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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Pada Pasal empat (4) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 

disebutkan bahwa, ”Perbankan Indonesia bertujuan menunjang pelaksanaan 

pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan 

ekonomi, dan stabilitas nasional ke arah peningkatan kesejahteraan rakyat 

banyak”. Bank syariah adalah bank yang beroperasi sesuai dengan prinsip-

prinsip syariah Islam, maksudnya adalah bank yang dalam operasinya 

mengikuti ketentuan-ketentuan syariah Islam, khususnya yang menyangkut 

tata cara bermuamalah secara Islam. 

Organisasi pembiayaan usaha dan jasa syariah biasanya beroperasi 

berdasarkan prinsip pembagian hasil (termasuk berbagi kerugian) dan 

menggunakan nilai-nilai moral islam. Bank syariah seharusnya berbenah diri 

untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan dana bagi pengembangan 

kegiatan usaha. Bank syariah, berkontribusi bagi suksesnya proses 

pembangunan sehingga pelan tapi pasti dapat mengikis atau mengurangi 

jumlah penduduk miskin di Indonesia (Setyorini,dkk 2012).   

Bank syariah dituntut untuk lebih meningkatkan kinerjanya dalam 

persaingan bisnis melalui perbaikan kinerja karyawan. Semakin kompetitif 

persaingan saat ini menuntut bank syariah untuk dapat memenuhi kebutuhan 

akan pelayanan yang bermutu tinggi. Peningkatan kinerja karyawan akan 
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membawa kemajuan bagi organisasi untuk dapat bertahan dalam suatu 

persaingan lingkungan bisnis yang tidak stabil. Upaya-upaya untuk 

meningkatkan kinerja karyawan merupakan tantangan manajemen yang paling 

serius karena keberhasilan untuk mencapai tujuan dan kelangsungan hidup 

perusahaan tergantung pada kualitas kinerja sumber daya manusia yang ada 

didalamnya (Dzulkifli, 2013).  

Keberhasilan suatu institusi atau organisasi ditentukan oleh dua faktor 

utama, yakni sumber daya manusia serta sarana dan prasarana pendukung atau 

fasilitas kerja. Dari kedua faktor utama tersebut sumber daya manusia atau 

karyawan lebih penting daripada sarana dan prasarana pendukung. Secanggih 

dan selengkap apa pun fasilitas pendukung yang di miliki suatu organisasi 

kerja, tanpa adanya sumber daya yang memadai, baik jumlah (kuantitas) 

maupun kemampuannya (kualitasnya), maka niscaya organisasi tersebut tidak 

dapat berhasil mewujudkan visi,misi dan tujuan organisasinya. Kualitas 

sumber daya manusia atau karyawan tersebut di ukur dari kinerja karyawan 

tersebut (performance) atau produktivitasnya (Primadhania, 2012). 

Manajemen sumber daya manusia pada umumnya bertujuan untuk 

mengembangkan potensi karyawan dengan setinggi-tingginya, hubungan kerja 

yang serasi di antara karyawan dan penyatupaduan sumber daya manusia 

secara efektif yang selanjutnya di harapkan akan meningkatkan motivasi kerja. 

Secara umum perusahaan terdiri dari sejumlah orang dengan latar belakang 

kepribadian, emosi dan ego yang beragam, membentuk suatu budaya 

organisasi (Hadiwijaya dan Hanafi, 2013) 
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Kinerja karyawan adalah tingkat keberhasilan karyawan dalam 

melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya  (Taurisa dan Ratnawati, 2012). 

Terdapat faktor-faktor negatif yang dapat menurunkan kinerja karyawan, 

diantaranya adalah menurunnya keinginan karyawan untuk mencapai prestasi 

kerja, kurangnya ketepatan waktu dalam penyelesaian pekerjaan sehingga 

kurang menaati peraturan, pengaruh yang berasal dari lingkungannya, teman 

sekerja yang juga menurun semangatnya dan tidak adanya contoh yang harus 

dijadikan acuan dalam pencapaian prestasi kerja yang baik. Dalam hal tersebut 

peran seorang pemimpin menjadi juru kunci dalam membangun semangat 

bawahannya bekerja untuk mencapai tujuan perusahaan (Tampi, 2014). 

Widyatmini dan Hakim (2008:169) dalam Hendriawan (2014) 

mengatakan seorang pemimpin harus melakukan berbagai keahlian, 

pengalaman, kepribadian dan motivasi setiap individu yang dipimpinnya. 

Gaya kepemimpinan yang efektif dibutuhkan dalam suatu perusahaan untuk 

dapat meningkatkan kinerja semua karyawan dalam mencapai tujuan yang 

telah ditetapkan perusahaan. Seorang pemimpin sangat perlu memperhatikan 

gaya kepemimpinan dalam proses mempengaruhi, mengarahkan kegiatan 

anggota kelompoknya serta mengordinasikan tujuan anggota dan tujuan 

organisasi agar keduanya dapat tercapai. 

Motivasi adalah kejiwaan yang mendorong, mengaktifkan atau 

menggerakkan, dan motif itulah yang kelak mengarahkan serta menyalurkan 

perilaku, sikap, tindakan seseorang yang selalu dikaitkan dengan pencapaian 

tujuan, baik tujuan organisasi maupun tujuan pribadi masing masing anggota 
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(Darmawan, 2013: 82). Motivasi kerja pada karyawan dalam melakukan 

pekerjaan memberikan kesadaran kepada karyawan untuk bekerja dengan 

optimal, sehingga tujuan organisasi akan lebih mudah tercapai. Seseorang 

yang dengan sadar terlibat dalam aktivitas organisasi biasanya mempunyai 

latar belakang atau motivasi tertentu. Keberhasilan dari hasil motivasi 

seseorang akan berpengaruh terhadap kinerja suatu organisasi. Motivasi kerja 

diharapkan menghasilkan efektivitas, produktivitas, dan hasil kerja yang 

efisiensi, baik bagi diri individu yang bersangkutan maupun bagi organisasi. 

Menurut Robbins dan Judge (2014:312)  komitmen organisasi 

(organizational commitment) adalah tingkat dimana seseorang pekerja 

mengidentifikasi sebuah organisasi, tujuan dan harapannya untuk tetap 

menjadi anggota. Komitmen dari seorang karyawan terhadap organisasi dapat 

menjadi hal yang penting untuk meningkatkan kinerja karyawan. Kepercayaan 

karyawan terhadap organisasi akan menumbuhkan rasa untuk tetap bertahan 

dalam bekerja di suatu organisasi tersebut. Karyawan yang memiliki 

komitmen terhadap organisasi memiliki potensi untuk memperbaiki kinerja 

baik secara individual, kelompok maupun organisasi. Karyawan yang 

memiliki komitmen organisasi yang tinggi akan memberikan usaha yang 

maksimal secara sukarela untuk kemajuan organisasi. Mereka akan berusaha 

untuk mencapai tujuan organisasi, dan menjaga nilai-nilai organisasi 

(Ferryansyah, 2013). 

Budaya organisasi (organizational culture) adalah suatu sistem berbagi 

arti yang dilakukan oleh para anggota yang membedakan suatu organisasi dari 
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organisasi lainnya (Robbins dan Judge, 2014: 355). Suatu perusahaan atau 

organisasi perlu untuk membentuk kultur atau budaya yang mampu menjadi 

identitas perusahaan, serta acuan dalam bertindak dan berperilaku. Dengan 

adanya budaya organisasi, karyawan akan merasa bangga dengan perusahaan 

serta memiliki acuan dalam bekerja.  Budaya organisasi yang kuat akan 

membuat perusahaan dalam memberikan kepastian kepada seluruh karyawan 

untuk berkembang bersama,tumbuh dan berkembangnya perusahaan 

(Mahmudah, 2014). 

Menurut Locke dalam Luthans (2012: 243) Kepuasan kerja adalah 

keadaan emosi yang senang atau emosi positif yang berasal dari penilaian 

pekerjaan atau pengalaman kerja seseorang. Setiap individu memiliki tingkat 

kepuasan yang berbeda-beda sesuai dengan sistem nilai yang berlaku pada 

dirinya. Makin tinggi penilaian terhadap kegiatan dirasakan sesuai dengan 

keinginan individu, maka makin tinggi kepuasannya terhadap kegiatan 

tersebut.  

Penelitian Arizona, dkk (2013) menguji gaya kepemimpinan, motivasi 

kerja dan komitmen organisasional terhadap kinerja karyawan yang hasilnya 

semua variabel berpengaruh signifikan. Taurisa dan Ratnawati (2012) menguji 

budaya organisasi dan kepuasan kerja terhadap kinerja karyawan yang 

hasilnya kedua variabel berpengaruh positif terhadap kinerja karyawan. 

Berbeda dengan penelitian Amelia (2013) menguji budaya organisasi dan stres 

kerja terhadap kinerja karyawan melalui kepuasan kerja sebagai variabel 

intervening yang hasilnya variabel budaya organisasi tidak signifikan terhadap 
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kinerja karyawan.  Lina dan Dewi (2012) menguji analisis pengaruh 

kepemimpinan dan budaya organisasi terhadap kinerja karyawan dengan 

sistem reward sebagai variabel moderating, hasilnya kedua variabel yang 

digunakan berpengaruh tidak signifikan terhadap kinerja karyawan. Hal ini 

memotivasi peneliti untuk meneliti kembali apakah kepemimpinan dan budaya 

organisasi berpengaruh terhadap kinerja karyawan. 

Penelitian ini mengembangkan penelitian dari Arizona, dkk (2013) 

yang berjudul Analisis Pengaruh Gaya Kepemimpinan, Motivasi Kerja dan 

Komitmen Organisasional terhadap Kinerja Pegawai (Studi pada Dinas 

Kelautan dan Perikanan Kabupaten Malang) dengan penelitian Taurisa dan 

Ratnawati (2012) yang berjudul Analisis Pengaruh Budaya Organisasi dan 

Kepuasan Kerja terhadap Komitmen Organisasional dalam Meningkatkan 

Kinerja Karyawan  (Studi pada PT. Sido Muncul Kaligawe Semarang). 

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu pada variabel 

independen dan objek penelitian. Penelitian ini menambahkan variabel 

independen yaitu Budaya organisasi dan Kepuasan Kerja. Objek dari 

penelitian ini yaitu Bank Syariah di Surakarta.  

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan di atas, maka peneliti 

menentukan judul “Analisis Pengaruh Gaya Kepemimpinan, Motivasi 

Kerja, Komitmen Organisasional, Budaya Organisasi Dan Kepuasan 

Kerja  Terhadap Kinerja Karyawan.” (Studi Empiris pada Bank Syariah di 

Surakarta). 
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B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, maka 

permasalahan yang akan di uji dalam penelitian ini yaitu : 

1. Apakah Gaya Kepemimpinan berpengaruh terhadap Kinerja Karyawan 

pada Bank Syariah di Surakarta? 

2. Apakah Motivasi Kerja berpengaruh terhadap Kinerja Karyawan pada Bank 

Syariah di Surakarta? 

3. Apakah Komitmen Organisasional berpengaruh terhadap Kinerja Karyawan 

pada Bank Syariah di Surakarta? 

4. Apakah Budaya Organisasi berpengaruh terhadap Kinerja Karyawan pada 

Bank Syariah di Surakarta? 

5. Apakah Kepuasan Kerja berpengaruh terhadap Kinerja Karyawan pada 

Bank Syariah di Surakarta? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini dilakukan untuk mencapai beberapa tujuan utama, yaitu : 

1. Menguji  tentang pengaruh Gaya Kepemimpinan terhadap kinerja 

karyawan pada bank syariah di Surakarta. 

2. Menguji  tentang pengaruh Motivasi Kerja terhadap kinerja karyawan 

pada bank syariah di Surakarta. 

3. Menguji tentang pengaruh Komitmen Organisasional terhadap kinerja 

karyawan pada bank syariah di Surakarta. 
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4. Menguji tentang pengaruh Budaya Organisasi terhadap kinerja karyawan 

pada bank syariah di Surakarta. 

5. Menguji tentang pengaruh Kepuasan Kerja terhadap kinerja karyawan 

pada bank syariah di Surakarta. 

 

D. Manfaat Penelitian 

Berdasarkan perumusan masalah dan tujuan penelitian, diharapkan 

hasil yang diperoleh di dalam penelitian ini nantinya dapat memberikan 

manfaat positif bagi: 

1. Manfaat Teoritis 

Penelitian ini dapat di jadikan sebagai sarana informasi untuk 

meningkatkan wawasan dan pengetahuan tentang pengaruh gaya 

kepemimpinan, motivasi kerja, komitmen organisasional, budaya organisasi 

dan kepuasan kerja terhadap kinerja karyawan pada bank syariah. 

2. Manfaat Praktis 

Penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk perusahaan 

khususnya Bank Syariah di Surakarta dalam meningkatkan produktivitas 

kerjanya. 

3. Manfaat Kebijakan 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat serta masukan 

yang berguna bagi bank syariah di Surakarta dalam menerapkan 

kebijakannya sehingga kinerja karyawan tersebut menjadi lebih baik dan 

dapat ditingkatkan. 
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E. Sistematika Penulisan 

Untuk memudahkan pembahasan penulisan skripsi ini maka dibuat 

sistematika penulisan. Adapun sistematika penulisan skripsi ini adalah sebagai 

berikut : 

BAB I PENDAHULUAN 

Bab pendahuluan ini berisi tentang latar belakang masalah, 

perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan 

Sistematika Penulisan. 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

Bab tinjauan pustaka berisi landasan teori yang digunakan 

dalam penyusunan penelitian yang berkaitan dengan definisi 

setiap variabel, penelitian terdahulu, kerangka pemikiran dan 

pengembangan hipotesis. 

BAB III  METODE PENELITIAN 

Bab ini berisi jenis penelitian, populasi dan sampel, metode 

pengumpulan data, definisi operasional dan pengukuran 

variabel, dan metode analisis data. 

BAB IV ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN 

Bab ini akan menguraikan hasil-hasil analisis data terhadap 

variabel yang diteliti yaitu hasil pengumpulan data, analisis 

statistik deskriptif, pengujian asumsi klasik, pengujian 

hipotesis, dan pembahasan. 
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BAB V  PENUTUP 

Bab ini menguraikan mengenai kesimpulan dari permasalahan 

penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan. Kemudian 

menjelaskan keterbatasan penelitian ini dan memberikan saran 

untuk penelitian selanjutnya. 

 

 

 

 

 

 


