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Lampiran 1 Kuesioner PO-Fit Karyawan BPR Restu Artha Makmur 

I. Kata Pengantar 

Dengan hormat, 

 Saya sedang melakukan penelitan dalam rangka penyusunan skripsi 

sebagai syarat kelulusan di Universitas Katolik Soegijapranata Semarang 

dengan judul “Person Organization Fit Karyawan BPR Restu Artha 

Makmur”, maka peneliti menyebarkan kuesioner untuk mengumpulkan data 

yang diperlukan dalam penelitian. 

Sehubungan dengan itu, peneliti memohon kepada Bapak/Ibu bersedia 

meluangkan waktu untuk mengisi kuesioner yang telah disediakan.Jawaban 

Bapak/Ibu merupakan informasi yang sangat berarti bagi peneliti, oleh karena 

itu, kelengkapan dan kejujuran dalam menjawab pertanyaan/pernyataan 

sangat peneliti harapkan. 

 Akhir kata, peneliti mengucapkan terima kasih kepada Bapak/Ibu yang 

sudah bersedia membantu untuk pengisian kuesioner ini. 

 

Hormat saya, 

 

Valentina Febe S.P 
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II. Identitas Responden : 

1. Jenis Kelamin 

a. Laki-Laki 

b. Perempuan 

2. Pendidikan 

a. SMA/SMK 

b. D3 

c. S1 

d. S2 

e. S3 

3. Masa Kerja  

a. 6-9 tahun 

b. 10-13 tahun 

c. 14-17 tahun 

4. Bekerja di devisi/bagian : 

III. Petunjuk Pengisian : 

1. Jawablah pernyataan sesuai dengan pendapat anda 

2. Berilah jawaban dengan memberi tanda (√) pada kolom yang tersedia 

Petunjuk pengisian jawaban sebagai berikut : 

Pilihan Jawaban Nilai/Skor Jawaban 

Sangat Tidak Setuju (STS) 1 

Tidak Setuju (TS) 2 

Kurang Setuju (KS) 3 

Setuju (S) 4 

Sangat Setuju (SS) 5 
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3. Daftar PernyataanPerson Organization Fit 

a. Kesesuaian Nilai 

No  Pernyataan  STS TS KS S SS 

1. 
Setiap saya berkomunikasi dengan 

nasabah, saya selalu senyum lebih awal  
     

2. 

Setiap saya berkomunikasi dengan 

pihak-pihak yang berkepentingan 

dengan BPR Restu Artha Makmur, saya 

selalu senyum lebih awal 

     

3. 

Setiap saya berkomunikasi dengan 

nasabah, saya selalu memberi sapa 

lebih awal 

     

4. 

Setiap saya berkomunikasi dengan 

pihak-pihak yang berkepentingan 

dengan BPR Restu Artha Makmur, saya 

selalu memberi sapa lebih awal 

     

5. 

Setiap saya berkomunikasi dengan 

nasabah, saya selalu memberi salam 

lebih awal 

     

6. 

Setiap saya berkomunikasi dengan 

pihak-pihak yang berkepentingan 

dengan BPR Restu Artha Makmur, saya 

selalu memberi salam lebih awal 

     

7. 

Setiap saya berkomunikasi dengan 

nasabah, saya selalu bersikap sopan 

lebih awal 

     

8. 

Setiap saya berkomunikasi dengan 

pihak-pihak yang berkepentingan 

dengan BPR Restu Artha Makmur, saya 

selalu bersikap sopan lebih awal 

     

9. 

Setiap saya berkomunikasi dengan 

nasabah, saya selalu bersikap santun 

lebih awal 

     

10. 

Setiap saya berkomunikasi dengan 

pihak-pihak yang berkepentingan 

dengan BPR Restu Artha Makmur, saya 

selalu bersikap santun lebih awal 

     

11. 
Saya bekerja dengan tidak menunda-

nunda pekerjaan saya 
     

12. Saya fokus pada pekerjaan saya      

13. 
Saya bekerja sesuai dengan keahlian 

saya 
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14. 

Saya bekerja dengan mengedepankan 

keberlangsungan BPR Restu Artha 

Makmur dalam jangka panjang 

     

15. 

Saya mengerahkan seluruh usaha, 

pemikiran, dan orientasi saya dalam 

bekerja 

     

16. 

Saya selalu memberikan layanan yang 

terbaik secara profesional kepada 

nasabah 

     

 

b. Kesesuian Tujuan 

 

No  Pernyataan  STS TS KS S SS 

1. 
Saya merasa sesuai dengan tujuan 

perusahaan 
     

2. 
Saya bekerja sesuai dengan visi dan 

misi perusahaan 
     

 

c. Kesesuaian Pemenuhan Kebutuhan Karyawan 

No  Pernyataan  STS TS KS S SS 

1. 
Perusahaan dapat memenuhi kebutuhan 

saya dengan baik 
     

2. 
Kompensasi yang diberikan perusahaan 

berupa gaji dan training 
     

3. 
Gaji yang diberikan perusahaan sesuai 

dengan UMR yang berlaku 
     

4. 

Kompensasi yang diberikan perusahaan 

berdasarkan nilai dan kualifikasi yang 

saya miliki 

     

5. 
Saya mendapatkan tunjangan dari 

perusahaan 
     

6. 
Saya mendapatkan insentif setiap bulan 

dari perusahaan 
     

7.  
Saya mendapatkan bonus setiap tahun 

dari perusahaan 
     

8. 
Saya tahu tentang adanya uang pensiun 

yang akan diberikan perusahaan 
     

9. 
Perusahaan memiliki lingkungan fisik 

yang mendukung saya dalam bekerja 
     

10. 
Saya memiliki ruang kerja yang 

nyaman 
     

11. Perusahaan menyediakan fasilitas      
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hotspot (wifi)  

12. 

Saya mendapatkan fasilitas yang 

mendukung pekerjaan saya dari 

perusahaan 

     

13. 
Pemimpin memberikan dukungan 

positif kepada saya dalam bekerja 
     

14. 
Saya memiliki rekan kerja yang 

mendukung saya dalam bekerja 
     

15. 
Saya merasa nyaman dengan tempat 

kerja saya 
     

16. 
Perusahaan memberikan kesempatan 

kepada saya untuk maju 
     

17. 

Perusahaan memberikan pelatihan 

kepada saya agar saya memiliki 

kesempatan untuk maju 

     

18. 

Perusahaan membuka pendaftaran 

promosi jabatan untuk karyawan yang 

ingin jenjang karirnya meningkat 

     

 

d. Kesesuaian Karakteristik Kultur-Kepribadian 

No  Pernyataan  STS TS KS S SS 

1. 
Saya merasa sesuai dengan budaya 

organisasi perusahaan 
     

2. 

Saya merasa sesuai dengan budaya 

perusahaan dalam menilai kinerja saya 

setiap bulan 

     

3. 

Saya merasa temu karyawan tahunan 

berguna untuk menambah pengetahuan 

saya tentang budaya perusahaan 

     

4. 

Saya merasa sesuai dengan kegiatan 

perusahaan mengenai penetapan 

karyawan teladan tahunan 

     

5. 

Saya merasa sesuai dengan budaya 

perusahaan yang melakukan pelatihan 

karyawan setiap bulan 

     

6. 

Perusahaan memiliki kesamaan dengan 

diri saya mengenai kepedulian kepada 

orang lain 

     

7. 
Saya benar-benar merasa cocok dengan 

budaya perusahaan 
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Lampiran 2 Kuesioner Terbuka PO-Fit Karyawan BPR Restu Artha Makmur 

a. Person Organization Fit 

1. Ramah  

a. Apa yang dimaksud dengan nilai keramahan BPR Restu Artha 

Makmur? 

……………………………………………………………………

……………………………………………………………………

…………………………………………………………………… 

b. Bagaimana bentuk nilai keramahan yang dimiliki karyawan BPR 

Restu Artha Makmur? 

……………………………………………………………………

……………………………………………………………………

…………………………………………………………………… 

c. Bagaimana cara karyawan BPR Restu Artha Makmur menjalankan 

nilai keramahan yang dimiliki perusahaan? 

……………………………………………………………………

……………………………………………………………………

…………………………………………………………………… 

d. Mengapa karyawan BPR Restu Artha Makmur merasa sesuai 

dengan nilai keramahan yang dimiliki perusahaan? 

……………………………………………………………………

……………………………………………………………………

…………………………………………………………………… 
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2. Efisien  

a. Apa yang dimaksud dengan nilai efisien BPR Restu Artha 

Makmur? 

……………………………………………………………………

……………………………………………………………………

…………………………………………………………………… 

b. Bagaimana bentuk nilai efisien yang dimiliki karyawan BPR Restu 

Artha Makmur? 

……………………………………………………………………

……………………………………………………………………

…………………………………………………………………… 

c. Bagaimana cara karyawan BPR Restu Artha Makmur menjalankan 

nilai efisien yang dimiliki perusahaan? 

……………………………………………………………………

……………………………………………………………………

…………………………………………………………………… 

d. Mengapa karyawan BPR Restu Artha Makmur merasa sesuai 

dengan nilai efisien yang dimiliki perusahaan? 

……………………………………………………………………

……………………………………………………………………

…………………………………………………………………… 

3. Sustainable 

a. Apa yang dimaksud dengan nilai sustainable BPR Restu Artha 

Makmur? 

……………………………………………………………………

……………………………………………………………………

…………………………………………………………………… 
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b. Bagaimana bentuk nilai sustainable yang dimiliki karyawan BPR 

Restu Artha Makmur? 

……………………………………………………………………

……………………………………………………………………

…………………………………………………………………… 

c. Bagaimana cara karyawan BPR Restu Artha Makmur menjalankan 

nilai sustainable yang dimiliki perusahaan? 

……………………………………………………………………

……………………………………………………………………

…………………………………………………………………… 

d. Mengapa karyawan BPR Restu Artha Makmur merasa sesuai 

dengan nilai sustainable yang dimiliki perusahaan? 

……………………………………………………………………

……………………………………………………………………

…………………………………………………………………… 

4. Tangguh  

a. Apa yang dimaksud dengan nilai tangguh BPR Restu Artha 

Makmur? 

……………………………………………………………………

……………………………………………………………………

…………………………………………………………………… 

b. Bagaimana bentuk nilai tangguh yang dimiliki karyawan BPR 

Restu Artha Makmur? 

……………………………………………………………………

……………………………………………………………………

…………………………………………………………………… 

 

 

 



 
 

74 
 

c. Bagaimana cara karyawan BPR Restu Artha Makmur menjalankan 

nilai tangguh yang dimiliki perusahaan? 

……………………………………………………………………

……………………………………………………………………

…………………………………………………………………… 

d. Mengapa karyawan BPR Restu Artha Makmur merasa sesuai 

dengan nilai tangguh yang dimiliki perusahaan? 

……………………………………………………………………

……………………………………………………………………

…………………………………………………………………… 

5. Untung  

a. Apa yang dimaksud dengan nilai untung BPR Restu Artha 

Makmur? 

……………………………………………………………………

……………………………………………………………………

…………………………………………………………………… 

b. Bagaimana bentuk nilai untung yang dimiliki karyawan BPR Restu 

Artha Makmur? 

……………………………………………………………………

……………………………………………………………………

…………………………………………………………………… 

c. Bagaimana cara karyawan BPR Restu Artha Makmur menjalankan 

nilai untung yang dimiliki perusahaan? 

……………………………………………………………………

……………………………………………………………………

…………………………………………………………………… 

 

 

 



 
 

75 
 

d. Mengapa karyawan BPR Restu Artha Makmur merasa sesuai 

dengan nilai untung yang dimiliki perusahaan? 

……………………………………………………………………

……………………………………………………………………

…………………………………………………………………… 
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Lampiran 3 KuesionerPengelolaan PO-Fit menurut Karyawan BPR Restu 

Artha Makmur 

 

No  Pernyataan  STS TS KS S SS 

1. 

Saya mengetahui nilai-nilai perusahaan 

saat proses rekrutmen dan seleksi 

karyawan 

     

2. 

Perusahaan menyampaikan nilai-nilai 

yang dimiliki oleh perusahaan kepada 

saya pada saat proses rekrutmen dan 

seleksi karyawan 

     

3. 

Perusahaan melakukan sosialisasi 

kepada saya mengenai nilai-nilai 

perusahaan dan budaya perusahaan 

     

4. 

Saya dibantu oleh perusahaan untuk 

menyesuaikan diri dengan perubahan 

budaya yang terjadi di perusahaan 

     

5. 

Pelatihan yang diberikan perusahaan 

kepada saya terkait dengan pekerjaan 

dan dapat meningkatkan Person 

Organization Fit saya 

     

6. 
Perusahaan mengukur Person 

Organization Fit karyawan 
     

7. 

Perusahaan memiliki program 

perencanaan dan pengembangan karir 

untuk saya 

     

8. 

Perusahaan menjaga keragaman 

organisasi dalam perusahaan dengan 

tidak membeda-bedakan karyawannya 

     

9. 

Pemimpin memiliki peran dalam 

meningkatkan Person Organization Fit 

saya 

     

10. 
Perusahaan melakukan sinergi antara 

individu dengan perusahaan 
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Lampiran 4 Kuesioner Pengelolaan PO-Fit Karyawan BPR Restu Artha 

Makmur 

No  Pernyataan  STS TS KS S SS 

1. 

Saya mengetahui nilai-nilai perusahaan 

saat proses rekrutmen dan seleksi 

karyawan 

     

2. 

Perusahaan menyampaikan nilai-nilai 

yang dimiliki oleh perusahaan kepada 

saya pada saat proses rekrutmen dan 

seleksi karyawan 

     

3. 

Perusahaan melakukan sosialisasi 

kepada saya mengenai nilai-nilai 

perusahaan dan budaya perusahaan 

     

4. 

Saya dibantu oleh perusahaan untuk 

menyesuaikan diri dengan perubahan 

budaya yang terjadi di perusahaan 

     

5. 

Pelatihan yang diberikan perusahaan 

kepada saya terkait dengan pekerjaan 

dan dapat meningkatkan Person 

Organization Fit saya 

     

6. 
Perusahaan mengukur Person 

Organization Fit karyawan 
     

7. 

Perusahaan memiliki program 

perencanaan dan pengembangan karir 

untuk saya 

     

8. 

Perusahaan menjaga keragaman 

organisasi dalam perusahaan dengan 

tidak membeda-bedakan karyawannya 

     

9. 

Pemimpin memiliki peran dalam 

meningkatkan Person Organization Fit 

saya 

     

10. 
Perusahaan melakukan sinergi antara 

individu dengan perusahaan 
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Lampiran 5 Kuesioner Nasabah BPR Restu Artha Makmur tentang Kesesuaian 

Nilai 

I. Kata Pengantar 

Dengan hormat, 

 Saya sedang melakukan penelitan dalam rangka penyusunan skripsi 

sebagai syarat kelulusan di Universitas Katolik Soegijapranata Semarang 

dengan judul “Person Organization Fit Karyawan BPR Restu Artha 

Makmur”, maka peneliti menyebarkan kuesioner untuk mengumpulkan data 

yang diperlukan dalam penelitian. 

Sehubungan dengan itu, peneliti memohon kepada Bapak/Ibu bersedia 

meluangkan waktu untuk mengisi kuesioner yang telah disediakan.Jawaban 

Bapak/Ibu merupakan informasi yang sangat berarti bagi peneliti, oleh karena 

itu, kelengkapan dan kejujuran dalam menjawab pertanyaan/pernyataan 

sangat peneliti harapkan. 

 Akhir kata, peneliti mengucapkan terima kasih kepada Bapak/Ibu yang 

sudah bersedia membantu untuk pengisian kuesioner ini. 

 

 

 

Hormat saya, 

 

Valentina Febe S.P 
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II. Identitas Responden : 

1. Jenis Kelamin 

a. Laki-Laki 

b. Perempuan 

2. Menjadi nasabah atau konsumen di BPR Restu Artha Makmur 

a. < 1 tahun 

b. 1 tahun - 5 tahun 

c. > 5 tahun 

III. Petunjuk Pengisian : 

1. Jawablah pernyataan sesuai dengan pendapat anda 

2. Berilah jawaban dengan memberi tanda (√) pada kolom yang tersedia 

Petunjuk pengisian jawaban sebagai berikut : 

Pilihan Jawaban Nilai/Skor Jawaban 

Sangat Tidak Setuju (STS) 1 

Tidak Setuju (TS) 2 

Kurang Setuju (KS) 3 

Setuju (S) 4 

Sangat Setuju (SS) 5 
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3. Daftar Pernyataan 

1. Person Organization Fit (Kesesuaian Nilai) 

No  Pernyataan  STS TS KS S SS 

1. 

Setiap karyawan BPR Restu Artha 

Makmur berkomunikasi dengan 

nasabah, selalu senyum lebih awal  

     

2. 

Setiap karyawan BPR Restu Artha 

Makmur berkomunikasi dengan pihak-

pihak yang berkepentingan dengan BPR 

Restu Artha Makmur, selalu senyum 

lebih awal 

     

3. 

Setiap karyawan berkomunikasi dengan 

nasabah, selalu memberi sapa lebih 

awal 

     

4. 

Setiap karyawan berkomunikasi dengan 

pihak-pihak yang berkepentingan 

dengan BPR Restu Artha Makmur, 

selalu memberi sapa lebih awal 

     

5. 

Setiap karyawan berkomunikasi dengan 

nasabah, selalu memberi salam lebih 

awal 

     

6. 

Setiap karyawan berkomunikasi dengan 

pihak-pihak yang berkepentingan 

dengan BPR Restu Artha Makmur, 

selalu memberi salam lebih awal 

     

7. 

Setiap karyawan berkomunikasi dengan 

nasabah, selalu bersikap sopan lebih 

awal 

     

8. 

Setiap karyawan berkomunikasi dengan 

pihak-pihak yang berkepentingan 

dengan BPR Restu Artha Makmur, 

selalu bersikap sopan lebih awal 

     

9. 

Setiap karyawan berkomunikasi dengan 

nasabah, selalu bersikap santun lebih 

awal 

     

10. 

Setiap karyawan berkomunikasi dengan 

pihak-pihak yang berkepentingan 

dengan BPR Restu Artha Makmur, 

selalu bersikap santun lebih awal 

     

11. 

Pekerjaan yang diberikan oleh nasabah 

kepada karyawan BPR Restu Artha 

Makmur selesai tepat pada waktu yang 
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sudah ditetapkan 

12. 
Karyawan BPR Restu Artha Makmur 

bekerja sesuai dengan keahliannya 
     

13. 
Pelayanan karyawan BPR Restu Artha 

Makmur cepat dan tepat 
     

14. 

Karyawan BPR Restu Artha Makmur 

bekerja dengan sungguh-sungguh dan 

bertanggungjawab dengan tugasnya 

     

15. 

Karyawan BPR Restu Artha Makmur 

selalu berusaha menyelesaikan 

permasalahan yang dihadapi nasabah 

     

16. 

Karyawan BPR Restu Artha Makmur 

selalu memberikan layanan yang 

terbaik secara profesional kepada 

nasabah 
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Lampiran 6 Identitas Karyawan BPR Restu Artha Makmur 

No Devisi Pekerjaan Jenis Kelamin Pendidikan Masa Kerja 

1. Kepala Kantor Kas L S1 10-13 tahun 

2. Marketing  L S1 6-9 tahun 

3. Marketing  L S1 6-9 tahun 

4. Marketing  L D3 6-9 tahun 

5. Marketing  L D3 6-9 tahun 

6. Marketing  L S1 6-9 tahun 

7. Marketing  L SMA/SMK 6-9 tahun 

8. Marketing  L S1 6-9 tahun 

9. Marketing L S1 6-9 tahun 

10. CMO L SMA/SMK 6-9 tahun 

11. Marketing  L S1 6-9 tahun 

12. Marketing  L S1 6-9 tahun 

13. Marketing  L S1 6-9 tahun 

14. Marketing  L S1 6-9 tahun 

15. Marketing  L SMA/SMK 6-9 tahun 

16. Marketing  L SMA/SMK 14-17 tahun 

17. Kredit L S1 10-13 tahun 

18. Kredit  P D3 6-9 tahun 

19. Kredit  P S1 6-9 tahun 

20. CMO L S1 6-9 tahun 

21. CMO L S1 6-9 tahun 

22. CMO L D3 6-9 tahun 

23. AO L S1 6-9 tahun 

24. AO P S1 6-9 tahun 

25. FO P S1 6-9 tahun 

26. Manajer HRD L S2 14-17 tahun 
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Lampiran 7 Identitas Nasabah BPR Restu Artha Makmur 

No  Jenis Kelamin Lama Menjadi Nasabah 

1. P 1 tahun – 5 tahun 

2. L 1 tahun – 5 tahun 

3. L < 1 tahun 

4. P 1 tahun – 5 tahun 

5. L >5 tahun 
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Lampiran 8 Tabulasi Tanggapan Karyawan atas Kesesuaian Nilai 

Pernyataan   

Responden  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

2 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 5 

3 4 4 4 5 4 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 

4 4 5 5 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 

5 4 2 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 2 5 5 5 

6 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 4 

7 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

8 5 5 5 5 5 5 4 5 4 5 4 4 4 4 4 4 

9 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 4 5 4 5 

10 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

11 5 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 2 4 4 4 

12 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 4 2 4 4 4 

13 5 5 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 5 

14 5 5 5 4 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

15 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

16 4 4 5 4 4 4 5 4 4 4 5 4 4 5 4 5 

17 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 

18 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

19 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

20 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

21 5 4 5 5 4 4 5 5 5 5 5 5 3 5 5 5 

22 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 

23 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 5 5 4 

24 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 4 4 4 5 

25 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
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Lampiran 9 Tabulasi Tanggapan Nasabah atas Kesesuaian Nilai 

Pernyataan  

Responden  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 5 4 4 5 

2 4 4 5 5 5 5 4 4 4 4 5 4 5 4 4 5 

3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 5 4 

5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 4 4 
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Lampiran 10 Tabulasi Tanggapan Karyawan atas Kesesuaian Tujuan 

Pernyataan  

Responden  
1 2 

1 4 4 

2 4 5 

3 4 5 

4 4 4 

5 5 4 

6 4 4 

7 4 4 

8 4 4 

9 4 5 

10 4 4 

11 4 4 

12 4 4 

13 4 4 

14 5 4 

15 4 4 

16 4 5 

17 5 5 

18 4 4 

19 4 4 

20 3 4 

21 4 4 

22 4 4 

23 4 4 

24 4 4 

25 5 5 
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Lampiran 11 Tabulasi Tanggapan Karyawan atas Kesesuaian Pemenuhan Kebutuhan 

Pernyataan  

Responden  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

2 4 4 4 4 4 5 5 4 4 4 4 4 5 4 4 4 5 5 

3 4 4 4 5 4 5 4 5 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 

4 4 2 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 5 4 5 4 5 4 

5 5 5 4 3 5 4 5 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 4 

6 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

7 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

8 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 

9 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

10 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

11 4 3 4 4 4 5 5 5 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 

12 4 3 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

13 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

14 5 4 4 4 4 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

15 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

16 4 5 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

17 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

18 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

19 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 4 4 4 

20 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

21 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 4 4 

22 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

23 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 

24 4 4 5 5 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 4 4 4 4 

25 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
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Lampiran 12 Tabulasi Tanggapan Karyawan atas Kesesuaian Karakteristik Kultur-Kepribadian 

Pernyataan  

Responden  
1 2 3 4 5 6 7 

1 4 4 4 4 4 4 4 

2 4 4 4 4 4 4 4 

3 4 4 4 4 4 5 4 

4 4 4 4 5 4 4 4 

5 4 4 4 5 5 4 5 

6 5 4 4 4 3 4 4 

7 4 4 4 4 4 4 4 

8 4 4 4 4 4 4 4 

9 5 4 5 4 4 4 5 

10 5 5 5 5 5 5 5 

11 4 4 4 4 4 4 4 

12 4 4 4 4 4 4 4 

13 4 4 4 4 4 4 4 

14 5 4 5 4 4 5 4 

15 4 4 4 4 4 4 4 

16 4 4 5 4 4 4 4 

17 4 4 4 4 4 4 4 

18 4 4 4 4 4 4 4 

19 4 4 5 4 3 4 4 

20 4 4 4 4 4 4 4 

21 4 4 5 4 4 4 4 

22 4 4 4 4 4 4 4 

23 4 4 5 4 4 4 4 

24 4 4 4 4 4 4 4 

25 5 5 5 5 5 5 5 
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Lampiran 13 Tabulasi Tanggapan Karyawan atas Pengelolaan PO-Fit 

Pernyataan  

Responden  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

3 4 5 3 4 4 4 4 4 4 5 

4 4 4 4 4 5 4 4 5 4 4 

5 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

6 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

7 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

8 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

9 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 

10 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

11 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

12 3 4 4 4 5 4 4 5 4 4 

13 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

14 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

15 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

16 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 

17 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

18 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

19 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

20 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

21 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

22 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

23 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 

24 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

25 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
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Lampiran 14 Hasil Kuesioner Terbuka Kesesuaian Nilai Karyawan BPR Restu Artha Makmur 

1. Ramah  

No  Pertanyaan  Reponden 1 Responden 2 Responden 3 Responden 4 Responden 5 Responden 6 

1. 

Apa yang 

dimaksud 

dengan nilai 

keramahan 

BPR Restu 

Artha 

Makmur? 

Selalu bertegur 

sapa dengan 

siapa saja baik 

kepada atasan, 

pada sesama 

rekan kerja dan 

kepada debitur 

Setiap 

karyawan 

selalu 

tersenyum 

terhadap 

semua nasabah 

dan selalu 

membantu 

nasabah 

melakukan 

transaksi 

dengan baik 

Saling tegur sapa 

antar sesama 

karyawan dan 

dan BPR Restu 

Artha Makmur 

selalu 

mengedepankan 

nilai-nilai 

budaya kerja 

yang santun 

Dimana 

memberikan 

pelayanan bagi 

karyawan dan 

nasabah juga 

lingkungan BPR 

Restu Artha 

Makmur 

Dimana 

memberikan 

layanan terbaik 

bagi karyawan 

dan debitur dan 

lingkungan 

sekitarnya 

Ramah pada 

semua 

masyarakat, 

khususnya 

kepada nasabah 

BPR Restu 

Artha Makmur 

2. 

Bagaimana 

bentuk nilai 

keramahan 

yang dimiliki 

karyawan 

BPR Restu 

Artha 

Makmur? 

Bekerja 

dengan 

senyum 

Saling 

menghormati 

antar karyawan 

dan selalu 

membantu 

nasabah 

bertransaksi 

dengan 

tersenyum 

Masing-masing 

karyawan bisa 

saling mengenal 

antar devisi 

Selalu 

memberikan 

senyuman 

kepada nasabah, 

selalu 

memberikan 

sapa kepada 

nasabah, dan 

selalu 

memberikan 

salam kepada 

nasabah 

Selalu 

memberikan 

senyuman 

kepada para 

debitur, selalu 

membantu 

memberikan 

pelayanan 

kepada 

nasabah 

apabila ada 

masalah, dan 

mengutamakan 

Selalu senyum 

kepada semua 

nasabah 



 
 

91 
 

service kepada 

para debitur 

 

3. 

Bagaimana 

cara karyawan 

BPR Restu 

Artha 

Makmur 

menjalankan 

nilai 

keramahan 

yang dimiliki 

perusahaan? 

Selalu 

menyapa dan 

tersenyum 

dengan siapa 

saja 

Saling 

menghormati 

dan 

mengadakan 

acara 

kebersamaan 

seperti ramah 

tamah 

Saling hormat 

dan menghargai 

antara bawahan 

dan atasan 

Memberikan 

sopan santun 

antar karyawan, 

pemimpin, dan 

nasabah 

Selalu 

memberikan 

sikap yang 

terbaik kepada 

debitur, selalu 

bersikap sopan 

dan santun 

kepada debitur, 

selalu 

memberikan 

salam kepada 

setiap orang 

disekitarnya 

Ramah kepada 

setiap nasabah 

4. 

Mengapa 

karyawan 

BPR Restu 

Artha 

Makmur 

merasa sesuai 

dengan nilai 

keramahan 

yang dimiliki 

perusahaan? 

Karena sudah 

menjadi suatu 

kewajiban dan 

merasa 

nyaman 

dengan nilai 

keramahan 

yang dimiliki 

perusahaan 

Karena semua 

karyawan 

saling 

menghormati 

Karena budaya 

kerja yang 

dinamis dan 

dapat 

berinteraksi 

antara sesama 

karyawan BPR 

Restu Artha 

Makmur 

Karena dengan 

nilai keramahan, 

perusahaan 

membuat kita 

memilih 

perusahaan 

sesuai dengan 

lingkungan BPR 

Restu Artha 

Makmur 

Karena dengan 

nilai 

keramahan 

perusahaan 

membuat kita 

lebih memiliki 

perusahaan dan 

nilai tersebut 

sesuai dengan 

lingkungan 

disekitarnya 

Menjadikan kita 

jadi sosok yang 

sabar dan ramah 
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No  Pertanyaan  Responden 7 Responden 8 Responden 9 Responden 10 Responden 11 Responden 12 

1. 

Apa yang 

dimaksud 

dengan nilai 

keramahan 

BPR Restu 

Artha 

Makmur? 

Selalu 

bersikap 

sopan dan 

santun serta 

senyum 

Selalu 

tersenyum 

terhadap 

nasabah dan 

bersikap 

sopan apabila 

ada nasabah 

yang bertanya 

mengenai 

BPR Restu 

Artha 

Makmur 

Ramah kepada 

semua pihak 

yang terkait 

dengan BPR 

Restu Artha 

Makmur.  

Baik nasabah, 

karyawan, 

pimpinan, 

direksi, 

komisaris, 

pengusaha, 

seluruh 

stakeholder yang 

berkaitan dengan 

BPR Restu Artha 

Makmur 

Selalu 

bertegur sapa 

dengan 

sesama 

karyawan dan 

tersenyum 

terhadap 

nasabah 

Selalu 

mengutamakan 

kenyamanan 

nasabah baik di 

lingkungan kantor 

maupun di luar 

kantor, memberikan 

layanan prima 

untuk nasabah 

Selalu 

memberikan yang 

terbaik kepada 

nasabah 

(kenyamanan) di 

dalam kantor 

maupun di luar 

kantor dan 

memberikan 

layanan prima 

kepada nasabah 

2. 

Bagaimana 

bentuk nilai 

keramahan 

yang 

dimiliki 

karyawan 

BPR Restu 

Artha 

Makmur? 

Bentuk dari 

keramahan di 

BPR Restu 

Artha 

Makmur lebih 

diarahkan 

untuk 

bersikap 

sopan dan 

santun 

Keramahan 

dalam bentuk 

sikap yang 

sopan dan 

senyum 

dengan 

nasabah 

Keramahan 

berbentuk 

dengan sikap 

sopan santun 

dalam 

komunikasi dan 

tingkah laku 

Keramahan 

dalam bentuk 

sikap yang 

sopan dan 

tetap 

tersenyum 

kepada 

nasabah 

Selalu tersenyum 

kepada nasabah, 

selalu menyapa 

nasabah lebih dulu 

dan selalu berfikir 

positif 

Memberikan 

salam atau sapaan 

kepada nasabah 

dan bersikap 

sopan, mampu 

berkomunikasi 

dengan baik dan 

berusaha 

memberikan 

layanan yang 

terbaik 



 
 

93 
 

3. 

Bagaimana 

cara 

karyawan 

BPR Restu 

Artha 

Makmur 

menjalanka

n nilai 

keramahan 

yang 

dimiliki 

perusahaan? 

Selalu 

tersenyum 

kepada setiap 

calon debitur 

Bekerja 

dengan cepat 

sesuai dengan 

visi 

perusahaan 

Dengan 

mengikuti segala 

aturan dan 

budaya kerja 

yang ada di BPR 

Restu Artha 

Makmur 

Bekerja 

dengan cepat 

sesuai dengan 

visi 

perusahaan 

Selalu memberikan 

yang terbaik dan 

tercepat kepada 

setiap nasabah 

dalam melakukan 

setiap transaksi, 

selalu menjaga 

kesopanan dan 

nilai-nilai adat 

timur dalam setiap 

transaksi/aktivitas 

dengan nasabah 

Mampu 

berkomunikasi 

dengan baik 

antara sesama 

karyawan dan 

pimpinan, selalu 

bersikap ramah 

dan sopan 

4. 

Mengapa 

karyawan 

BPR Restu 

Artha 

Makmur 

merasa 

sesuai 

dengan nilai 

keramahan 

yang 

dimiliki 

perusahaan? 

Karena ada 

budaya 

kebersamaan 

sehingga 

tumbuh sikap 

ramah 

Karena sudah 

merasa 

nyaman 

dengan nilai 

keramahan 

yang dimiliki 

perusahaan 

Karena semua 

nilai-nilai 

keramahan yang 

dimiliki 

perusahaan 

sudah sangat 

sesuai dengan 

kondisi yang ada 

Karena 

karyawan 

sudah sesuai 

dengan 

kondisi yang 

ada dan 

merasa 

nyaman 

Karena sudah 

dibentuk karakter 

personalnya melalui 

kebersamaan dan 

budaya perusahaan 

setiap melakukan 

kegiatan di dalam 

dan di luar kantor 

Karena sudah di 

bentuk karakter 

antar personal 

melalui 

kebersamaan dan 

budaya 

perusahaan 
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No  Pertanyaan  Responden 13 Responden 14 
Responden 

15 
Responden 16 

Responden 

17 
Responden 18 

1. 

Apa yang 

dimaksud 

dengan nilai 

keramahan 

BPR Restu 

Artha 

Makmur? 

BPR Restu 

Artha 

Makmur 

selalu 

mengedepank

an nilai-nilai 

keramahan 

yakni 

menjalin 

hubungan 

baik dengan 

nasabah dan 

juga 

mengutamaka

n pelayanan 

Setiap karyawan 

BPR Restu Artha 

Makmur 

diwajibkan 

memberikan salam, 

sapa dan senyum 

terhadap setiap 

nasabah, pihak-

pihak yang 

berhubungan 

dengan BPR  

Selalu 

senyum, 

menyapa, 

sopan santun, 

dan 

kebersamaan 

BPR Restu Artha 

Makmur selalu 

mengedepankan 

nilai-nilai 

keterbukaan dan 

nilai-nilai 

keramahan dalam 

berkomunikasi 

Senyum, 

sapa, salam 

dan suatu 

yang 

positif 

yang 

menjadi 

ciri budaya 

BPR Restu 

Artha 

Makmur 

Nilai yang harus 

dimiliki setiap 

karyawan BPR 

Restu Artha 

Makmur guna 

meningkatkan 

“nilai” karyawan 

itu sendiri atau 

perusahaan. Dalam 

hal ini meliputi 

hal-hal yang 

berhubungan 

dengan interaksi 

antar personal dan 

dengan nasabah 

2. 

Bagaimana 

bentuk nilai 

keramahan 

yang dimiliki 

karyawan 

BPR Restu 

Artha 

Makmur? 

Memberikan 

pelayanan 

kepada 

nasabah 

dalam bentuk 

sapa, salam, 

senyum 

Keramahan 

karyawan BPR 

Restu Artha 

Makmur dapat 

diwujudkan dengan 

senyum, sapa, 

salam, dan santun 

serta ramah 

terhadap setiap 

nasabah atau pihak-

pihak stakeholder 

dan antar karyawan 

Setiap 

bertemu 

nasabah 

selalu 

menyapa dan 

memberikan 

senyum 

Menyapa lebih 

dahulu dan 

memberi sapa, 

salam dan senyum 

Dalam 

bentuk 

senyum 

sapa salam 

Siap melayani 

setiap masalah 

dengan baik dan 

sigap dan siap 

menginformasikan 

hal-hal yang 

berhubungan 

dengan BPR 
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3. 

Bagaimana 

cara 

karyawan 

BPR Restu 

Artha 

Makmur 

menjalankan 

nilai 

keramahan 

yang dimiliki 

perusahaan? 

Menyapa 

kepada 

nasabah, 

memberi 

salam dan 

melayani 

nasabah 

dengan penuh 

senyum 

Nilai keramahan 

dapat diwujudkan 

dengan selalu 

menjaga senyum, 

sapa, salam, dan 

santun di setiap 

pelayanan kepada 

nasabah 

Dengan cara 

bersikap 

sopan kepada 

setiap 

nasabah, 

teman dan 

pimpinan 

Menyapa lebih 

dahulu, memberi 

salam, senyum dan 

terbuka dalam 

berkomunikasi dan 

berinteraksi 

terhadap pihak-

pihak yang 

berkepentingan 

dengan BPR Restu 

Artha Makmur 

Selalu 

dikerjakan 

dalam 

setiap 

pekerjaan 

di dalam 

kantor 

maupun di 

luar kantor 

Menerapkan 

senyum salam sapa 

kepada nasabah, 

antar sesama 

karyawan dan 

fokus ketika 

berinteraksi 

dengan sesama 

karyawan dan 

nasabah 

4. 

Mengapa 

karyawan 

BPR Restu 

Artha 

Makmur 

merasa 

sesuai 

dengan nilai 

keramahan 

yang dimiliki 

perusahaan? 

Karena nilai-

nilai 

keramahan 

BPR Restu 

Artha 

Makmur 

sesuai dengan 

nilai-nilai 

sopan santun 

negara kita 

Karena nilai-nilai 

perusahaan selalu 

ditanamkan dalam 

setiap karyawan 

Karena 

dengan 

bersikap 

ramah dan 

sopan santun, 

nasabah akan 

merasa segan  

Karena nilai-nilai 

keramahan sangat 

berperan terhadap 

keberlangsungan 

dan 

berkesinambungan 

BPR Restu Artha 

Makmur 

Karena 

merasa 

nyaman 

dalam 

bekerja 

Karena standar 

nilai keramahan di 

perusahaan 

menjadikan 

karyawan 

memiliki nilai 

lebih 
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No  Pertanyaan  Responden 19 Responden 20 Responden 21 Responden 22 Responden 23 Responden 24 

1. 

Apa yang 

dimaksud 

dengan nilai 

keramahan 

BPR Restu 

Artha 

Makmur? 

Nilai 

keramahan 

adalah selalu 

senyum 

dengan 

pimpinan, 

teman sekerja, 

dan nasabah 

BPR Restu 

Artha Makmur 

dalam 

melakukan 

usaha 

menerapkan 

nilai keramahan 

kepada 

karyawan, 

pimpinan, dan 

pihak-pihak 

yang 

berkepentingan 

Suatu bentuk 

pelayanan yang 

diberikan oleh 

BPR Restu Artha 

Makmur guna 

untuk 

menghormati 

nasabah 

Melalukan 

pelayanan 

kepada nasabah 

dengan sikap 

yang baik dan 

santun sehingga 

nasabah merasa 

nyaman dengan 

pelayanan BPR 

Restu Artha 

Makmur 

Setiap 

melakukan 

pelayanan 

terhadap 

nasabah kita 

wajib 

menyambut 

dengan baik 

dan tersenyum 

Senyum, ramah, 

sopan dan tidak 

angkuh 

terhadap calon 

nasabah 

2. 

Bagaimana 

bentuk nilai 

keramahan 

yang dimiliki 

karyawan BPR 

Restu Artha 

Makmur? 

Bentuk nilai 

keramahan 

selalu 

bertegur sapa 

dengan 

pimpinan, 

teman sekerja, 

dan nasabah 

Mengutamakan 

pelayanan yang 

maksimal dan 

selalu 

mengedepankan 

nasabahnya 

Bentuknya 

dengan cara 

bersosialisasi 

antar karyawan 

dan menjunjung 

tinggi 

persaudaraan 

antar karyawan 

BPR Restu Artha 

Makmur 

Memberikan 

salam senyum 

dan bersikap 

santun ketika 

melayani 

nasabah atau 

relasi BPR Restu 

Artha Makmur 

Dengan cara 

tersenyum, 

memberi 

salam, 

mempersilahka

n duduk, dan 

menanyakan 

keperluannya 

Diwajibkan 

bersikap ramah 

dan senyum 

kepada nasabah 

3. 

Bagaimana 

cara karyawan 

BPR Restu 

Artha Makmur 

menjalankan 

Dengan 

bersikap 

sopan santun 

sesuai dengan 

budaya kerja 

Pelayanan yang 

baik, pelayanan 

yang maksimal, 

pelayanan yang 

tau apa yang 

Dengan cara 

bersosialisasi 

antar karyawan 

dan cara tersebut 

akan diterapkan 

Dimulai dari 

sikap individu 

karyawan untuk 

menghargai diri 

sendiri dan juga 

Dengan 

memberikan 

salam kepada 

pimpinan dan 

menghargai 

Dengan cara 

ramah kepada 

nasabah dan 

memberikan 

pelayanan yang 
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nilai 

keramahan 

yang dimiliki 

perusahaan? 

di BPR Restu 

Artha 

Makmur 

dibutuhkan 

nasabah dan 

masyarakat 

pada umumnya 

kepada nasabah 

dengan 

menjunjung 

tinggi nilai-nilai 

persaudaraan 

menghargai 

rekan kerja, 

relasi, nasabah, 

dan pimpinan 

sehingga akan 

tercipta 

keramahan dan 

kebersamaan 

sesama rekan 

kerja 

terbaik kepada 

nasabah 

sehingga 

nasabah puas 

4. 

Mengapa 

karyawan BPR 

Restu Artha 

Makmur 

merasa sesuai 

dengan nilai 

keramahan 

yang dimiliki 

perusahaan? 

Dengan nilai 

keramahan 

yang dimiliki 

perusahaan, 

kita bisa 

melayani 

nasabah 

dengan 

sepenuh hati 

Modal utama 

untuk 

memajukan 

perusahaan 

Karena 

keramahan yang 

dimiliki 

perusahaam 

harus diikuti 

oleh karyawan 

agar nilai-nilai 

keramahan yang 

terkandung di 

perusahaan dapat 

disesuaikan oleh 

setiap karyawan 

Karena di dalam 

perusahaan 

selalu 

menekankan dan 

menerapkan 

budaya 

keramahan yang 

sesuai dengan 

kondisi 

karyawan BPR 

Restu Artha 

Makmur 

Karena dengan 

adanya 

keramahan 

akan terjalin 

hubungan yang 

harmonis 

antara atasan 

dan bawahan 

Karena 

menyesuaikan 

dengan budaya 

perusahaan 

maka bersikap 

ramah dan 

sopan 
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No Pertanyaan Responden 25 Kesimpulan 

1. 

Apa yang dimaksud dengan 

nilai keramahan BPR Restu 

Artha Makmur? 

Seperti visi dan misi BPR Restu Artha 

Makmur selalu mengedepankan keramahan, 

senyum, sapa dan salam serta memberikan 

pelayanan yang terbaik 

Selalu bertegur sapa, senyum, dan 

bersikap sopan santun kepada siapa saja 

baik kepada atasan, rekan kerja, dan 

debitur serta memberikan layanan yang 

terbaik sebagai wujud dari budaya kerja 

BPR Restu Artha Makmur yang santun 

2. 

Bagaimana bentuk nilai 

keramahan yang dimiliki 

karyawan BPR Restu Artha 

Makmur? 

Saat bertemu nasabah selalu diawali dengan 

senyum, sapa dan salam. Sikap ramah, 

sopan dan santun dalam setiap pelayanan 

Selalu tersenyum dan bersikap sopan 

santun kepada para debitur dalam 

memberikan pelayanan dan membantu 

nasabah apabila mengalami masalah 

3. 

Bagaimana cara karyawan 

BPR Restu Artha Makmur 

menjalankan nilai keramahan 

yang dimiliki perusahaan? 

Memberikan pelayanan terhadap nasabah 

dengan sikap ramah, sopan, dan santun 

disertai senyum 

Dengan cara saling menghormati dan 

menghargai antara atasan dan bawahan, 

mengadakan acara kebersamaan seperti 

ramah tamah, dan memberikan layanan 

yang terbaik kepada nasabah 

4. 

Mengapa karyawan BPR 

Restu Artha Makmur merasa 

sesuai dengan nilai keramahan 

yang dimiliki perusahaan? 

Karena budaya kebersamaan antar 

karyawan di BPR Restu Artha Makmur 

menciptakan suasana keramahan 

Karena karyawan merasa nyaman dengan 

nilai yang dimiliki perusahaan dan dengan 

adanya nilai keramahan di perusahaan 

hubungan yang terjalin antar atasan dan 

bawahan menjadi harmonis 
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2. Efisien 

No  Pertanyaan  Responden 1 Responden 2 Responden 3 Responden 4 Responden 5 Responden 6 

1. 

Apa yang 

dimaksud 

dengan nilai 

efisien BPR 

Restu Artha 

Makmur? 

Berhemat dan 

tidak boros 

Memberikan 

fasilitas kredit 

pada nasabah 

yang 

membutuhkan 

dengan tepat 

dan 

menjalankan 

promosi 

pemasaran 

dengan tepat 

Efisien dalam 

perencanaan 

seperti mencari 

pencairan yang 

kualitas 

kreditnya baik 

dan efisien 

SDM seperti 

menempatkan 

SDM ditempat 

yang tepat atau 

sesuai dengan 

keahlian 

masing-masing 

Suatu nilai yang 

sangat potensial 

untuk memberikan 

pelayanan yang 

lebih cepat dan 

yang terbaik 

Suatu nilai yang 

sangat potensial 

untuk memberikan 

pelayanan yang 

lebih cepat dan 

berkualitas 

Ketepatan 

waktu oleh 

kepentingan 

perusahaan 

2. 

Bagaimana 

bentuk nilai 

efisien yang 

dimiliki 

karyawan 

BPR Restu 

Artha 

Makmur? 

Tidak 

sembarangan 

menggunakan 

fasilitas 

perusahaan 

Promosi di 

event-event 

yang 

dilaksanakan 

masyarakat luas 

secara langsung 

Efisien dalam 

pelayanan 

terhadap calon 

nasabah BPR 

Restu Artha 

Makmur yang 

cepat, ramah, 

sopan dan 

tanggap 

Memberikan 

pelayanan yang 

cepat, memberikan 

pelayanan yang 

berkualitas, selalu 

bertanggung jawab 

dalam pekerjaan 

Memberikan 

pelayanan yang 

cepat, memberikan 

pelayanan yang 

berkualitas, selalu 

bertanggungjawab 

dalam suatu 

pekerjaan 

Kedisiplinan 

dan bekerja 

keras dengan 

cerdas 

3. 

Bagaimana 

cara 

karyawan 

BPR Restu 

Dengan 

kesabaran hati 

yang tulus 

Bekerja dengan 

baik, follow up 

nasabah dengan 

baik dari hasil 

Bersikap 

disiplin 

terhadap kinerja 

yang 

Selalu 

mengutamakan 

pekerjaan dengan 

bertanggungjawab 

Selalu 

mengutamakan 

pekerjaan yang 

bertanggungjawab 

Kedisiplinan 

waktu, baik 

di dalam 

kantor atau 
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Artha 

Makmur 

menjalankan 

nilai efisien 

yang dimiliki 

perusahaan? 

promosi atau 

lainnya 

dibebankan 

perusahaan, 

bersikap yang 

tepat pada 

aturan 

perusahaan, dan 

menjaga 

kualitas kredit 

yang baik 

dan pelayanan 

yang terbaik, tepat, 

dan akurat 

dan pelayanan 

terbaik, tepat, dan 

akurat 

di luar kantor 

4. 

Mengapa 

karyawan 

BPR Restu 

Artha 

Makmur 

merasa 

sesuai 

dengan nilai 

efisien yang 

dimiliki 

perusahaan? 

Karena sudah 

merasa 

nyaman 

dengan nilai 

yang dimiliki 

perusahaan 

Melakukan 

promosi dengan 

tepat 

Dengan 

diterapkan 

efisien yang 

sesuai dengan 

manajemen 

maka 

diharapkan 

karyawan 

merasa nyaman 

dalam bekerja 

Karena karyawan 

merasa nyaman 

dalam bekerja 

Karena sudah 

merasa nyaman 

dengan nilai yang 

dimiliki 

perusahaan dan 

lingkungan 

pekerjaan yang 

sesuai dengan hati 

nurani 

Menjadikan 

sosok yang 

selalu selalu 

tepat waktu 

dan 

menghargai 

waktu 

dengan baik 
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No  Pertanyaan  Responden 7 Responden 8 Responden 9 Responden 10 Responden 11 Responden 12 

1. 

Apa yang 

dimaksud 

dengan nilai 

efisien BPR 

Restu Artha 

Makmur? 

BPR Restu 

Artha Makmur 

selalu 

mengutamaka

n kebersamaan 

dan 

mengutamaka

n pelayanan 

yang terbaik 

untuk debitur 

Efisien di BPR 

adalah lebih 

mengutamakan 

tingkat 

keefektifan 

dalam bekerja  

Tingkat 

kefektifan akan 

bekerja yang 

mengutamakan 

keamanan dan 

ketepatan 

pelayanan 

Berhemat dan 

tidak boros, 

efisien dalam 

bekerja dan 

menjalankan 

keamanan dan 

kecepatan dalam 

bekerja 

Pelayanan cepat, 

prima dan 

pelayanan smart 

Memberikan 

pelayanan prima 

dan efektif 

2. 

Bagaimana 

bentuk nilai 

efisien yang 

dimiliki 

karyawan 

BPR Restu 

Artha 

Makmur? 

Nilai efisien 

karyawan 

dianjurkan 

untuk bekerja 

dengan cepat, 

teliti, ramah, 

dan tepat 

Dalam bekerja 

sebaik 

mungkin, 

sehemat 

mungkin untuk 

membuat semua 

berjalan dengan 

baik dan merasa 

puas 

Dengan bekerja 

sebaik 

mungkin, 

sehemat 

mungkin untuk 

membuat semua 

berjalan baik 

dan merasa 

puas 

Tidak 

sembarangan 

menggunakan 

fasilitas 

perusahaan 

Pelayanan yang 

smart, cepat, dan 

tanggap dalam 

kondisi apapun 

Pelayanan yang 

cepat, tanggap, 

dan interaktif 

dalam kondisi 

dan keadaan 

apapun 

3. 

Bagaimana 

cara 

karyawan 

BPR Restu 

Artha 

Makmur 

menjalankan 

nilai efisien 

yang 

Dilakukan 

pada calon 

nasabah dan 

juga nasabah, 

serta 

karyawan 

harus 

memberikan 

kontribusi 

Bekerja sesuai 

aturan 

perusahaan 

Absensi yang 

teratur dan 

bekerja sesuai 

aturan 

perusahaan 

Dengan 

kesabaran hati 

yang iklas dan 

bekerja sesuai 

dengan nilai 

perusahaan 

Berusaha 

melakukan 

apapun dengan 

sebaik mungkin 

kepada nasabah 

dan tidak 

menunda-nunda 

pekerjaan 

Memberikan 

pelayanan sebaik 

mungkin kepada 

nasabah agar 

nasabah tidak 

kecewa dan 

merasa dirugikan  



 
 

102 
 

dimiliki 

perusahaan? 

kepada 

perusahaan 

4. 

Mengapa 

karyawan 

BPR Restu 

Artha 

Makmur 

merasa 

sesuai 

dengan nilai 

efisien yang 

dimiliki 

perusahaan? 

Karena ada 

persamaan 

antara 

perusahaan 

dengan diri 

saya 

Menjalankan 

apa yang 

ditentukan oleh 

perusahaan 

Karena 

kenyamanan 

BPR Restu 

Artha Makmur 

selalu berupa 

menjalankan 

apa yang 

diperintahkan 

perusahaan 

Menjalankan apa 

yang 

diperintahkan 

oleh perusahaan 

Karena sudah 

terbiasa dengan 

bekerja di kantor 

dan selalu 

berperilaku 

sesuai kondisi 

yang terjadi 

Karena nilai 

efisien 

perusahaan 

sesuai dengan 

nilai yang 

diterapkan di 

BPR dan dapat 

menunjang 

kinerja karyawan 

 

No  Pertanyaan  Responden 13 Responden 14 Responden 15 Responden 16 Responden 17 Responden 18 

1. 

Apa yang 

dimaksud 

dengan nilai 

efisien BPR 

Restu Artha 

Makmur? 

Dalam bentuk 

pelayanan 

terhadap 

nasabah 

merupakan 

nilai efisien 

Setiap muncul 

permasalahan 

kita selalu 

menanggapi 

permasalahan 

dengan ramah, 

cepat, dan 

tanggap 

sehingga 

komplain dari 

nasabah dapat 

diminimalkan 

tanpa 

BPR selalu 

memberikan 

senyum dan 

selalu 

mengutamakan 

pelayanan yang 

terbaik bagi 

nasabah 

Dalam 

memberikan 

pelayanan yang 

efisien terhadap 

pihak-pihak yang 

berkepentingan 

terhadap BPR 

Setiap hal yang 

bisa dilakukan 

dengan bekerja 

Efisien yaitu 

menggunakan 

input sekecil-

kecilnya 

untuk 

mendapat 

output 

sebesar-

besarnya 
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menghilangkan 

SOP perusahaan 

sehingga aturan 

SOP tetap 

dijalankan 

2. 

Bagaimana 

bentuk nilai 

efisien yang 

dimiliki 

karyawan 

BPR Restu 

Artha 

Makmur? 

Cepat dalam 

arti tidak 

menunda-

nunda 

pelayanan 

terhadap 

nasabah dan 

ramah yang 

artinya dalam 

pelayanan 

terhadap 

nasabah tetap 

mengutamakan 

keramahan 

Sebagai 

karyawan BPR 

selalu 

menjalankan 

kewajiban 

pekerjaan 

dengan penuh 

keramahan, 

sopan santun 

dengan cara 

selalu fokus 

pada pekerjaan 

dan pencapaian 

target yang 

diberikan 

perusahaan 

Selalu senyum 

kepada teman, 

nasabah dan 

pimpinan 

Cepat berarti 

dalam pelayanan 

terhadap 

konsumen tidak 

bertele-tele dan 

ramah berarti sapa, 

senyum, salam 

selalu 

dikedepankan  

Merencanakan 

setiap apa yang 

akan dilakukan 

dalam pekerjaan 

Tidak 

menunda-

nunda 

pekerjaan 

sehingga tidak 

menyia-

nyiakan 

waktu atau 

membuang 

waktu 

3. 

Bagaimana 

cara 

karyawan 

BPR Restu 

Artha 

Makmur 

menjalankan 

nilai efisien 

Karyawan 

menjalankan 

pekerjaan 

dengan cepat 

terhadap 

pelayanan 

nasabah dan 

dalam 

Selalu bersikap 

disiplin dengan 

cara datang 

tepat waktu dan 

tepat dalam 

bekerja 

Dengan 

kebersamaan, 

sopan santun, 

dan senyum 

Selalu 

berkomitmen 

untuk tetap 

menjalankan nilai-

nilai efisien seperti 

cepat dan ramah 

Tetap 

mengedepankan 

cara kerja yang 

baik dan benar 

Menghemat 

atau tidak 

membuang 

kertas untuk 

fotocopy, dll 
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yang 

dimiliki 

perusahaan? 

menanggapi 

pelayanan 

nasabah 

4. 

Mengapa 

karyawan 

BPR Restu 

Artha 

Makmur 

merasa 

sesuai 

dengan nilai 

efisien yang 

dimiliki 

perusahaan? 

Karena nilai 

efisien 

perusahaan 

sesuai dengan 

nilai-nilai yang 

diterapkan di 

BPR Restu 

Artha Makmur 

sehingga dapat 

menunjang 

pekerjaan 

Kita sebagai 

karyawan selalu 

memiliki 

motivasi dalam 

bekerja secara 

efektif dan 

efisien tanpa 

mengurangi 

kualitas kredit 

yang diharapkan 

perusahaan 

Karena dengan 

nilai efisien 

yang kita 

tanamkan akan 

menimbulkan 

kebersamaan 

dalam BPR 

Sangat berguna 

bagi karyawan 

untuk menambah 

dan mendapatkan 

nilai tambah bagi 

karyawan BPR 

sehingga pihak-

pihak yang 

berkepentingan 

dengan BPR 

merasa nyaman 

dan aman 

Karena sesuai 

dengan pekerjaan 

dan perencanaan 

yang baik 

Karena nilai 

efisien yang 

dimiliki 

perusahaan 

menjadikan 

karyawan dan 

perusahaan 

memiliki 

output yang 

lebih 

 

No  Pertanyaan  
Responden 

19 
Responden 20 Responden 21 Responden 22 Responden 23 Responden 24 

1. 

Apa yang 

dimaksud 

dengan nilai 

efisien BPR 

Restu Artha 

Makmur? 

Nilai efisien 

adalah 

bekerja 

dengan tidak 

menunda 

suatu 

pekerjaan 

Sesuai dengan 

aturan yang 

dibuat oleh 

perusahaan 

dimana 

karyawan 

datang dengan 

tepat waktu 

Kemampuan 

kita untuk 

bekerja lebih 

baik dengan 

diterapkan 

secara efisien 

Efisien dalam nilai 

BPR adalah bertindak 

dan bekerja secara 

tepat dan cepat dalam 

melakukan pekerjaan 

dan pelayanan kepada 

nasabah sehingga 

tercipta kerjasama 

yang baik dalam 

mencapai tujuan 

Melakukan 

pekerjaan 

dengan cepat 

dan tepat 

sehingga 

diharapkan 

mampu 

menghasilkan 

yang 

diharapkan 

BPR 

mengedepankan 

pelayanan 

terbaik, cepat 

dan efisien 
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2. 

Bagaimana 

bentuk nilai 

efisien yang 

dimiliki 

karyawan 

BPR Restu 

Artha 

Makmur? 

Nilai efisien 

selalu fokus 

dengan 

pekerjaan 

yang dimiliki  

Karyawan 

dalam bekerja 

sesuai dengan 

standard dan 

aturan yang 

dibuat 

Dengan cara 

kontribusi 

yang baik 

terhadap 

perusahaan dan 

mematuhi 

segala yang 

diterapkan oleh 

perusahaan 

Memanfaatkan 

fasilitas yang sudah 

disediakan oleh BPR 

untuk melakukan 

pekerjaan dan 

pelayanan terhadap 

nasabah sehingga 

dapat meningkatkan 

kinerja karyawan 

dalam melakukan 

pelayanan dan 

mencapai tujuan 

perusahaan 

Dengan 

melakukan 

pekerjaan 

sesuai 

waktunya 

dengan 

memanfaatkan 

fasilitas yang 

telah 

disediakan 

oleh 

perusahaan 

Dianjurkan 

untuk bekerja 

cepat, tepat, dan 

teliti 

3. 

Bagaimana 

cara karyawan 

BPR Restu 

Artha 

Makmur 

menjalankan 

nilai efisien 

yang dimiliki 

perusahaan? 

Menjalankan 

nilai efisien 

dengan 

melakukan 

suatu 

pekerjaan 

secara fokus 

dan tidak 

menunda-

nunda suatu 

pekerjaan 

Bekerja sesuai 

dengan waktu 

yang sudah 

ditetapkan oleh 

perusahaan 

Dengan cara 

menerapkan 

atau mematuhi 

segala sesuatu 

yang 

diterapkan oleh 

perusahaan 

guna 

membangun 

perusahaan itu 

semakin 

berkembang 

Bekerja sesuai SOP 

yang sudah 

ditetapkan oleh 

perusahaan dengan 

baik, cepat, dan tepat 

dalam melayani 

nasabah 

Bekerja sesuai 

SOP 

Memperlakukan 

nasabah dengan 

ramah dan kita 

memberikan 

kontribusi 

kepada 

perusahaan 

4. 

Mengapa 

karyawan 

BPR Restu 

Artha 

Dengan 

bekerja 

secara fokus, 

tidak 

Karena nilai 

perusahaan 

dapat 

mendukung 

Karena setiap 

karyawan BPR 

harus bisa 

memiliki atau 

Karena nilai efisien 

BPR selalu 

menunjang dan 

memfasilitasi kinerja 

Karena dengan 

adanya efisien 

akan 

mempermudah 

Karena 

merupakan 

standar 

perusahaan 
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Makmur 

merasa sesuai 

dengan nilai 

efisien yang 

dimiliki 

perusahaan? 

menunda-

nunda 

pekerjaan 

maka hasil 

yang dicapai 

akan 

maksimal 

tugas para 

karyawan 

menyesuaikan 

nilai-nilai 

efisien yang 

dimiliki 

perusahaan 

karyawan sesuai 

kemampuan dan 

jabatan karyawan 

dalam mencapai 

tujuan perusahaan 

dan 

mempercepat 

pekerjaan yang 

ada 

 

No Pertanyaan Reponden 25 Kesimpulan 

1. 

Apa yang dimaksud dengan 

nilai efisien BPR Restu 

Artha Makmur? 

BPR mengedepankan pelayanan terbaik, 

cepat, dan efisien 

Efisien dalam perencanaan seperti pencarian 

nasabah dengan kualitas kredit yang baik, 

efisien dalam SDM seperti menempatkan SDM 

ditempat yang tepat sesuai dengan keahliannya, 

ketepatan waktu, tingkat keefektifan dalam 

bekerja dengan tidak menunda-nunda pekerjaan 

dan mengutamakan keamanan dan memberikan 

layanan yang tepat, cepat, prima, dan smart 

serta mampu menyelesaikan permasalahan yang 

terjadi dengan cepat, tepat, dan tanggap 

2. 

Bagaimana bentuk nilai 

efisien yang dimiliki 

karyawan BPR Restu Artha 

Makmur? 

Karyawan diharapkan bisa memberikan 

pelayanan cepat, tepat, dan teliti 

Memberikan pelayanan terhadap nasabah 

dengan cepat, ramah, sopan dan tanggap, 

karyawan bekerja dengan tidak menunda-nunda 

pekerjaannya dan memanfaatkan fasilitas yang 

disediakan perusahaan untuk melayani nasabah  

3. 

Bagaimana cara karyawan 

BPR Restu Artha Makmur 

menjalankan nilai efisien 

yang dimiliki perusahaan? 

Memberikan pelayanan dengan cepat, tepat, 

dan teliti sehingga dapat memberikan 

kontribusi terbaik untuk perusahaan 

Bekerja dengan disiplin, bertanggungjawab, 

tidak menunda-nunda pekerjaan dan 

memberikan pelayanan yang terbaik, tepat, dan 

akurat kepada nasabah 
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4. 

Mengapa karyawan BPR 

Restu Artha Makmur merasa 

sesuai dengan nilai efisien 

yang dimiliki perusahaan? 

Karena sudah sesuai dengan nilai efisien 

yang dimiliki perusahaan 

Karena karyawan sudah merasa nyaman dengan 

nilai yang dimiliki perusahaan, nilai perusahaan 

dapat mendukung pekerjaan karyawan dan 

memberikan motivasi tersendiri bagi karyawan, 

serta nilai perusahaan memberikan dampak 

positif bagi karyawan karena dengan adanya 

nilai efisien dapat menjadikan karyawan 

menjadi lebih menghargai waktu 

 

3. Sustainable  

No  Pertanyaan  Responden 1 Responden 2 Responden 3 Responden 4 Responden 5 

1. 

Apa yang 

dimaksud 

dengan nilai 

sustainable 

BPR Restu 

Artha 

Makmur? 

Keberlangsungan 

perusahaan akan 

terus berjalan pesat 

Kemajuan BPR 

yang 

berkesinambungan 

dalam jangka 

panjang 

Diharapkan dengan 

bergabung dengan 

BPR kita 

mendapatkan 

manfaat dalam 

jangka pendek dan 

jangka panjang 

Berkelanjutan dan 

berkesinambungan 

dalam waktu 

jangka sekarang 

maupun yang akan 

datang 

Berkelanjutan dan 

berkesinambungan 

dalam jangka waktu 

sekarang maupun 

yang akan datang 

2. 

Bagaimana 

bentuk nilai 

sustainable 

yang 

dimiliki 

karyawan 

BPR Restu 

Artha 

Makmur? 

 

Akan mengikuti 

keberlangsungan dan 

kebijakan 

perusahaan 

Bekerja dengan 

baik yaitu dengan 

cara memikirkan 

nilai jangka 

panjangnya 

Bertanggungjawab 

terhadap suatu 

pekerjaan, selalu 

memiliki kontribusi 

yang baik dalam 

perusahaan, dan 

berusaha memenuhi 

target 

Bertanggungjawab 

terhadap 

pekerjaan, selalu 

memberikan 

kontribusi yang 

terbaik untuk 

perusahaan, dan 

dedikasi yang 

tinggi 

Bertanggungjawab 

terhadap pekerjaan, 

selalu memberikan 

kontribusi yang 

terbaik untuk 

perusahaan, dan 

dedikasi yang tinggi 
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3. 

Bagaimana 

cara 

karyawan 

BPR Restu 

Artha 

Makmur 

menjalanka

n nilai 

sustainable 

yang 

dimiliki 

perusahaan? 

Bekerja dengan 

sungguh-sungguh 

dan semangat 

Bekerja dengan 

baik dan sesuai 

dengan nilai-nilai 

yang ada di 

perusahaaan 

Berusaha 

memenuhi target 

penjualan yang 

dibebankan 

perusahaan dan 

bersikap disiplin 

waktu 

Memberikan 

kontribusi yang 

terbaik kepada 

perusahaan, 

loyalitas dan 

dedikasi yang 

tinggi 

Memberikan 

kontribusi yang 

terbaik kepada 

perusahaan, loyalitas, 

dan dedikasi yang 

tinggi 

4. 

Mengapa 

karyawan 

BPR Restu 

Artha 

Makmur 

merasa 

sesuai 

dengan nilai 

sustainable 

yang 

dimiliki 

perusahaan? 

Karena sudah 

merasa nyaman 

dengan nilai-nilai 

yang dimiliki 

perusahaan 

Bekerja dengan 

dasar aturan 

perusahaan yang 

benar dan tidak 

melanggar aturan 

Karena nilai-nilai 

dapat menjadi 

motivasi dalam 

bekerja di BPR 

Karena nilai 

tersebut sangat 

mendukung dan 

memotivasi diri 

sendiri 

Karena nilai tersebut 

sangat mendukung 

dan memotivasi diri 

sendiri 
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No  Pertanyaan  Responden 6 Responden 7 Responden 8 Responden 9 Responden 10 

1. 

Apa yang 

dimaksud 

dengan nilai 

sustainable 

BPR Restu 

Artha 

Makmur? 

Tentang bisnis 

berkelanjutan dalam 

jangka panjang 

Saling 

berkesinambungan 

antara perusahaan 

dan antar karyawan 

Tentang bisnis 

keberlanjutan 

dalam jangka 

panjang 

Keberlanjutan 

dalam usaha BPR 

selalu 

menghasilkan 

Tentang bisnis 

keberlanjutan dalam 

jangka panjang 

2. 

Bagaimana 

bentuk nilai 

sustainable 

yang 

dimiliki 

karyawan 

BPR Restu 

Artha 

Makmur? 

Bisnis yang sehat 

Dari karyawan 

saling peduli satu 

sama lain 

Bekerja dengan 

sebaik-baiknya agar 

tercapai target yang 

diberikan 

Karyawan selalu 

bekerja dengan 

sebaik-baiknya 

agar tercapai target 

yang diberikan 

Bekerja dengan 

sebaik-baiknya agar 

yang ditargetkan 

perusahaan terpenuhi 

3. 

Bagaimana 

cara 

karyawan 

BPR Restu 

Artha 

Makmur 

menjalankan 

nilai 

sustainable 

yang 

dimiliki 

perusahaan? 

OSC naik dan NPL 

bagus 

Training dan 

outbond 

Selalu bekerja 

dengan baik dan 

konsisten 

Selalu bekerja 

dengan baik dan 

konsisten  

Selalu bekerja dengan 

baik dan konsisten 
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4. 

Mengapa 

karyawan 

BPR Restu 

Artha 

Makmur 

merasa 

sesuai 

dengan nilai 

sustainable 

yang 

dimiliki 

perusahaan? 

Karena dengan 

perusahaan sehat 

maka 

kesejahteraanpun 

meningkat 

Karena kita dan 

perusahaan saling 

terkait 

Karena 

keberlanjutan 

perusahaan akan 

membawa dampak 

untuk kehidupan 

karyawan 

Karena 

keberlanjutan 

perusahaan akan 

memberi dampak 

untuk kehidupan 

karyawan 

Karena keberlanjutan 

perusahaan akan 

memberi dampak 

kedepan terhadap 

karyawan 

 

No Pertanyaan Responden 11 Responden 12 Responden 13 Responden 14 Responden 15 

1. 

Apa yang 

dimaksud 

dengan nilai 

sustainable 

BPR Restu 

Artha 

Makmur? 

Akan selalu 

berkelanjutan dan 

berkesinambungan 

untuk waktu sekarang 

ataupun masa yang 

akan datang 

Akan selalu 

berkelanjutan dan 

berkesinambungan 

untuk jangka 

waktu 

sekarang/yang 

akan datang 

BPR sangat 

menjaga dan 

menjalankan nilai 

sustainable 

(berkelanjutan) 

Dalam menjaga 

keberlangsungan 

perusahaan dengan 

cara selalu 

menjaga target 

yang diberikan 

perusahaan serta 

selalu 

meningkatkan 

target setiap tahun 

Nilai 

berkesinambungan 

antara karyawan, 

nasabah, dan 

pimpinan 

2. 

Bagaimana 

bentuk nilai 

sustainable 

yang dimiliki 

Tanggung jawab 

kerja, dedikasi tinggi, 

dan melakukan yang 

terbaik 

Tanggung jawab 

kerja dan dedikasi 

tinggi 

Menjalankan tugas 

dan tanggung 

jawab sesuai 

dengan 

Menjalankan tugas 

dan tanggung 

jawab sesuai 

dengan pekerjaan 

Dengan cara senyum, 

ramah, sopan santun, 

dan kebersamaan 
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karyawan 

BPR Restu 

Artha 

Makmur? 

pekerjaannya dan 

bekerjasama 

dengan karyawan 

lain 

dan selalu disiplin 

tepat waktu 

3. 

Bagaimana 

cara 

karyawan 

BPR Restu 

Artha 

Makmur 

menjalankan 

nilai 

sustainable 

yang dimiliki 

perusahaan? 

Selalu memberikan 

kontribusi yang tinggi 

bagi perusahaan, 

apapun dan kapanpun 

Memberikan 

kontribusi yang 

tinggi bagi 

perusahaan 

Bertanggungjawab 

atas tugas yang 

diberikan 

Bertanggungjawab 

atas tugas yang 

diberikan 

perusahaan artinya 

target dan 

tanggung jawab 

selalu terpenuhi 

Dengan cara 

memberikan training 

dan outbound 

4. 

Mengapa 

karyawan 

BPR Restu 

Artha 

Makmur 

merasa 

sesuai 

dengan nilai 

sustainable 

yang dimiliki 

perusahaan? 

Tidak pernah 

menyerah dalam 

kondisi apapun 

Tidak pernah 

menyerah dalam 

kondisi dan 

keadaan apapun 

Karena nilai 

sustainable sangat 

berkesinambungan 

dalam 

menjalankan tugas 

dan tanggung 

jawab terhadap 

BPR 

Karena dengan 

mengetahui tugas 

dan tanggung 

jawab perusahaan 

akan tetap 

berlangsung 

Karena dengan 

adanya 

keberlangsungan 

perusahaan dalam 

jangka panjang 

karyawan akan 

merasa nyaman 
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No  Pertanyaan  Responden 16 Responden 17 Responden 18 Responden 19 Responden 20 

1. 

Apa yang 

dimaksud 

dengan nilai 

sustainable BPR 

Restu Artha 

Makmur? 

Nilai yang 

berkesinambungan 

akan 

keberlangsungan 

BPR hingga di 

masa yang akan 

datang 

Nilai untuk 

keberlangsungan 

BPR dengan 

bekerjasama 

dengan bagian 

lain 

Perkembangan 

yang dimiliki BPR 

Nilai 

berkesinambungan 

antara karyawan 

yang satu dengan 

yang lainnya 

BPR melakukan 

strategi agar 

perusahaan dapat 

berkelanjutan 

2. 

Bagaimana 

bentuk nilai 

sustainable yang 

dimiliki 

karyawan BPR 

Restu Artha 

Makmur? 

Menjalankan 

pekerjaan sesuai 

dengan kebutuhan 

dan 

bertanggungjawab 

atas apa yang 

dikerjakan dan 

selalu bekerjasama 

dengan rekan kerja 

dan terhadap pihak-

pihak yang 

berkepentingan 

dengan BPR 

Kecepatan 

pekerjaan dan 

ketelitian 

pekerjaan 

Mengadakan 

pelatihan secara 

berkala 

Selalu 

bekerjasama antara 

bagian yang satu 

dengan bagian 

yang lain 

Selalu menjaga dan 

mematuhi norma-

norma yang sudah 

ditetapkan dalam 

perusahaan  

3. 

Bagaimana cara 

karyawan BPR 

Restu Artha 

Makmur 

menjalankan 

nilai sustainable 

yang dimiliki 

perusahaan? 

Memegang teguh 

dan 

bertanggungjawab 

terhadap semua 

yang dikerjakan, 

kontribusi terhadap 

perusahaan yang 

positif, dan 

Tetap konsisten 

dengan 

pekerjaan 

dengan baik dan 

benar 

Mengikuti 

pelatihan untuk 

meningkatkan 

kemampuan atau 

potensi 

Dengan cara 

bekerjasama 

dengan antar 

bagian secara 

berkesinambungan 

Selalu mematuhi 

aturan perusahaan  
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perkembangan 

perusahaan yang 

berkelanjutan 

apabila karyawan 

saling berkomitmen 

terhadap 

pekerjaanya 

4. 

Mengapa 

karyawan BPR 

Restu Artha 

Makmur merasa 

sesuai dengan 

nilai sustainable 

yang dimiliki 

perusahaan? 

Karena nilai 

sustainable sangat 

berkesinambungan 

terhadap 

keberlangsungan 

perusahaan 

Untuk tetap bisa 

bekerjasama 

Menjadikan 

karyawan terus 

berkembang dan 

menggali potensi 

Karena dengan 

nilai sustainable 

maka setiap 

karyawan dapat 

bekerjasama 

secara terus 

menerus 

Karena dengan nilai 

keberlanjutan, 

karyawan BPR dapat 

terus bekerja di masa 

yang akan datang 

 

No  Pertanyaan  Responden 21 Responden 22 Responden 23 Responden 24 Responden 25 

1. 

Apa yang 

dimaksud dengan 

nilai sustainable 

BPR Restu Artha 

Makmur? 

Berkelanjutan 

sampai lama 

Suatu proses 

perkembangan 

perusahaan secara 

berkelanjutan dalam 

menjaga 

keberlangsungan 

perusahaan dalam 

mencapai tujuan 

Berkelanjutan 

sampai lama 

Realisasi kredit di 

ACC banyak 

perusahaan 

mendapat laba dan 

keuntungan 

sehingga 

perusahaan dapat 

bertahan lebih 

lama 

BPR 

mengedeepankan 

pelayanan terbaik, 

cepat, dan efisien 

2. 
Bagaimana bentuk 

nilai 

Bentuk 

nilainya 

Selalu memperbaiki 

kinerja SDM atau 

Dengan adanya 

program pensiun 

Untuk marketing 

kredit selalu ada 

Karyawan diharapkan 

bisa memberikan 
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sustainableyang 

dimiliki karyawan 

BPR Restu Artha 

Makmur? 

bersih, ramah, 

dan jujur 

karyawan 

perusahaan sehingga 

dapat berkembang 

menjadi perusahaan 

yang dapat 

menjamin 

kesejahteraan 

karyawan 

sehingga 

menghasilkan 

karyawan yang 

muda dan tangguh 

dan bisnis yang 

sehat 

mapping dan 

prospek agar ada 

pengajuan realisasi 

kredit 

pelayanan cepat, 

tepat, dan teliti 

3. 

Bagaimana cara 

karyawan BPR 

Restu Artha 

Makmur 

menjalankan nilai 

sustainable yang 

dimiliki 

perusahaan? 

Dengan cara 

kenyamanan 

serta menjalin 

relasi yang 

lebih baik 

Seling bekerjasama 

antar devisi, baik 

dalam bentuk 

sharing maupun 

dalam bentuk lain 

sehingga dapat 

mengembangkan 

perusahaan secara 

terus menerus 

 

Dengan cara 

meningkatkan 

OSC atau 

menurunkan NPL 

Untuk mapping, 

menjaga hubungan 

baik dengan calon 

nasabah atau 

mantan nasabah 

Memberikan 

pelayanan dengan 

cepat, tepat dan teliti 

sehingga dapat 

memberikan 

kontribusi terbaik 

untuk perusahaan 

4. 

Mengapa 

karyawan BPR 

Restu Artha 

Makmur merasa 

sesuai dengan nilai 

sustainable yang 

dimiliki 

perusahaan? 

Supaya karir 

kita sendiri 

maju dan 

perusahaan 

kita semakin 

berkembang 

Karena nilai 

sustainable 

perusahaan yang 

mendasari 

kesejahteraan 

karyawan dalam 

menggapai cita-

citanya baik dalam 

perusahaan maupun 

untuk kehidupan 

ekonomi karyawan 

Karena dengan 

bisnis yang sehat 

akan 

meningkatkan 

kesejahteraan 

karyawan 

Karena ingin 

memiliki 

penghasilan tetap 

tiap bulan 

Karena nilai 

perusahaan 

membawa dampak 

yang positif bagi saya 
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No Pertanyaan Kesimpulan 

1. 
Apa yang dimaksud dengan nilai sustainable BPR Restu 

Artha Makmur? 

Keberlangsungan perusahaan akan berkelanjutan dan 

berkesinambungan dalam jangka waktu sekarang maupun yang 

akan datang 

2. 
Bagaimana bentuk nilai sustainable yang dimiliki 

karyawan BPR Restu Artha Makmur? 

Bekerja dengan bertanggungjawab dan memberikan kontribusi 

yang baik kepada perusahaan dengan berusaha memenuhi target, 

dan selalu mematuhi norma-norma yang ditetapkan perusahaan 

3. 
Bagaimana cara karyawan BPR Restu Artha Makmur 

menjalankan nilai sustainable yang dimiliki perusahaan? 

Bekerja dengan sungguh-sungguh, bertanggungjawab dengan 

tugasnya, berusaha memenuhi target, disiplin waktu, bekerja 

sesuai nilai-nilai perusahaan, memberikan kontribusi yang 

terbaik kepada perusahaan, loyalitas, dan dedikasi yang tinggi, 

mematuhi peraturan perusahaan, dan mengikuti pelatihan untuk 

meningkatkan kemampuan 

4. 
Mengapa karyawan BPR Restu Artha Makmur merasa 

sesuai dengan nilai sustainable yang dimiliki perusahaan? 

Karena sudah merasa nyaman dengan nilai yang dimiliki 

perusahaan yang dapat memotivasi karyawan dalam bekerja dan 

keberlanjutan perusahaan dapat membawa dampak positif bagi 

karyawan dan dapat meningkatkan kesejahteraan karyawan 
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4. Tangguh  

No  Pertanyaan  Responden 1 Responden 2 Responden 3 Responden 4 Responden 5 

1. 

Apa yang dimaksud 

dengan nilai tangguh 

BPR Restu Artha 

Makmur? 

Siap menerima 

tantangan di 

masa datang 

Selalu ingin 

menjadi yang 

terbaik 

Tidak mudah 

menyerah dan 

tidak bisa 

dipengaruhi oleh 

pihak manapun 

Nilai yang tidak bisa 

dipengaruhi oleh 

pihak-pihak 

manapun 

Nilai yang sangat 

bagus dan tidak 

bisa dipengaruhi 

oleh pihak 

manapun 

2. 

Bagaimana bentuk 

nilai tangguh yang 

dimiliki karyawan 

BPR Restu Artha 

Makmur? 

Bisa mengikuti 

perkembangan 

zaman 

Nilai 

kebersamaan 

yang tinggi 

Selalu besemangat 

dalam 

menjalankan tugas 

yang diberikan 

oleh perusahaan 

Memberikan kredit 

yang terbaik, 

berusaha untuk yang 

terbaik, dan 

berusaha untuk 

mencapai target 

Memberikan kredit 

yang sangat mudah 

dan selalu 

mencapai target 

3. 

Bagaimana cara 

karyawan BPR Restu 

Artha Makmur 

menjalankan nilai 

tangguh yang 

dimiliki perusahaan? 

Dengan bekerja 

sungguh-

sungguh 

Bekerja dengan 

baik dan saling 

menghormati 

Karyawan BPR 

selalu disiplin dan 

bertanggungjawab 

pada tugas yang 

diberikan 

Betanggungjawab 

kepada tugas yang 

diberikan pada 

perusahaan dan 

berkomitmen dengan 

perusahaan 

Memberikan 

komitemen dan 

selalu 

bertanggungjawab 

kepada perusahaan 

4. 

Mengapa karyawan 

BPR Restu Artha 

Makmur merasa 

sesuai dengan nilai 

tangguh yang 

dimiliki perusahaan? 

Karena sudah 

merasa nyaman 

dengan nilai 

yang dimiliki 

perusahaan 

Semua 

karyawan 

menjalankan 

perintah 

pimpinan 

dengan baik dan 

saling 

menghormati 

antara karyawan 

dan pimpinan 

Karyawan BPR 

siap menjalankan 

tugas dan 

tanggung jawab 

dalam 

menyelesaikan 

masalah yang 

timbul 

Karena sesuai 

dengan sifat pribadi 

dan baik untuk 

dijalankan dalam 

masyarakat dan 

lingkungan pada 

umumnya 

Karena nilai 

tersebut sesuai 

dengan sifat pribadi 

dan baik untuk 

dijalankan di 

masyarakat dan 

lingkungan pada 

umumnya 
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No  Pertanyaan  Responden 6 Responden 7 Responden 8 Responden 9 Responden 10 

1. 

Apa yang dimaksud 

dengan nilai tangguh 

BPR Restu Artha 

Makmur? 

Tangguh 

dalam 

menghadapi 

semua 

cobaan dan 

halangan 

yang 

merintang 

BPR mencangkup 

area yang luas dan 

merupakan bank 

terbaik 

Tangguh dalam 

menghadapi 

semua kondisi 

yang ada 

Tangguh dalam 

menghadapi semua 

kondisi yang ada 

Tangguh dalam 

menghadapi semua 

kondisi yang ada 

2. 

Bagaimana bentuk 

nilai tangguh yang 

dimiliki karyawan 

BPR Restu Artha 

Makmur? 

Kebersamaan 

dan 

kekeluargaan 

BPR sudah teruji 

dan diakui serta 

mendapatkan 

penghargaan info 

banking 

Karyawan harus 

selalu tangguh 

dalam 

menghadapi 

kendala 

pekerjaan 

Karyawan harus 

selalu pantang 

menyerah dalam 

menghadapi 

kendala pekerjaan 

Karyawan harus 

selalu tangguh 

dalam menghadapi 

segala pekerjaan 

3. 

Bagaimana cara 

karyawan BPR 

Restu Artha 

Makmur 

menjalankan nilai 

tangguh yang 

dimiliki perusahaan? 

Doa dan 

usaha 

Bertanggungjawab 

dalam memberikan 

kontribusi pada 

perusahaan 

Dalam bekerja 

tanpa mengeluh 

dan bekerja 

cerdas 

Dengan bekerja 

tanpa mengeluh 

dan bekerja cerdas 

Dalam bekerja 

tanpa mengeluh dan 

bekerja cerdas 

4. 

Mengapa karyawan 

BPR Restu Artha 

Makmur merasa 

sesuai dengan nilai 

tangguh yang 

dimiliki perusahaan? 

Karena sesuai 

dengan sifat 

pribadi saya 

Karena antara BPR 

dan diri saya sangat 

sesuai dengan 

dengan pemikiran 

ataupun visi misi 

saya 

Karena semua 

karyawan BPR 

selalu bekerja 

cerdas dalam 

memecahkan 

semua 

permasalahan 

Karena semua 

karyawan BPR 

selalu bekerja 

cerdas untuk 

memecahkan 

semua 

permasalahan 

Karena semua 

karyawan BPR 

selalu bekerja 

cerdas untuk 

memecahkan semua 

masalah 
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No  Pertanyaan  Responden 11 Responden 12 Responden 13 Responden 14 Responden 15 

1. 

Apa yang 

dimaksud 

dengan nilai 

tangguh BPR 

Restu Artha 

Makmur? 

Mandiri, tidak 

bergantung 

terhadap 

karyawan 

lainnya, dan 

tidak mudah 

menyerah dalam 

kondisi sulit 

Mandiri, tidak 

bergantung 

dengan 

karyawan 

lainnya, dan 

pantang 

menyerah 

Tidak mudah 

menyerah dalam 

menghadapi segala 

persoalan 

Dalam perjalanan 

waktu pasti akan ada 

guncangan atau 

cobaan akan tetapi 

dengan selalu 

mengetahui nilai-

nilai perusahaan, 

kita selalu pantang 

menyerah dalam 

setiap ada 

goncangan atau 

cobaan 

Menghadapi segala 

rintangan 

2. 

Bagaimana 

bentuk nilai 

tangguh yang 

dimiliki 

karyawan 

BPR Restu 

Artha 

Makmur? 

Ulet, dedikasi 

tinggi, dan 

mandiri 

Ulet, mandiri, 

dedikasi yang 

tinggi dan 

loyalitas yang 

tinggi  

Karyawan siap 

menjalankan tugas 

dan 

bertanggungjawab 

yang diberikan 

perusahaan tanpa 

rasa lelah 

Kita selalu pantang 

menyerah dalam 

menyikapi setiap 

tuntutan perusahaan 

Dengan cara, 

bentuk 

kebersamaan 

sehingga tercipta 

rasa kekeluargaan 

3. 

Bagaimana 

cara 

karyawan 

BPR Restu 

Artha 

Makmur 

menjalankan 

nilai tangguh 

yang dimiliki 

perusahaan? 

Selalu 

berorientasi ke 

depan dan tidak 

cepat puas 

dengan kondisi 

yang terbaik 

Memberikan 

kontribusi yang 

lebih kepada 

perusahaan dan 

tidak merasa 

cepat puas 

dalam kondisi 

yang terbaik 

Bekerja dengan 

penuh tanggung 

jawab dan tidak 

putus asa 

Nilai tangguh dapat 

dilihat dari tidak 

mudah menyerah, 

selalu 

mengedepankan 

nilai dan budaya 

perusahaan 

Dengan cara 

bekerja keras dan 

santun kepada 

nasabah dan 

karyawan 
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No  Pertanyaan  Responden 16 Responden 17 Responden 18 Responden 19 Responden 20 

1. 

Apa yang 

dimaksud 

dengan nilai 

tangguh BPR 

Restu Artha 

Makmur? 

Tidak mudah 

menyerah 

terhadap segala 

bentuk 

persaingan yang 

ada dan selalu 

mengedepankan 

nilai-nilai positif 

dari BPR 

Tetap bekerja 

dalam keadaan 

dan kondisi 

apapun 

Kemampuan 

untuk tidak 

menyerah dan 

putus asa dalam 

menghadapi 

tantangan 

Sikap menghadapi 

tantangan dan 

rintangan 

Mampu 

memberikan yang 

terbaik dalam 

kondisi apapun 

2. 

Bagaimana 

bentuk nilai 

tangguh yang 

dimiliki 

karyawan 

Bekerja keras 

dan selalu ingin 

maju untuk 

keberlangsungan 

BPR 

Mengedepankan 

apa yang sudah 

menjadi 

tanggung 

jawabnya 

Terus 

mengembangkan 

kemampuan agar 

dapat 

berkompetisi 

Bentuk nilai tangguh 

yaitu dapat 

menyelesaikan 

permasalahan 

pekerjaan 

Selalu memberikan 

yang terbaik dalam 

kondisi apapun 

4. 

Mengapa 

karyawan 

BPR Restu 

Artha 

Makmur 

merasa 

sesuai 

dengan nilai 

tangguh yang 

dimiliki 

perusahaan? 

Karena 

penerapannya 

sudah 

merupakan 

budaya 

perusahaan maka 

setiap saat dan 

waktu selalu 

sesuai dengan 

budaya yang 

diinginkan 

perusahaan 

Karena 

penerapannya 

sudah 

ditetapkan di 

dalam budaya 

perusahaan 

untuk 

menunjang 

kinerja dan 

kenyamanan 

Karena BPR 

berkomitmen untuk 

tetap kuat dan 

tangguh 

Tidak mudah 

menyerah sehingga 

akan tetap 

menjalankan tugas 

perusahaan dengan 

benar dan 

bertanggungjawab 

Karena dengan 

nilai tangguh kita 

akan tercipta 

karyawan dalam 

perusahaan 
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BPR Restu 

Artha 

Makmur? 

dengan 

perusahaan 

lainnya 

3. 

Bagaimana 

cara karyawan 

BPR Restu 

Artha 

Makmur 

menjalankan 

nilai tangguh 

yang dimiliki 

perusahaan? 

Bekerjasama 

dengan pihak 

internal dan 

eksternal dari 

BPR, selalu 

termotivasi akan 

kemajuan BPR, 

dan komitmen 

terhadap 

pekerjaannya 

Tetap bekerja 

tepat waktu, 

efisien, dan 

benar 

Pantang 

menyerah dalam 

berkompetisi dan 

menjadi yang 

terbaik dalam 

perusahaan 

Dengan cara 

menghadapi setiap 

permasalahan dalam 

pekerjaan dengan 

cara tangguh 

Dengan 

mengimbangi nilai 

tangguh yang 

dimiliki perusahaan 

4. 

Mengapa 

karyawan 

BPR Restu 

Artha 

Makmur 

merasa sesuai 

dengan nilai 

tangguh yang 

dimiliki 

perusahaan? 

Karena nilai 

tangguh sangat 

cocok untuk 

kelangsungan 

dan keberadaan 

perusahaan di 

masa yang akan 

datang 

Karena merasa 

berjuang 

bersama dalam  

mencapai tujuan 

Menjadikan 

karyawan 

menjadi pribadi 

yang pantang 

menyerah dan 

tidak berputus 

asa 

Dengan nilai tangguh 

karyawan dapat 

menghadapi 

permasalahan 

pekerjaan yang 

sedang dihadapi 

Karena karyawan 

dapat menjadi 

pribadi yang cakap 

dan bermutu tinggi 
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No  Pertanyaan  Responden 21 Responden 22 Responden 23 Responden 24 Responden 25 

1. 

Apa yang 

dimaksud dengan 

nilai tangguh BPR 

Restu Artha 

Makmur? 

Kuat dan tetap 

stabil 

Sikap pantang 

menyerah dalam 

melayani nasabah 

dan relasi 

sehingga dapat 

menguatkan 

karyawan dalam 

mencapai tujuan 

perusahaan 

Pantang 

menyerah 

terhadap situasi 

keadaan di luar 

perusahaan 

Dapat bertahan 

dalam segala 

situasi dalam 

ekonomi global 

Siap menghadapi 

kesulitan dari 

berbagai faktor 

2. 

Bagaimana 

bentuk nilai 

tangguh yang 

dimiliki karyawan 

BPR Restu Artha 

Makmur? 

Pantang 

menyerah dan 

membuat 

strategi yang 

akan dijadikan 

perusahaan 

semakin maju 

Sikap menghadapi 

tantangan baik 

dari dalam 

maupun dari luar 

perusahaan 

sehingga dapat 

bersaing dengan 

perusahaan lain 

Mampu 

menghadapi 

setiap 

permasalahan 

dan tantangan 

yang ada di luar 

perusahaan 

Siap menghadapi 

perubahan 

peraturan di 

perusahaan  

Siap menghadapi 

setiap perubahan 

peraturan yang 

ada 

3. 

Bagaimana cara 

karyawan BPR 

Restu Artha 

Makmur 

menjalankan nilai 

tangguh yang 

dimiliki 

perusahaan? 

Bekerja dengan 

giat dan 

pantang 

menyerah 

dalam segala 

hal 

Bekerja dengan 

baik dan pantang 

menyerah untuk 

mampu bersaing 

dengan 

perusahaan 

lainnya 

Dengan bekerja 

dan berusaha 

Megikuti segala 

peraturan yang 

ditetapkan 

perusahaan 

Siap menghadapi 

dan menerima 

setiap perubahan 

peraturan yang 

ditetapkan 

perusahaan 

4. 

Mengapa 

karyawan BPR 

Restu Artha 

Karena 

karyawan BPR 

kuat dalam 

Karena BPR 

selalu mendorong 

dan memotivasi 

Karena sesuai 

dengan jiwa kita 

untuk 

Karena segala 

ketetapan 

perusahaan harus 

Karena setiap 

peraturan yang 

ditetapkan harus 
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Makmur merasa 

sesuai dengan 

nilai tangguh 

yang dimiliki 

perusahaan? 

menghadapi 

masalah dan 

pantang 

menyerah 

dalam bekerja 

karyawan melalui 

pelatihan 

sehingga 

karyawan 

semakin siap 

bersaing dengan 

perusahaan 

lainnya 

meningkatkan 

perusahaan 

dijalankan  dijalani dengan 

serius 

 

No  Pertanyaan  Kesimpulan  

1. 
Apa yang dimaksud dengan nilai tangguh BPR Restu 

Artha Makmur? 

Siap menerima tantangan di masa datang, tidak mudah 

menyerah dan putus asa, tidak mudah dipengaruhi oleh 

pihak manapun, tangguh dalam menghadapi semua 

kondisi yang ada, mandiri, kuat dan stabil 

2. 
Bagaimana bentuk nilai tangguh yang dimiliki karyawan 

BPR Restu Artha Makmur? 

Selalu bersungguh-sungguh dalam menjalankan tugas, 

berusaha mencapai target, karyawan selalu pantang 

menyerah dalam menghadapi kendala pekerjaan, 

karyawan siap menjalankan tugas dan bertanggungjawab 

atas tugas yang di berikan perusahaan, dan siap menerima 

dan menghadapi setiap perubahan peraturan yang ada 

3. 
Bagaimana cara karyawan BPR Restu Artha Makmur 

menjalankan nilai tangguh yang dimiliki perusahaan? 

Dengan cara bekerja sungguh-sungguh, saling 

menghormati, disiplin dan bertanggungjawab kepada 

tugasnya, bekerja cerdas, selalu berorientasi kedepan dan 

tidak cepat puas, memberikan kontribusi yang lebih 

kepada perusahaan, tidak mudah putus asa dalam 

menyelesaikan segala permasalahan pekerjaan, dan 

menerima setiap perubahan peraturan yang ditetapkan 

perusahaan 



 
 

123 
 

4. 
Mengapa karyawan BPR Restu Artha Makmur merasa 

sesuai dengan nilai tangguh yang dimiliki perusahaan? 

Karena nilai tangguh sesuai dengan sifat pribadi dan baik 

untuk dijalankan di masyarakat dan lingkungan pada 

umumnya, merasa berjuang bersama dalam mencapai 

tujuan, nilai tangguh juga menjadikan karyawan menjadi 

pribadi yang pantang menyerah dan tidak putus asa, serta 

nilai tangguh memberikan dampak yang positif bagi 

karyawan 

 

5. Untung  

No  Pertanyaan  Responden 1 Responden 2 Responden 3 Responden 4 Responden 5 

1. 

Apa yang 

dimaksud 

dengan nilai 

untung BPR 

Restu Artha 

Makmur? 

Laba yang 

dihasilkan 

perusahaan 

Laba perusahaan 

yang tinggi 

Dalam 

menjalankan 

usaha selalu 

mendapatkan 

laba 

Nilai yang 

diberikan 

keuntungan bagi 

karyawan dan 

nasabah 

Nilai yang memberikan 

keuntungan bagi karyawan, 

nasabah, dan pihak debitur 

maupun yang bersangkutan 

dengan perusahaan 

 

2. 

Bagaimana 

bentuk nilai 

untung yang 

dimiliki 

karyawan 

BPR Restu 

Artha 

Makmur? 

Insentif yang 

diberikan 

perusahaan 

Nasabah yang 

baik dan laba 

yang tinggi 

Dalam 

perencanaan 

bisnisnya selalu 

memperoleh 

laba 

Nilai untung 

bagi karyawan 

BPR sebagai 

karyawan tetap 

selalu diberikan 

kemudahan 

Sebagai karyawan tetap 

selalu diberi kemudahan dan 

mendapat bonus 

3. 

Bagaimana 

cara 

karyawan 

BPR Restu 

Dengan 

meningkatkan 

kualitas kerja 

Bekerja dengan 

baik sesuai 

dengan SOP 

Menjual produk 

dengan bunga 

yang tinggi 

Selalu 

memberikan 

sikap terbaik 

pada debitur dan 

Selalu memberikan sikap 

terbaik kepada debitur 

maupun lingkungan yang 

bersangkutan 
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Artha 

Makmur 

menjalankan 

nilai untung 

yang dimiliki 

perusahaan? 

lingkungan yang 

bersangkutan 

4. 

Mengapa 

karyawan 

BPR Restu 

Artha 

Makmur 

merasa 

sesuai 

dengan nilai 

untung yang 

dimiliki 

perusahaan? 

Karena sudah 

merasa sesuai 

dengan nilai 

yang dimiliki 

perusahaan 

Karena 

perusahaan 

masih berjalan 

dengan baik dan 

masih 

mendapatkan 

laba yang tinggi 

Karena 

mendapatkan 

keuntungan 

yang bertambah 

tiap bulannya 

Karena nilai 

untung yang 

dimiliki 

perusahaan tidak 

merugikan atau 

tidak 

mengecewakan 

karyawan 

Karena tidak merugikan dan 

mengecewakan karyawan 

 

No  Pertanyaan  Responden 6 Responden 7 Responden 8 Responden 9 Responden 10 

1. 

Apa yang dimaksud 

dengan nilai untung 

BPR Restu Artha 

Makmur? 

Untung = 

laba = 

kesejahteraan 

terjamin 

Dapat 

menjalankan 

perusahaan dengan 

sehat 

Perusahaan harus 

selalu 

menghasilkan 

laba 

Perusahaan harus 

selalu 

menghasilkan 

laba 

Perusahaan harus 

selalu 

mendapatkan laba 

2. 

Bagaimana bentuk 

nilai untung yang 

dimiliki karyawan 

BPR Restu Artha 

Makmur? 

Laba yang 

selalu 

dihasilkan 

setiap bulan 

Dengan 

memberikan 

kontribusi maka 

akan mendapatkan 

nasabah 

Karyawan bisa 

mendapatkan gaji 

dan insentif 

sesuai dengan 

aturan perusahaan 

Karyawan bisa 

mendapatkan gaji 

dan intensif 

sesuai dengan 

aturan perusahaan 

Karyawan bisa 

mendapatkan gaji 

dan insentif 

sesuai dengan 

aturan perusahaan 
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3. 

Bagaimana cara 

karyawan BPR 

Restu Artha 

Makmur 

menjalankan nilai 

untung yang 

dimiliki 

perusahaan? 

Mendapatkan 

nasabah 

sebanyak-

banyaknya 

Quantity = 

quantitynya 

harus bagus 

OSC = naik 

NPL = baik 

dan terjaga 

Menjaga 

konsistensi agar 

tetap dapat 

bertahan 

Karyawan  

bekerja untuk 

perusahaan secara 

maksimal 

Karyawan bekerja 

untuk perusahaan 

dengan maksimal 

Karyawan akan 

bekerja untuk 

perusahaan 

dengan maksimal 

4. 

Mengapa karyawan 

BPR Restu Artha 

Makmur merasa 

sesuai dengan nilai 

untung yang 

dimiliki 

perusahaan? 

Gaji naik, 

kesejahteraan 

meningkat 

(gaji+bonus 

yang didapat) 

Karena ada 

kesamaan dengan 

nilai yang dimiliki 

perusahaan 

Karena sampai 

saat ini saya 

masih bekerja di 

BPR Restu Artha 

Makmur 

Karena sampai 

saat ini saya 

masih bekerja di 

BPR 

Karena sampai 

saat ini saya 

masih bekerja di 

BPR jadi saya 

merasa sesuai 

dengan nilai 

perusahaan 

 

No  Pertanyaan  Responden 11 Responden 12 Responden 13 Responden 14 Responden 15 

1. 

Apa yang 

dimaksud dengan 

nilai untung BPR 

Restu Artha 

Makmur? 

Profit, nilai 

yang tidak rugi, 

dan terkenal 

sebagai BPR 

yang baik di 

masyarakat 

Bentuk nilai 

yang 

memberikan 

kontribusi positif 

kepada BPR 

sehingga BPR 

selalu 

berkembang dan 

berprestasi 

Memberikan 

nilai 

kontribusi 

terhadap 

perusahaan 

dalam bentuk 

positif 

Selalu memberikan 

kontribusi terhadap 

perusahaan dengan 

cara memenuhi target 

dan tidak melakukan 

kesalahan yang dapat 

membuat perusahaan 

rugi 

Nilai untung di 

BPR apabila MPL 

turun dan 

perusahaan 

memiliki prestasi 
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2. 

Bagaimana bentuk 

nilai untung yang 

dimiliki karyawan 

BPR Restu Artha 

Makmur? 

Untung sebagai 

karyawan, baik 

kontribusi 

maupun 

dedikasi untuk 

karir 

Melakukan tugas 

secara efisien 

dan tidak 

bertele-tele 

sehingga praktis 

dalam 

pelaksanaanya 

Bentuk nilai 

untung yaitu 

bekerja secara 

efisien dan 

bekerja 

dengan 

tanggung 

jawab 

Selalu memenuhi 

target dan 

bertanggungjawab 

dengan pekerjaannya  

Mendapatkan 

intensif, gaji, dan 

pensiunan 

3. 

Bagaimana cara 

karyawan BPR 

Restu Artha 

Makmur 

menjalankan nilai 

untung yang 

dimiliki 

perusahaan? 

Layanan prima 

dan cepat serta 

komitmen 

terbaik 

Selalu 

berkomitmen 

dengan BPR 

dengan cara 

bekerja sebaik 

mungkin bagi 

perusahaan 

Menjalankan 

tugas dengan 

cepat, efisien 

dan 

bertanggungja

wab 

Bekerja dengan tepat 

waktu dan memenuhi 

target 

Dengan cara 

menaati peraturan 

perusahaan yang 

ada 

4. 

Mengapa 

karyawan BPR 

Restu Artha 

Makmur merasa 

sesuai dengan nilai 

untung yang 

dimiliki 

perusahaan? 

Karena 

membawa 

dampak positif 

bagi karyawan 

dalam 

perkembangan 

di masyarakat 

Karena 

membawa 

dampak positif 

bagi saya 

Karena bisa 

menunjang 

kelangsungan 

kerja 

karyawan 

Karena setiap 

perusahaan tidak 

boleh rugi agar 

sustainable selalu 

terjaga 

Karena 

mendapatkan 

hak-hak sebagai 

karyawan (gaji, 

intensif, dan 

pensiun) 
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No  Pertanyaan  Responden 16 Responden 17 Responden 18 Responden 19 Responden 20 

1. 

Apa yang dimaksud 

dengan nilai untung 

BPR Restu Artha 

Makmur? 

Memberikan 

kontribusi yang 

positif terhadap 

perusahaan 

sehingga BPR 

dapat berkembang 

di masa depan 

Selalu bisa 

menghasilkan 

keuntungan 

Untung adalah 

hasil lebih 

yang di dapat 

perusahaan 

Untung adalah 

mendapatkan 

laba 

Mendapatkan 

laba 

2. 

Bagaimana bentuk nilai 

untung yang dimiliki 

karyawan BPR Restu 

Artha Makmur? 

Selalu 

melaksanakan 

tugas-tugas secara 

efisien dan tidak 

bertele-tele 

sehingga pekerjaan 

yang ada akan 

selalu terselesaikan 

sesuai waktunya 

Penghasilan, 

gaji, intensif, dll 

Memiliki 

nasabah yang 

loyal dan 

mempunyai 

nama baik di 

masyarakat 

Mendapat laba 

sebanyak-

banyaknya maka 

karyawan juga 

mendapatkan 

fasilitas yang 

baik 

Agar 

perusahaan 

dapat 

berlangsung 

hingga masa 

depan 

3. 

Bagaimana cara 

karyawan BPR Restu 

Artha Makmur 

menjalankan nilai 

untung yang dimiliki 

perusahaan? 

Selalu berkomitmen 

terhadap kemajuan 

dan keberadaan 

BPR dengan cara 

bekerja dengan 

jujur dan efisien 

Tetap 

membelanjakan 

penghasilan 

yang di dapat 

Menjadi 

dikenal baik di 

masyarakat 

karena menjadi 

bagian dari 

perusahaan 

yang baik pula 

Memberikan 

kontribusi 

kepada 

perusahaan 

dengan cara 

membantu 

bagian funding 

untuk 

mencarikan 

nasabah 

tabungan 

maupun deponto 

Selalu 

memberikan 

kinerja yang 

baik dan 

berkontribusi 

kepada 

karyawan 
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4. 

Mengapa karyawan 

BPR Restu Artha 

Makmur merasa sesuai 

dengan nilai untung 

yang dimiliki 

perusahaan? 

Karena nilai untung 

akan membuat 

keberlangsungan 

dan keberadaan 

BPR 

Karena 

pendapatan 

yang diterima 

sesuai dengan 

harapan 

Menjadikan 

karyawan bisa 

melakukan 

banyak hal 

dengan 

keuntungan 

tersebut 

Karena dengan 

nilai untung 

karyawan juga 

mendapatkan 

fasilitas yang 

baik juga 

Karena sudah 

merasa sesuai 

dengan nilai 

yang dimiliki 

perusahaan 

 

No  Pertanyaan  Responden 21 Responden 22 Responden 23 
Responden 

24 
Responden 25 

1. 

Apa yang dimaksud dengan 

nilai untung BPR Restu 

Artha Makmur? 

Memiliki nama 

baik di 

masyarakat 

Tujuan yang 

selalu dicapai 

perusahaan 

baik dalam 

bentuk materi 

maupun non 

materi 

sehingga 

menghasilkan 

laba yang 

tinggi 

Laba perusahaan 

Perusahaan 

laba dan tidak 

merugi 

Perusahaan tidak 

merugi 

2. 

Bagaimana bentuk nilai 

untung yang dimiliki 

karyawan BPR Restu Artha 

Makmur? 

BPR dikenal 

oleh 

masyarakat 

luas 

Dengan 

kinerja yang 

baik sehingga 

dapat 

menghasilkan 

laba bagi 

perusahaan 

Laba yang tinggi 

yang dihasilkan 

perusahaan setiap 

bulannya 

Mendapat 

gaji, insentif, 

training, dan 

outbond 

Training, gaji, 

intensif, dan 

fasilitas yang 

menunjang 

pekerjaan 
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3. 

Bagaimana cara karyawan 

BPR Restu Artha Makmur 

menjalankan nilai untung 

yang dimiliki perusahaan? 

Dengan cara 

penjualan 

perusahaan ke 

maryarakat dan 

menetapkan 

program-

program yang 

ada di 

perusahaan 

Mencapai 

target yang 

telah 

diberikan oleh 

perusahaan 

Mendapatkan 

nasabah 

sebanyak-

banyaknya, OSC 

naik, dan MPL 

0% 

Membelanjak

an gaji sesuai 

kebutuhan 

dan ditabung 

Menabung dan 

membeli sesuatu 

sebagai bentuk 

investasi 

4. 

Mengapa karyawan BPR 

Restu Artha Makmur 

merasa sesuai dengan nilai 

untung yang dimiliki 

perusahaan? 

Karena 

karyawan BPR 

memiliki visi 

misi yang jelas 

yang juga 

dimiliki oleh 

perusahaan 

Karena BPR 

selalu 

memberikan 

timbal balik 

yang baik 

kepada 

karyawan 

dengan 

pencapaian 

laba yang 

tinggi 

Karena dengan 

adanya nilai 

tersebut, gaji 

karyawan akan 

meningkat dan 

bonus yang 

didapat karyawan 

sesuai dengan 

harapan 

Karena 

pendapatan 

diberikan 

sesuai dengan 

kinerja kita 

Karena nilai 

untung yang kita 

dapatkan sesuai 

dengan kinerja 

kita 
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No  Pertanyaan  Kesimpulan  

1. 
Apa yang dimaksud dengan nilai untung BPR Restu 

Artha Makmur? 

Nilai yang memberikan keuntungan bagi perusahaan, 

karyawan, nasabah, dan pihak-pihak yang bersangkutan 

dengan perusahaan, nilai untung dalam bentuk perusahaan 

yang mendapatkan laba dan nama baik di masyarakat, 

kesejahteraan karyawan terjamin 

2. 
Bagaimana bentuk nilai untung yang dimiliki 

karyawan BPR Restu Artha Makmur? 

Mendapatkan gaji, insentif, uang pensiunan, training, dan 

fasilitas yang mendukung pekerjaan, memperoleh nasabah 

yang baik dan loyal, memperoleh laba, selalu memenuhi target 

dan bertanggungjawab atas pekerjaannya, memberikan layanan 

yang profesional kepada nasabah 

3. 
Bagaimana cara karyawan BPR Restu Artha Makmur 

menjalankan nilai untung yang dimiliki perusahaan? 

Dengan cara meningkatkan kualitas kerja, memberikan sikap 

terbaik kepada debitur dan lingkungan yang bersangkutan, 

mendapatkan nasabah sebanyak-banyaknya, menjaga 

konsistensi agar tetap dapat bertahan, memberikan layanan 

prima, cepat, dan tepat, bekerja dengan tepat waktu dan dapat 

memenuhi target 

4. 

Mengapa karyawan BPR Restu Artha Makmur 

merasa sesuai dengan nilai untung yang dimiliki 

perusahaan? 

Karena karyawan sudah merasa sesuai dengan nilai untung 

yang dimiliki perusahaan, adanya kesamaan visi misi antara 

karyawan dengan perusahaan, membawa dampak positif bagi 

karyawan dalam perkembangan di masyarakat, perusahaan 

memberikan timbal balik yang baik kepada karyawan jadi 

karyawan mendapatkan hak-hak nya sebagai karyawan 

 

 


