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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

 Persaingan perbankan saat ini menjadi semakin marak karena 

perkembangan perekonomian secara menyeluruh yang diiringi dengan 

perkembangan teknologi dan ilmu pengetahuan menciptakan sebuah 

persaingan yang semakin ketat dan tajam, baik dipasar domestik maupun 

dipasar internasional. Dunia perbankan saat ini mengalami perkembangan yang 

sangat pesat, Sehingga keadaan ini menimbulkan bisnis perbankan yang 

kompetitif dan ketat. Kenyataan seperti ini tidak dapat dipungkiri lagi sehingga 

setiap bank dituntut untuk menggunakan berbagai cara dalam menarik minat 

masyarakat.  

Hal ini menuntut pelayanan yang berkualitas dan pemasaran 

dikarenakan kegiatan ini merupakan salah satu dari kegiatan-kegiatan pokok 

yang dilakukan oleh Badan hukum dalam usahanya untuk mempertahankan 

kelangsungan hidupnya, untuk berkembang dan mendapatkan laba. Sebuah 

perusahaan dikatakan berhasil menjalankan fungsinya apabila mampu menjual 

produknya pada konsumen dan memperoleh profit semaksimal mungkin. 

Konsumen sebagai salah satu elemen, memegang peranan penting dimana dari 

waktu ke waktu mereka semakin kritis dalam menyikapi suatu produk maka 

setiap harus mampu memberikan pelayanan yang berkualitas dan pemecahan 

dimensi mana yang kurang berkualitas dalam menghadapi konsumen.  
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Dunia perbankan menyadari bahwa semakin ketatnya persaingan untuk 

menarik konsumen sehingga diperlukan pemasaran yang berkualitas dan 

memberikan pelayanan secara prima. Kualitas jasa Menurut Lovelock 

(1992:229) dan Musselman (1987:294), kualitas jasa diartikan sebagai tingkat 

mutu Pengawasan mutu dilaksanakan untuk mencapai mutu yang baik sesuai 

dengan keinginan konsumen. Kualitas layanan inilah yang menjadi pembeda 

dari setiap bank agar menarik konsumennya. 

Pada penelitian ini akan difokuskan pada PT Bank Central Asia Cabang 

Yogyakarta karena berdasarkan pada penilaian dari kantor pusat Bank BCA, 

diketahui bahwa Cabang Yogyakarta mendapat nilai paling kecil diantara 

lainya dalam hal pelayanan (BSQ). dapat dilihat dari tabel berikut ini: 

Tabel 1.1. Perbandingan Kantor Cabang Lain dalam hal BSC 

                                            

 Dalam hal ini, ada beberapa hal yang mendasari mengapa BCA KCU 

Yogyakarta belum dapat maksimal dalam hal kualitas layanan yang diukur oleh 

kantor pusat, diantaranya adalah karena rendahnya motivasi kerja karyawan, 

maupun kepemimpinan yang masih belum optimal.  
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Berdasarkan Robert House dalam Stephen Robbins (2015:259) 

mengembangkan teori kepemimpinan kharismatik, yaitu suatu teori yang 

menyatakan bahwa para pengikut membuat atribut kepahlawanan atau 

kemampuan dalam kepemimpinan yang luar biasa ketika mereka mengamati 

perilaku perilaku tertentu, dan cenderung untuk memberikan kekuasaan para 

pemimpin tersebut. Sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Andreas (2012) 

menyatakan bahwa kepemimpinan berpengaruh terhadap kinerja. Semakin 

membantu pengikut-pengikutnya dengan menjelaskan jalur dari tujuan kerja 

bersama yaitu tentang kinerja layanan, maka akan lebih mudah tercapainya 

peningkatan kinerja layanan atau BSQ. Untuk menggerakan seseorang, diperlukan 

motivasi dalam dirinya. Serta David McClelland dalam Stephen Robbins 

(2015;131) mengembangkan sebuah teori Motivasi kerja yang dinamakan Teori 

Kebutuhan McClelland yang membagi motivasi pada 3 kebutuhan, yaitu 

kebutuhan akan pencapaian adalah dorongan untuk berprestasi, untuk pencapaian 

yang berhubungan dengan serangkaian standar, kebutuhan akan kekuasaan adalah 

kebutuhan untuk membuat orang lain berperilaku dengan cara yang tidak akan 

dilakukan tanpa dirinya, kebutuhan akan afiliasi adalah keinginan untuk hubungan 

yang penuh persahabatan dan interpersonal yang dekat. Sesuai dengan penelitian 

yang dilakukan oleh Fretelino (2012) menyatakan bahwa motivasi kerja 

berpengaruh terhadap kinerja. Semakin termotivasi akan dorongan untuk 

berprestasi dalam pekerjaan yang berpengaruh pada jenjang karir, maka akan 

meningkatkan kinerja layanan atau BSQ. 
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Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti  ingin melakukan penelitian 

dengan mengambil judul ”PENGARUH GAYA KEPEMIMPINAN DAN 

MOTIVASI KERJA TERHADAP KINERJA LAYANAN (BSQ) PADA PT 

BANK CENTRAL ASIA CABANG YOGYAKARTA”. 

 

1.2.Perumusan Masalah 

 Berdasarkan latar belakang di atas, perumusan masalah dalam penelitian 

ini adalah : 

1.  Apakah gaya kepemimpinan berpengaruh terhadap kinerja layanan (BSQ) 

pada PT. Bank Central Asia cabang Yogyakarta?  

2.  Apakah motivasi kerja berpengaruh terhadap kinerja layanan (BSQ) pada 

PT. Bank Central Asia cabang Yogyakarta?  

 

 

1.3.Tujuan Penelitian 

 Sesuai dengan rumusan masalah maka tujuan penelitian yang akan 

dilakukan oleh peneliti adalah : 

1. Untuk mengetahui pengaruh gaya kepemimpinan terhadap kinerja layanan 

(BSQ) pada PT. Bank Central Asia cabang Yogyakarta. 

2. Untuk mengetahui pengaruh motivasi kerja terhadap kinerja layanan 

(BSQ) pada PT. Bank Central Asia cabang Yogyakarta. 

1.4.Manfaat Penelitian  

 Manfaat yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah :  
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1. Bagi Penelitian mendatang. Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat 

dari  bagi dunia pendidikan ialah dapat menjadi referensi atas faktor-faktor 

TQM yang mempengaruhi kinerja layanan (BSQ) yang sesuai diterapkan 

khususnya bagi perusahaan di industri perbankan. 

2. Bagi Bank. Penelitian ini diharapkan dapat memperbaiki kinerja layanan 

(BSQ) dengan menemukan faktor-faktor yang mempengaruhinya.   
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1.5.Kerangka Pikir 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Persaingan tajam di dunia 

perbankan 

Pentingnya kinerja layanan/BSQ 

(Banking Service Quality ) 

PT Bank Central Asia cabang Yogyakarta selalu 

mendapat nilai dibawah standart yang telah 

ditetapkan  oleh kantor pusat, sehingga belum 

memenuhi standart layanan yang diharapkan oleh 

kantor pusat 

teori kepemimpinan kharismatik 

Robert House, yaitu suatu teori 

yang menyatakan bahwa para 

pengikut membuat atribut 

kepahlawanan atau kemampuan 

dalam kepemimpinan yang luar 

biasa ketika mereka mengamati 

perilaku perilaku tertentu, dan 

cenderung untuk memberikan 

kekuasaan para pemimpin 

tersebut 

Teori Kebutuhan 

McChelland yang membagi 

motivasi pada 3 kebutuhan, 

yaitu kebutuhan akan 

pencapaian, kekuasaan dan 

afiliasi 

Penelitian terdahulu: 

Andreas (2012) dan Nurdin (2011) 

menyatakan bahwa kepemimpinan 

berpengaruh terhadap kinerja 

Penelitian terdahulu: 

Fretilino (2012) dan Nurdin (2011) menyatakan 

bahwa motivasi kerja berpengaruh terhadap 

kinerja 

Motivasi 

Kinerja (BSQ) 

Bank BCA Cabang 

Yogyakarta 
Kepemimpinan 


