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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1. LATAR BELAKANG 

Bank merupakan lembaga resmi yang mengelola dana dengan mengumpulkan 

ataupun meminjamkan dana dari dan kepada masyarakat. Menurut UU No 10 Tahun 1998, 

bank merupakan badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat yang berbentuk 

simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk-bentuk 

lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Dengan aktivitas ini bank 

sangat membantu ekonomi masyarakat, khususnya para pengusaha dan masyarakat lain yang 

mau menggunakan jasa bank.  

Perkembangan bank semakin hari semakin baik dan bertambahnya jumlah bank maka 

terciptalah persaingan yang ketat antar bank (Safitri, 2015).  Setelah masa krisis moneter di 

tahun 1997, ternyata banyak tumbuh bank – bank baru. Berdasarkan data yang dijabarkan 

sebagai berikut :  

Tabel 1.1 

Perkembangan Bank 

Tahun Jumlah Bank Baru 

1997 s/d 2002 7 bank 

2003 s/d 2007 12 bank 

2008 s/d 2012 5 bank 

2013 s/d sekarang 10 bank 

Dari tabel diatas, dapat disimpulkan dari tahun 1997 hingga sekarang telah tumbuh ± 

50% dari populasi yang ada (sekitar 34 bank). Seiring dengan perkembangan teknologi, 
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banyak orang memerlukan fasilitas untuk transaksi keuangan, misalnya untuk kemudahan 

pengiriman uang, keamanan, praktis dan cepat, peminjaman modal, dll. Oleh karena itu, 

peluang usaha dibidang perbankan semakin diminati, sehingga banyak bermunculan bank 

baru yang pada akhirnya terjadi persaingan dimana masing – masing bank menciptakan 

inovasi untuk menarik nasabah. Diharapkan dengan adanya inovasi – inovasi baru bank akan 

tumbuh dan berkembang dengan pesat sehingga tercapai going concern. 

Menurut buku Manajemen Perbankan yang ditulis oleh Taswan, S.E., M.Si., 

persaingan antar bank timbul akibat dari banyaknya bank yang menawarkan penawaran yang 

kompetitif kepada konsumen dengan produk / jasa yang berkualitas, pelayanan yang 

berkualitas, dan mudah memperolehnya dengan harga yang murah. Agar tetap bertahan 

dalam menjalankan kegiatan usahanya, diperlukan pemimpin yang inovatif sehingga mampu 

melakukan terobosan – terobosan yang mengarah kepada kemajuan bank (Nurafiah, 2012). 

Variabel kepemimpinan merupakan variabel yang menarik dan menjadi salah satu 

kunci keberhasilan dari kinerja yang akan dicapai oleh organisasi. Hal ini dikarenakan 

pemimpin mempunyai pengaruh dalam hal kebijakan perusahaan yang akan dilakukan dan 

berdampak pada lingkungan dengan persaingan yang ketat. Pemimpin juga yang dapat 

membangun dan mengarahkan pemikiran bawahan agar dapat mencapai tujuan yang 

diinginkan. 

Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk mengambil variabel kepemimpinan dengan 

tipe transformasional dan transaksional. Peneliti ingin menguji tipe kepemimpinan manakah 

yang akan lebih mempengaruhi dalam hal peningkatan kinerja bisnis. Tipe kepemimpinan 

transaksional merupakan tipe pemimpin yang memotivasi karyawan dengan cara 

memberikan imbalan yang lebih (berupa gaji yang tinggi). Sedangkan pemimpin 
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transformasional merupakan pemimpin yang memotivasi karyawannya melalui loyalitas, 

komitmen bawahan dan menginspirasi bawahan untuk berprestasi dan menghasilkan kinerja 

yang tinggi. 

Selain tipe pemimpin yang sesuai, untuk menghadapi ketatnya persaingan bisnis juga 

diperlukan inovasi berupa penggantian cara atau metode lama yang kurang efisien dengan 

metode yang lebih efektif. Bank yang tidak melakukan perubahan atau inovasi dibidangnya 

dapat tereliminasi dalam suatu persaingan global yang tidak stabil. Bank sekarang ini 

dituntut untuk dapat berinovasi dalam hal mengelola dana masyarakat yang ada agar 

disalurkan kepada masyarakat yang membutuhkan demi meningkatkan perekonomian negara 

dan kegiatan – kegiatan lain yang bersifat positif dan dapat mensejahterakan masyarakat 

luas. Contohnya berupa pengembangan UKM (Usaha Kecil Menegah) yang potensial, 

memberikan kemudahan fasilitas layanan kepada masyarakat melalui kecanggihan 

tekonologi, melakukan program – program beasiswa, mengurangi penggunaan kertas, dan 

sebagainya agar pertumbuhan ekonomi meningkat sekaligus kesejahteraan masyarakat dan 

lingkungan baik. 

Inovasi sendiri juga dapat digunakan sebagai ciri khas dari bank tersebut yang 

terbukti dari pernyataan Drawer (1987) yang menyatakan munculnya inovasi pada dasarnya 

untuk memenuhi permintaan pasar sehingga produk inovasi merupakan keunggulan 

kompetitif bagi organisasi. Inovasi dapat menjadi keunggulan perusahaan yang dapat 

meningkatkan penjualan dan laba yang diperoleh, namun disisi lain juga dapat menjadi 

produk yang mahal dan berisiko bagi organisasi. 

Rivai dan Basri (2005) menyatakan kinerja merupakan tingkat keberhasilan 

seseorang selama periode tertentu dalam melaksanakan tugas, jika dibandingkan dengan 
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standart hasil kerja, target atu sasaran yang telah ditentukan atau disepakati bersama. Oleh 

karena itu kinerja bisnis sangat diperlukan sebagai penilaian agar organisasi tahu seberapa 

besar kemajuan dan perkembangan yang telah tercapai ditengah persaingan bisnis yang 

ketat. Selain itu kinerja bisnis juga dapat digunakan untuk mengukur apakah tipe 

kepemimpinan sudah sesuai dengan harapan bawahan atau belum, karena dengan gaya 

kepemimpinan yang tepat akan mendorong bawahan untuk terus bekerja keras mencapai 

tujuan organisasi. 

Jika dihubungkan dengan inovasi, kinerja bisnis dapat digunakan pula untuk 

mengukur apakah inovasi yang selama ini dilakukan oleh organisasi berdampak pada 

kemajuan atau bahkan kemunduran bagi organisasi tersebut. Sebab inovasi berbanding lurus 

dengan kinerja perusahaan. Semakin banyak inovasi yang dilakukan akan semakin 

menambah citra bank karena banyak tindakan yang dilakukan demi kesejahteraan dan 

kemakmuran masyarakat yang dapat membawa pengaruh berupa loyalitas dari masyarakat 

maupun dari anggota organisasinya karena merasa dihargai dan diperhatikan. 

Maka berdasarkan pertimbangan dari uraian tersebut, penelitian ini berjudul : 

”PENGARUH GAYA KEPEMIMPINAN DAN INOVASI TERHADAP KINERJA 

BISNIS” 

2. PERUMUSAN MASALAH 

2.1 a. Apakah gaya kepemimpinan transaksional memiliki pengaruh positif terhadap 

kinerja bisnis? 

2.1   b. Apakah gaya kepemimpinan transformasional memiliki pengaruh positif 

terhadap kinerja bisnis? 

2.2 Apakah inovasi memiliki pengaruh positif terhadap kinerja bisnis? 
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3. TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN 

3.1 Tujuan penelitian  

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memberikan bukti empiris mengenai 

pengaruh gaya kepemimpinan (kepemimpinan transformasional dan kepemimpinan 

transaksional) dan inovasi memiliki pengaruh terhadap kinerja bisnis. 

3.2 Manfaat penelitian 

3.2.1 Manfaat untuk riset: 

Menyediakan informasi dan menambahkan eksternal validity dengan cara 

merubah sampel yang ada tentang pengaruh kepemimpinan dan inovasi 

terhadap kinerja bisnis yang mungkin diperlukan untuk penelitian di bidang 

perbankan pada masa yang akan datang. 

3.2.2 Manfaat penelitian untuk praktik: 

Sebagai acuan organisasi finansial khususnya perbankan untuk 

meningkatkan inovasi dan menentukan tipe kepemimpinan seperti apakah 

yang cocok untuk diterapkan dalam bank. 

3.2.3 Manfaat penelitian untuk teori: 

Memperkuat hipotesis dari riset yang dilakukan oleh Sebahattin Yildiz dkk 

yang meriset tentang pengaruh gaya kepemimpinan dan inovasi terhadap 

kinerja bisnis. 
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4 Kerangka Pemikiran 

Sesuai dengan uraian yang telah dikemukakan pada latar belakang, maka dapat 

dikembangkan suatu kerangka pikir yang teoritis, sebagai berikut : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pemimpin transformasional 

merupakan pemimpin yang 

memotivasi karyawannya 

melalui loyalitas, 

komitmen bawahan dan 

menginspirasi bawahan 

untuk berprestasi dan 

menghasilkan kinerja yang 

tinggi. 

Pemimpinan transaksional 

merupakan tipe pemimpin 

yang memotivasi karyawan 

dengan cara memberikan 

imbalan yang lebih (berupa 

gaji yang tinggi). 

Menurut UU No 10 Tahun 1998, bank merupakan badan usaha yang menghimpun 

dana dari masyarakat yang berbentuk simpanan dan menyalurkannya kepada 

masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka 

meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. 

Pemimpin yang inovatif 

diperlukan dalam menjalankan 

kegiatan usahanya agar tetap 

bertahan sehingga mampu 

melakukan terobosan yang 

mampu mengarahkan kepada 

kemajuan bank (Nurafiah, 2012). 

Drawer (1987) menyatakan bahwa 

munculnya inovasi pada dasarnya 

untuk memenuhi permintaan pasar 

sehingga produk inovasi merupakan 

keunggulan kompetitif bagi 

organisasi. 

Gaya 

Kepemimpinan 

Inovasi 

Kinerja Bisnis 

Kinerja merupakan tingkat keberhasilan seseorang selama periode tertentu 

dalam melaksanakan tugas, jika dibandingkan dengan standart hasil kerja, 

target atau sasaran yang telah ditentukan atau disepakati bersama (Rivai dan 

Basri, 2005) 
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5 Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan dalam penelitian ini dibagi menjadi lima bab, yaitu : 

Bab I, merupakan pendahuluan yang berisi latar belakang, perumusan masalah, tujuan dan 

manfaat penelitian dilakukan, kerangka pikir penelitian, serta sistematika pembahasan 

dalam penelitian ini. 

Bab II, berisi tinjauan pustaka dan pengembangan hipotesis yang akan menguraikan 

berbagai teori, konsep, dan penelitian sebelumnya yang relevan sampai dengan 

hipotesis yang dikembangkan dalam penelitian ini. 

Bab III, merupakan metode penelitian yang berisi mengenai sumber dan jenis data yang 

digunakan, gambaran umum obyek penelitian, definisi dan pengukuran variabel yang 

diperlukan dalam penelitian ini, dan metode analisis data. 

Bab IV, berisi hasil dan analisis data yang akan menguraikan berbagai perhitungan yang 

diperlukan untuk menjawab permasalahan yang diajukan dalam penelitian ini. 

Bab V, berisi kesimpulan, keterbatasan, dan saran dari analisis yang telah dilakukan pada 

bagian sebelumnya. 

 
  


