
 

 

BAB I 

 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

Dalam dunia moderen sekarang ini, peranan perbankan dalam 

memajukan perekonomian suatu negara sangatlah besar. Hampir semua 

sektor yang berhubungan dengan berbagai kegiatan keuangan selalu 

membutuhkan jasa bank. Oleh karena itu, saat ini dan dimasa yang akan 

datang kita tidak dapat lepas dari dunia perbankan, jika hendak menjalankan 

aktivitas keuangan baik perorangan maupun lembaga, baik sosial maupun 

perusahaan. 

Perbankan syariah diharapkan untuk turut berkontribusi dalam 

mendukung transformasi perekonomian terutama pada aktivitas ekonomi 

produktif, memiliki nilai tambah yang tinggi dan inklusif, terutama dalam 

memanfaatkan bonus demografi yang ada dan kemungkinan pertumbuhan 

ekonomi yang tinggi, sehingga peran dari perbankan syariah dapat dirasakan 

signifikansinya bagi masyarakat.Semakin besarnya pertumbuhan perbankan 

syariah yang ada maka semakin banyak juga masyarakat yang dapat terlayani. 

Semakin luasnya jangkauan perbankan syariah maka makin besar juga 

terhadap pembangunan ekonomi untuk rakyat di negeri ini. 

 Dapat juga dilihat dalam industri perbankan syariah yang sudah 

mengalami kemajuan yang sangat pesat dalam beberapa tahun terakhir. 

Perkembangan bank syariah yang ada di Indonesia semakin pesat. Menurut 

OJK di sektor perbankan saat ini sudah terdapat 14 Bank Umum Syariah 

(BUS), 20 Unit Usaha Syariah (UUS), dan 162 Bank Perkreditan Rakyat 



 

 

Syariah (BPRS) di tahun 2020(https://www.ojk.go.id) Perkembangan bank 

syariah ini telah memperlihatkan ketertarikan masyarakat terhadap suatu bank 

syariah bertambah, dan telah memberikan pengaruh yang positif dalam dunia 

kerja. Seperti pada bank konvensional, bank syariah juga memerlukan tenaga 

kerja yang dapat mengisi jabatan-jabatan yang ada dalam struktur jabatan di 

perusahan tersebut. Jika dilihat dari pertumbuhan Bank Umum Syariah dan 

Unit Usaha Syariah di Indonesia tentu hal ini telah dapat memberi bukti 

bahwa keberadaan perbankan syariah di Indonesia terus mengalami 

peningkatan. Tentu dalam  hal ini juga membutuhkan sumber daya manusia 

yang memiliki kemapuan yang bagus untuk dapat meningkatkan perbankan 

syariah di Indonesia. 

Salah satu pengelolaan paling penting dalam dunia perbankan 

disamping pemasaran bank adalah pengelolaan terhadap Sumber Daya 

Manusia (SDM). Hal ini disebabkan sumber daya manusia merupakan tulang 

punggung dalam menjalankan roda kegiatan operasional suatu bank. Untuk 

itu penyediaan sumber daya manusia (Bankir) sebagai motor penggerak 

operasional bank haruslah disiapkan sedini mungkin. Disamping itu sumber 

daya manusia yang dimiliki oleh bank haruslah memiliki kemampuan dalam 

menjalankan setiap transaksi perbankan, mengingat faktor pelayanan yang 

diberikan oleh para karyawan ini sangat menenentukan sukses atau tidaknya 

bank kedepan.Kemampuan yang telah dimiliki harus terus diasah secara 

terus-menerus, baik melalui pengalaman kerja maupun pelatihan dan 

pengembangan karyawan. 

https://www.ojk.go.id/


 

 

Penilain kinerja adalah bagian penting dalam seluruh proses kegiatan 

karyawan yang ada. Penilaian kinerja atau Performance Appraisal merupakan 

suatu sistem yang dapat digunakan untuk menilai dan memahami sejauh 

mana seorang karyawan dapat melakukan pekerjaannya secara keseluruhan. 

Penilaian kinerja ini bertujuan untuk dapat memberikan feedback terhadap 

karyawan untuk upaya dalam memperbaiki tampilan kerja, meningkatkan 

produktifitas kerja, dan menjadi dasar dalam pengambilan berbagai bidang 

personalia yang diharapkan untuk dapat menunjukan kepuasan kerja para 

karyawan dengan rutin dan teratur. 

Setiap organisasi tentu ingin untuk dapat mencapai tujuannya. Agar 

dapa mencapai tujuan tersebut, peran manusia yang terlibat didalamnya 

sangatlah penting. Untuk dapat menggerakkan karyawan agar sesuai dengan 

yang diinginkan oleh organisasi, maka harus dapat dipahami motivasi 

manusia yang bekerja didalam organisasi tersebut, atau dengan kata lain, 

cerminan yang paling sederhana dari motivasi merupakan perilaku. Untuk itu 

Demi tercapainya tujuan suatu organisasi, karyawan sangat memerlukan 

motivasi agar dapat bekerja lebih rajin dan lebih giat. Melihat pentingnya 

karyawan dalam suatu organisasi maka sangat diperlukan perhatian lebih 

terhadap tugas yang dikerjakan oleh karyawan sehingga tujuan suatu 

organisasi dapat tercapai. Dengan motivasi kerja yang rendah karyawan tidak 

akan mempunyai semangat kerja, mudah menyerah, dan selalu kesulitan 

dalam menyelesaikan pekerjaannya (Edy, Sutrisno, 2016: 219). 

Budaya organisasi merupakan sebuah sistem makna bersama yang 

dianut oleh para anggota yang dapat membedakan suatu organisasi dari 



 

 

organisasi-organisasi lainnya. Sistem makna bersama ini adalah sekumpulan 

karakteristik kunci dan selalu dijunjung tinggi oleh organisasi. Karena  itu 

setiap anggota oeganisasi harus selalu berpegang teguh terhadap budaya kerja 

perusahaan sehingga dapat menciptakan lingkungan kerja yang harmonis dan 

pekerjaan yang lebih baik. Selanjutnya kepemimpinan adalah faktor kunci di 

dalam suatu organisasi. Karena seorang pemimpinlah yang akan 

menggerakkan dan mengarahakan organisasi dalam mencapai tujuannya dan 

sekaligus bukan merupakan tugas yang mudah. Tidak mudah, karena harus 

selalu memahami setiap perilaku bawahan yang berbeda-beda.Bawahan 

dipengaruhi sehingga bisa memberikan pengabdian dan partisipasinya kepada 

organisasi secara efektif dan efesien. Sehingga dapat juga dikatakan bahwa 

sukses atau tidaknya usaha dalam pencapaian tujuan organisasi, sangat 

ditentukan oleh kualitas kepemimpinan (Edy, Sutirisno, 2016: 219). 

Bank Syariah Indonesia (BSI) adalah lembaga perbankan syariah. 

Bank ini berdiri pada tanggal 1 Februari 2021 pukul 13.00 WIB. Bank ini 

merupakan hasil merger anak perusahaan BUMN di bidang perbankan 

diantaranya Bank Rakyat Indonesia Syariah (BRIS), BNI Syariah (BNIS) dan 

Bank Syariah Mandiri (BSM)  menjadi Bank Syariah Indonesia (BSI). 

Dengan Visi menciptakan Bank Syariah yang masuk kedalam 10 besar 

menurut kapitalisasi pasar secara global dalam waktu 5 tahun ke depan. 

Sangat realistis jika Bank Syariah Indonesia akan menjadi Champion Bank 

Syariah dan dapat meraih potensi pasar syariah yang selama ini belum 

tersentuh secara optimal Bank Syariah Indonesia akan menjadi Bank Syariah 

yang mengikuti modrenitas perkembangan jaman serta kuat secara tehnologi 

https://id.wikipedia.org/wiki/BUMN
https://id.wikipedia.org/wiki/Bank_Rakyat_Indonesia_Syariah


 

 

digital ini karna BSI meiliki 1.200 kantor cabang, 1.700 jaringan ATM, dan 

didukung oleh 20.000 karyawan yang berpengalaman.  

Dari fenomena di atas, maka penulis tertarik untuk meneliti 

bagaimana pengaruh motivasi kerja, budaya organisasi dan kepemimpinan 

terhadap kinerja karyawan dengan judul “Pengaruh Motivasi Kerja,Budaya 

Organisasi dan Kepemimpinan Terhadap Kinerja Karyawan (Studi 

Kasus BSI KC Kendari A. Silondae 2)” 

1.2. Rumusan Masalah 

1. Apakah motivasi kerja berpengaruh terhadap kepemimpinan? 

2. Apakah budaya organisasi berpengaruh terhadap kepemimpinan? 

3. Apakah kepemimpinan berpengaruh terhadap kinerja karyawan? 

4. Apakah motivasi kerja berpengaruh terhadap kinerja karyawan melalui 

kepemimpinan? 

5. Apakah motivasi kerja berpengaruh terhadap kinerja karyawan? 

6. Apakah budaya organisasi berpengaruh terhadap kinerja karyawan melalui 

kepemimpinan? 

7. Apakah budaya organisasi berpengaruh terhadap kinerja karyawan? 

1.3. Tujuan Penelitian 

1. Untuk mengetahui pengaruh motivasi kerja terhadap kepemimpinan. 

2. Untuk mengetahui pengaruh budaya organisasi terhadap kepemimpinan. 

3. Untuk mengetahui pengaruh kepemimpinan terhadap kinerja karyawan. 

4. Untuk mengetahui pengaruh motivasi kerja terhadap kinerja karyawan 

melalui kepemimpinan. 

5. Untuk mengetahui pengaruh motivasi kerja terhadap kinerja karyawan. 



 

 

6. Untuk mengetahui pengaruh budaya organisasi terhadap kinerja karyawan 

melalui kepemimpinan. 

7. Untuk mengetahui pengaruh budaya organisasi terhadap kinerja karyawan. 

1.4. Batasan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, maka terdapat 

beberapa masalah, oleh karena itu perlu dilakukan batasan terhadap masalah 

yang menjadi ruang lingkup penelitian ini. Oleh karena itu penelitian ini akan 

difokuskan pada pengaruh motivasi kerja, budaya organisasi dan 

kepemimpinan terhadap kinerja karyawan pada Bank Syariah Indonesia (BSI) 

KC. Kendari A. Silondae 2. 

1.5. Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat penelitian yang diharapkan dari peneliti adalah: 

1. Manfaat Teoritis 

Sebagai masukan atau bahan pertimbangan bagi lembaga/instansi dalam 

upaya peningkatan kinerja para karyawan pada BSI KC. Kendari A 

Silondae 2. 

2. Manfaat Praktis  

a. Sebagai informasi untuk para pegawai agar dapat lebih meningkatkan 

kinerja mereka dalam bekerja untuk mencapai tujuan yang ingin 

dicapai oleh perusahaan.  

b. Sebagai bahan bacaan untuk menambah pengetahuan bagi mahsiswa 

dan khususnya bagi peneliti dalam kegiatan ilmiah. 

 

 

 

 



 

 

1.6. Devinisi Operasional Variabel 

Definisi operasional variabel yang dimaksud yaitu untuk memberikan 

suatu kejelasan untuk operasional dari masing-masing variabel. Berdasarkan 

hal tersebut definisi operasional variabel dalam penelitian ini yaitu: 

1. Motivasi Kerja (X1) Motivasi (Motivasion) kata dasar motif (Motive) yang 

dapat diartikan sebagai dorongan, sebab atau alasan seseorang untuk 

melakukan sesuatu. Untuk dapat mempermudah dalam memahami 

motivasi kerja, sebelumnya telah dikemukakan terlebih dahulu pengertian 

motif dan motivasi. Motif merupakan kebutuhan, keinginan, dan dorongan 

yang muncul (Winardi, 2010). Motivasi yaitu mempersonalkan bagaimana 

cara untuk mendorong semangat kerja bawahan, agar mereka mau untuk 

bekerja dengan memberikan semua kemampuan dan keterampilan untuk 

dapat mewujudkan tujuan perusahaan. Sedangkan Siagian, mengatakan 

bahwa, motif merupakan keadaan kejiwaan yang mendorong, 

mengaktifkan, atau menggerakkan dan motif itulah yang dapat 

mengarahkan dan menyalurkan perilaku, sikap, tindak dan  tanduk 

seseorang yang selalu dikaitkan dengan pencapaian tujuan, baik itu tujuan 

organisasi maupun tujuan pribadi pada masing- masing anggota 

organisasi.(Edi Sutrisno, 2012) 

2. Budaya Organisasi (X2) Budaya adalah sejumlah pemahaman penting 

seperti norma, nilai, sikap dan keinginan bersama yang dimiliki oleh 

anggota organisasi. Budaya merupakan suatu pola asumsi dasar milik 

bersama yang didapatkan oleh kelompok ketika memecahkan masalah atau 

penyesuaian internal yang telah berhasil dan cukup baik untuk dianggap 



 

 

sah, sehingga dapat diharapkan untuk diajarkan kepada anggota-anggota 

baru sebagai cara yang tepat untuk dapat menerima, berpikir, dan merasa 

berhubungan dengan masalah tersebut. Jadi budaya merupakan bagaimana 

suatu organisasi dapat berhubungan dengan lingkungan yang merupakan 

penggabungan dari suatu asumsi, cerita, mitos, ide, metafora dan ide lain 

untuk dapat menentukan apa itu arti bekerja dalam suatu organisasi. 

(Rivai, 2014) 

3. Kepemimpinan (X3) Menurut Siagian (2012) mengatakan, kepemimpinan 

merupakan kemampuan seseorang untuk dapat mempengaruhi orang lain, 

dalam hal ini adalah para bawahannya sedemikian rupa, sehingga orang itu 

mau untuk melakukan kehendak pimpinan meskipun secara pribadi hal itu 

mungkin tidak disenanginya. Sedangkan menurut Terry, menganggap 

bahwa  kepemimpinan adalah kegiatan untuk mempengaruhi orang agar 

mau untuk bekerja demi mencapai tujuan bersama. Secara luas 

kepemimpinan dapat diartikan sebagai usaha yang terorganisir untuk dapat 

mengelolah dan memanfaatkan sumber daya manusia, material, dan 

finansial guna untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.(Didin, 2013) 

4. Kinerja Karyawan (Y) adalah suatu pekerjaan yang dalam melakukan 

tugasnya memerlukan teknik dan prosedur ilmiah memiliki dedikai serta 

cara menyikapi lapangan pekerjaan yang berorientasi pada pelayanan yang 

ahli. (Timpe, 1992) 

1.7. Sistematika Pembahasan 

Sistematika pembahasan yang menjadi langkah-langkah dalam proses 

penyusunan tugas akhir ini selanjutnya yaitu: 



 

 

BAB 1 PENDAHULUAN 

Bab ini berisikan uraian dari latar belakang, rumasan masalah, tujuan 

penelitian, batasan masalah, manfaat penelitian, devinisi operasional 

variabel dan sistematika pembahasan. 

BAB IILANDASAN TEORI 

Bab ini berisikan kajian terhadap beberapa teori dan referensi yang 

menjadi landasan dalam mendukung studi penelitian ini, diantaranya 

adalah penelitian terdahulu yang  relevan, teori mengenai motivasi kerja, 

teori budaya organisasi, teori kepemimpinan dan teori kinerja karyawan. 

BAB III METODOLOGI PENELITIAN 

Bab ini berisikan mengenai, jenis penelitian yang digunakan, waktu dan 

tempat penelitian, populasi dan sampel, data dan sumber data, variabel 

penelitian, desain penelitian, teknik pengumpulan data dan teknik analisi 

data. 

BAB IVHASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Bab ini berisi mengenai gambaran umum lokasi penelitian dan 

pembahasan hasil penelitian. 

BAB VPENUTUP 

Bab ini berisikan kesimpulan dari hasil penelitian dan saran bagi tempat 

penelitian dan juga bagi peneliti selanjutnya. 

 

 

 

 


