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PENGARUH GAYA KEPEMIMPINAN, DIKLAT DAN 
BUDAYA ORGANISASI TERHADAP KINERJA 

KARYAWAN PADA PT. BPR JERO ANOM 
DI KEDIRI, TABANAN 

 
 

A. Latar Belakang Masalah 

Pembangunan ekonomi negara Indonesia memperhatikan keserasian, 

keselarasan dan keseimbangan unsur-unsur trilogi pembangunan yaitu 

pemerataan pembangunan, pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nasional. 

Pembangunan ekonomi sangat terasa dengan berkembang pesatnya dunia 

usaha baik di bidang produksi, perdagangan maupun jasa. Perkembangan ini 

akan memberikan sumbangan yang besar bagi keberhasilan pembangunan 

Indonesia. Keberhasilan pembangunan Indonesia selama ini tidak terlepas 

dari peran serta lembaga-lembaga keuangan khususnya perbankan. 

Perbankan adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya 

menghimpun dana dari masyarakat yang berkelebihan dana (surplus of fund) 

dan menyatakan kepada masyarakat yang memerlukan dana (defisit of fund). 

Dalam memberikan jasa kepada nasabahnya yaitu memberikan kredit, 

penyimpanan dana dalam bentuk tabungan, deposito, dan biro jasa dalam lalu 

lintas pembayaran dan peredaran uang dan jasa-jasa lain yang selalu 

berkembang sesuai dengan perkembangan teknologi dan permintaan 

konsumen. 

Perkembangan usaha perbankan terlihat dari peningkatan volume 

usaha, munculnya produk-produk baru yang ditawarkan oleh perbankan guna 

menggali dan menghimpun dana masyarakat serta adanya peningkatan 
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pelayanan masyarakat, meningkatnya jumlah bank baik pendirian bank baru, 

atau perluasan jaringan kantor (cabang). 

Perkembangan tersebut menunjukkan kemampuan dalam 

mengembangkan diri dan membawa dampak positif terhadap perekonomian 

daerah karena dapat meningkatkan pengerahan dana untuk membiayai 

pembangunan. Perkembangan bank yang terus meningkat dari tahun ke tahun 

menyebabkan persaingan yang ketat dalam mencapai tujuan usaha yaitu 

merebut nasabah yang jumlah dan kualitasnya terbatas. 

Keberhasilan perusahaaan untuk mencapai tujuan ditentukan oleh 

kemampuan perusahaan dalam mengelola berbagai sumber daya yang 

dimilikinya terdiri dari material, sumber daya manusia, modal, dan 

keterampilan. Kegiatan perusahaan untuk mengelola berbagai sumber daya 

tersebut dikenal dengan nama fungsi-fungsi perusahaan, yaitu fungsi 

produksi, pemasaran, personalia, keuangan, dan administrasi. Sumber daya 

manusia (SDM) merupakan aset yang paling penting dalam perusahaan, 

karena sumber daya manusia yang mengelola seluruh sumber daya yang 

dimiliki oleh perusahaan. 

Sesuai dengan kodratnya, kebutuhan manusia sangat beraneka 

ragam, baik jenis maupun tingkatnya, bahkan manusia memiliki kebutuhan 

yang cenderung tak terbatas. Artinya kebutuhan selalu bertambah dari waktu 

ke waktu dan manusia selalu berusaha dengan segala kemampuannya untuk 

memuaskan kebutuhan tersebut. Kebutuhan manusia diartikan sebagai segala 
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sesuatu yang ingin dimilikinya, dicapai, dan dinikmati. Untuk itu manusia 

terdorong untuk melakukan aktivitas yang disebut dengan kerja. 

Di dalam dunia usaha yang berkompetensi secara global, perusahaan 

memerlukan kinerja tinggi. Pada saat yang bersamaan, karyawan juga ingin 

mendapatkan umpan balik bersifat positif atas kinerja yang telah mereka 

lakukan dengan baik (Rivai, 2008 : 309). Kinerja merupakan hasil kerja yang 

dihasilkan oleh karyawan atau perilaku nyata yang ditampilkan sesuai dengan 

perannya dalam organisasi (Hariandja, 2007 : 2). Kinerja karyawan 

merupakan suatu hal yang sangat penting dalam usaha organisasi untuk 

mencapai tujuannya, sehingga penting untuk diperhatikan variabel-variabel 

yang mempengaruhi kinerja karyawan. Kinerja karyawan merujuk pada hasil 

dari perilaku, dinilai oleh beberapa variabel atau standar mutu kerja.  

Kinerja organisasi tidak hanya tergantung pada sistem kerja, metode 

kerja, modal dan teknologi, tetapi sangat tergantung pada kualitas sumber 

daya manusia. Guna menghasilkan kinerja yang optimal tentunya tidak 

terlepas dari peran manajeman untuk memperhatikan variabel-variabel yang 

mempengaruhi kinerja karyawan. Dalam penelitian ini kinerja karyawan 

terindikasi dipengaruhi oleh variabel gaya kepemimpinan, diklat, dan budaya 

organisasi. Sebagai suatu landasan teoritis, selanjutnya variabel-variabel 

tersebut akan diuraikan secara ringkas.  

Efektivitas gaya kepemimpinan menjadi hal yang penting bagi 

tercapainya tujuan perusahaan, karena gaya kepemimpinan yang efektif dapat 

memberikan pengarahan dengan baik terhadap semua pekerjaan dalam 
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mencapai tujuan-tujuan organisasi. Gaya kepemimpinan adalah suatu cara 

pemimpin untuk mempengaruhi bawahannya (Supardi dan Anwar, 2008 : 76). 

Gaya kepemimpinan yang memperoleh respon positif dari karyawan 

cenderung akan meningkatkan kinerja karyawan yang dijadikan sebagai dasar 

motivasi eksternal untuk menjaga tujuan-tujuan mereka tetap harmonis 

dengan tujuan organisasi. 

Salah satu cara untuk meningkatkan keterampilan dan kemampuan 

kerja karyawan adalah dengan memperhatikan pendidikan dan pelatihan 

(diklat) karyawan. Diklat adalah program yang bertujuan untuk memperbaiki 

keterampilan dan teknik pelaksanaan kerja pegawai untuk kebutuhan 

sekarang, peningkatan dalam keilmuan, pengetahuan, kemampuan, sikap dan 

kepribadian untuk menyiapkan pegawainya siap memangku jabatan  tertentu 

di masa yang akan datang (Umar, 2009 : 12). Diklat dalam suatu perusahaan 

sebagai upaya untuk pengembangan sumber daya manusia, adalah suatu 

siklus yang harus terjadi terus menerus. Hal ini terjadi karena perusahaan itu 

harus berkembang untuk mengantisipasi perubahan-perubahan dari luar 

perusahaan. Diklat akan memberikan peningkatan keterampilan, pengetahuan 

dan kemampuan dalam menyelesaikan pekerjaan-pekerjaannya sehingga 

berdampak juga pada meningkatnya kinerja karyawan. 

Mensiasati persaingan yang ketat, salah satu strategi yang ditempuh 

yakni dengan melakukan perekayasaan atau pembentukan budaya organisasi 

(corporate culture) yang kuat. Budaya organisasi (organizational culture) 

adalah sebuah sistem makna bersama yang dianut oleh para anggota yang 
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membedakan suatu organisasi dari organisasi-organisasi lainnya (Robbins dan 

Judge, 2008 : 256). Budaya organisasi sebagai nilai dan keyakinan yang 

dimiliki bersama memberikan beberapa fungsi penting. Pertama, membawa 

suatu perasaan identitas sebagai anggota organisasi. Kedua, sebagai sarana 

untuk membangun komitmen akan sesuatu yang lebih besar dari diri sendiri. 

Ketiga, budaya perusahaan meningkatkan stabilitas sistem sosial. Dalam hal 

ini budaya organisasi akan membantu dalam perkembangan perusahaan 

secara jangka pendek dan jangka panjang, melalui peningkatan kinerja 

karyawan dimana karyawan mempunyai rasa memiliki, partisipasi, dan rasa 

tanggung jawab atas kemajuan perusahaannya. 

Sebagai tempat penelitian adalah PT. Bank Perkreditan Rakyat 

(BPR) Jero Anom di Kediri, Tabanan. Dalam kondisi persaingan yang ketat 

dengan usaha sejenis, manajemen dituntut untuk selalu meningkatkan kinerja 

karyawan khususnya dalam hal pelayanan sehingga akhirnya dapat 

memuaskan nasabah. Manajemen PT. BPR Jero Anom di Kediri, Tabanan 

dalam menjalankan operasionalnya didukung oleh 36 orang karyawan tetap, 

seperti dapat dilihat pada Tabel 1 berikut. 
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Tabel 1 
Jumlah Karyawan PT. BPR Jero Anom 

di Kediri, Tabanan Tahun 2012 
 

No Bagian 
Jumlah Karyawan 
Orang % 

1 Direksi 2 5,56 
2 Bagian Operasional 

a.  Seksi Umum 
b.  Seksi Dana 

 
14 
8 

 
38,89 
22,22 

3 Bagian Pengembangan/Pemasaran 3 8,33 
4 Bagian Kredit 

a.  Seksi Kredit 
b.  Seksi Administrasi 

 
4 
3 

 
11,11 
8,33 

5 Bagian Satuan Pengawas Intern 2 5,56 
Jumlah 36 100 

Sumber : PT. BPR Jero Anom di Kediri, Tabanan. 

Berdasarkan Tabel 1 diketaui jumlah karyawan pada PT. BPR Jero 

Anom di Kediri, Tabanan pada tahun 2012 adalah 36 orang. Jumlah karyawan 

bervariasi tergantung dari banyaknya tugas dan bidang yang ada didalamnya. 

Jumlah karyawan terbanyak adalah pada seksi umum sebanyak 14 orang atau 

38,89%.   

Karyawan berperan penting dalam merealisasikan target laba usaha 

yang direncanakan perusahaan. Pada Tabel 2 dapat dilihat selisih realisasi 

dengan target laba usaha pada PT. BPR Jero Anom di Kediri, Tabanan dari 

tahun 2007 sampai tahun 2011. 
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Tabel 2 
Selisih Realisasi dengan Target Laba Usaha pada 

PT. BPR Jero Anom di Kediri, Tabanan 
Tahun 2007-2011 

 

Tahun 
Target Laba Usaha  

(Rp) 

Realisasi 
Laba Usaha 

(Rp) 

Selisih Realisasi 
dengan Target Laba 

Usaha (Rp) 
2007 700.000.000 904.500.195 204.500.195 
2008 1.100.000.000 1.225.839.318 125.839.318 
2009 1.500.000.000 1.746.930.606 246.930.606 
2010 1.900.000.000 1.735.287.680 (164.712.320) 
2011 2.200.000.000 2.026.305.276 (173.694.724) 

Sumber : PT. BPR Jero Anom di Kediri, Tabanan tahun 2010. 
 

Tabel 2 menunjukkan perbandingan standar kinerja dari perusahan 

dengan kinerja yang dicapai karyawan, dimana karyawan mampu memenuhi 

target laba usaha dari tahun 2007 sampai 2009, sedangkan dua tahun terakhir 

yaitu tahun 2010 dan 2011 karyawan tidak mampu merealisasikan target laba 

usaha. Hal ini menunjukkan adanya masalah berkaitan dengan kinerja 

karyawan pada PT. BPR Jero Anom di Kediri, Tabanan. Hasil observasi 

diketahui ada karyawan yang menyelesaikan tugas tidak sesuai dengan 

tanggung jawabnya yang disebabkan kurangnya komunikasi dengan atasan di 

samping kurangnya pengawasan dalam mengatur dan mengawasi aktivitas 

kerja karyawan, serta kurangnya semangat kerja karyawan dalam 

menyelesaikan tugas karena merasa kurang puas terhadap penghargaan yang 

diterima walaupun kinerjanya baik. 
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Indikasi rendahnya kinerja karyawan juga dapat dilihat dari keluhan 

nasabah terhadap pelayanan yang diberikan oleh karyawan. Jumlah 

pengaduan nasabah atas pelayanan yang diberikan karyawan PT. BPR Jero 

Anom di Kediri, Tabanan disajikan seperti pada Tabel 3 berikut. 

Tabel 3 
Jumlah Pengaduan Nasabah Atas Pelayanan Karyawan 

PT. BPR Jero Anom di Kediri, Tabanan 
Tahun 2007-2011 

 

Tahun 
Jumlah Pengaduan 

(Orang) 
2007 37 
2008 49 
2009 56 
2010 68 
2011 80 

Sumber : PT. BPR Jero Anom di Kediri, Tabanan. 

Tabel 3 menunjukkan dalam kurun waktu lima tahun terakhir yaitu 

dari tahun 2007 sampai dengan 2011 adanya penurunan kualitas pelayanan 

yang ditunjukkan oleh meningkatnya pengaduan nasabah atas pelayanan yang 

diberikan karyawan, antara lain : karyawan kurang memiliki pengetahuan 

yang baik untuk menjawab pertanyaan nasabah, kurangnya tanggung jawab 

karyawan terhadap proses transaksi yang mengalami error koneksi, karyawan 

kurang mendengar keluhan nasabah sehingga tidak menyampaikan ke 

manajemen, karyawan kurang dapat memberikan perhatian pribadi kepada 

nasabah pada saat diperlukan karena banyaknya kesibukan dan banyaknya 

nasabah yang dilayani, disamping masih memandang status nasabah, serta 

nasabah sering kesulitan jika melakukan pelaporan pengaduan berkaitan 

dengan proses maupun transaksi kredit. 
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Salah satu indikator kinerja karyawan tercermin dari tingkat absensi 

karyawan. Tingkat absensi karyawan PT. BPR Jero Anom di Kediri, Tabanan 

tahun 2011-2012 dapat dilihat pada Tabel 4 berikut. 

Tabel 4 
Tingkat Absensi Karyawan PT. BPR Jero Anom di Kediri, Tabanan 

Tahun 2011-2012 (Per Bulan) 
   

No Bulan 
 

Jumlah 
Karya-

wan 
(Orang) 

Jumlah 
Hari 
Kerja 
(Hari) 

Jumlah 
Hari 
Kerja 
Seha-
rusnya 
(Hari) 

Jumlah 
Hari 
yang 

Hilang 
(Hari) 

Jumlah 
Hari 
Kerja 

Senyatanya 
(Hari) 

Prosen-
tase 

Absensi 
(%) 

(1) (2) (3) (4) (5)=(3)x 
(4) (6) (7)=(5)-(6) (8)=(6):(5) 

X100% 
1 Januari 2011 36 17 612 22 590 3,59 
2 Pebruari 2011 36 20 720 16 704 2,22 
3 Maret 2011 36 19 684 19 665 2,78 
4 April 2011 36 21 756 18 738 2,38 
5 Mei 2011 36 20 720 14 706 1,94 
6 Juni 2011 36 21 756 15 741 1,98 
7 Juli 2011 36 17 612 23 589 3,76 
8 Agustus 2011 36 20 720 14 706 1,94 
9 September 2011 36 22 792 18 774 2,27 

10 Oktober 2011 36 19 684 27 657 3,95 
11 Nopember 2011 36 21 756 22 734 2,91 
12 Desember 2011 36 19 684 20 664 2,92 
13 Januari 2012 36 22 792 14 778 1,77 
14 Pebruari 2012 36 17 612 22 590 3,59 
15 Maret 2012 36 20 720 28 692 3,89 
16 April 2012 36 22 792 23 769 2,90 
17 Mei 2012 36 21 756 27 729 3,57 
18 Juni 2012 36 21 756 19 737 2,51 
19 Juli 2012 36 22 792 17 775 2,15 
20 Agustus 2012 36 17 612 20 592 3,27 
21 September 2012 36 21 756 19 737 2,51 
22 Oktober 36 21 756 15 741 1,98 

Jumlah 440 15.840 432 15.408 60,81 
Rata-rata 20,00 720,00 19,64 700,36 2,76 

Sumber : PT. BPR Jero Anom di Kediri, Tabanan. 

Dari Tabel 4 dapat dijelaskan bahwa tingkat absensi karyawan pada 

PT. BPR Jero Anom di Kediri, Tabanan dari tahun 2011 sampai tahun 2012 

befluktuasi setiap bulan dengan rata-rata tingkat absensi sebesar 2,76% 
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adalah rendah. Rendahnya tingkat absensi mendukung tercapainya kinerja 

karyawan yang lebih baik. 

Efektifitas gaya kepemimpinan menjadi hal yang penting dalam 

meningkatkan kinerja karyawan. Gaya kepemimpinan dapat dikatakan 

berpola mementingkan pelaksanaan hubungan kerja sama yang harmonis 

antara atasan dengan bawahan dan bawahan dengan rekan sekerja sehingga 

dapat menciptakan lingkungan kerja yang kondusif. Gaya kepemimpinan 

yang diterapkan adalah kepemimpinan demokratis yaitu menempatkan 

karyawan sebagai faktor utama dan terpenting dalam setiap departemen dan 

organisasi.  

Berdasarkan kenyataan yang terjadi, dapat dijelaskan beberapa 

masalah yang terjadi berkaitan dengan kepemimpinan pada PT. BPR Jero 

Anom di Kediri, Tabanan. Sulitnya menerapkan profesionalisme dalam 

kepemimpinan, terutama ketegasan dalam pemberian tugas terhadap 

karyawan yang memiliki keahlian lebih dan karyawan yang lebih senior. Hal 

ini menunjukkan kepemimpinan belum efektif dalam mengarahkan karyawan 

bekerja sehingga hasil yang dicapai tidak sesuai harapan. Walaupun secara 

umum gaya kepemimpinan demokratis menumbuhkan rasa kekeluargaan 

antara karyawan, namun dalam praktek sulit untuk hanya menerapkan gaya 

kepemimpinan demokratis. Ada saatnya karyawan membutuhkan sikap keras 

dari pimpinan (otokratis) sesuai dengan kondisi dan situasi yang dibutuhkan 

terutama pada saat kinerja bawahan kurang maksimal yang disebabkan karena 

sering menunda pekerjaan dan kurang memahami pekerjaan yang dilakukan.  
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Salah satu cara untuk meningkatkan kinerja karyawan adalah 

melaksanakan program pendidikan dan pelatihan (diklat). Adapun jenis diklat 

yang telah dilaksanakan di PT. BPR Jero Anom di Kediri, Tabanan dapat 

dilihat pada Tabel 5 berikut. 

Tabel 5 
Jenis Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) 

pada PT. BPR Jero Anom 
di Kediri, Tabanan 
Tahun 2011-2012 

 
No Bagian Jenis Diklat yang Diikuti 
1 Direksi Manajemen Aktiva-Pasiva, Penilaian 

Kesehatan Bank, Business Plan, 
General Banking, Leadership of 
Manager 

2 Bagian Operasional 
a.  Seksi Umum 
 
 
 
 
 
b.  Seksi Dana 

 
- Humas Resources, Sistem 

Informasi SDM, Budaya Kerja, 
Kepribadian 

- Pengadaan Barang dan Jasa, Humas 
dan Protokol 

- Pengamanan/Penyegaran Satpam 
Basic Treasury, Dana dan Jasa 
Bank/Pengenalan Produk, Customer 
Service 

3 Bagian 
Pengembangan/Pemasaran 

Marketing Plan, Customer 
Relationship Management, e-
Marketing (Web Design dan Internet)  

4 Bagian Kredit 
a.  Seksi Kredit 
 
b.  Seksi Administrasi 

 
Analisa Kredit, Penyelamatan Kredit, 
Hukum Perkreditan 
Perpajakan, Bank Accounting-Basic, 
Hukum Perbankan, Customer Service 

Sumber : PT. BPR Jero Anom di Kediri, Tabanan. 
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Dari Tabel 5 dapat dijelaskan bahwa semua karyawan PT. BPR Jero 

Anom di Kediri, Tabanan diberikan kesempatan untuk mengikuti diklat 

sesuai dengan bidang tugasnya, yang dilaksanakan secara periodik sehingga 

kemampuan, keterampilan dan pengetahuan kerja karyawan meningkat dan 

pada akhirnya karyawan menjadi lebih tertarik dan lebih tertantang 

menyelesaikan setiap tugas-tugasnya. Namun demikian, masih ditemui 

beberapa permasalahan berkaitan dengan program diklat yang dilaksanakan, 

diantaranya adalah sebagai berikut :  

1. Kurangnya koordinasi dengan masing-masing kepala departemen 

sehingga jadwal pendidikan latihan terbentur dengan jam kerja karyawan.  

2. Peserta kurang siap baik jasmani maupun rohani sehingga sering lelah 

dalam bekerja setelah mengikuti pendidikan latihan. 

3. Tidak dilakukan pra test sebelum mengirim karyawan untuk mengikuti 

pendidikan latihan sehingga tidak diketahui jenis dan materi pendidikan 

latihan yang tepat diberikan sesuai dengan pendidikan dasar, pengalaman 

kerja dan usia karyawan. 

PT. BPR Jero Anom di Kediri, Tabanan mempunyai budaya 

organisasi di dalam mencapai tujuan perusahaan. Ada lima nilai budaya 

organisasi pada PT. BPR Jero Anom di Kediri, Tabanan meliputi : 

1. Kepercayaan/trust, yaitu membangun keyakinan yang baik di antara 

stakeholder dalam hubungan yang tulus dan terbuka berdasarkan 

kehandalan. 
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2. Integritas/integrity, yaitu setiap saat berfikir, berkata dan berperilaku 

terpuji, menjaga martabat serta menjunjung tinggi kode etik profesi. 

3. Profesionalisme/professionalsm, yaitu berkomitmen untuk bekerja tuntas 

dan akurat atas dasar kompetensi terbaik dengan penuh tanggung jawab. 

4. Fokus pada nasabah/customer focus, yaitu senantiasa menjadikan 

nasabah sebagai mitra utama yang saling menguntungkan untuk tumbuh 

secara berkesinambungan. 

5. Pengembangan diri/self development, yaitu mengembangkan diri dan 

melakukan perbaikan sesuai dengan bidang tugasnya untuk mendapatkan 

nilai tambah optimal dan hasil yang terbaik secara terus menerus. 

Kesadaran  akan nilai-nilai tersebut menjadi  kekuatan fisolofi bisnis dan 

menjadi budaya kerja perusahaan (corporate culture) yang solid dan 

berkarakter. 

Ditemui beberapa permasalahan berkaitan dengan pelaksanaan  nilai-

nilai budaya organisasi pada PT. BPR Jero Anom di Kediri, Tabanan. Hasil 

observasi nilai kepercayaan/trust menunjukkan adanya persaingan antara 

rekan kerja, menyebabkan kurang harmonisnya komunikasi di antara sesama 

rekan kerja sehingga kurang adanya pengertian dalam hubungan 

interpersonal. Berkaitan dengan nilai fokus pada nasabah/customer focus, 

maka diketahui berdasarkan hasil pengamatan sebagian karyawan tidak 

melaksanakan budaya organisasi yang telah ditetapkan, yaitu belum 

memberikan pelayanan terbaik dan kurang komunikatif dengan nasabah. 
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Mempertahankan dan membina hubungan yang baik dengan 

karyawan maka manajemen PT. BPR Jero Anom di Kediri, Tabanan dituntut 

untuk memperhatikan beberapa variabel yang berpengaruh terhadap kinerja 

karyawan, serta memahami kebutuhan karyawan disamping memperhatikan 

keluhan mereka. Pada akhirnya kondisi tersebut mampu membuat karyawan 

untuk lebih termotivasi dalam bekerja sehingga pada akhirnya meningkatkan 

kinerja karyawan. Dengan demikian, perlu diadakan penelitian dengan judul : 

Pengaruh Gaya Kepemimpinan, Diklat, dan Budaya Organisasi Terhadap 

Kinerja Karyawan pada PT. BPR Jero Anom di Kediri, Tabanan. 

 

B. Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka dapat dirumuskan 

permasalahan adalah : 

1. Apakah gaya kepemimpinan, diklat, dan budaya organisasi berpengaruh 

secara simultan terhadap kinerja karyawan pada PT. BPR Jero Anom di 

Kediri, Tabanan? 

2. Apakah gaya kepemimpinan, diklat, dan budaya organisasi berpengaruh 

secara parsial terhadap kinerja karyawan pada PT. BPR Jero Anom di 

Kediri, Tabanan? 

3. Diantara variabel gaya kepemimpinan, diklat, dan budaya organisasi 

yang manakah berpengaruh dominan terhadap kinerja karyawan pada  

PT. BPR Jero Anom di Kediri, Tabanan? 
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C. Tujuan Penelitian  

1. Tujuan Penelitian 

Tujuan dilaksanakannya penelitian ini adalah : 

a. Untuk mengetahui pengaruh secara simultan antara gaya 

kepemimpinan, diklat, dan budaya organisasi terhadap kinerja 

karyawan pada PT. BPR Jero Anom di Kediri, Tabanan. 

b. Untuk mengetahui pengaruh secara parsial antara gaya 

kepemimpinan, diklat, dan budaya organisasi terhadap kinerja 

karyawan pada PT. BPR Jero Anom di Kediri, Tabanan. 

c. Untuk mengetahui variabel mana diantara gaya kepemimpinan, 

diklat, dan budaya organisasi yang berpengaruh dominan terhadap 

kinerja karyawan pada PT. BPR Jero Anom di Kediri, Tabanan. 

 
2. Kegunaan Penelitian 

Kegunaan dari penelitian adalah : 

a. Bagi Mahasiswa  

1) Penelitian ini diharapkan dapat digunakan untuk meningkatkan 

pemahaman serta untuk menerapkan teori-teori yang didapat di 

bangku kuliah ke dalam praktek manajemen khususnya di 

bidang pemasaran. 

2) Merupakan syarat dalam meraih gelar Sarjana Ekonomi (S1) 

Jurusan Manajemen pada Fakultas Ekonomi Universitas 

Warmadewa. 
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b. Bagi PT. BPR Jero Anom di Kediri, Tabanan 

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai informasi dalam usaha 

melakukan perbaikan terhadap gaya kepemimpinan, diklat, dan 

budaya organisasi sehingga pada akhirnya dapat meningkatkan 

kinerja karyawan.  

c. Bagi Universitas  

Hasil penelitian ini dapat dipakai sebagai bahan bacaan ilmiah di 

perpustakaan dan juga dapat dipakai sebagai bahan referensi bagi 

mahasiswa yang meneliti masalah yang sejenis. 

 

D. Tinjauan Pustaka 

1. Landasan Teoritis 

a. Manajemen Sumber Daya Manusia 

1) Pengertian Manajemen 

Manajemen adalah seperangkat kegiatan-kegiatan yang 

mencakup pengkoordinasian, pengintegrasian dan penggunaan 

sumber-sumber daya guna mencapai tujuan organisasi melalui 

manusia-manusia, teknik-teknik, berbagai informasi dalam suatu 

struktur organisasi (Sirait, 2008 : 2). 

Manajemen  adalah  seni  dan  ilmu  perencanaan,  

pengorganisasian, pengarahan, pengkoordinasian dan  

pengontrolan  terutama  human  resources  untuk  mencapai  
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tujuan  yang  telah  ditentukan  terlebih  dahulu (Manullang, 

2007 : 2). 

Manajemen adalah proses pencapaian tujuan organisasi 

melalui manusia dan sumber daya lainnya yang ada (Boone dan 

Kurtz, 2005 : 289). 

Dari pendapat para ahli tersebut dapat dikatakan  

manajemen adalah ilmu dan seni perencanaan, 

pengorganisasian, pengkoordinasian, pengarahan dan 

pengawasan melalui pendayagunaan sumber daya manusia dan 

sumber daya lainnya secara efektif dan efisien untuk mencapai 

tujuan organisasi. 

2) Pengertian Sumber Daya Manusia 

Sumber daya manusia merupakan salah satu faktor 

yang sangat penting dalam  suatu  perusahaan, disamping faktor 

yang lain seperti modal. Oleh karena itu, sumber daya manusia 

harus dikelola dengan baik untuk meningkatkan efektivitas dan 

efisiensi organisasi, sebagai salah satu fungsi dalam perusahaan 

(Hariandja, 2007 : 2). 

Sumber daya manusia merupakan daya yang bersumber 

dari manusia dapat juga disebut tenaga atau kekuatan (energi 

atau power) (Hasibuan, 2008 : 6). 

Sumber daya manusia adalah seorang yang siap, mau 

dan mampu memberi sumbangan terhadap usaha pencapaian 
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tujuan organisasi (the people who are ready, willingable to 

contribute to organization goals) (Rivai, 2008 : 6-7). 

Dari pendapat para ahli tersebut dapat dikatakan 

sumber daya manusia atau tenaga kerja, buruh atau karyawan 

adalah seseorang atau sekumpulan orang yang bekerja untuk 

memberikan tenaga, keterampilan, jasa atau usaha kerjanya pada 

suatu badan atau organisasi yang memiliki kemampuan 

potensial maupun efektif. 

3) Pengertian Manajemen Sumber Daya Manusia 

Manajemen sumber daya manusia adalah rancangan 

sistem formal organisasi untuk memastikan penggunaan bakat 

manusia secara efektif dan efisien guna mencapai tujuan 

organisasi (Sedarmayanti, 2009 : 25). 

Manajemen sumber daya manusia (human resources 

management) adalah fungsi untuk menarik, mengembangkan, 

dan mempertahankan para karyawan andal dalam rangka 

menjalankan aktivitas yang diperlukan untuk memenuhi tujuan 

organisasi (Boone dan Kurtz, 2005 : 318). 

Manajemen sumber daya manusia adalah ilmu dan seni 

mengatur hubungan dan peranan tenaga kerja agar efektif dan 

efisien membantu terwujudnya tujuan perusahaan, karyawan, 

dan masyarakat (Hasibuan, 2008 : 10). 
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Dari beberapa pendapat ahli tersebut dapat dikatakan 

manajemen sumber daya manusia adalah rancangan sistem 

formal organisasi yang khusus berhubungan dengan bidang 

kepegawaian atau personalia dengan tujuan meningkatkan 

efektivitas dan efisiensi tenaga kerja untuk mencapai tujuan 

organisasi atau perusahaan secara terpadu.  

4) Fungsi-fungsi Manajemen dan Fungsi-fungsi Operasional 

Manajemen Sumber Daya Manusia 

Sirait (2008 : 5-7) menyebutkan fungsi manajemen dari 

manajemen sumber daya manusia adalah perencanaan, 

pengorganisasian, pengarahan dan pengendalian. 

a) Perencanaan 

Perencanaan berarti menetapkan terlebih dahulu program-

program kepegawaian yang dapat memberi andil terhadap 

pencapaian tujuan yang telah ditetapkan oleh organisasi. 

b) Pengorganisasian 

Pengorganisasian berarti membentuk satu organisasi dengan 

cara merancang struktur yang menggambarkan hubungan 

antar tugas-tugas, antara pegawai, dan antar faktor-faktor fisik. 

c) Pengarahan 

Secara logis, langkah berikutnya adalah pengoperasian, 

artinya mengerjakan sesuatu yang telah direncanakan. 

Namun, hal ini harus didahului oleh proses pengarahan atau 
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pemberian motivasi atau pemberian komando agar pegawai 

mulai bekerja. Pada dasarnya fungsi ini akan menumbuhkan 

kemauan pegawai untuk mulai bekerja secara efektif. 

d) Pengendalian 

Kegiatan-kegiatan yang biasa dilakukan dalam proses 

pengendalian berupa observasi terhadap kegiatan-kegiatan 

dengan perencanaan. Di samping itu, juga melakukan 

koreksi-koreksi terhadap penyimpangan yang terjadi selama 

rencana sedang dilaksanakan.  

Disamping adanya fungsi-fungsi manajemen, maka seorang 

manajer personel harus juga memiliki kemampuan dalam 

fungsi-fungsi operasional. Fungsi-fungsi operasional tersebut 

adalah perolehan pegawai, pengembangan, pemberian imbalan, 

integrasi, pemeliharaan dan pemutusan hubungan kerja.  

a) Perolehan/penarikan pegawai 

Fungsi pertama yang harus dioperasionalisasikan oleh 

bagian kepegawaian, yaitu yang berkaitan dengan masalah 

untuk memperoleh pegawai yang baik dalam jenis dan 

jumlah maupun waktunya yang tepat, sehingga dapat 

melaksanakan usaha pencapaian tujuan organisasi dengan 

baik. Kegiatan-kegiatan ini mencakup : 

(1) Penarikan (recruitment) 

(2) Pemilihan (selection) 
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(3) Penempatan (placement). 

b) Pengembangan 

Pengembangan dalam arti luas adalah berbagai kegiatan 

yang berkenaan dengan peningkatan keterampilan melalui 

berbagai latihan, yang sangat penting dilakukan untuk dapat 

menampilkan cara kerja yang memadai.  

c) Pemberian imbalan 

Fungsi ini dapat didefinisikan sebagai usaha untuk memberi 

balas jasa bagi karyawan yang telah menyumbangkan waktu 

dan tenaganya bagi tercapainya tujuan organisasi. 

d) Integrasi 

Masalah integrasi berkaitan dengan usaha untuk 

menghasilkan situasi di mana terjadi penyesuaian/ 

pencocokan antara kepentingan yang bersifat individual, 

organisasi maupun kemasyarakatan.  

e) Pemeliharaan 

Merupakan sesuatu hal yang berkenaan dengan usaha agar 

para pegawai dapat bekerja dengan baik selama mungkin 

dengan cara menjaga kesehatan mental maupun fisik. 

f) Pemutusan hubungan kerja 

Jika pada awal organisasi menarik pegawai kerja dari 

masyarakat, pada suatu saat tertentu organisasi juga akan 

mengembalikan pegawai tersebut ke masyarakat. Perlu 
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diatur bagaimana sebaiknya suatu proses pemutusan 

hubungan kerja dilakukan oleh organisasi sehingga tidak 

mempunyai dampak yang negatif, baik bagi individu, 

organisasi maupun bagi masyarakat. 

b. Kepemimpinan 

1) Pengertian Kepemimpinan 

Kepemimpinan adalah kemampuan unuk 

mempengaruhi suatu kelompok ke arah tercapainya tujuan 

(Robbins, 2006 : 3). Kepemimpinan adalah suatu proses 

penggunaan pengaruh positif terhadap orang lain untuk 

melakukan usaha lebih banyak dalam sejumlah tugas atau 

mengubah perilakunya (Wexley dan Yukl, 2005 : 189). 

Luthans (2008 : 645) mendefinisikan kepemimpinan 

dari tiga sudut pandang, yaitu : 

1) Berdasarkan pemimpin : 

Kepemimpinan adalah perilaku yang tepat dari peran 

seseorang dalam perannya sebagai pemimpin. 

2) Berdasarkan pengikut : 

Kepemimpinan adalah kemampuan dan motivasi untuk 

mengelola kinerja seseorang. 
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3) Berdasarkan hubungan pemimpin dan pengikut : 

Kepemimpinan adalah kepercayaan, respek dan kewajiban 

timbal-balik yang membangkitkan pengaruh di antara 

pihak-pihak yang terlibat. 

Berdasarkan pendapat para ahli tersebut dapat 

didefinisikan kepemimpinan adalah perilaku yan tepat dari peran 

pemimpin untuk memotivasi dan mengelola kinerja bawahannya 

sehingga mendapatkan kepercayaan, respek dan kewajiban 

timbal-balik yang membangkitkan pengaruh di antara pihak-

pihak yang terlibat sehingga tujuan perusahaan dapat tercapai 

dengan baik.  

2) Pentingnya Kepemimpinan 

Menurut Supardi dan Anwar (2008 : 66) pentingnya 

kepemimpinan dapat disebutkan adalah : 

a) Kepemimpinan akan memberikan pengarahan pekerja 

dalam mencapai tujuan-tujuan organisasi 

Tanpa kepemimpinan, hubungan antara tujuan perseorangan 

dan tujuan organisasi mungkin menjadi renggang (lemah). 

Keadaan ini berdampak pada situasi dimana seorang bekerja 

untuk mencapai tujuan pribadinya, sementara itu 

keseluruhan organisasi menjadi tidak efisien dalam 

pencapaian sasaran.  
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b) Kepemimpinan akan memotivasi pekerja dalam mencapai 

tujuan-tujuan organisasi dengan antusias 

Tanpa kepemimpinan, suatu organisasi adalah kumpulan 

orang-orang dan mesin-mesin yang tidak teratur. Kegiatan-

kegiatan manajemen seperti perencanaan, pengorganisasian 

dan pengambilan keputusan merupakan kepompong yang 

tidak aktif sampai pemimpin bertindak menghidupkan 

motivasi setiap pekerja dan mengarahkan mereka mencapai 

tujuan dengan antusias.  

Dengan demikian dapat dikatakan kepemimpinan sangat 

diperlukan bila suatu organisasi ingin sukses. Terlebih lagi 

pekerja-pekerja yang baik selalu ingin tahu bagaimana mereka 

dapat menyumbang dalam pencapaian tujuan organisasi dan 

paling tidak gairah para pekerja memerlukan kepemimpinan 

sebagai dasar motivasi eksternal untuk menjaga tujuan-tujuan 

mereka tetap harmonis dengan tujuan organisasi.  

3) Fungsi Kepemimpinan 

Supardi dan Anwar (2008 : 66) menyebutkan fungsi 

kepemimpinan dalam hubungannya dengan peningkatan 

aktivitas dan efisiensi perusahaan, yaitu : 

a) Fungsi kepemimpinan sebagai inovator 

Sebagai inovator, pemimpin mampu mengadakan berbagai 

inovasi-inovasi baik yang menyangkut pengembangan 
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produk, sistem manajemen yang efektif dan efisien, maupun 

di bidang konseptual yang keseluruhannya dilaksanakan 

dalam upaya mempertahankan dan atau meningkatkan 

kinerja perusahaan.  

b) Fungsi kepemimpinan sebagai komunikator 

Sebagai komunikator, maka pimpinan harus : 

(1) Mampu menyampaikan maksud dan tujuan dari 

kepemimpinan yang dilakukannya secara baik kepada 

seseorang dan atau sekelompok karyawan sehingga 

timbul pengertian di kalangan mereka. 

(2) Pemimpin harus mampu memahami, mengerti dan 

mengambil intisari pembicaraan-pembicaraan orang 

lain. 

c) Fungsi kepemimpinan sebagai motivator 

Sebagai motivator, pemimpin merumuskan dan 

melaksanakan berbagai kebijaksanaan yang mengarah 

kepada upaya mendorong karyawan untuk melaksanakan 

sesuatu kegiatan tertentu sesuai dengan tugas dan tanggung 

jawabnya. 

d) Fungsi kepemimpinan sebagai kontroler 

Sebagai kontroler (pengendali), pemimpin melaksanakan 

fungsi pengawasan terhadap berbagai aktivitas perusahaan 

agar terhindar dari penyimpangan baik terhadap pemakaian 
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sumber daya maupun di dalam pelaksanaan rencana dan 

atau program kerja perusahaan sehingga pencapaian tujuan 

menjadi efektif dan efisien. 

4) Gaya Kepemimpinan 

Gaya kepemimpinan adalah suatu cara pemimpin untuk 

mempengaruhi bawahannya. Secara relatif ada tiga tipe gaya 

kepemimpinan yang berbeda, yaitu otokratis, demokratis atau 

partisipatif dan laissez-faire, yang semuanya pasti mempunyai 

kelemahan-kelemahan dan kelebihan. Supardi dan Anwar      

(2008 : 76) menyebutkan ketiga gaya kepemimpinan tersebut 

dijelaskan sebagai berikut :  

a) Otokratis 

(1) Semua penentuan kebijakan dilakukan oleh pemimpin. 

(2) Teknik-teknik dan langkah-langkah kegiatan didikte 

oleh atasan setiap waktu sehingga langkah-langkah 

yang akan datang selalu tidak pasti untuk tingkat luas.  

(3) Pemimpin biasanya mendikte tugas kerja bagian dan 

kerjasama setiap anggota 

(4) Pemimpin cenderung menjadi “pribadi” dalam pujian 

dan kecamannya terhadap kerja setiap anggota ; 

mengambil jarak dari partisipasi kelompok aktif kecuali 

bila menunjukkan keahliannya. 
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b) Demokratis 

(1) Semua kebijaksanaan terjadi pada kelompok diskusi 

dan keputusan, dengan dorongan dan bantuan dari 

pemimpin. 

(2) Kegiatan-kegiatan didiskusikan, langkah-langkah 

umum untuk tujuan kelompok dibuat, dan bila 

dibutuhkan petunjuk-petunjuk teknis pemimpin 

menyarankan dua atau lebih alternatif prosedur yang 

dapat dipilih. 

(3) Para anggota bebas bekerja dengan siapa saja yang 

mereka pilih dan pembagian tugas ditentukan oleh 

kelompok. 

(4) Pemimpin adalah obyek atau “fact-minded” dalam 

pujian dan kecamannya dan mencoba menjadi seorang 

anggota kelompok biasa dalam jiwa dan semangat 

tanpa melakukan banyak pekerjaan. 

c) Laissez-Faire 

(1) Kebebasan penuh bagi keputusan kelompok atau 

individu, dengan partisipasi minimal dari pemimpin. 

(2) Bahan-bahan yang bermacam-macam disediakan oleh 

pemimpin yang membuat selalu siap bila dia akan 

memberikan informasi pada saat ditanya. Dia tidak 

mengambil bagian dalam diskusi kerja. 
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(3) Sama sekali tidak ada partisipasi dari pimpinan dalam 

penentuan tugas. 

(4) Kadang-kadang memberi komentar spontan terhadap 

kegiatan anggota atau pertanyaan dan tidak bermaksud 

menilai atau mengatur suatu kejadian-kejadian. 

Kebanyakan manajer menggunakan ketiganya pada suatu waktu, 

tetapi gaya yang paling sering digunakan akan dapat dipakai 

untuk membedakan seorang manajer sebagai pemimpin yang 

otokratis, demokratis atau laissez-faire. Kepemimpinan otokratis 

lebih banyak menghendaki masalah pemberian perintah kepada 

bawahan. Kepemimpinan demokratis cenderung mengikuti 

pertukaran pendapat antara orang-orang yang terlibat. Dalam 

kepemimpinan laissez-faire, pemimpin memberikan 

kepemimpinannya bila diminta. 

Luthans (2008 : 686-687) menyebutkan peneliti 

kepemimpinan terkenal, House dan Podsakoff telah meringkas 

perilaku dan pendekatan para pemimpin besar yang mereka 

ambil dari teori modern (contoh: karismatik dan 

transformasional) sebagai gaya kepemimpinan terdiri dari : 

a) Vision. Pemimpin mengartikulasikan visi ideologis yang 

kongruen dengan nilai-nilai penting para pengikut. 
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b) Gairah dan pengorbanan diri sendiri. Pemimpin 

memperlihatkan gairah yang kuat serta mengorbankan diri 

sendiri untuk kepentingan visi dan misi mereka. 

c) Percaya diri, determinasi, dan ketekunan. Pemimpin 

memperlihatkan keyakinan diri yang tinggi terhadap diri 

mereka sendiri dan dalam pencapaian visi.  

d) Membangun citra diri. Pemimpin sepenuhnya sadar akan 

citra diri mereka. Mereka menyadari bahwa di hadapan 

bawahan mereka harus kompeten, kredibel, dan dapat 

dipercaya. 

e) Model peran. Membangun citra diri pemimpin menentukan 

tahap keefektifan model peran karena pengikut 

menyamakan diri dengan nilai-nilai model peran yang 

dirasa positif. 

f) Representasi eksternal. Pemimpin berlaku sebagai 

pembicara bagi organisasi mereka dan secara simbolik 

merepresentasikan organisasi kepada pemilih eksternal. 

g) Harapan dan percaya terhadap pengikut. Pemimpin 

menunjukkan ekspektasi kinerja yang tinggi, dan sangat 

percaya kepada kemampuan pengikut untuk memenuhi 

harapan tersebut. 

h) Selektif menggerakkan motif. Pemimpin secara selektif 

menggerakkan motif para pengikut yang merupakan 
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relevansi istimewa terhadap kesuksesan mencapai visi dan 

misi. 

i) Menyelaraskan diri dengan perubahan. Mengacu kepada 

hubungan individual dan orientasi pemimpin seperti 

beberapa aturan tentang kepentingan, nilai, dan kepercayaan 

pengikut, juga kepada aktivitas, tujuan, dan ideologi 

pemimpin. 

j) Komunikasi inspirasional. Pemimpin sering menyampaikan 

pesan dengan cara yang inspirasional dengan menggunakan 

cerita segar, slogan, simbol, dan seremoni. 

c. Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) 

1) Pengertian Diklat  

Pendidikan dan pelatihan (diklat) adalah suatu proses 

kegiatan dari suatu perusahaan yang bertujuan untuk 

memperbaiki dan mengembangkan sikap dan perilaku, 

ketrampilan dan pengetahuan serta kecerdasan sumber daya 

manusia sesuai dengan keinginan dari perusahaan yang 

bersangkutan (Gorda, 2007 : 154).  

Diklat adalah proses kegiatan perusahaan untuk 

memperbaiki penguasaan karyawan terhadap berbagai 

ketrampilan dan teknik pelaksanaan kerja tertentu, terinci dan 

rutin serta untuk memperbaiki dan meningkatkan pengetahuan, 
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kemampuan, sikap dan sifat-sifat kepribadian (Handoko,        

2007 : 104).  

Diklat adalah program yang bertujuan untuk 

memperbaiki keterampilan dan teknik pelaksanaan kerja 

pegawai untuk kebutuhan sekarang, serta peningkatan dalam 

keilmuan, pengetahuan, kemampuan, sikap dan kepribadian 

untuk menyiapkan pegawainya siap memangku jabatan tertentu 

di masa yang akan datang (Umar, 2009 : 12). 

Dari beberapa pendapat ahli tersebut dapat dikatakan 

pendidikan dan pelatihan (diklat) adalah proses kegiatan 

perusahaan yang bertujuan untuk memperbaiki penguasaan 

karyawan terhadap keterampilan dan teknik pelaksanaan kerja 

tertentu untuk kebutuhan sekarang, serta peningkatan keilmuan, 

pengetahuan, kemampuan, sikap dan kepribadian untuk 

menyiapkan karyawan memangku jabatan di masa datang. 

2) Proses Diklat 

Diklat adalah suatu proses yang akan menghasilkan 

suatu perubahan perilaku sasaran diklat. Perubahan perilaku 

berbentuk peningkatan kemampuan sasaran diklat. Proses diklat 

terdiri dari input (sasaran diklat) dan output (perubahan 

perilaku), dan faktor yang mempengaruhi proses tersebut. 

Secara skematis proses diklat dapat dilihat seperti Gambar 1. 
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Gambar 1 
Proses Pendidikan dan Pelatihan 

(Diklat) 
 

 

 

 

 

 

 
Sumber : Notoatmodjo (2008 : 29). 

Dari Gambar 1 dapat dijelaskan bahwa dalam teori 

faktor yang mempengaruhi proses diklat dibedakan menjadi dua, 

yaitu perangkat lunak dan perangkat keras. Perangkat lunak 

dalam proses diklat mencakup : kurikulum, organisasi diklat, 

peraturan-peraturan, metode belajar mengajar, dan tenaga 

pengajar. Perangkat keras, mencakup : gedung, perpustakaan 

(buku-buku referensi), alat  bantu, dan sebagainya 

(Notoatmodjo, 2008 : 28-29).  

Faktor fasilitas, tenaga pengajar, alat bantu diklat atau 

alat peraga, metode belajar mengajar itu digolongkan menjadi 

sumber daya yang terdiri dari 4 M (man, money, materiil dan 

methods). Sedangkan kurikulum merupakan faktor tersendiri 

yang besar pengaruhnya terhadap proses diklat. Sumber daya 

(4M) dimasukkan dalam input, sehingga hanya ada 3 unsur, 

Sumber Daya 
(4 M) 

Proses Diklat Input Output 

Kurikulum 
Peserta Kemampuan 

Peserta 
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yakni : input, proses dan output. Hasil akhir proses diklat 

(output) adalah perubahan kemampuan peserta dan tingkah laku 

yang diharapkan (Notoatmodjo, 2008 : 29). 

3) Tujuan Diklat 

Menurut Hasibuan (2008 : 70-72) tujuan diklat pada 

hakikatnya menyangkut hal-hal berikut : 

a) Produktivitas kerja 

Dengan diklat, produktivitas kerja karyawan akan 

meningkat, kualitas dan kuantitas produksi semakin baik, 

karena technical skill, human skill, dan managerial skill 

karyawan semakin baik. 

b) Efisiensi 

Diklat bertujuan meningkatkan efisiensi tenaga, waktu, 

bahan baku dan mengurangi ausnya mesin-mesin. 

Pemborosan berkurang maka biaya produksi relatif kecil. 

c) Kerusakan 

Diklat bertujuan untuk mengurangi kerusakan barang, 

produksi dan mesin-mesin karena karyawan semakin ahli 

dan terampil dalam melaksanakan pekerjaannya. 

d) Kecelakaan 

Diklat bertujuan untuk mengurangi tingkat kecelakaan 

karyawan, sehingga jumlah biaya pengobatan yang 

dikeluarkan perusahaan berkurang. 
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e) Pelayanan 

Diklat bertujuan untuk meningkatkan pelayanan yang lebih 

baik kepada konsumen. 

f) Kepuasan 

Dengan diklat, kepuasan kerja karyawan akan lebih baik 

karena keahlian dan keterampilannya sesuai dengan 

pekerjaan sehingga mereka antusias untuk menyelesaikan 

pekerjaannya dengan baik. 

g) Karier 

Dengan diklat, kesempatan untuk meningkatkan karier 

karyawan semakin besar karena keahlian, keterampilan dan 

prestasi kerjanya lebih baik. 

h) Konseptual 

Dengan diklat, manajer semakin cakap dan cepat dalam 

mengambil keputusan yang lebih baik. 

i) Kepemimpinan 

Dengan diklat, kepemimpinan akan lebih baik, human 

relation lebih luwes, motivasi lebih terarah sehingga 

pembinaan kerja sama vertikal dan horizontal semakin 

harmonis. 

j) Balas jasa 

Dengan diklat, balas jasa karyawan akan meningkat karena 

prestasi kerja mereka semakin baik. 
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k) Konsumen 

Diklat bagi karyawan akan memberikan manfaat yang baik 

bagi konsumen karena mereka akan memperoleh barang 

atau pelayanan yang lebih bermutu. 

4) Manfaat Diklat 

Manfaat program diklat dapat dirasakan oleh 

organisasi, individu dan bagian kepegawaian. Menurut Sirait 

(2008 : 101-102) manfaat diklat adalah : 

a) Bagi organisasi : 

(1) Memperbaiki pengetahuan tentang jabatan dan 

keterampilan. 

(2) Memperbaiki moral kerja. 

(3) Mengenali tujuan organisasi. 

(4) Membuat citra terhadap organisasi lebih baik. 

(5) Memperbaiki hubungan antara atasan dan bawahan. 

(6) Membantu karyawan untuk bisa menyesuaikan diri 

dengan perubahan-perubahan. 

(7) Membantu menangani konflik sehingga mencegah stres 

dan tensi tinggi. 

(8) Membantu meningkatkan produktivitas dan kualitas 

kerja. 
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b) Bagi individu : 

(1) Membantu individu untuk dapat membuat keputusan 

dan pemecahan masalah secara lebih baik lagi. 

(2) Internalisasi dan operasionalisasi motivasi kerja, 

prestasi, tanggung jawab dan kemajuan. 

(3) Mempertinggi rasa percaya diri dan pengembangan 

diri. 

(4) Membantu untuk mengurangi rasa takut menghadapi 

tugas-tugas baru. 

c) Bagi bagian kepegawaian : 

(1) Memperbaiki komunikasi antar kelompok dengan 

individu. 

(2) Lebih mengerti kebijakan organisasi, aturan-aturan, dan 

sebagainya. 

(3) Membangun rasa keterdekatan dalam kelompok. 

(4) Menciptakan organisasi sebagai tempat yang baik untuk 

bekerja dan hidup didalamnya. 

5) Faktor-Faktor Pendorong Diklat 

Menurut Gorda (2007 : 124-130) secara garis besar 

faktor-faktor pendorong diklat dapat dibedakan dua kelompok, 

yakni faktor-faktor internal dan faktor-faktor eksternal 

perusahaan. 
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a) Faktor-faktor internal perusahaan 

(1) Perubahan produk dan jasa 

Berbagai faktor yang mendorong perubahan produksi 

seperti pertumbuhan jumlah penduduk yang 

menyebabkan meningkatnya jumlah permintaan produk 

atau jasa yang dihasilkan perusahaan, kegiatan pesaing, 

perubahan selera konsumen, pilihan produk dan jasa 

yang ditawarkan pasar, perkembangan mode, dan 

sebagainya. Mengantisipasi perubahan-perubahan 

tersebut pimpinan perusahaan perlu mengambil 

langkah-langkah, antara lain peningkatan mutu sumber 

daya manusia melalui program diklat. 

(2) Perubahan pemanfaatan teknologi 

Perubahan pemanfaatan ilmu pengetahuan dan 

teknologi menyebabkan pimpinan perusahaan 

terdorong untuk merumuskan program diklat sebagai 

upaya penyesuaian pengetahuan dan keterampilan 

diklat sebagai upaya penyesuaian pengetahuan dan 

keterampilan karyawan terhadap ilmu pengetahuan dan 

teknologi yang baru. 

(3) Perubahan karyawan 

Perubahan jumlah dan atau mutu karyawan di dalam 

suatu perusahaan ada berbagai faktor penyebabnya 
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seperti pensiun, meninggal dunia, berhenti atas 

permohonan sendiri, pindah kerja karena mengikuti 

keluarga, dibajak oleh perusahaan lain, diberhentikan 

dan penambahan karyawan karena pengembangan atau 

ekspansi usaha. 

(4) Perubahan pengembangan organisasi 

Pengembangan organisasi perusahaan dapat bersifat 

intensifikasi dan dapat pula ke arah ekstensifikasi. 

Pengembangan tersebut misalnya perluasan rencana-

rencana strategik, peningkatan anggaran perusahaan, 

peramalan penjualan dan produksi, pengembangan 

desain organisasi dan uraian pekerjaan, pengembangan 

organisasi dengan membuka perwakilan cabang dan 

sebagainya.  

b) Faktor-faktor eksternal perusahaan 

(1) Perkembangan dan perubahan ekonomi 

Gejala-gejala perkembangan dan perubahan ekonomi 

yang dimaksud seperti tingkat suku bunga, harga, 

inflasi, pengangguran, perubahan perilaku konsumen, 

resesi ekonomi atau krisis ekonomi dan sebagainya. 

Semua gejala-gejala tersebut merupakan faktor 

dominan yang mempengaruhi kondisi perusahaan.  
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(2) Kebijakan Politik Nasional dan Internasional 

Mengatasi berbagai perubahan dan pergeseran yang 

terjadi, baik di tataran internasional maupun nasional, 

maka pimpinan perusahaan harus memiliki komitmen 

untuk merumuskan berbagai kebijakan peningkatan dan 

pengembangan mutu karyawannya sehingga mereka 

senantiasa adaptif terhadap perubahan dan pergeseran. 

(3) Makin ketat persaingan 

Mengelola bisnis yang menghasilkan produk dan jasa 

secara efisien dan berkualitas tinggi serta mengadakan 

inovasi-inovasi keunggulan bersaing untuk mengikuti 

perubahan keinginan dan kebutuhan konsumen yang 

terus berkembang ke arah tuntutan kualitas dan 

pelayanan prima. Dalam konteks ini maka kebijakan 

pimpinan ke arah peningkatan dan pengembangan mutu 

sumber daya manusia melalui diklat. 

(4) Perubahan lingkungan sosial-budaya 

Mengantisipasi perubahan lingkungan sosial-budaya, 

maka diklat menjadi penting dan strategi untuk 

menanamkan organisasi pembelajar agar tetap adaptif 

dan fleksibel terhadap berbagai perubahan agar tetap 

memiliki keunggulan bersaing sesuai dengan 

perkembangan keinginan dan kebutuhan pasar.  
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6) Faktor-Faktor yang Perlu Diperhatikan dalam Pelaksanaan 

Diklat 

Gorda (2007 : 131-133) menyebutkan faktor-faktor 

yang perlu diperhatikan dalam pelaksanaan diklat, yaitu : 

a) Hilangnya waktu dan tenaga yang produktif  

Karyawan yang dikirim dan atau mengikuti diklat 

menyebabkan tenaga yang produktif tersebut untuk 

sementara waktu (selama diklat berlangsung) tidak dapat 

dimanfaatkan dalam proses produksi dan ini menyebabkan 

berkurangnya sumbangan karyawan yang bersangkutan 

terhadap pencapaian tujuan perusahaan. Kondisi yang 

demikian itu menyebabkan terganggunya proses 

peningkatan kinerja perusahaan.    

b) Biaya yang terlalu tinggi 

Pelaksanaan diklat harus dipertimbangkan antara biaya 

yang dikeluarkan dengan peningkatan kinerja karyawan 

yang bersangkutan setelah selesai mengikuti diklat. Tanpa 

memperhatikan hal ini sudah barang tentu penyelenggaraan 

diklat adalah merugikan perusahaan yang bersangkutan.  

c) Kemungkinan terjadi konflik 

Adanya perubahan dikalangan karyawan yang telah selesai 

mengikuti program diklat maka akan tumbuh dan 

berkembang harapan-harapan untuk mendapat perbaikan 
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atau peningkatan kesejahteraan hidup dan keriernya di 

dalam perusahaan. Seandainya harapan-harapan tersebut 

tidak memperoleh tanggapan yang memadai dari pihak 

pimpinan perusahaan, maka hal tersebut cenderung akan 

menimbulkan berbagai konflik.   

d) Kemungkinan terjadinya pembajakan karyawan 

Berbagai harapan karyawan yang telah mengikuti diklat 

tidak menjadi kenyataan, hal ini akan menyebabkan 

karyawan yang bersangkutan frustasi. Salah satu 

konsekuensi paling merugikan perusahaan adalah 

berpalingnya karyawan tersebut kepada perusahaan lain 

yang menawarkan harapan-harapan yang lebih baik dari 

keadaan di perusahaan tempat  kerjanya  sekarang.  

7) Metode Diklat    

Menurut Gorda (2007 : 138-139) metode diklat  

karyawan  perusahaan dibedakan menjadi dua kelompok, yaitu : 

a) Metode diklat bagi pimpinan  

(1) Metode kuliah dan ceramah 

Bertujuan untuk menambah pengetahuan para pimpinan 

perusahaan. Proses diklat berjalan satu arah, yaitu 

informasi hanya datang dari dosen/guru/instruktur 

sedangkan peserta didik pasif. 
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(2) Metode kasus 

Tujuan metode kasus adalah menunjukkan kemampuan 

peserta didik untuk mengembangkan keterampilan 

pengambilan keputusan melalui pembahasan kasus-

kasus yang dibahas dalam diklat. 

(3) Role playing 

Bertujuan untuk membentuk atau mengubah sikap 

peserta didik, dilaksanakan dengan cara menugaskan 

peserta didik untuk memerankan berbagai peran dalam 

kegiatan bisnis.  

(4) Rotasi jabatan 

Bertujuan agar peserta didik memperoleh berbagai jenis 

pengalaman di lingkungan perusahaan sehingga peserta 

didik memiliki pengawasan secara menyeluruh tentang 

kegiatan bisnis dalam suatu perusahaan. 

(5) Business game 

Metode ini adalah suatu simulasi pengambilan 

keputusan yang dibuat sesuai dengan situasi kehidupan 

bisnis secara nyata dengan skala kecil. Tujuannya 

adalah untuk melatih peserta didik dalam pengambilan 

keputusan dan cara mengelola operasi-operasi 

perusahaan. 
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b) Metode diklat bagi pelaksana  

(1) On the job training 

Metode ini digunakan untuk melatih karyawan tentang 

cara melaksanakan pekerjaan yang akan atau sedang 

dipangkunya. Pelaksanaannya dengan menggunakan 

berbagai petunjuk secara langsung kepada karyawan 

untuk melaksanakan suatu pekerjaan. 

(2) Magang 

Karyawan ditempatkan pada suatu pekerjaan yang 

dibimbing oleh seseorang atau beberapa orang yang 

lebih berpengalaman. 

(3) Kursus-kursus 

Metode ini merupakan bentuk diklat untuk 

meningkatkan kemampuan dan untuk memenuhi minat 

karyawan dalam bidang-bidang pengetahuan tertentu. 

d. Budaya Organisasi 

1) Pengertian Budaya Organisasi 

Budaya organisasi didefinisikan oleh beberapa ahli. 

Peter F. Drucker menyatakan budaya organisasi adalah pokok 

penyelesaian terhadap masalah-masalah eksternal dan internal 

yang pelaksanaannya dilakukan secara konsisten oleh suatu 

kelompok yang kemudian diwariskan kepada anggota-anggota 

baru sebagai cara yang tepat untuk memahami, memikirkan, dan 
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merasakan terhadap masalah-masalah terkait seperti di atas. 

Phithi Sithi Amnuai menyatakan budaya organisasi adalah 

seperangkat asumsi dasar dan keyakinan yang dianut oleh 

anggota-anggota organisasi, kemudian dikembangkan dan 

diwariskan guna mengatasi masalah-masalah adaptasi eksternal 

dan masalah integrasi internal (Supartha, 2008 : 6). 

Budaya organisasi (organizational culture) adalah 

sebuah sistem makna bersama yang dianut oleh para anggota 

yang membedakan suatu organisasi dari organisasi-organisasi 

lainnya (Robbins dan Judge, 2008 : 256). 

Budaya organisasi merupakan suatu simbol, ideologi, 

ritual yang mencakup nilai-nilai yang dianut dan dipahami oleh 

setiap anggota organisasi dan dijadikan suatu tolok ukur untuk 

menilai apakah tindakan anggota organisasi menyimpang atau 

tidak dari nilai yang dianut organisasi (Anatan dan Ellitan,        

2007 : 89). 

Dari pendapat para ahli tersebut dapat dikatakan 

budaya organisasi adalah nilai-nilai yang ada dalam organisasi 

dan sudah menjadi norma atau kebiasaan yang dijalankan oleh 

setiap individu dalam organisasi. 

2) Fungsi Budaya Organisasi 

Menurut Supartha (2008 : 20), fungsi utama budaya 

organisasi adalah : 
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a) Sebagai batas pembeda terhadap lingkungan, organisasi 

maupun kelompok lain. 

Batas pembeda ini terbentuk karena adanya identitas 

tertentu yang dimiliki oleh suatu organisasi atau kelompok, 

yang tidak dimiliki oleh organisasi atau kelompok lain. 

b) Sebagai perekat bagi karyawan dalam suatu organisasi. 

Hal ini merupakan bagian dari komitmen kolektif 

karyawan. Para karyawan mempunyai rasa memiliki, 

partisipasi, dan rasa tanggung jawab atas kemajuan 

perusahaannya. 

c) Mempromosikan stabilitas sistem sosial. 

Hal ini menggambarkan lingkungan kerja dirasakan positif, 

mendukung, dan konflik serta perubahan diatur secara 

efektif. 

d) Sebagai mekanisme kontrol dalam memadu dan membentuk 

sikap serta perilaku karyawan. 

Dengan dilebarkannya mekanisme kontrol, didatarkannya 

struktur, diperkenalkannya tim-tim dan diberi kuasanya 

karyawan oleh organisasi, makna bersama yang diberikan 

oleh suatu budaya yang kuat memastikan bahwa semua 

orang diarahkan ke arah yang sama. 
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e) Sebagai integrator. 

Budaya organisasi dapat dijadikan sebagai integrator karena 

adanya sub-sub budaya baru. Kondisi seperti ini biasanya 

dialami oleh perusahaan-perusahaan besar di mana di setiap 

unit terdapat sub budaya baru. Demikian pula, dapat 

dipersatukannya kegiatan para anggota organisasi yang 

terdiri atas sekumpulan individu yang mempunyai latar 

belakang budaya yang berbeda.  

f) Membentuk perilaku bagi karyawan. 

Fungsi ini dimaksudkan agar para karyawan dapat 

memahami bagaimana mencapai tujuan organisasi. 

g) Sebagai sarana untuk menyelesaikan masalah-masalah 

pokok organisasi. 

Masalah utama yang sering dihadapi organisasi adalah 

masalah adaptasi terhadap lingkungan eksternal dan 

integrasi internal. Diharapkan budaya organisasi dapat 

berfungsi mengatasi masalah-masalah tersebut. 

h) Sebagai acuan dalam menyusun rencana perusahaan. 

Fungsi budaya organisasi adalah sebagai acuan untuk 

menyusun perencanaan pemasaran, segmentasi pasar, 

penentuan positioning yang akan dikuasai perusahaan 

tersebut. 
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i) Sebagai alat komunikasi. 

Budaya organisasi dapat berfungsi sebagai alat komunikasi 

antara atasan dan bawahan atau sebaliknya, serta antar 

anggota organisasi. 

j) Sebagai penghambat berinovasi. 

Budaya organisasi dapat juga sebagai penghambat dalam 

berinovasi. Ini bisa terjadi apabila budaya organisasi tidak 

mampu mengatasi masalah-masalah yang menyangkut 

lingkungan eksternal dan integrasi internal. 

3) Unsur-unsur Pembentukan Budaya Organisasi 

Supartha   (2008 : 15) mengemukakan ada lima unsur 

pembentukan budaya organisasi, sebagai berikut : 

a) Lingkungan usaha 

Lingkungan usaha merupakan unsur yang menentukan, apa 

yang harus dilaksanakan perusahaan agar bisa berhasil. 

Lingkungan usaha yang berpengaruh antara lain produk 

yang dihasilkan oleh pesaing, pelanggan, teknologi, 

pemasok, kebijakan pemerintah, dan lain-lain. 

b) Nilai-nilai 

Setiap perusahaan mempunyai nilai-nilai inti sebagai 

pedoman berpikir dan bertindak untuk semua anggota 

dalam mencapai tujuan/misi organisasi. Nilai-nilai itu dapat 

berupa slogan atau moto. 
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c) Pahlawan 

Pahlawan adalah tokoh yang dipandang berhasil dalam 

mewujudkan nilai-nilai budaya dalam kehidupan nyata. 

Pahlawan bisa berasal dari pendiri perusahaan, para 

manajer, kelompok organisasi atau perorangan yang 

berhasil menciptakan nilai-nilai organisasi. 

d) Ritual 

Karyawan yang berhasil memajukan perusahaan diberi 

penghargaan, yang dilaksanakan secara ritual tiap tahunnya, 

misalnya kepada karyawan yang tidak pernah absen, 

pemberi saran yang membangun, penjual terbanyak, 

pelayan terbaik, dan sebagainya.  

e) Jaringan budaya 

Jaringan budaya adalah jaringan komunikasi informal yang 

pada dasarnya merupakan saluran komunikasi primer. 

Fungsinya menyalurkan informasi dan memberi interpretasi 

terhadap informasi. 

4) Nilai-nilai Budaya Organisasi 

Nilai-nilai budaya organisasi dapat mencerminkan 

falsafah dan misi organisasi, tujuan, standar, dan larangan-

larangan. Solusi ini dapat berjalan secara berkesinambungan dan 

menjadi bagian budaya organisasi (Supartha, 2008 : 28). 
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Supartha (2008 : 44) menyebutkan nilai-nilai budaya organisasi 

dibagi menjadi dua, nilai subjektif dan nilai objektif. 

a) Nilai subjektif 

Nilai subjektif, yaitu sesuatu yang oleh seseorang dianggap 

dapat memenuhi kebutuhannya pada suatu waktu dan oleh 

karena itu ia berkepentingan atasnya, disebut bernilai atau 

mengandung nilai bagi yang bersangkutan. 

Aspek subjektif meliputi : 

(1) Umur (belum dewasa, dewasa, matang). 

(2) Latar belakang pribadi (jenis dan tingkat pendidikan). 

(3) Latar belakang sosial budaya (budaya daerah, budaya 

nasional). 

(4) Tingkat inteligensi (rendah, normal, superior dan 

genius). 

(5) Agama dan kepercayaannya sebagai keyakinan yang 

mempengaruhinya. 

b) Nilai objektif 

Nilai objektif adalah sesuatu hal yang mengandung nilai. 

Suatu sistem nilai objektif dapat dikonstruksikan 

berdasarkan kategori nilai tertentu, seperti “penting” 

didasarkan pertimbangan kebutuhan, “baik” didasarkan 

pertimbangan moral atau kesadaran etika, “benar” 
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didasarkan pertimbangan agama atau logika. Nilai objektif 

dibedakan berdasarkan fakta sebagai berikut : 

(1) Nilai etika, yakni menyangkut hal baik dan buruk 

dalam hubungannya dengan kegiatan perbuatan 

manusia. 

(2) Nilai estetika, yakni berkenaan dengan keindahan 

bagus dan jelek. 

(3) Nilai intelek, yakni berkaitan dengan logika dan 

pengetahuan. 

(4) Nilai agama, yang berhubungan dengan perintah dan 

larangan Tuhan yang ada dalam kitab suci. 

(5) Nilai sosial, yakni menyangkut hubungan antara 

manusia dan pergaulan hidup.  

e. Kinerja Karyawan 

1) Pengertian Kinerja Karyawan 

Kinerja merupakan hasil kerja yang dihasilkan oleh 

karyawan atau perilaku nyata yang ditampilkan sesuai dengan 

perannya dalam organisasi. Kinerja karyawan merupakan suatu 

hal yang sangat penting dalam usaha organisasi untuk mencapai 

tujuannya, sehingga berbagai kegiatan harus dilakukan 

organisasi untuk meningkatkannya, salah satu diantaranya 

adalah penilaian kinerja (Hariandja, 2007 : 2).  
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Kinerja merupakan perilaku nyata yang ditampilkan 

setiap orang sebagai prestasi kerja yang dihasilkan oleh 

karyawan sesuai dengan perannya dalam perusahaan (Rivai, 

2008 : 309). Kinerja karyawan adalah tingkat pencapaian 

pekerjaan oleh karyawan (Simamora, 2008 : 231).  

Dari beberapa pengertian oleh para ahli tersebut di atas, 

maka dapat dikatakan bahwa kinerja karyawan adalah hasil 

kerja yang dihasilkan oleh karyawan atau perilaku nyata yang 

ditampilkan dari sejumlah upaya yang dilakukannya pada 

pekerjaannya sesuai dengan perannya dalam organisasi. 

2) Pengertian Penilaian Kinerja 

Penilaian kinerja adalah proses melalui mana 

organisasi-organisasi mengevaluasi atau menilai prestasi kerja 

karyawan, kegiatan ini dapat memperbaiki keputusan-keputusan 

personalia dan memberikan umpan balik kepada karyawan 

tentang pelaksanaan kerja mereka (Handoko, 2007 : 135). 

Penilaian kinerja berarti membandingkan antara kinerja aktual 

bawahan dengan standar yang ditetapkan (Rivai, 2008 : 309). 

Penilaian kinerja (performance appraisal) secara 

keseluruhan merupakan proses yang berbeda dari evaluasi 

pekerjaan (job evaluation). Penilaian kinerja berkenaan dengan 

seberapa baik seseorang dalam melakukan pekerjaan yang 

ditugaskan/diberikan. Evaluasi pekerjaan menentukan seberapa 
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tinggi harga sebuah pekerjaan bagi organisasi, dan dengan 

demikian, pada kisaran berapa gaji sepatutnya diberikan kepada 

pekerjaan itu (Simamora, 2008 : 338). 

Berdasarkan pendapat para ahli tersebut di atas, maka 

dapat dikatakan bahwa penilaian kinerja adalah suatu proses 

penilaian atau pengevaluasian hasil kerja karyawan dalam 

melakukan tugas-tugas yang dibebankan kepadanya. 

3) Tujuan Penilaian Kinerja 

Salah satu cara yang dapat digunakan untuk dapat 

melihat perkembangan perusahaan adalah dengan cara melihat 

hasil penilaian kinerja. Dari hasil penilaian dapat dilihat kinerja 

perusahaan yang dicerminkan oleh kinerja karyawan atau 

dengan kata lain, kinerja merupakan hasil kerja konkret yang 

dapat diamati dan diukur. Rivai (2008 : 312-313) menyebutkan 

tujuan penilaian kinerja pada dasarnya adalah sebagai berikut : 

a) Untuk mengetahui tingkat prestasi karyawan selama ini. 

b) Pemberian imbalan yang serasi, misalnya untuk pemberian 

kenaikan gaji berkala, gaji pokok, kenaikan gaji istimewa, 

dan insentif uang. 

c) Mendorong pertanggungjawaban dari karyawan. 

d) Pembeda antar karyawan yang satu dengan yang lain. 

e) Pengembangan sumber daya manusia. 

f) Meningkatkan motivasi kerja. 
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g) Meningkatkan etos kerja. 

h) Memperkuat hubungan antara karyawan dengan supervisor 

melalui diskusi tentang kemajuan kerja mereka. 

i) Sebagai alat untuk memperoleh umpan balik dari karyawan 

untuk memperbaiki desain pekerjaan, lingkungan kerja, dan 

rencana kerja.  

j) Riset seleksi sebagai kriteria keberhasilan/efektivitas.  

k) Sebagai salah satu sumber informasi untuk perencanaan 

SDM, karier dan keputusan perencanaan suksesi.    

l) Membantu menempatkan karyawan dengan pekerjaan yang 

sesuai untuk mencapai hasil yang baik secara menyeluruh. 

m) Sebagai sumber informasi untuk pengambilan keputusan 

yang berkaitan dengan gaji-upah-insentif-kompensasi dan 

berbagai imbalan lainnya.   

n) Sebagai penyalur keluhan yang berkaitan dengan masalah 

pribadi maupun pekerjaan.  

o) Sebagai alat untuk menjaga tingkat kinerja.  

p) Sebagai alat untuk membantu dan mendorong karyawan 

untuk mengambil inisiatif dalam rangka memperbaiki 

kinerja.  

q) Untuk mengetahui efektivitas sumber daya manusia, seperti 

seleksi, rekrutmen, pelatihan dan analisis pekerjaan sebagai 
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komponen yang saling ketergantungan diantara fungsi-

fungsi sumber daya manusia. 

r) Mengidentifikasi dan menghilangkan hambatan-hambatan 

agar kinerja menjadi baik. 

s) Mengembangkan dan menetapkan kompensasi pekerjaan. 

t) Pemutusan hubungan kerja, pemberian sangsi ataupun 

hadiah. 

4) Penilai Kinerja Karyawan 

Robbins (2006 : 218) menyebutkan bahwa penilaian 

kinerja karyawan dapat dilakukan oleh atasan langsung, rekan 

kerja, evaluasi diri dan bawahan langsung. Secara lebih lengkap 

dapat dijelaskan sebagai berikut : 

a) Atasan langsung 

Sekitar 95 persen dari semua evaluasi kinerja pada tingkat 

bawah dan menengah dari organisasi dijalankan oleh atasan 

langsung karyawan itu. Namun sejumlah organisasi 

mengenal cacat dari penggunaan sumber evaluasi ini. 

Misalnya, banyak atasan merasa tidak memenuhi syarat 

untuk menilai pengaruh yang unik dari masing-masing anak 

buahnya. 

b) Rekan kerja 

Evaluasi rekan sekerja merupakan salah satu sumber paling 

andal dari data penilaian. Mengapa? Pertama, rekan sekerja 
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dekat dengan tindakan. Interaksi sehari-hari memberikan 

kepada mereka pandangan menyeluruh terhadap kinerja 

seorang karyawan dalam pekerjaan. Kedua, dengan 

menggunakan rekan sekerja sebagai penilaian menghasilkan 

sejumlah penilaian yang independen. 

c) Evaluasi diri 

Evaluasi diri mendapatkan nilai tinggi dari para karyawan 

sendiri ; evaluasi itu cenderung mengurangi kedefensifan 

para karyawan mengenai proses penilaian ; dan evaluasi itu 

merupakan sarana yang unggul untuk merangsang 

pembahasan kinerja jabatan antara para karyawan dan 

atasan mereka. Evaluasi itu mengalami penilaian yang 

sangat dibesar-besarkan dan prasangka pementingan diri. 

Lagi pula, tingkat penilaian diri dengan penilaian oleh 

atasan sering tidak cocok. 

d) Bawahan langsung 

Evaluasi bawahan langsung dapat memberikan informasi 

yang tepat dan rinci mengenai perilaku seorang manajer 

karena lazimnya penilai mempunyai kontak yang sering 

dengan yang dinilai. Masalah dari penilaian ini adalah rasa 

takut akan dibalas oleh para atasan yang diberi evaluasi 

yang tidak mendukung. Oleh karena itu, anonimitas 

responden sangat menentukan agar evaluasi ini tepat. 
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5) Aspek-aspek Penilaian Kinerja Karyawan 

Menurut Rivai (2008 : 324), aspek-aspek kinerja 

karyawan yang dinilai dapat dikelompokkan menjadi 3 (tiga), 

yaitu sebagai berikut : 

a) Kemampuan teknis, yaitu kemampuan menggunakan 

pengetahuan, metode, teknik, dan peralatan yang 

dipergunakan untuk melaksanakan tugas serta pengalaman 

dan pelatihan yang diperolehnya. 

b) Kemampuan konseptual, yaitu kemampuan untuk 

memahami kompleksitas perusahaan dan penyesuaian 

bidang gerak dari unit masing-masing ke dalam bidang 

operasional perusahaan secara menyeluruh, yang pada 

intinya individual tersebut memahami tugas, fungsi serta 

tanggung jawab sebagai seorang karyawan. 

c) Kemampuan hubungan interpersonal, yaitu antara lain 

kemampuan untuk bekerjasama dengan orang lain, 

memotivasi karyawan, dan kemampuan melakukan 

negosiasi. 

Sedangkan Simamora (2008 : 340) menyebutkan bahwa 

aspek-aspek yang dinilai dalam kegiatan penilaian kinerja 

karyawan adalah aspek kompetensi atau perilaku kerja karyawan 

dan aspek hasil kerja. Lebih jelasnya diuraikan sebagai berikut : 
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a) Aspek kompetensi 

Secara spesifik aspek yang pertama, yakni kompetensi 

dirancang untuk mengevaluasi aspek kecakapan seorang 

karyawan. Contoh daftar kompetensi yang lazim digunakan 

adalah leadership, communication skills, initiative, 

teamwork, problem solving, planning dan organizing skills. 

Untuk penggunaannya bisa dibedakan antara level manajer 

dengan staf. Misal untuk level manajer, semua contoh daftar 

kompetensi diatas dapat digunakan. Namun untuk staff, 

hanya beberapa jenis kompetensi saja yang dievaluasi.  

b) Aspek hasil kinerja (performance) 

Selain aspek kompetensi, sebaiknya penilaian kinerja 

karyawan dilengkapi dengan aspek berikutnya yakni hasil 

kinerja (performance). Aspek ini intinya bertujuan untuk 

memetakan hasil kerja karyawan dalam serangkaian key 

performance indicators (KPI) yang jelas dan bisa diukur.  

Berdasarkan uraian tersebut dapat dikatakan bahwa 

aspek-aspek penilaian kinerja terdiri dari hasil-hasil pekerjaan 

dan sifat-sifat pribadi. Hal ini mencakup kemampuan dan watak 

pribadi karena pada dasarnya baik dan tidaknya kinerja seorang 

karyawan terlihat dari bagaimana upayanya dalam 

mengendalikan dirinya. 
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6) Cara Meningkatkan Kinerja Karyawan 

Rivai (2008 : 325) menyebutkan bahwa setelah 

dilakukan evaluasi kinerja, beberapa cara yang dapat dilakukan 

untuk meningkatkan kinerja karyawan adalah sebagai berikut : 

a) Memberikan umpan balik tentang kinerja masa lalu dan 

potensi masa depan. Ini dilakukan dengan menggambarkan 

hasil penilaian sebelumnya dan mengidentifikasi perilaku-

perilaku tertentu yang harus diulangi dan dihilangkan. 

b) Menggambarkan keadaan kinerja karyawan dan 

meyakinkan karyawan untuk berperilaku lebih baik. 

c) Memberikan kesempatan kepada karyawan untuk 

memberikan alasan, mempertahankan apa yang sudah 

dilakukan, dan mencoba mengatasi reaksi ini dengan 

membimbing karyawan untuk berperilaku lebih baik. 

d) Mengidentifikasi berbagai problem yang dihadapi karyawan 

dalam pekerjaannya melalui pelatihan dan counseling 

(konseling). 

Sedangkan menurut Wungu dan Brotoharsojo (2006 : 

48) hal-hal khusus yang dapat dilakukan dalam usaha 

meningkatkan kinerja karyawan adalah sebagai berikut : 

a) Libatkan para wakil dari fungsi-fungsi utama organisasi 

perusahaan dalam perumusan kebijakan penilaian kinerja 

karyawan. Hal ini memungkinkan asas transparansi dan 
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demokratisasi dalam perumusan kebijakan perusahaan 

terpenuhi. 

b) Berikan pelatihan yang terinci dan intensif tentang 

bagaimana sistem dan prosedur penilaian kinerja karyawan 

seharusnya dijalankan. 

c) Libatkan para karyawan dalam menetapkan target-target 

hasil kerjanya. 

d) Fasilitasi para karyawan dengan peralatan, metode dan dana 

kerja yang sesuai dengan upaya-upaya pencapaian target-

target hasil kerja. Berikan pula bimbingan yang seksama 

dan teratur kepada setiap bawahan agar mampu memenuhi 

dan melebihi target-target hasil kerjanya. 

e) Agar tercapai hasil penilaian yang lebih optimal obyektif, 

berpijaklah senantiasa hanya pada data perilaku kerja 

karyawan dan abaikan segenap opini atau pendapat yang tak 

teruji lainnya mengenai seseorang dalam penilaian kinerja 

karyawan. 

 
2. Publikasi Penelitian Sebelumnya 

Penelitian sebelumnya mengenai pengaruh gaya kepemimpinan, 

diklat dan budaya organisasi terhadap kinerja karyawan sudah pernah 

dilakukan. Penelitian pertama oleh Ni Luh Made Ariani, tahun 2008 

dengan judul : Pengaruh Kepemimpinan dan Diklat Terhadap Kinerja 

Karyawan pada Biro Perjalanan Wisata Surya Jaya Tours di Sanur, 
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Denpasar. Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui pengaruh secara 

simultan maupun parsial antara kepemimpinan dan diklat terhadap 

kinerja karyawan pada Biro Perjalanan Wisata Surya Jaya Tours di 

Sanur, Denpasar. Jumlah responden penelitian adalah 68 orang karyawan 

ditentukan dengan menggunakan teknik sampel jenuh atau sensus. Jenis 

data yang digunakan menurut sifatnya adalah data kuantitatif dan 

kualitatif dan menurut sumbernya menggunakan data primer dan 

sekunder. Data dikumpulkan dengan metode observasi, studi 

dokumentasi, wawancara dan kuisioner. Teknik analisis data 

menggunakan analisis regresi linier berganda, uji statistik F (F-test) dan 

uji statistik t (t-test). Hasil analisis data diperoleh persamaan garis regresi 

linier berganda : Y = 2,4536 + 0,6347X1 + 0,5617X2 menjelaskan bahwa 

ada pengaruh yang positif secara simultan antara kepemimpinan dan 

diklat terhadap kinerja karyawan. Hasil F-test dengan F-hitung adalah        

F-hitung adalah 79,9386 lebih besar dari F-tabel sebesar 3,15 berada 

pada daerah penolakan Ho, maka Ho ditolak atau Hi diterima, berarti 

memang benar ada pengaruh yang positif dan signifikan secara simultan 

antara kepemimpinan dan diklat terhadap kinerja karyawan. Hasil t-test 

diperoleh diperoleh t1-hitung adalah 6,2554 dan t2-hitung adalah 3,9068 

lebih besar dari t-tabel sebesar 2 berada pada daerah penolakan Ho, maka 

Ho ditolak atau Hi diterima, berarti memang benar ada pengaruh yang 

positif dan signifikan secara parsial antara kepemimpinan dan diklat 

terhadap kinerja karyawan.  
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Persamaan penelitian sebelumnya dengan penelitian sekarang 

adalah membahas bidang manajemen sumber daya manusia yaitu 

kepemimpinan, diklat dan kinerja karyawan dengan alat analisis data 

terdiri dari analisis regresi linier berganda, uji statistik F (F-test) dan uji 

statistik t (t-test), dan jumlah responden ditentukan dengan metode 

sensus. Perbedaan penelitian sebelumnya dengan penelitian sekarang 

yaitu : penelitian sebelumnya pada Biro Perjalanan Wisata Surya Jaya 

Tours di Sanur, Denpasar dengan jumlah responden sebanyak 68 orang 

karyawan sedangkan penelitian sekarang pada PT. BPR Jero Anom di 

Kediri, Tabanan dengan jumlah responden sebanyak 36 orang karyawan. 

Penelitian sekarang juga membahas variabel budaya organisasi, 

menggunakan uji validitas dan reliabilitas, uji asumsi klasik serta 

menganalisis variabel yang berpengaruh dominan terhadap kinerja 

karyawan dengan menggunakan koefisien Beta. 

Penelitian kedua oleh Putu Agus Suarthawan, tahun 2009 

dengan judul : Pengaruh Diklat dan Budaya Organisasi Terhadap Kinerja 

Karyawan pada Maya Ubud Resort and Spa di Ubud, Gianyar. Tujuan 

penelitian adalah untuk mengetahui pengaruh secara simultan maupun 

parsial antara diklat dan budaya organisasi terhadap kinerja karyawan 

pada Maya Ubud Resort and Spa di Ubud, Gianyar. Jumlah responden 

penelitian adalah 70 orang karyawan ditentukan dengan menggunakan 

teknik sampel jenuh atau sensus. Jenis data yang digunakan menurut 

sifatnya adalah data kuantitatif dan kualitatif dan menurut sumbernya 
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menggunakan data primer dan sekunder. Data dikumpulkan dengan 

metode observasi, studi dokumentasi, wawancara dan kuisioner. Teknik 

analisis data menggunakan analisis regresi linier berganda, uji statistik F 

(F-test) dan uji statistik t (t-test). Hasil analisis data diperoleh persamaan 

garis regresi linier berganda : Y = -10,8733 + 8,0635X1 + 5,7695X2 

menjelaskan bahwa ada pengaruh yang positif secara simultan antara 

diklat dan budaya organisasi terhadap kinerja karyawan. Hasil F-test 

dengan F-hitung adalah F-hitung adalah 101,9910 lebih besar dari F-tabel 

sebesar 3,15 berada pada daerah penolakan Ho, maka Ho ditolak atau Hi 

diterima, berarti memang benar ada pengaruh yang positif dan signifikan 

secara simultan antara diklat dan budaya organisasi terhadap kinerja 

karyawan. Hasil t-test diperoleh diperoleh t1-hitung adalah 5,5494 dan  

t2-hitung adalah 3,5604 lebih besar dari t-tabel sebesar 2 berada pada 

daerah penolakan Ho, maka Ho ditolak atau Hi diterima, berarti memang 

benar ada pengaruh yang positif dan signifikan secara parsial antara 

diklat dan budaya organisasi terhadap kinerja karyawan.  

Persamaan penelitian sebelumnya dengan penelitian sekarang 

adalah membahas bidang manajemen sumber daya manusia yaitu diklat, 

budaya organisasi dan kinerja karyawan dengan alat analisis data terdiri 

dari analisis regresi linier berganda, uji statistik F (F-test) dan uji statistik 

t (t-test), dan jumlah responden ditentukan dengan metode sensus. 

Perbedaan penelitian sebelumnya dengan penelitian sekarang yaitu : 

penelitian sebelumnya pada Biro Maya Ubud Resort and Spa di Ubud, 
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Gianyar dengan jumlah responden sebanyak 70 orang karyawan 

sedangkan penelitian sekarang pada PT. BPR Jero Anom di Kediri, 

Tabanan dengan jumlah responden sebanyak 36 orang karyawan. 

Penelitian sekarang juga membahas variabel gaya kepemimpinan, 

menggunakan uji validitas dan reliabilitas, uji asumsi klasik serta 

menganalisis variabel yang berpengaruh dominan terhadap kinerja 

karyawan dengan menggunakan koefisien Beta. 

 

E. Kerangka Pemikiran 

Kinerja merupakan hasil kerja yang dihasilkan oleh karyawan atau 

perilaku nyata yang ditampilkan sesuai dengan perannya dalam organisasi. 

Kinerja karyawan merupakan suatu hal yang sangat penting dalam usaha 

organisasi untuk mencapai tujuannya, sehingga penting untuk diperhatikan 

faktor-faktor yang menentukan kinerja karyawan. Kinerja karyawan merujuk 

pada hasil dari perilaku, dinilai oleh beberapa faktor atau standar mutu kerja.  

Guna menghasilkan kinerja karyawan yang optimal tentunya tidak terlepas 

dari peran manajeman untuk memperhatikan variabel-variabel yang 

mempengaruhi kinerja karyawan, diantaranya adalah gaya kepemimpinan, 

diklat, dan budaya organisasi. 

Keberhasilan tujuan sebuah organisasi sangat ditentukan oleh 

kemampuan seorang pimpinan untuk meningkatkan kualitas maupun 

keterampilannya dalam mengelola organisasi yang dipimpinnya. Gaya 

kepemimpinan adalah suatu cara pemimpin untuk mempengaruhi 
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bawahannya. Gaya kepemimpinan yang memperoleh respon positif dari 

karyawan cenderung akan meningkatkan kinerja karyawan yang dijadikan 

sebagai dasar motivasi eksternal untuk menjaga tujuan-tujuannya tetap 

harmonis dengan tujuan organisasi. 

Diklat dalam suatu perusahaan sebagai upaya untuk pengembangan 

sumber daya manusia, adalah suatu siklus yang harus terjadi terus menerus. 

Hal ini terjadi karena perusahaan itu harus berkembang untuk mengantisipasi 

perubahan-perubahan dari luar perusahaan. Diklat akan memberikan 

peningkatan keterampilan, pengetahuan dan kemampuan dalam 

menyelesaikan pekerjaan-pekerjaannya sehingga berdampak juga pada 

meningkatnya kinerja karyawan. 

Budaya organisasi (organizational culture) adalah sebuah sistem 

makna bersama yang dianut oleh para anggota yang membedakan suatu 

organisasi dari organisasi-organisasi lainnya (Robbins dan Judge, 2008 : 256). 

Dalam hal ini budaya organisasi akan membantu dalam perkembangan 

perusahaan secara jangka pendek dan jangka panjang, melalui peningkatan 

kinerja karyawan dimana karyawan mempunyai rasa memiliki, partisipasi, 

dan rasa tanggung jawab atas kemajuan perusahaannya. 

Adapun kerangka pemikiran penelitian ini dapat dijelaskan dalam 

bentuk skema seperti pada Gambar 2 berikut. 
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Gambar 2 
Kerangka Pemikiran Penelitian 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gaya Kepemimpinan (X1) : 
1. Gaya kepemimpinan sesuai dengan situasi dan 

kondisi. 
2. Kesesuaian visi dengan kepentingan bawahan. 
3. Gairah dan pengorbanan diri sendiri. 
4. Kepercayaan diri dalam pencapaian tujuan.  
5. Membangun citra diri. 
6. Nilai-nilai peran yang positif. 
7. Representasi eksternal. 
8. Harapan dan percaya terhadap bawahan.  
9. Selektif menggerakkan motif.  
10. Menyelaraskan diri dengan perubahan. 

Kinerja Karyawan (Y) : 
1. Loyalitas 
2. Kuantitas dan kualitas kerja 
3. Pencapaian target 
4. Semangat kerja 
5. Kerjasama 
6. Disiplin 
7. Inisiatif 
8. Tanggung jawab 
9. Prakarsa 
10. Orientasi terhadap nasabah. 
 

Diklat (X2) : 
1. Meningkatkan pengetahuan, kemampuan dan 

keterampilan. 
2. Produktivitas dan kualitas kerja meningkat. 
3. Efisiensi tenaga dan waktu dalam menyelesaikan 

pekerjaan. 
4. Penggunaan peralatan serta inventaris kantor lebih 

efektif. 
5. Mampu menyesuaikan diri dengan baik jika ada 

perubahan sistem. 
6. Membuat keputusan dan pemecahan masalah 

dengan lebih baik. 
7. Meningkatkan tanggung jawab kerja. 
8. Menurunnya pengawasan terhadap kegiatan kerja 

karyawan. 
9. Kesesuaian diklat dengan kebutuhan pekerjaan 

dan kondisi perusahaan. 
10. Keikutsertaan dalam diklat berdasarkan hasil test. 
 

Budaya Organisasi (X3) : 
1. Budaya organisasi sebagai identitas perusahaan. 
2. Komitmen kolektif karyawan untuk kemajuan 

perusahaan. 
3. Membentuk perilaku karyawan. 
4. Sarana untuk menyelesaikan masalah perusahaan. 
5. Kepercayaan/trust. 
6. Integritas/integrity. 
7. Profesionalisme/professionalsm. 
8. Fokus pada nasabah/customer focus. 
9. Pengembangan diri/self development. 
10. Sikap karyawan terhadap acara-acara ritual. 
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Gambar 3 menunjukkan bahwa gaya kepemimpinan, diklat dan 

budaya organisasi berpengaruh terhadap kinerja karyawan. Hal tersebut 

didasarkan pada landasan teoritis dan kajian penelitian terdahulu. Selanjutnya 

berdasarkan pada landasan teoritis dan kajian penelitian terdahulu maka dapat 

dirumuskan hipotesis. 

 

F. Hipotesis 

Sesuai dengan perumusan masalah dan tinjauan pustaka maka dapat 

dinyatakan hipotesis sebagai berikut : 

1. Diduga gaya kepemimpinan, diklat, dan budaya organisasi mempunyai 

pengaruh positif dan signifikan secara simultan terhadap kinerja 

karyawan pada PT. BPR Jero Anom di Kediri, Tabanan. 

2. Diduga gaya kepemimpinan, diklat, dan budaya organisasi mempunyai 

pengaruh positif dan signifikan secara parsial terhadap kinerja karyawan 

pada PT. BPR Jero Anom di Kediri, Tabanan. 

3. Diduga diklat berpengaruh dominan terhadap kinerja karyawan pada      

PT. BPR Jero Anom di Kediri, Tabanan. 

 

G. Metode Penelitian 

1. Tempat dan Obyek Penelitian 

a. Tempat Penelitian 

Penelitian ini dilakukan pada PT. BPR Jero Anom yang 

beralamat di Jalan By Pass Pesiapan, Kediri, Tabanan. 
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b. Obyek Penelitian 

Sebagai obyek dalam penelitian ini adalah gaya 

kepemimpinan, diklat, budaya organisasi, dan kinerja karyawan. 

 
2. Metode Penentuan Responden 

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas : 

obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang 

ditetapkan oleh peneliti untuk  dipelajari  dan  kemudian  ditarik  

kesimpulannya  (Sugiyono, 2011 : 115). Populasi dalam penelitian ini 

adalah karyawan PT. BPR Jero Anom di Kediri, Tabanan sebanyak 36 

orang. 

Teknik sampel jenuh atau sensus digunakan apabila semua 

populasi dijadikan sebagai resonden, dengan ketentuan bila populasi 

kurang dari 100 orang (Riduwan dan Sunarto, 2010 : 17). Sesuai dengan 

definisi tersebut, jumlah responden penelitian adalah 36 orang karyawan 

PT. BPR Jero Anom di Kediri, Tabanan. 

 
3. Identifikasi Variabel 

Penelitian ini menggunakan tiga variabel bebas dan satu variabel 

terikat, yaitu : 

a. Variabel bebas, adalah variabel yang tidak dipengaruhi oleh variabel 

lainnya, terdiri dari gaya kepemimpinan, diklat, dan budaya 

organisasi. 
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b. Variabel terikat, adalah variabel yang dapat dipengaruhi oleh 

variabel lainnya, yaitu kinerja karyawan.  

 
4. Definisi Operasional Variabel 

Definisi variabel penelitian secara operasional berkaitan dengan 

obyek penelitian, dibatasi oleh tempat dan faktor-faktor penentu 

(indikator) variabel, sebagai berikut : 

a. Gaya kepemimpinan (X1), adalah respon karyawan PT. BPR Jero 

Anom di Kediri, Tabanan terhadap cara pimpinan untuk 

mempengaruhi perilaku karyawan secara positif, membimbing dan 

mengarahkannya agar bekerja dengan lancar sehingga tujuan 

perusahaan dapat tercapai dengan baik. 

Gaya kepemimpinan dinilai dari : 

1) Gaya kepemimpinan sesuai dengan situasi dan kondisi. 

2) Kesesuaian visi dengan kepentingan bawahan. 

3) Gairah dan pengorbanan diri sendiri. 

4) Kepercayaan diri dalam pencapaian tujuan.  

5) Membangun citra diri. 

6) Nilai-nilai peran yang positif. 

7) Representasi eksternal. 

8) Harapan dan percaya terhadap bawahan.  

9) Selektif menggerakkan motif.  

10) Menyelaraskan diri dengan perubahan. 
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b. Diklat (X2), adalah respon karyawan PT. BPR Jero Anom di Kediri, 

Tabanan terhadap pendidikan dan latihan (diklat) yang diberikan 

kepada karyawan agar dapat meningkatkan keterampilan, 

pengetahuan dan kemampuan kerja karyawan. 

Diklat dinilai dari : 

1) Meningkatkan pengetahuan, kemampuan dan keterampilan. 

2) Produktivitas dan kualitas kerja meningkat. 

3) Efisiensi tenaga dan waktu dalam menyelesaikan pekerjaan. 

4) Penggunaan peralatan serta inventaris kantor lebih efektif. 

5) Mampu menyesuaikan diri dengan baik jika ada perubahan 

sistem. 

6) Membuat keputusan dan pemecahan masalah dengan lebih baik. 

7) Meningkatkan tanggung jawab kerja. 

8) Menurunnya pengawasan terhadap kegiatan kerja karyawan. 

9) Kesesuaian diklat dengan kebutuhan pekerjaan dan kondisi 

perusahaan. 

10) Keikutsertaan dalam diklat berdasarkan hasil test. 

c. Budaya organisasi (X3), adalah respon karyawan PT. BPR Jero 

Anom di Kediri, Tabanan terhadap nilai-nilai yang ada dalam 

organisasi dan sudah menjadi norma atau kebiasaan yang dijalankan 

oleh setiap individu dalam organisasi. 

Indikator-indikator budaya organisasi adalah : 

1) Budaya organisasi sebagai identitas perusahaan. 
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2) Komitmen kolektif karyawan untuk kemajuan perusahaan. 

3) Membentuk perilaku karyawan. 

4) Sarana untuk menyelesaikan masalah perusahaan. 

5) Kepercayaan/trust. 

6) Integritas/integrity. 

7) Profesionalisme/professionalsm. 

8) Fokus pada nasabah/customer focus. 

9) Pengembangan diri/self development. 

10) Sikap karyawan terhadap acara-acara ritual. 

d. Kinerja karyawan (Y), adalah hasil kerja yang dihasilkan oleh 

karyawan pada PT. BPR Jero Anom di Kediri, Tabanan atau perilaku 

nyatanya sesuai dengan perannya dalam perusahaan.  

Kinerja karyawan dinilai dari : 

1) Loyalitas 

2) Kuantitas dan kualitas kerja 

3) Pencapaian target 

4) Semangat kerja 

5) Kerjasama 

6) Disiplin 

7) Inisiatif 

8) Tanggung jawab 

9) Prakarsa  

10) Orientasi terhadap nasabah. 



 71

5. Jenis Data dan Sumber Data 

a. Jenis Data Menurut Sifatnya 

Menurut sifatnya data dapat dibedakan : 

1) Data Kuantitatif 

Data kuantitatif, adalah data yang dapat dihitung dan berupa 

angka-angka seperti jumlah karyawan, tingkat absensi karyawan 

dan skor jawaban kuisioner gaya kepemimpinan, diklat, budaya 

organisasi, dan kinerja karyawan. 

2) Data Kualitatif 

Data kualitatif, adalah data yang tidak berupa angka-angka dan 

tidak dapat dihitung, seperti sejarah perusahaan, struktur 

organisasi dan aktivitas pemasaran. 

b. Jenis Data Menurut Sumbernya 

Adapun sumber data dalam penelitian ini adalah : 

1) Data Primer 

Data primer, yaitu data yang dikumpulkan langsung dari 

sumbernya, diamati dan dicatat pertama kali oleh peneliti, 

misalnya hasil jawaban kuisioner gaya kepemimpinan, diklat, 

budaya organisasi, dan kinerja karyawan. 

2) Data Sekunder 

Data sekunder, yaitu data yang bukan diusahakan sendiri 

pengumpulannya oleh peneliti melainkan sudah dikumpulkan 
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oleh pihak lain, misalnya sejarah singkat perusahaan, job 

description, jumlah karyawan dan tingkat absensi karyawan. 

 
6. Metode Pengumpulan Data 

Adapun metode pengumpulan data dilakukan dengan cara : 

a. Observasi 

Observasi, yaitu metode pengumpulan data dengan mengadakan 

pengamatan secara langsung tentang obyek yang diteliti dan 

mencatat data yang diperlukan sesuai dengan pembahasan, seperti 

aktivitas kerja karyawan. 

b. Studi Dokumentasi 

Studi dokumentasi, yaitu metode pengumpulan data dengan melihat 

catatan-catatan, brosur atau dokumen-dokumen perusahaan yang erat 

kaitannya dengan masalah yang diteliti, seperti jumlah karyawan dan 

tingkat absensi karyawan. 

c. Wawancara 

Wawancara, yaitu metode pengumpulan data dengan mengadakan 

wawancara langsung dengan kepala bagian personalia dan karyawan 

untuk mendapatkan data yang diperlukan seperti masalah-masalah 

gaya kepemimpinan, diklat, budaya organisasi, dan kinerja 

karyawan. 

d. Kuisioner 

Kuisioner, yaitu metode pengumpulan data dengan mengajukan 

daftar pertanyaan atau pernyataan tertulis tentang masalah yang 
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dibahas terdiri dari kuisioner gaya kepemimpinan, diklat, budaya 

organisasi, dan kinerja karyawan. 

 
7. Uji Validitas dan Reliabilitas Instrumen Penelitian 

Sebelum data dianalisis terlebih dahulu ditentukan validitas dan 

reliabilitas instrumen penelitian. 

a. Uji Validitas Instrumen Penelitian 

Instrumen yang valid berarti alat ukur yang digunakan 

untuk mendapatkan data (mengukur) itu valid. Valid berarti 

instrumen tersebut dapat digunakan untuk mengukur apa yang 

seharusnya diukur. Digunakannya instrumen yang valid dalam 

pengumpulan data, diharapkan hasil penelitian akan menjadi valid. 

Instrumen yang valid merupakan syarat mutlak untuk mendapatkan 

hasil penelitian yang valid. 

Dalam pengujian butir tersebut, bisa saja ada butir yang 

ternyata tidak valid, sehingga harus dibuang atau diganti dengan 

pertanyaan atau pernyataan yang lain. Ketentuan suatu instrumen 

dikatakan valid atau sahih apabila memiliki koefisien korelasi 

Pearson Product Moment ( r ) > 0,3 dengan alpha sebesar 0,05 

(Sugiyono, 2011 : 172).  

b. Uji Reliabilitas Instrumen Penelitian 

Instrumen yang reliable adalah instrumen yang bila 

digunakan beberapa kali untuk mengukur obyek yang sama, akan 

menghasilkan data yang sama. Digunakannya instrumen yang 
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reliable dalam pengumpulan data, diharapkan hasil penelitian akan 

menjadi reliable juga. Instrumen yang reliable merupakan syarat 

mutlak untuk mendapatkan hasil penelitian reliable. Suatu instrumen 

dikatakan reliable atau handal, apabila memiliki koefisien alpha (a) 

lebih besar dari 0,60 (Sugiyono, 2011 : 172).  

Setelah diketahui validitas dan reliabilitas instrumen penelitian, maka 

selanjutnya baru dilakukan analisis data. 

 
8.  Teknik Analisis Data 

a. Analisis Kuantitatif 

Analisis kuantitatif digunakan untuk menganalisis data yang 

bersifat bilangan atau berupa angka-angka.  

Sumber data penelitian ini adalah penarikan data primer 

pada variabel gaya kepemimpinan, diklat, budaya organisasi, dan 

kinerja karyawan dengan menggunakan kuisioner. Data 

dikuantitatifkan dengan memberikan skor pada masing-masing 

jawaban responden. Skala Likert digunakan untuk mengukur sikap, 

pendapat, dan persepsi seseorang atau sekelompok orang tentang 

fenomena sosial (Sugiyono, 2011 : 132).  

Setiap jawaban kuisioner mempunyai bobot atau skor nilai 

dengan skala Likert sebagai  berikut : 

1) Jawaban SB (sangat baik), mendapat skor 5 

2) Jawaban B (baik), mendapat skor 4 

3) Jawaban CB (cukup baik), mendapat skor 3 
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4) Jawaban KB (kurang baik), mendapat skor 2 

5) Jawaban SKB (sangat kurang baik), mendapat skor 1. 

Data-data yang diperoleh dari hasil penelitian setelah 

dilakukan tabulasi data, maka selanjutnya dianalisis dengan analisis 

statistik sebagai berikut : 

1) Analisis Regresi Linier Berganda 

Analisis ini digunakan untuk mengetahui pengaruh 

antara gaya kepemimpinan, diklat, dan budaya organisasi 

terhadap kinerja karyawan. Regresi linier berganda dinyatakan 

dalam bentuk  persamaan garis regresi linier berganda 

(Sugiyono, 2011 : 277) : 

Y =  a + b1 X1 + b2 X2 + b3 X3 

Dimana : 

Y = Kinerja karyawan 

a = Nilai konstanta 

X1 = Gaya kepemimpinan 

X2 = Diklat 

X3 = Budaya organisasi 

b1 = Koefisien regresi gaya kepemimpinan (X1) 

b2 = Koefisien regresi diklat (X2) 

b3 = Koefisien regresi budaya organisasi (X3) 
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2) Uji Asumsi Klasik 

Ada syarat yang harus dipenuhi, apabila menggunakan 

analisis regresi. Syarat ini sering dikenal dengan uji klasik. Apabila 

ingin mendapatkan hasil regresi yang baik, halus, akurat dan tidak 

bias (BLUE : Best Linier Unbiased Estimation), maka harus tidak 

terjadi multikolinearitas, heteroskedastisitas dan data harus 

berdistribusi normal (Ghozali, 2009 : 82). 

a) Uji multikolinearitas 

Gejala multikolinearitas berarti terjadi korelasi antar 

variabel bebas, misal antar X1 dengan X2 atau X3. Dalam 

analisis regresi tidak boleh terjadi multikolinearitas, karena akan 

membiaskan atau menjadi kurang jelas, variabel X mana yang 

sesungguhnya berpengaruh  terhadap Y. 

Multikolinearitas dapat dilihat dari a) nilai tolerance 

dan lawannya b) variance inflation factor (VIF). Tolerance 

mengukur variabilitas variabel bebas yang terpilih yang tidak 

dapat dijelaskan oleh variabel bebas lainnya. Jadi nilai tolerance 

yang rendah sama dengan nilai VIF tinggi (karena VIF = 

1/tolerance) dan menunjukan adanya kolonieritas yang tinggi. 

Nilai cutoff yang umum dipakai adalah nilai tolerance 0.10 atau 

sama dengan VIF di atas 10 (Ghozali, 2009 : 82). 
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b) Uji heteroskedastisitas 

Apabila nilai residual tidak sama untuk semua data, 

maka terjadi gejala heteroskedastisitas. Jika nilai residual 

variabel semakin besar, ketika jumlah data ditambah, maka 

dipastikan ada heteroskedastisitas. Analisis regresi 

mensyaratkan bahwa nilai residual variabel harus sama 

(homoskedastisitas). Gejala heteroskedastisitas dideteksi dengan 

analisis grafik dan melihat scatter plot dari output regresi 

dimana sumbu Y adalah Y yang telah diprediksi, dan sumbu X 

adalah residual (Y prediksi-Y sesungguhnya). 

Jika ada pola tertentu, seperti titik-titik yang ada 

membentuk pola tertentu yang teratur (bergelombang, melebar 

kemudian menyempit) maka mengindikasikan telah terjadi 

heterokedastisitas. Jika tidak ada pola yang jelas, serta titik-titik 

menyebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y, maka 

tidak terjadi heteroskedastisitas (Ghozali, 2009 : 83). 

c) Uji normalitas 

Syarat lain untuk penggunaan analisis regresi adalah 

bahwa data harus berdistribusi normal, yaitu seluruh sebaran 

data mendekati rata-rata dan membentuk kurva normal. Sebaran 

data akan berada dekat dengan garis regresi atau garis diagonal. 
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Grafiknya dapat dilihat pada grafik normal plot (P-P Plot) pada 

hasil SPSS. Kalau data tidak berdistribusi normal, maka 

kebanyakan data akan jauh dari rata-ratanya dan terdapat data-

data yang ekstrim. Hal ini akan menyulitkan untuk mengadakan 

prediksi. Data yang berdistribusi normal akan memberikan hasil 

regresi yang lebih halus dan akurat (Ghozali, 2009 : 83). 

Setelah diketahui model regresi berganda mendapatkan hasil prediksi 

yang baik atau bisa memberikan manfaat dengan benar, maka 

analisis data bisa dilanjutkan. 

3) Uji Statistik F (F-test) 

Uji ini digunakan untuk menguji signifikansi koefisien 

regresi sehingga diketahui apakah pengaruh secara simultan antara 

gaya kepemimpinan, diklat, dan budaya organisasi terhadap kinerja 

karyawan adalah memang nyata terjadi (signifikan) atau hanya 

diperoleh secara kebetulan. 

Langkah-langkah uji statistiknya adalah : 

a) Menentukan formulasi hipotesis 

Dalam menentukan formulasi harus disesuaikan dengan 

hipotesis. 

Ho : b1,b2,b3,b4 = 0, berarti tidak ada pengaruh positif secara 

simultan antara gaya kepemimpinan, diklat, 

dan budaya organisasi terhadap kinerja 

karyawan. 
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Hi : b1,b2,b3,b4 > 0, berarti ada pengaruh positif secara simultan 

antara gaya kepemimpinan, diklat, dan 

budaya organisasi terhadap kinerja 

karyawan. 

b) Ketentuan pengujian 

Menggunakan  derajat  kepercayaan  95% atau tingkat kesalahan 

5% (a = 0,05), derajat bebas pembilang : k dan derajat  

penyebut : n-k-l maka  diperoleh  nilai F-tabel 0,05 (k;n-k-1). 

c) Kriteria penerimaan atau penolakan Ho 

(1) Ho ditolak apabila F-hitung > F-tabel 

(2) Ho diterima apabila F-hitung < F-tabel. 

d) Penentuan nilai F-hitung 

Rumus (Sugiyono, 2011 : 257) : 

 R2 / k 
Fh  = 

   (1 – R2) / (n – k – 1) 

Dimana : 

Fh = F-hitung 

R = Koefisien korelasi berganda 

n = Jumlah data (responden) 

k = Jumlah variabel. 
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Daerah 
Penerimaan Ho 

Daerah 
Penolakan Ho 

· 

e) Menggambarkan daerah penerimaan dan penolakan Ho 

Gambar 3 
Daerah Penerimaan dan Penolakan Ho 

(F-test) 
 

 

 

 

 

 

 

 

f) Mendapatkan keputusan 

Sesuai gambar daerah penerimaan dan penolakan Ho dan 

kriteria yang telah ditentukan, jika nilai F-hitung berada pada 

daerah penolakan Ho maka pengaruh adalah signifikan, 

sedangkan jika nilai F-hitung berada pada daerah penerimaan 

Ho maka hubungan adalah tidak signifikan. 

4) Uji Statistik t (t-test) 

Uji ini digunakan untuk menguji signifikansi masing-

masing koefisien regresi sehingga diketahui apakah pengaruh secara 

parsial antara gaya kepemimpinan, diklat, dan budaya organisasi 

terhadap kinerja karyawan adalah memang nyata terjadi (signifikan) 

atau hanya diperoleh secara kebetulan. 

 

F tabel 0,05  
(k ; n-k-1) 

0 

Sumber : Gujarati (2006 : 399). 
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a) Pengujian koefisien regresi X1 (b1) 

Langkah-langkah uji statistik : 

(1) Menentukan formulasi hipotesis 

Dalam menentukan formulasi harus disesuaikan dengan 

hipotesis. 

Ho : b1 = 0, berarti tidak ada pengaruh positif antara gaya 

kepemimpinan terhadap kinerja karyawan. 

Hi : b1 > 0, berarti ada pengaruh positif antara gaya 

kepemimpinan terhadap kinerja karyawan. 

(2) Ketentuan pengujian 

Menggunakan derajat kepercayaan 95% atau tingkat 

kesalahan 5% (a = 0,05) dan derajat kebebasan : n-k-1,   

test satu sisi pada sisi kanan, diperoleh nilai t-tabel            

(0,05 ; n-k-1). 

(3) Kriteria penerimaan atau penolakan Ho 

(1) Ho ditolak apabila t1-hitung > t-tabel 

(2) Ho diterima apabila t1-hitung < t-tabel. 

(4) Penentuan nilai t1-hitung 

Rumus menguji (Sugiyono, 2011 : 246) : 

  b1 
t1-hitung = 

 Sb1 
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Daerah  
Penolakan Ho 

· 

Dimana : 

b1 = Koefisien regresi X1 

Sb1 = Tingkat kesalahan koefisien regresi X1 

(5) Menggambarkan daerah penerimaan dan penolakan Ho 

Gambar 4 
Daerah Penerimaan dan Penolakan Ho 

(t-test Uji b1) 
 

 

 

 

 

 
 

Sumber : Sugiyono (2011 : 228). 

(6) Mendapatkan keputusan 

Sesuai gambar daerah penerimaan dan penolakan Ho dan 

kriteria yang telah ditentukan, jika nilai t1-hitung berada 

pada daerah penolakan Ho maka pengaruh adalah 

signifikan, sedangkan jika nilai t1-hitung berada pada 

daerah penerimaan Ho maka pengaruh adalah tidak 

signifikan. 

 

 

 

Daerah 
Penerimaan Ho 

0 t-tabel  
(0,05 ; n-k-1) 
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b) Pengujian koefisien regresi X2 (b2) 

Langkah-langkah uji statistik : 

(1) Menentukan formulasi hipotesis 

Dalam menentukan formulasi harus disesuaikan dengan 

hipotesis. 

Ho : b2 = 0, berarti tidak ada pengaruh positif antara diklat 

terhadap kinerja karyawan. 

Hi : b2 > 0, berarti ada pengaruh positif antara diklat 

terhadap kinerja karyawan. 

(2) Ketentuan pengujian 

Menggunakan derajat kepercayaan 95% atau tingkat 

kesalahan 5% (a = 0,05) dan derajat kebebasan : n-k-1,   

test satu sisi pada sisi kanan, diperoleh nilai t-tabel            

(0,05 ; n-k-1). 

(3) Kriteria penerimaan atau penolakan Ho 

(1) Ho ditolak apabila t2-hitung > t-tabel 

(2) Ho diterima apabila t2-hitung < t-tabel. 

(4) Penentuan nilai t2-hitung 

Rumus menguji (Sugiyono, 2011 : 246) : 

  b2 
t2-hitung = 

 Sb2 
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Daerah  
Penolakan Ho 

· 

Dimana : 

b2 = Koefisien regresi X2 

Sb2 = Tingkat kesalahan koefisien regresi X2 

(5) Menggambarkan daerah penerimaan dan penolakan Ho 

Gambar 5 
Daerah Penerimaan dan Penolakan Ho 

(t-test Uji b2) 
 

 

 

 

 

 
 

Sumber : Sugiyono (2011 : 228). 

(6) Mendapatkan keputusan 

Sesuai gambar daerah penerimaan dan penolakan Ho dan 

kriteria yang telah ditentukan, jika nilai t2-hitung berada 

pada daerah penolakan Ho maka pengaruh adalah 

signifikan, sedangkan jika nilai t2-hitung berada pada 

daerah penerimaan Ho maka pengaruh adalah tidak 

signifikan. 

 

 

 

Daerah 
Penerimaan Ho 

0 t-tabel  
(0,05 ; n-k-1) 
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c) Pengujian koefisien regresi X3 (b3) 

Langkah-langkah uji statistik : 

(1) Menentukan formulasi hipotesis 

Dalam menentukan formulasi harus disesuaikan dengan 

hipotesis. 

Ho : b3 = 0, berarti tidak ada pengaruh positif antara 

budaya organisasi terhadap kinerja karyawan. 

Hi : b3 > 0, berarti ada pengaruh positif antara budaya 

organisasi terhadap kinerja karyawan. 

(2) Ketentuan pengujian 

Menggunakan derajat kepercayaan 95% atau tingkat 

kesalahan 5% (a = 0,05) dan derajat kebebasan : n-k-1,   

test satu sisi pada sisi kanan, diperoleh nilai t-tabel            

(0,05 ; n-k-1). 

(3) Kriteria penerimaan atau penolakan Ho 

(1) Ho ditolak apabila t3-hitung > t-tabel 

(2) Ho diterima apabila t3-hitung < t-tabel. 

(4) Penentuan nilai t3-hitung 

Rumus menguji (Sugiyono, 2011 : 246) : 

  b3 
t3-hitung = 

 Sb3 
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Daerah  
Penolakan Ho 

· 

Dimana : 

b3 = Koefisien regresi X3 

Sb3 = Tingkat kesalahan koefisien regresi X3 

(5) Menggambarkan daerah penerimaan dan penolakan Ho 

Gambar 6 
Daerah Penerimaan dan Penolakan Ho 

(t-test Uji b3) 
 

 

 

 

 

 
 

Sumber : Sugiyono (2011 : 228). 

(6) Mendapatkan keputusan 

Sesuai gambar daerah penerimaan dan penolakan Ho dan 

kriteria yang telah ditentukan, jika nilai t3-hitung berada 

pada daerah penolakan Ho maka pengaruh adalah 

signifikan, sedangkan jika nilai t3-hitung berada pada 

daerah penerimaan Ho maka pengaruh adalah tidak 

signifikan. 

 

 

 

Daerah 
Penerimaan Ho 

0 t-tabel  
(0,05 ; n-k-1) 
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5) Koefisien Beta 

Koefisien Beta merupakan modifikasi koefisien regresi 

dalam bentuk standar. Koefisien Beta dipergunakan untuk 

menentukan variabel mana dari gaya kepemimpinan, diklat, dan 

budaya organisasi yang dominan berpengaruh terhadap kinerja 

karyawan dalam model regresi linier berganda. Informasi tentang 

variabel bebas yang dominan diperoleh melalui perbandingan antara 

koefisien Beta dalam model regresi tersebut.  

Rumus koefisien Beta (Gujarati, 2006 : 208) : 

 s Xi 
bi = bi  

  s Y 

Dimana : 

bi = Koefisien Beta 

bi = Koefisien regresi Xi  

sY = Standar deviasi Y 

sXi = Standar deviasi Xi. 

b. Analisis Kualitatif 

Analisis kualitatif adalah analisis yang pada prinsipnya 

berwujud kata-kata dari pada angka digunakan untuk melengkapi analisis 

kuantitatif yaitu berupa uraian dari hasil penelitian sehingga 

mendapatkan gambaran yang lebih jelas tentang hasil penelitian. 
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H. Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan laporan penelitian ini terdiri dari : 

BAB I. PENDAHULUAN 

Bab I merupakan pendahuluan, dimana diuraikan mengenai latar 

belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan kegunaan 

penelitian, serta sistematika penulisan. 

BAB II. TINJAUAN PUSTAKA 

Bab II merupakan tinjauan pustaka yang mendukung penelitian 

terdiri dari landasan teoritis, publikasi penelitian sebelumnya, 

kerangka pemikiran dan hipotesis. Pada landasan teoritis 

diuraikan teori : manajemen sumber daya manusia, 

kepemimpinan, diklat, budaya organisasi, dan kinerja karyawan. 

BAB III. METODE PENELITIAN 

Dalam bab III menguraikan metode penelitian yang terdiri dari : 

tempat dan obyek penelitian, metode penentuan sampel, 

identifikasi variabel, definisi operasional variabel, jenis data 

yang diperlukan, metode pengumpulan data, uji validitas dan 

reliabilitas instrumen penelitian, dan teknik analisis data. 

BAB IV. GAMBARAN UMUM TEMPAT PENELITIAN 

Bab  IV merupakan gambaran umum tempat penelitian yang 

terdiri dari : sejarah singkat perusahaan, struktur organisasi 

perusahaan dan deskripsi jabatan, personalia perusahaan, dan 

bauran pemasaran. 
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BAB V. DATA DAN PEMBAHASAN 

Bab V merupakan data dan pembahasan yang terdiri dari 

deskripsi data, analisis data dan pembahasan. Pada deskripsi 

data dibahas secara deskriptip data gaya kepemimpinan, diklat, 

budaya organisasi, dan kinerja karyawan. Sebelum data 

dianalisis terlebih dahulu ditentukan validitas dan reliabilitas 

instrumen penelitian. Selanjutnya analisis data terdiri dari 

analisis regresi linier berganda, uji asumsi klasik, uji statistik F 

(F-test), uji statistik t (t-test) dan koefisien Beta.  

BAB VI. PENUTUP 

Bab VI merupakan penutup yang berisi simpulan dari hasil 

analisis data dan pembahasan, selanjutnya diajukan saran 

kepada pihak perusahaan berkaitan dengan pengaruh gaya 

kepemimpinan, diklat, budaya organisasi terhadap kinerja 

karyawan. 
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