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Pengujian hipotesis terdapat hubungan positif dari gaya kepemimpinan 

transformasional, kepemimpinan transaksional dan inovasi terhadap kinerja bisnis, 

sehingga persamaan hipotesis: 

KB = ∝ +𝛽KTf + 𝛽KTs + 𝛽I + 𝑒 

Diterima jika: 

1. Jika𝛽1, 𝛽2,𝛽3 positif 

2. Jika nilai signifikan ≤ 0,05 

BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

4.1. Gambaran Umum Responden 

Dalam penelitian ini sebanyak 50 kuesioner diberikan kepada manager bank di kota 

Semarang yang dijawab oleh 37 orang dan dapat diolah sebanyak 37 kuesioner. Bank yang 

menjadi target untuk disebarkan kuesioner adalah bank pemerintah, bank swasta dan bank 

perkreditan rakyat. Dari seluruh bank yang berada di Kota Semarang hanya 37 bank yang 

bersedia untuk menerima kuesioner yang diberikan oleh peneliti sedangkan sisanya menolak 

dengan alasan pekerjaan dan aturan pekerjaan yang tidak memperbolehkan. Seluruh 

kuesioner yang disebarkan dan diisi oleh responden dapat digunakan semua untuk diolah ke 

dalam alat uji SPSS. 

Tabel 4.1  

Daftar Rincian Responden  

NO Nama Bank Jumlah Kuesioner Jumlah kuesioner 
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yang kembali 

1. BNI 1 1 

2. Bank Jawa Barat 1 0 

3. Bank Jateng 1 1 

4. BRI 1 1 

5. BTN 1 0 

6. BPR BKK Semarang 1 1 

7. ArthaGraha 1 1 

8. Bank Mas 1 1 

9. Bank Sinar Mas 1 1 

10. Bukopin 1 1 

11. BumiArta 1 1 

12. BCA 1 1 

13. BKM ArtaKawula 1 0 

14. CIMB Niaga 1 1 

15. CNB 1 1 

16. Danamon Indonesia 1 1 
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17. DBS Indonesia 1 1 

18. EkonomiRaharja 1 1 

19. Ganesha 1 0 

20. KEB Hana Indonesia 1 1 

21. KesejahteraanEkonomi 1 1 

22. Maspion Indonesia 1 1 

23. Mayapada International 1 1 

24. Maybank 1 1 

25. Mega 1 0 

26. OCBC NISP 1 1 

27. Panin 1 1 

28. Permata 1 1 

29. Prima 1 0 

30. Standard Chartered 1 1 

31. UOB Indonesia 1 1 

32. WinduKentjana 1 1 

33. Yudha Bhakti 1 0 
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34. BPR Arto Moro 1 0 

35. BPR ArthaMutiara 1 0 

36. BPR ArthoMerthoyudan 1 1 

37. BPR EstetikaArthaGuna 1 0 

38. BPR GunungMerbabu 1 1 

39. BPR GunungRizki 1 1 

40. BPR Jateng 1 1 

41. BPR KartasuraSaribumi 1 1 

42. BPR KedungArto 1 1 

43. BPR MandiriArthaAbadi 1 0 

44. BPR MunculArtha Sejahtera 1 0 

45. BPR RestuArthaMakmur 1 1 

46. BPR Semarang 

MargatamaGunadana 

1 1 

47. BPR SetiaKaribAbadi 1 1 

48. BPR WeleriMakmur 1 1 

49. BPR SyariahMitraHarmoni 1 1 

50. BPR SyariahSuriah 1 0 
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 Total 50 37 

Sumber : Lampiran 1 

 

 

4.2 Karakteristik responden 

Karakteristik responden dalam penelitian ini didapatkan melalui jawaban yang telah 

diberikan oleh responden di lembar kuesioner yang sudah diterima kembali peneliti. 

Didapatkan hasil bahwa responden yang menjawab berjenis kelamin laki – laki dan wanita 

seimbang, dengan kisaran usia 21 – 40 tahun. Dapat diketahui juga bahwa responden rata – 

rata sudah bekerja minimal 6 tahun. Kesimpulannya adalah responden yang didapatkan oleh 

peneliti adalah mereka yang berada dalam usia kerja.  

 

Tabel 4.2  

Karakteristik Responden 

No. Karakteristik Grouping Variable Jumlah Responden 

1 Jenis kelamin 

Laki – Laki 18 

Perempuan 19 

2 Usia 

21 – 30 tahun 12 

31 – 40 tahun 12 

41 – 50 tahun 10 
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> 50 tahun 3 

4 Lama bekerja 

1 – 2 tahun 4 

3 – 4 tahun 6 

5 – 6 tahun 8 

> 6 tahun 19 

Sumber : Data primer yang diolah, 2016 

4.3. Analisis atau Hasil Pengujian Hipotesis 

4.1.1 Uji Validitas dan Reliabilitas 

Pengujian validitas dan reliabilitas dalam penelitian ini akan menggunakan 

metode Cronbach’s Alpha yang diolah dengan menggunakan program SPSS. Suatu 

data yang diuji dinyatakan valid jika nilai Cronbach’s Alpha lebih besar daripada 

nilai Cronbach’s Alpha if Item Deleted.  

Tabel 4.3 

ValiditasdanReliabilitasKepemimpinanTransaksional 

S

umber 

:Lampir

an 3 

B

erdasark

an hasil 

Instrumen Cronbach’s 

Alpha 

Cronbach’s Alpha if 

item deleted 

Validitas Reliabilitas 

TS1 0.936 0.924 Valid 

0.936 

(Tinggi) 

TS2 0.936 0.866 Valid 

TS4 0.936 0.932 Valid 
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pengujian validitas dan reliabilitas hanya itemTS1, TS2, dan TS4 yang memiliki nilai 

valid sehingga bisa digunakan untuk langkah pengujian yang selanjutnya. Untuk 

pengujian reliabilitas didapatkan nilai sebesar 0,936 atau bisa dikatakan bahwa 

variabel kepemimpinan transaksional memiliki nilai reliabilitas yang tinggi. 

 

 

Tabel 4.4 

Validitas dan Reliabilitas KepemimpinanTransformasional 

Sumber 

:Lampira

n 3 

B

erdasark

an hasil 

pengujia

n 

validitas 

dan 

reliabilit

as, itemTF1, TF2, TF3, TF5, TF6, dan TF7 yang memiliki nilai valid sehingga bisa 

digunakan untuk langkah pengujian yang selanjutnya. Untuk pengujian reliabilitas 

didapatkan nilai sebesar 0,866 atau bisa dikatakan bahwa variabel kepemimpinan 

transformational memiliki nilai reliabilitas yang tinggi. 

Instrumen Cronbach’s 

Alpha 

Cronbach’s Alpha if 

item deleted 

Validitas Reliabilitas 

TF1 0.866 0.846 Valid 

0,866 

(Tinggi) 

TF2 0.866 0.831 Valid 

TF3 0.866 0.842 Valid 

TF5 0.866 0.857 Valid 

TF6 0.866 0.848 Valid 

TF7 0.866 0.834 Valid 
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Tabel 4.5 

Validitas dan Reliabilitas Inovasi 

Sumb

er :Lampiran 

3 

B

erd

asa

rka

n 

hasil pengujian validitas dan reliabilitas, item I1, I2, I3, I5, dan I6 yang memiliki 

nilai valid sehingga bisa digunakan untuk langkah pengujian yang selanjutnya. Untuk 

pengujian reliabilitas didapatkan nilai sebesar 0,871 atau bisa dikatakan bahwa 

variabel inovasimemiliki nilai reliabilitas yang tinggi. 

Tabel 4.6 

Validitas dan Reliabilitas Kinerja Bisnis 

Instrumen Cronbach’s 

Alpha 

Cronbach’s Alpha if 

item deleted 

Validitas Reliabilitas 

I1 0.871 0.846 Valid 

0.871 

(Tinggi) 

I2 0.871 0.816 Valid 

I3 0.871 0.826 Valid 

I6 0.871 0.850 Valid 
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Instrumen Cronbach’s 

Alpha 

Cronbach’s Alpha if 

item deleted 

Validitas Reliabilitas 

KB1 0.618 0.567 Valid 

0,618 

(Moderat) 

KB2 0.618 0.369 Valid 

KB3 0.618 0.616 Valid 

KB4 0.618 0.593 Valid 

KB5 0.618 0.609 Valid 

Sumber :Lampiran 3 

Berdasarkan hasil pengujian validitas dan reliabilitas, item KB1, KB2, KB3, 

KB4, dan KB5 yang memiliki nilai valid sehingga bisa digunakan untuk langkah 

pengujian yang selanjutnya. Untuk pengujian reliabilitas didapatkan nilai sebesar 

0,618 atau bisa dikatakan bahwa variabel kinerja bisnis memiliki nilai reliabilitas 

yang moderat. 

4.4. Statistik Deskriptif 

Tabel 4.7 

Statistik Deskriptif 

Keterangan Mean 

Rentang Skala 

Keterangan 

Rendah Sedang Tinggi 

KepemimpinanT

ransaksional 

3,67 1 – 2,33  2,34 – 3,66 3,67 – 5  Tinggi 

Kepemimpinan 4,183 1 – 2,33 2,34 – 3,66 3,67 – 5  Tinggi 
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Transformational 

Inovasi 4,27 1 – 2,33  2,34 – 3,66  3,67 – 5 Tinggi 

KinerjaBisnis 3,872 1 – 2,33 2,34 – 3,66 3,67 – 5  Tinggi 

Sumber :Lampiran 4 

Dari perhitungan statistik deskriptif diatas pada variabel kepemimpinan transaksional 

memiliki nilai mean 3,67 dan berada pada rentang skala tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa 

responden merasa standart operasional prosedur (SOP) dan pembagian jobdesk sudah jelas 

sehingga karyawan bekerja sesuai jobdesknya masing – masing. Kepemimpinan 

transaksional didalam usaha perbankan diwujudkan dengan adanya hal – hal sebagai berikut: 

1. Imbalan Kontigensi 

Pemimpin memberi tugas, arahan untuk mengerjakan tugas dan bawahan akan 

menerima imbalan terkait dengan tugas yangdiberikan. 

2. Manajemen Eksepsi Aktif 

Pemimpin mengawasi proses pelaksanaan tugas bawahan secara langsung. 

3. Manajemen Eksepsi Pasif 

Pemimpin memberi peringatan dan sanksi kepada bawahan apabila terjadi kesalahan 

dalam mengerjakan tugas. 

Sama seperti variabel kepemimpinan transaksional, variabel kepemimpinan 

transformational juga berada pada rentang skala tinggi (mean 4,183). Hal ini menunjukkan 

bahwa responden merasa pemimpin telah mampu memotivasi, memberikan reward, 

punishment dan arahan dengan baik sehingga bawahan dapat mencapai tujuan organisasi. 

Gaya kepemimpinan transformational yang diwujudkan dengan ciri – ciri sebagai berikut: 
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1. Stimulasi Intelektual 

Pemimpin menstimulasi bawahan untuk berlaku inovatif dan kreatif. 

 

 

 

2. Pertimbangan Individu 

Pemimpin memberikan perhatian individu, melayani bawahan secara pribadi, bertindak 

sebagai pelatih serta memberikan nasehat-nasehat yang berguna. 

3. Inspirasi 

Pemimpin berperilaku dengan tujuan untuk memberikan motivasi melalui inspirasi 

terhadap orang-orang disekitarnya. 

4. Kharisma 

Pemimpin berperilaku sebagai contoh bagi bawahanya. 

Selanjutnya, untuk variabel inovasi, memiliki nilai mean 4,27 dan berada pada rentang 

skala tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa responden merasa bahwa inovasi produk perbankan 

di tempat responden berkerja tergolong tinggi. Adanya inovasi dan kreatifitas di lingkungan 

usaha, membuktikkan bahwa kepemimpinan transformational berjalan dengan baik di 

lingkungan tersebut.  

Sama halnya dengan tiga variabel sebelumnya, variabel kinerja bisnis memiliki nilai 

mean 3,872 dan berada pada rentang skala tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa responden 

merasa bahwa kinerja bisnis perbankan tinggi dan cukup baik untuk dapat bertahan didalam 

persaingan bisnis yang ketat. 
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Tabel 4.8 

Tabel Uji Beda 

No Keterangan Jumlah TS TF I KB 

1. Jenis kelamin: 

a. Laki-laki 

b. Perempuan 

Sig. uji beda 

 

 

18 

19 
10.9444 

11.0526 

(0,913) 

 

25.0556 

25.1053 

(0,965) 

 

17.1111 

17.0526 

(0,943) 

 

19.3333 

19.3684 

(0,961) 

2. Usia : 

a. ≤ 40 tahun 

b. > 40 tahun 

Sig. uji beda 

 

 

 

24 

23 

 

11.8333 

9.4615 

(0,018) 

 

25.2917 

24.6923 

(0,615) 

 

17.0833 

17.0769 

(0,994) 

 

19.3333 

19.3846 

(0,945) 

3. Lama bekerja: 

a. ≤ 6 tahun 

b. > 6 tahun 

Sig. uji beda 

 

18 

19 

 

12.1667 

9.8947 

(0,017) 

 

25.1111 

25.0526 

(0,959) 

 

17.1111 

17.0526 

(0,943) 

 

19.8333 

18.8947 

(0,180) 

4. 

 

 

 

 

Lama berdiri: 

a. ≤ 20 tahun 

b. > 20 tahun 

Sig. uji beda 

 

22 

15 

 

10.7727 

11.3333 

(0,579) 

 

24.3636 

26.1333 

(0,121) 

 

17.0000 

17.2000 

(0,812) 

 

19.5909 

19.0000 

(0,411) 

 

5.  Jenis bank 

a. Swasta 

b. Pemerintah 

Sig. uji beda 

 

33 

4 

 

11.0909 

10.2500 

(0,599) 

 

25.5758 

21.0000 

(0,009) 

 

17.3636 

14.7500 

(0,042) 

 

19.2424 

20.2500 

(0,375) 

Berdasarkan hasil pengujian dari tabel diatas, kategori jenis kelamin tidak menimbulkan 

adanya perbedaan diantara laki – laki dan perempuan. Data diatas menunjukkan bahwa 

perempuan lebih merasakan penerapan kepemimpinan transaksional dan kepemimpinan 

transformasional di bank dimana mereka bekerja karena memiliki rata – rata yang lebih tinggi 

dibandingkan dengan laki - laki. Sedangkan persepsi responden terhadap inovasi yang 

dilakukan oleh bank direspon lebih baik oleh laki – laki, namun kinerja bisnis yang dilakukan 

oleh bank dinilai lebih baik oleh perempuan. 
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Dilihat dari kategori usia, yang menimbulkan beda hanyalah pada kepemimpinan 

transaksional. Usia 40 tahun ke bawah lebih membutuhkan kepemimpinan transaksional 

untuk memotivasi dirinya agar dapat bekerja dengan lebih baik lagi, yaitu berupa arahan 

pemimpin dalam penyelesaian dan pencapaian tugas. Hal ini disebabkan pada usia muda 

responden merasa kurang berpengalaman sehingga lebih membutuhkan arahan untuk dapat 

menyelesaikan tugas yang diberikan. Sedangkan usia diatas 40 tahun sudah tidak lagi 

termotivasi melalui kepemimpinan yang otoriter (memiliki wewenang dalam mengatur 

penyelasian dan pencapaian tugas), hal ini disebabkan responden sudah paham dengan jelas 

mengenai jobdesknya. Selain itu, pada usia diatas 40 tahun, umumnya sudah memiliki posisi 

yang mapan dan berpengalaman, sehingga mereka enggan untuk diatur dan diberi arahan. 

 Dari kategori lama bekerja, terdapat beda. Dari data diatas dapat dilihat bahwa 

responden yang bekerja kurang dari sama dengan 6 tahun membutuhkan kepemimpinan 

transaksional yang memberikan arahan dalam penyelesaian dan pencapaian tugas. Namun 

ketika responden sudah lama bekerja lama kelamaan menjadi bosan karena sudah paham dan 

berpengalaman dengan jobdesknya dibank.  

Berdasarkan kategori lama berdirinya bank, dapat dilihat bahwa tidak ada beda yang 

ditimbulkan. Dari kategori jenis bank, dapat dilihat bahwa terdapat beda pada kepemimpinan 

transformasional dan inovasi. Responden dari bank swasta lebih terdorong dengan 

kepemimpinan transformasional, yaitu berupa pemberian motivasi, reward dan punishment 

agar dapat bekerja dengan lebih baik lagi. Inovasi yang dilakukan oleh bank swasta tergolong 

baik, dan terbukti dapat meningkatkan kinerja bisnis bank. Inovasi yang dilakukan oleh bank 

pemerintah cenderung rendah, namun dapat berpengaruh besar terhadap kinerja bisnis bank. 

Hal ini terbukti dengan nilai mean inovasi yang lebih rendah dari bank swasta, namun 
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menimbulkan nilai mean kinerja bisnis yang lebih tinggi jika dibandingkan dengan bank 

swasta.  

4.5. Uji Asumsi klasik 

Uji Asumsi klasik pada penelitian kali ini terdiri dari uji normalitas, uji 

heterokedastisitas, dan uji multikolinearitas. Berikut ini adalah kriteria dari masing – 

masing uji asumsi klasik: 

1. Normalitas : data dikatakan normal jika nilai sig > 0,05 

2. Heterokedastisitas : data dikatakan bebas heterokedastisitas jika nilai sig > 0,05 

3. Multikolinearitas : data dikatakan bebas multikolinearitas jika nilai tolerance < 1 dan 

nilai Variance Inflation Factor (VIF)< 10  

4.6. Uji Hipotesis 

4.6.1. Pengujian Asumsi Klasik  

1. Normalitas  

Uji normalitas dalam penelitian kali ini akan menggunakan Komolgorov 

– Smirnov Test. Suatu data dapat dikatakan normal jika nilai p ≥ 0,05. Hasil uji 

normalitas adalah sebagai berikut: 

Tabel 4.8 

Uji Asumsi Klasik Normalitas 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

Sig N of Items 

.200 37 

Sumber: Lampiran 5 

Uji normalitas pada pengujian diperoleh nilai padalah0,20 atau nilai p > 

0,05 sehingga berarti data standardized residual dari model regresi memiliki 

distribusi yang normal. Dengan demikian memenuhi uji normalitas. 
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2. Heterokedastisitas 

Uji heterokedastisitas dalam penelitian ini menggunakan uji Glesjer. 

Suatu data dinyatakan bebas heterokedastisitas jika nilai p ≥ 0,05. Hasil uji 

heterokedastisitas pada pengujian adalah sebagai berikut : 

Tabel 4.9 

Uji Asumsi Klasik Heterokedastisitas 

ANOVA 

Sig N of Items 

.744 37 

Sumber : Lampiran 5 

Hasil dari pengujian heteroskedastisitas  memperoleh nilai signifikansi 

sebesar 0,744 yang berarti independen variabel tidak berpengaruh secara 

signifikan pada standardized residual. Sehingga dapat disimpulkan tidak 

terdapat heterokedastisitas. 

3. Multikolinearitas 

Uji multikolinearitas dalam penelitian ini dilihat dari nilaitolerancedan 

VIF. Suatu data dinyatakan bebas multikolinearitas jika nilai tolerance> 0,10 

danVIF ≤ 10. Hasil uji multikolinearitas adalah sebagai berikut: 

Tabel 4.10 

Uji Asumsi Klasik Multikolinearitas 

Coefficients 

Model Tolerance VIF 

Transaksional 
.996 1.004 

Transformasional 
.511 1.958 

Inovasi 
.509 1.963 

 

Sumber : Lampiran 5 
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Dari tabel tolerance, nilai yang diperoleh adalah 0,996; 0,511 dan 0,509 . Hal ini 

menunjukkan bahwa tidak terjadi multikolinearitas pada data yang diuji karena nilai 

yang diperoleh > 0,10. Kemudian nilai Variance Inflation Factor (VIF) yang diperoleh 

adalah 1,004; 1,958 dan 1,963 atau lebih kecil dari 10. Nilai Variance Inflation Factor 

(VIF) yang lebih kecil dari 10 menunjukkan bahwa tidak terjadi multikolinearitas pada 

data yang diuji. 

4.6.2. PengujianHipotesis 

4.6.2.1 Hasil pengujian H1a : Gaya kepemimpinan transaksional berpengaruh positif 

terhadap kinerja bisnis 

Pengujian H1a menggunakan analisis regresi linier sederhana dengan 

menggunakan program SPSS versi 23.00 for Windows. Berikut ini adalah hasil 

pengujian H1a : 

Tabel 4.11 

Hasil Pengujian H1a 

Coefficients 

Model Sig 

Transaksional .928 

Transformasional .440 

Inovasi .500 

Sumber : Lampiran 5 

Dari pengujian yang dilakukan di atas menunjukkan hasil pengujian H1a 

diperoleh nilai t = -0,091 atau nilai sig. = 0,928. H1a diterima apabila nilai t hitung > t 

tabel dan nilai sig. < 0.05. Hasil pengujian menunjukkan bahwa H1a ditolak, yang 

berarti bahwa kepemimpinan transaksional tidak berpengaruh terhadap kinerja bisnis 
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perbankan. Berdasarkan penjelasan tersebut, maka kesimpulan dari hasil pengujian 

H1a adalah hipotesis ditolak. 

4.6.2.2 Pengujian H1b :Gaya kepemimpinan transformational berpengaruh positif 

terhadap kinerja bisnis 

Pengujian H1b menggunakan analisis regresi linier sederhana dengan 

menggunakan program SPSS versi 23.00 for Windows. Berikut ini adalah hasil 

pengujian H1b : 

Tabel 4.12 

Hasil Pengujian H1b 

Coefficients 

Model Sig 

Transaksional .928 

Tranformasional .440 

Inovasi .500 

Sumber : Lampiran 5 

Hasil pengujian H1b diperoleh nilai t =-0,781 atau nilai sig. =0,440. 

Hipotesis diterima apabila nilai t hitung > t tabel dan nilai sig. <0.05. Hasil 

pengujian secara parsial menunjukkan bahwa kepemimpinan transformasional 

tidak berpengaruh terhadap kinerja bisnis perbankan karena nilai sig. >0,05. 

Kesimpulan dari hasil pengujian H1b adalah hipotesis ditolak. 

4.6.2.3 Pengujian H2 :Inovasi berpengaruh positif terhadap kinerja bisnis 

Pengujian H2 menggunakan analisis regresi linier sederhana dengan 

menggunakan program SPSS versi 23.00 for Windows. Berikut ini adalah hasil 

pengujian H2 : 

Tabel 4.13 
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Hasil Pengujian H2 

Coefficients 

Model Sig 

Transaksional .928 

Tranformasional .440 

Inovasi .500 

1. Sumber : Lampiran 5 

Hasil pengujian H2 diperoleh nilai t = 0,682 atau nilai sig. = 0,500. 

Hipotesis diterima apabila nilai t hitung > t tabel dan nilai sig. < 0.05. Hasil 

pengujian secara parsial menunjukkan bahwa inovasi tidak berpengaruh terhadap 

kinerja bisnis perbankan. Berdasarkan penjelasan tersebut, maka kesimpulan dari 

hasil pengujian H2 adalah hipotesis kedua ditolak. 

 

 

4.7 Pembahasan 

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan, hasil dari pengolahan data pada H1a, H1b, dan 

H2 didapatkan hasil yaitu semua hasil pengujian pada hipotesis memiliki nilai yang tidak 

signifikan. Hal ini menunjukkan bahwa gaya kepemimpinan transaksional, gaya 

kepemimpinan transformasional, dan inovasi tidak dapat berpengaruh pada kinerja bisnis. 

Berdasar data statistik deksriptif, penelitian karakteristik dari responden penelitian, 

peneliti berfokus kepada jenis kelamin, usia, lama bekerja, lama berdiri bank, dan jenis bank 

dari responden. Kinerja perbankan didukung oleh peranan pemimpin yang mampu 

mengarahkan bawahannya, yaitu berupa kepemimpinan transaksional dan kepemimpinan 

transformasional yang berjalan secara seimbang bukan hanya salah satu tipe kepemimpinan 

saja. Dalam penelitian ini, kepemimpinan transaksional, kepemimpinan transformasional dan 
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inovasi ditolak, yang berarti gaya kepemimpinan transaksional gaya kepemimpinan 

transaksional dan inovasi tidak berpengaruh terhadap kinerja bisnis.  Hal ini serupa dengan 

riset yang dilakukan oleh Jilly (2016) yang menyatakan bahwa ‘gaya kepemimpinan 

transaksional memoderasi hubungan gaya kepemimpinan transformasional terhadap 

kepuasan karir dengan efek yang positif, artinya semakin baik gaya kepemimpinan 

transformasional yang didukung dengan gaya kepemimpinan transaksional, maka kepuasan 

karir semakin tinggi.’ Hal ini karena pada penelitian ini, gaya kepemimpinan transaksional 

dan gaya kepemimpinan transformasional sama- sama sebagai variabel independen. Hal ini 

berarti gaya kepemimpinan transaksional dan gaya kepemimpinan transformasional 

dibutuhkan keduanya untuk diterapkan dalam organisasi. 

Tabel 4.15 

Tabel Uji Beda 

No Keterangan Jumlah TS TF I KB 
1. Jenis kelamin: 

b. Laki-laki 
c. Perempuan 

Sig. uji beda 
 

 

18 

19 
10.9444 

11.0526 

(0,913) 

 

25.0556 

25.1053 

(0,965) 

 

17.1111 

17.0526 

(0,943) 

 

19.3333 

19.3684 

(0,961) 

2. Usia : 

 

b. ≤ 40 tahun 
c. > 40 tahun 

Sig. uji beda 
 

 

 

 

24 

23 

11.8333 

9.4615 

(0,018) 

 

 

25.2917 

24.6923 

(0,615) 

 

 

17.0833 

17.0769 

(0,994) 

 

 

19.3333 

19.3846 

(0,945) 

 

 

 

No Keterangan Jumlah TS TF I KB 
3. Lama bekerja: 

b. ≤ 6 tahun 
c. > 6 tahun 

Sig. uji beda 

 

18 

19 

 

12.1667 

9.8947 

(0,017) 

 

25.1111 

25.0526 

(0,959) 

 

17.1111 

17.0526 

(0,943) 

 

19.8333 

18.8947 

(0,180) 

4. Lama berdiri: 

b. ≤ 20 tahun 
c. > 20 tahun 

Sig. uji beda 

 

22 

15 

 

10.7727 

11.3333 

(0,579) 

 

24.3636 

26.1333 

(0,121) 

 

17.0000 

17.2000 

(0,812) 

 

19.5909 

19.0000 

(0,411) 

5.  Jenis bank      
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b. Swasta 
c. Pemerintah

Sig. uji beda 

33 

4 

11.0909 

10.2500 

(0,599) 

25.5758 

21.0000 

(0,009) 

17.3636 

14.7500 

(0,042) 

19.2424 

20.2500 

(0,375) 

Dari hasil penelitian H1a yaitu kepemimpinan transaksional tidak berpengaruh terhadap 

kinerja bisnis. Hasil pengujian uji beda diatas, mengemukakan beberapa penyebab hasil 

penelitian ini ditolak. Hal ini dapat dilihat dalam pengujian gaya kepemimpinan transaksional 

memiliki beda (nilai sig. dibawah 0,05) pada ketegori usia dan lama bekerja. Berdasarkan 

responden dengan kategori usia, terdapat beda persepsi antara usia kurang dari 40 tahun dan 

lebih dari 40 tahun dalam hal kepemimpinan transaksional, namun tidak terdapat perbedaan 

persepsi terhadap kinerja bisnis. Hal ini disebabkan karena usia 40 tahun kebawah 

membutuhkan kepemimpinan transaksional berupa kewenangan pemimpin dalam mengatur 

penyelesaian dan pencapaian tugas agar tujuan organisasi dapat tercapai.  Usia 40 tahun ke 

bawah merasa kurang pengalaman sehingga lebih memerlukan arahan pemimpin dalam 

mencapai tujuan organisasi. 

Sedangkan responden dengan usia diatas 40 tahun sudah paham dengan jelas mengenai 

kebijakan dan jobdesknya dalam perusahaan tempat dimana ia bekerja. Selain itu, pada usia 

diatas 40 tahun, umumnya sudah memiliki posisi yang mapan, sehingga mereka enggan untuk 

diatur dan diberi arahan. Hal ini sependapat dengan Spisak, Grabo, Arvey dan van Vugt 

(2013) yang menemukan bahwa responden muda lebih bersemangat untuk perubahan, 

sementara para responden yang lebih tua lebih kepada stabilitas. 

Dari segi lama bekerja, responden dengan lama bekerja kurang dari 6 tahun memiliki 

nilai mean kepemimpinan transaksional yang tinggi yang berarti responden membutuhkan 

kepemimpinan transaksional yang memberikan arahan penyelesaian dan pencapian tugas agar 

tujuan organisasi tercapai. Namun ketika responden sudah lama bekerja, lama kelamaan 
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sudah menjadi nyaman dan paham sehingga enggan untuk diberi arahan dalam 

menyelesiakan tugasnya. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Cedwyn 

Fernandes dan Raed Awamleh yang menyatakan bahwa “Tampaknya karyawan yang lebih 

tua dan orang-orang yang lebih berpengalaman dalam pekerjaan menjadi tidak peka terhadap 

gaya kepemimpinan transaksional dalam lingkungan. Lebih khusus, mereka seperti 

mengembangkan sinisme atau mungkin ketidakpedulian.” 

Hal ini juga didukung oleh beberapa peneliti yang menghasilkan temuan bahwa 

kepemimpinan transaksional tidak berhubungan dengan kinerja perusahaan. Waldman dkk 

(2001), Hayward dkk (2003) dan Casimir dkk (2006) dalam skripsi yang ditulis oleh Ariesta, 

menghasilkan temuan tentang tidak adanya hubungan signifikan antara kepemimpinan 

transaksional (dimensi contingent reward dan management by exception) dan kinerja. Hal 

tersebut mungkin karena hal sebagai berikut: karyawan telah mempunyai kemampuan 

memanajemen dirinya sendiri - self management (Manz & Sims, 1989). 

Hasil penelitian H1b yaitu kepemimpinan transformasional tidak berpengaruh terhadap 

kinerja bisnis. Hasil pengujian uji beda diatas, mengemukakan penyebab hasil penelitian ini 

ditolak. Hal ini dapat dilihat dalam pengujian gaya kepemimpinan transformasional yang 

terdapat beda hanya pada kategori jenis bank saja. Bank pemerintah dalam hal birokrasi lebih 

teratur dan terarah dalam hal pemberian reward, motivasi, dan punishment. Semua tugas 

harus dilakukan menurut prosedur yang ada sehingga responden kurang membutuhkan 

kepemimpinan transformasional. Berbeda dengan bank swasta yang manajemennya lebih 

longgar dalam hal pemberian reward, motivasi, dan punishment, sehingga menyebabkan 

responden bebas menggunakan cara yang diinginkan agar tujuan organisasi tercapai (swasta 
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lebih kreatif sehingga manajer berhak mengambil keputusannya sendiri dan harus dapat 

mempertanggung jawabkannya). 

Sedangkan pada H2 yaitu inovasi tidak berpengaruh terhadap kinerja bisnis. Hasil 

pengujian uji bedadiatas, mengemukakan beberapa penyebab hasil penelitian ini ditolak. Hal 

ini dapat dilihat dalam pengujian inovasi berdasarkan responden dengan kategori jenis bank 

yang memiliki nilai sig. sebesar 0,042 (≤ 0,05). Terdapat perbedaan persepsi terhadap 

inovasi yang dilakukan oleh bank swasta dengan bank pemerintah. Bank swasta (nilai mean 

sebesar 17,3636) lebih banyak melakukan inovasi dibandingkan bank pemerintah (nilai mean 

sebesar 14,7500). Namun dengan inovasi yang sedikit, bank pemerintah mampu 

mengungguli kinerja bisnis bank swasta. Hal inilah yang menyebabkan inovasi menjadi tidak 

berpengaruh terhadap kinerja bisnis, karena dengan melakukan inovasi yang sedikit, bank 

pemerintah sudah dapat menghasilkan kinerja bisnis yang baik.  

Hal ini terjadi karena pembayaran yang berkaitan dengan bidang pemerintahan seperti 

BPJS, PBB dan lainnya diberlakukan pada bank pemerintah. Sinergi antara bank pemerintah 

dan pejabat pemerintahan maupun lembaga BUMN dalam pemberian kredit untuk modal 

kerja (KUR, UKM), maupun kepemilikan rumah. Hal ini sesuai pesan Wakil Presiden Jusuf 

Kalla agar bank pemerintah (BRI) fokus mengurusi ekonomi kerakyatan dengan membantu 

usaha kecil menengah yang selama ini telah membesarkan BRI. "Tugas BRI berikan kredit 

kepada petani yang beli pupuk. Bayarnya saat panen." Hal ini disampaikan pada waktu 

pertemuan di kantor Wapres, kepada jajaran dewan komisaris Bank BRI, kamis 16 April 

2016. 

Tim Komunikasi Presiden dan Tim PIKP Kementerian Kominfo juga mengemukakan 

hal yang sama, yaitu “Adapun dalam kegiatan ini, program yang akan disinergikan untuk 
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memberikan kesempatan bekerja/ berusaha yang layak bagi petani, peternak, dan nelayan 

tersebut adalah program sertifikasi tanah atau lahan bagi para petani melalui Kementerian 

ATR/BPN dan Kementrian BUMN serta Bank BUMN.”  Hasil yang sama juga ditemukan 

dalam skripsi yang ditulis oleh Alfa Arnanda tentang tidak adanya hubungan signifikan antara 

inovasi dan kinerja bisnis perbankan. 

  


