikan kepada karyawan, dimana pimpinan telah 

menerapkan gaya kepemimpinan dan motivasi yang efektif.  

Berikut  data keterlambatan karyawan Bank Danamon Cabang Buah Batu 

Bandung, seperti terlihat di bawah ini : 

Tabel 1.1 

Tabel keterlambatan karyawan Bank Danamon Cabang Buaht Batu 

Bandung 

Triwulan Jumlah keterlambatan (hari) 

Triwulan 1 20 

Triwulan 2 16 

Triwulan 3 18 

Triwulan 4 22 

Sumber : Bank Danamon Cabang Buah Batu Bandung 
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Tabel 1.2 

Total Keterlambatan 

 

Sumber : Bank Danamon Cabang Buah Batu Bandung 

Dari grafik di atas terlihat keterlambatan karyawan terus meningkat. 

Menurunnya kinerja karyawan pada Bank Danamon Cabang Buah Batu Bandung 

ini, juga terlihat dari data tentang pencapaian kinerja tahun 2016. Kinerja Bank 

Danamon pada tahun 2016 bisa dikatakan cenderung rendah, hal ini dapat dilihat 

dari tabel berikut ini : 

Tabel 1.3 

Pencapaian Kinerja  

 

Sumber : Bank Danamon Cabang Buah Batu Bandung 
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Selain melakukan wawancara dengan pihak pimpinan dilakukan juga 

prasurvey  kepada beberapa karyawan Bank Danamon Cabang Buah Batu 

Bandung, bahwa apa yang menjadi faktor menurunnya kinerja karyawan 

dikarenakan adanya berbagai indikator permasalahan sebagai berikut: 

- Gaya kepemimpinan,  

1. Semua penentuan kebijaksanaan dan pengambilan keputusan 

dilakukan oleh pemimpin. 

- Motivasi,  

1. Kebutuhan fisik karyawan dengan pemberian insentif diukur 

melalui pemberian bonus yang tidak sesuai dengan pekerjaan 

yang telah dilakukan. 

2. Penghargaan, untuk mendapatkan penghargaan dari pimpinan 

karyawan harus mencapai target yang telah ditetapkan. Berbeda 

dengan kebijakan sebelumnya, dimana karyawan akan 

mendapat penghargaan dengan menghasilkan kinerja berupa 

best service atau pelayanan terbaik saja. Prestasi karyawan 

yang didapat tidak berpengaruh terhadap gaji namun lebih pada 

pujian atas apa yang telah dicapai. 

3. Keamanan, assuransi kesehatan yang tidak dibayarkan 

sepenuhnya maksudnya adanya limit tidak sesuai dengan 

tagihan. 

4. Aktualisasi Diri, sebelumnya pelatihan dilakukan secara 

berkala  namun sekarang kuotanya menurun dimana pelatihan 

dilakukan ketika hari kerja, sehingga tidak semua karyawan 

bisa mengikuti program tersebut. 

Dengan melihat betapa pentingnya peranan seorang pemimpin dalam 

memotivasi serta menjalankan kegiatan perusahaan dan pengaruhnya terhadap 

kinerja karyawan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan perusahaan, maka 

penulis tertarik untuk mengambil judul penelitian ”PENGARUH GAYA  
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KEPEMIMPINAN DAN MOTIVASI TERHADAP KINERJA KARYAWAN 

PT. BANK DANAMON” 

Kata Kunci : Gaya Kepemimpinan, Motivasi, Kinerja Karyawan 

1.2. Identifikasi Masalah 

1) Bagaimana gaya kepemimpinan pada PT Bank Danamon Bandung ? 

2) Bagaimana motivasi kerja karyawan pada PT Bank Danamon Bandung ? 

3) Bagaimana kinerja karyawan pada PT Bank Danamon Bandung? 

4) Bagaimana pengaruh gaya kepemimpinan dan motivasi terhadap kinerja 

karyawan PT Bank Danamon Bandung ? 

1.3. Tujuan  

Tujuan dilakukannya penelitian ini berdasarkan rumusan masalah di atas 

adalah untuk mengetahui : 

a. Untuk mengetahui gaya kepemimpinan pada PT Bank Danamon 

Bandung. 

b. Untuk mengetahui  motivasi kerja karyawan  pada PT Bank Danamon 

Bandung. 

c. Untuk mengetahui kinerja karyawan pada PT Bank Danamon 

Bandung. 

d. Untuk mengetahui pengaruh gaya kepemimpinan dan motivasi 

terhadap kinerja karyawan PT Bank Danamon Bandung. 

1.4. Manfaat Penelitian  

Manfaat dari penelitian ini dibagi menjadi dua bagian utama oleh penulis 

sebagai berikut: 

a. Manfaat Bagi Perusahaan 

Hasil penelitian diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan masukan dan 

pertimbangan bagi perusahaan dalam menentukan langkah yang diambil 

terutama dalam bidang sumber daya manusia yang berkaitan dengan gaya 
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kepemimpinan dan motivasi terhadap kinerja  karyawan PT Bank 

Danamon Bandung. 

 

 

b. Manfaat Bagi Peneliti 

Dengan penelitian ini diharapkan peneliti dapat menerapkan ilmu yang 

diperoleh selama perkuliahan dan menambah pengalaman, wawasan serta 

belajar sebagai praktisi dalam menganalisis suatu masalah kemudian 

mengambil keputusan dan kesimpulan. 

c. Bagi Pihak-pihak Lain yang Berkepentingan. 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat serta sumbangan 

yang berarti, khususnya mengenai masalah gaya kepemimpinan dan 

motivasi.  

1.5.  Lokasi Penelitian  

Lokasi penelitian yang diterapkan oleh peneliti adalah PT Bank Danamon Cabang 

Buah Batu Bandung yang terletak di JL. Buah Batu No. 166, Cijagra, Lengkong, 

Bandung, Jawa Barat 40265. 

1.6.  Sistematika Penulisan  

Dalam penelitian ini, sistematika penulisan yang digunakan adalah 

sebagai berikut :  

Bab I : Pendahuluan  

Bab ini menjelaskan mengenai latar belakang masalah, identifikasi 

masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan 

lokasi penelitan serta sistematika penulisan.  

Bab II : Tinjauan Pustaka  
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Bab ini merupakan uraian tinjauan pustaka yang di dalamnya 

mengemukakan hal-hal yang berkaitan dengan telaah teori, kerangka 

pemikiran teoritis dan pengembangan penelitian.  

Bab III : Metode penlitian 

Bab ini berisi uraian tentang metode penelitian yang berisikan rincian 

mengenai populasi, sampel, metode pengumpulan data, jenis dan sumber 

data, definisi operasional dan pengukuran variabel, serta metode analisis 

data yang akan digunakan dalam penelitian ini. 

Bab IV : Hasil dan Pembahasan  

Bab ini menjelaskan tentang hasil penelitian dan pembahasann mengenai 

pengaruh gaya kepemimpinan terhadap kinerja karyawan, perbedaan 

kinerja karyawan tetap dan karyawan kontrak dengan menguraikan hasil 

pengujian quesioner    

Bab V : Kesimpulan dan Saran 

Bab terakhir ini berisi kesimpulan dari hasil penelitian yang dilakukan 

dan saran-saran yang berhubungan dengan penelitian serupa di masa 

yang akan datang dan sebagai masukan bagi perusahaan. 

 


