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BAB IV 

HASIL ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

 

4.1.Proses Penyebaran Kuesioner 

Objek pada penelitian ini adalah BCA Cabang Yogyakarta. Dimana yang 

menjadi responden adalah karyawan yang bekerja di BCA Cabang Yogyakarta 

yang berjumlah 120 orang. Untuk proses penyebaran kuesioner penelitian 

dijabarkan dalam Tabel 4.1 sebagai berikut : 

Tabel 4.1. 

Proses Penyebaran Kuesioner 

 

No Keterangan Jumlah  

1 Kuesioner Disebar 120 

2 Kuesioner Kembali 100 

3 Kuesioner tidak memenuhi kriteria 

karena masa kerja <1 tahun 

10 

4 Jumlah kuesioner yang akan diolah 90 
Sumber: Data Primer yang Diolah 

Berdasarkan pada tabel 4.2. diketahui bahwa dari 120 kuesioner 

yang disebarkan, ada 100 kuesioner yang kembali dan 10 yang tidak 

memenuhi kriteria karena masa kerja dibawah 1 tahun sehingga jumlah 

kuesioner yang dapat diolah ada 90 kuesioner. 

 

4.2. Gambaran Umum Responden 

Setelah penyebaran kuesioner dilakukan pada 90 responden dan 

semuanya kembali dan terisi dengan lengkap untuk diolah lebih lanjut. 

Gambaran umum responden pada penelitian ini meliputi jenis kelamin, 



 

 

 

 

 

28 

 

usia responden, serta pendidikan mereka yang dapat dilihat pada tabel 

berikut ini: 

 

Tabel 4.2. Identitas Responden 

No. Keterangan Jumlah (orang) % 

1. Jenis Kelamin: 

a. Perempuan 

b. Laki-laki 

 

39 

51 

 

43,3% 

56,7% 

 TOTAL: 90 100% 

2. Usia: 

a. 20-30 tahun 

b. 31-40 tahun 

c. 41-50 tahun 

d. >50 tahun 

 

49 

12 

23 

6 

 

54,4% 

13,3% 

25,6% 

6,7% 

 TOTAL: 90 100% 

3. Pendidikan: 

a. SLTP 

b. SLTA 

c. Diploma 

d. Sarjana 

e. Pasca Sarjana 

 

5 

20 

18 

34 

13 

 

5,6% 

22,2% 

20% 

37,8% 

14,4 

 TOTAL: 90 100% 

Sumber: Lampiran 1 

Berdasarkan pada tabel tersebut diketahui bahwa responden pada 

penelitian mayoritas berjenis kelamin laki-laki berjumlah 51 orang 

(56,7%) dan sisanya 39 orang atau 43,3% adalah perempuan. Jumlah 

antara repsonden laki-laki dan perempuan meskipun banyak laki-laki, 

tetapi jumlahnya cukup berimbang karena job desc antara laki-laki dan 

perempuan yang beragam misalnya bagian tenaga operasional, bagian 

umum yang dibutuhkan adalah  lebih ke  laki-laki, teller, CS lebih 

cenderung perempuan. 
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Berdasarkan tabel tersebut diketahui bahwa responden yang 

berusia 21-30 tahun berjumlah 49 orang (54,4%), berusia 31-40 tahun 

berjumlah 12 orang (13,3%), berusia 41-50 tahun berjumlah 23 orang 

(25,6%) dan sisanya berusia >50 tahun berjumlah 6 orang (6,7%). Pada 

usia 20-30 tahun adalah usia yang produktif  dan termasuk dalam fresh 

graduate sehingga banyak dibutuhkan di BCA Cabang Yogyakarta. Selain 

itu pada usia tersebut merupakan usia muda dimana tingkat ketertarikan 

nasabah akan lebih tinggi.  

Berdasarkan pada tabel 4.2 diketahui bahwa responden pada 

penelitian mayoritas berpendidikan Sarjana yaitu berjumlah 34 orang 

(37,8%), berpendidikan Diploma berjumlah 18 orang (20%), 

berpendidikan Pasca Sarjana berjumlah 13 orang (14,4%), berpendidikan 

SLTA berjumlah 20 orang (22,2%) dan sisanya berpendidikan SLTP 

berjumlah 5 orang (5,6%). Pendidikan sarjana adalah salah satu syarat 

untuk menjadi seorang pegawai, sehingga banyak yang berpendidikan 

sarjana. Hal ini juga diperkuat dari peraturan Bank BCA yang 

mengharuskan setiap karyawannya yang belum menyelesaikan pendidikan 

Sarjana, diberikan tenggat waktu untuk segera menyelesaikannya. 

Banyaknya sarjana yang bekerja BCA Cabang Yogyakarta karena sarjana 

adalah pendidikan  yang memadaii untuk bekerja pada perusahaan 

perbankan dan mayoritas lulusan sarjana sesuai dengan job desc yang 

dibutuhkan. 
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Tabel 4.3. Compare Means 

Keterangan Jumlah Gaya 

kepemimpinan 

Motivasi 

kerja 

BSQ 

Jenis kelamin:     

a. Pria 51 3.6109 4.1935 4.6778 

b. Wanita 39 3.6613 4.0786 4.7187 

Usia:     

a. 20-30 th 49 3.6498 4.2340 4.7531 

b. 31-40 th 12 3.6316 4.1000 4.5975 

c. 41-50 th 23 3.5286 4.0174 4.5809 

d. >50 th 6 3.8947 3.9778 4.8617 

Pendidikan:      

a. SLTP 5 3.6947 4.4133 4.0320 

b. SLTA 20 3.6605 4.2300 4.8495 

c. Diploma  18 3.6228 4.0556 4.4067 

d. Sarjana 34 3.6099 4.0902 4.6391 

e. Pasca Sarjana 13 3.6397 4.1692 4.8769 

Cabang KCU: 

a. KCP Ahmad Dahlan 

b. KCP Gejayan 

c. KCP Godean 

d. KCP Kaliurang 

e. KCP Kusumanegara 

f. KCP Mangkubumi 

g. KCU Sudirman 

h. KCP Wonosari  

i. KCP Pingit  

 

8 

9 

11 

9 

8 

8 

21 

6 

10 

 

3.7632 

3.5008 

3.5694 

3.5848 

3.4474 

4.1447 

3.8070 

3.5000 

3.2053 

 

3.7917 

4.1852 

4.0606 

4.0963 

4.1500 

4.4000 

4.3365 

3.9111 

4.0467 

 

3.8513 

4.9556 

4.3218 

4.1556 

4.2100 

4.7450 

4.2071 

4.2000 

4.8060 

TOTAL:: 90    
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 . Dilihat dari tabel tersebut diketahui bahwa ditinjau dari jenis kelaminnya, 

nilai rata-rata atau means untuk gaya kepemimpinan wanita lebih tinggi daripada 

pria artinya menurut responden wanita pemimpin lebih baik dariapda responden 

pria. Untuk BSQ juga demikian, tetapi untuk motivasi kerja pria memiliki 

motivasi kerja lebih tinggi daripada wanita. 

 Dilihat dari usianya, gaya kepemimpinan terbaik adalah mereka yang 

berusia lebih dari 50 tahun dan  untuk motivasi kerja tertinggi adalah mereka yang 

berusia 31-40 tahun.  Sedangkan untuk BSQ mereka yang tertinggi berusia lebih 

dari 50 tahun. Hal ini menunjukkan BSQ terbaik pada usia lebih dari 50 tahun 

karena telah berpengalaman dalam bekerja.  

Ditinjau dari pendidikannya, untuk variabel gaya kepemimpinan rata-rata 

tertingginya mereka  yang berpendidikan SLTP  dan motivasi kerja tertinggi pada 

SLTP dan BSQ juga demikian. Artinya responden berpendidikan SLTP memiliki 

persepsi terbaik untuk semua variabel penelitian ini daripada pendidikan lainnya. 

Sedangkan dilihat dari cabangnya nilai gaya kepemimpinan tertinggi 

adalah KCP Mangkubumi dan terendah adalah KCP Pingit. Untuk motivasi kerja 

tertinggi pada KCP Mangkubumi dan terendah adalah KCP Ahmad Dahlan. 

Sedangkan skor rata-rata BSQ terendah pada KCP  Ahmad Dahlan dan tertinggi 

pada KCP Gejayan. 

 

4.3. Hasil Validitas dan Reliabilitas 

Pengujian validitas menunjukkan sejauh mana alat pengukur yang 

dapat digunakan untuk mengukur apa yang ingin diukur. Untuk pengujian 
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validitas dilakukan dengan membandingkan nilai r hitung dengan r tabel. 

Pengujian pertama untuk uji validitas dilakukan untuk menguji variabel 

gaya kepemimpinan: 

Tabel 4.4. Hasil Pengujian Gaya Kepemimpinan 1 

Pertanyaan r hitung r tabel Keterangan 

X1 -0,530 0,207 Tidak Valid 

X2 0,426 0,207 Valid 

X3 0,377 0,207 Valid 

X4 0,437 0,207 Valid 

X5 0,314 0,207 Valid 

X6 0,126 0,207 Tidak Valid 

X7 0,615 0,207 Valid 

X8 0,607 0,207 Valid 

X9 0,426 0,207 Valid 

X10 -0,462 0,207 Tidak Valid 

X11 0,287 0,207 Valid 

X12 0,430 0,207 Valid 

X13 0,326 0,207 Valid 

X14 0,405 0,207 Valid 

X15 0,288 0,207 Valid 

X16 -0,312 0,207 Tidak Valid 

X17 0,615 0,207 Valid 

X18 0,607 0,207 Valid 

X19 0,158 0,207 Tidak Valid 

Sumber: Lampiran 2  

Dilihat dari tabel 4.4. diketahui bahwa ada beberapa item yang 

nilai r hitung < r tabel sehingga pertanyaan untuk variabel gaya 

kepemimpinan ini dapat dikatakan tidak valid, dan dilakukan pengujian 

ulang dengan hasil sebagai berikut: 

 

 

Tabel 4.5. Hasil Pengujian Gaya Kepemimpinan 2 

Pertanyaan r hitung r tabel Keterangan 
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X2 0,429 0,207 Valid 

X3 0,452 0,207 Valid 

X4 0,436 0,207 Valid 

X5 0,314 0,207 Valid 

X7 0,609 0,207 Valid 

X8 0,620 0,207 Valid 

X9 0,429 0,207 Valid 

X11 0,305 0,207 Valid 

X12 0,466 0,207 Valid 

X13 0,352 0,207 Valid 

X14 0,417 0,207 Valid 

X15 0,295 0,207 Valid 

X17 0,609 0,207 Valid 

X18 0,620 0,207 Valid 

Sumber: Lampiran 2  

Dilihat dari tabel 4.5. diketahui bahwa nilai r hitung > r tabel 

sehingga semua item pertanyaan untuk variabel gaya kepemimpinan ini 

dapat dikatakan valid. 

Kemudian berikutnya adalah hasil pengujian validitas untuk 

variabel motivasi kerja: 

Tabel 4.6. Hasil Pengujian Motivasi Kerja 

Pertanyaan r hitung r tabel Keterangan 

X1 0,627 0,207 Valid 

X2 0,675 0,207 Valid 

X3 0,713 0,207 Valid 

X4 0,497 0,207 Valid 

X5 0,687 0,207 Valid 

X6 0,624 0,207 Valid 

X7 0,663 0,207 Valid 

X8 0,663 0,207 Valid 

X9 0,654 0,207 Valid 

X10 0,569 0,207 Valid 

X11 0,675 0,207 Valid 

X12 0,699 0,207 Valid 

X13 0,409 0,207 Valid 

X14 0,694 0,207 Valid 

X15 0,583 0,207 Valid 

Sumber: Lampiran 2  
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Dilihat dari tabel tersebut diketahui bahwa nilai r hitung > r tabel 

sehingga semua item pertanyaan untuk variabel motivasi kerja adalah 

valid. 

Pengujian reliabilitas dilakukan untuk mengetahui apakah hasil 

dari kuesioner ini dapat dipercaya atau reliabel. Berikut ini adalah 

hasilnya: 

 

Tabel 4.7. Hasil Pengujian Reliabilitas Penelitian 

Pertanyaan Alpha Cronbach Keterangan 

Gaya Kepemimpinan  0,812 Reliabel 

Motivasi Kerja 0,917 Reliabel 

Sumber: Lampiran 2  

Dilihat dari tabel 4.7. dapat diketahui bahwa untuk masing-masing 

variabel pada penelitian ini memiliki nilai yang lebih besar daripada 0,6 

sehingga dikatakan reliabel. 

 

 

 

 

 

 

4.4. Analisa Statistik Deskriptif 

Tabel 4.8. Statistik Deskriptif 

 

Keterangan 
Kisaran 

teoritis 

Kisaran 

aktual 
Mean 

Rentang skala 
Keterangan 

Rendah Sedang Tinggi 

Gaya Kepemimpinan  1-5 2.37-4.58 3.6327 1.00-2.33 2.34-3.66 3.67-5.00 Sedang   
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Motivasi Kerja 1-5 2.40-5.00 4.1437 1.00-2.33 2.34-3.66 3.67-5.00 Tinggi 

BSQ 1-5 4.48 – 4.77 4.6268 1.00-2.33 2.34-3.66 3.67-5.00 Tinggi  

Sumber: Lampiran 3 

 

Berdasarkan pada tabel tersebut dapat dikatakan bahwa untuk variabel gaya 

kepemimpinan rata-ratanya sebesar 3,6327 yang termasuk dalam kategori sedang. 

Artinya responden berpendapat bahwa gaya kepemimpinannya cukup baik 

diterapkan. Responden menyatakan bahwa perilaku atau cara yang dipilih dan 

dipergunakan pemimpin dalam mempengaruhi pikiran, perasaan, sikap dan 

perilaku bawahan berdasarkan  keyakinan, hubungan, kemampuan, keteladanan, 

kepekaan lingkungan, dan kepercayaan diri. 

Untuk variabel motivasi kerja rata-ratanya sebesar 4,1437 dan masuk dalam 

kategori tinggi, artinya menurut responden  memiliki motivasi kerja yang tinggi. 

Persepsi responden terhadap dorongan atau keinginan yang dimiliki oleh seorang 

karyawan untuk bekerja dengan giat dalam mencapai tujuan dirinya dan tujuan 

perusahaan sudah baik. 

Untuk variabel BSQ rata-rata atau mean nya sebesar 4,6268 dan masuk 

kategori tinggi, artinya menurut responden BSQ nya baik. Persepsi responden 

terhadap hasil kerja dalam sebuah kantor cabang atau organisasi dalam suatu 

periode tertentu terkait dengan pelayanan yang diberikan dari karyawan kepada 

konsumen atau nasabahnya yang dinilai kantor pusat masing-masing wilayah 

dengan cara observasi langsung live video recording dalam pelayanan serta 

menggunakan metode mistery shoper yang berhubungan dengan dimensi 

keefektifan dan jaminan (Effectiveness and Assurance) sudah baik. 
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4.5. Hasil Uji Model Asumsi Klasik  

4.5.1. Hasil Uji Normalitas 

Pengujian normalitas dilakukan dengan melihat pada nilai Kolmogorof-

Smirnov. Berikut ini adalah hasilnya: 

Tabel 4.9. Hasil Pengujian Kolmogorov-Smirnov 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

 

Unstandardized 

Residual 

N 90 

Normal Parameters
a,b

 Mean ,0000000 

Std. Deviation ,08008904 

Most Extreme Differences Absolute ,078 

Positive ,063 

Negative -,078 

Test Statistic ,078 

Asymp. Sig. (2-tailed) ,200
c,d

 

a. Test distribution is Normal. 

b. Calculated from data. 

c. Lilliefors Significance Correction. 

d. This is a lower bound of the true significance. 

 

                    Sumber: Lampiran 4  

 Dilihat dari tabel tersebut diketahui bahwa nilai Asymp. Sig. untuk 

standardized residual pada penelitian ini adalah 0,200 > 0,05 sehingga dapat 

dikatakan data pada penelitian ini normal. Artinya distribusi data pada penelitian 

ini normal. 

 

4.5.2. Uji Multikolinearitas 
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Sedangkan untuk hasil pengujian multikolinearitas dilakukan 

dengan melihat pada angka VIF dan Tolerance, dengan hasil sebagai 

berikut: 

 

Tabel 4.10. Hasil Pengujian Multikolinearitas 

 

Coefficients
a
 

Model 

Collinearity Statistics 

Tolerance VIF 

1 (Constant)   

GAYA_KEPEMIMPINAN ,960 1,041 

MOTIVASI_KERJA ,960 1,041 

a. Dependent Variable: BSQ 

 

 

Sumber: Lampiran 5  

 

Dilihat dari persamaan regresi pada tabel 4.10, nilai untuk 

Tolerance > 0,1 dan VIF < 10. Jadi dapat dikatakan bahwa data pada 

penelitian ini bebas dari multikolinearitas. Artinya tidak ada korelasi 

antara variabel independen pada penelitian ini. 

 

4.5.3. Uji Heteroskedastisitas 

Sedangkan untuk hasil pengujian heteroskedastisitas juga 

dilakukan untuk model regresi pada penelitian ini dengan uji Glejser 

dengan hasil sebagai berikut: 

Tabel 4.11. Hasil Uji Heteroskedastisitas 

Coefficients
a
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Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) ,177 ,057  3,114 ,003 

GAYA_KEPEMIMPINAN -,027 ,012 -,242 -1,286 ,075 

MOTIVASI_KERJA -,004 ,011 -,039 -,369 ,713 

a. Dependent Variable: ABS_RES 

 

Sumber: Lampiran 6   

 

Dilihat dari tabel tersebut diketahui bahwa nilai masing-masing 

variabel independen memiliki nilai signifikansi > 0,05 sehingga dapat 

dikatakan bahwa data pada penelitian ini telah bebas dari 

heteroskedastisitas. Artinya data pada penelitian ini memiliki varians yang 

sama antara satu dengan lainnya. 

 

4.6. Hasil Analisis Regresi Linear Berganda 

Pada penelitian ini menggunakan analisis regresi linear berganda dengan 

hasil sebagai berikut: 

 

 

Tabel 4.12. Analisis Regresi Linear Berganda 

 

Coefficients
a
 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 4,333 ,094  45,973 ,000 

GAYA_KEPEMIMPINAN ,076 ,019 ,393 3,912 ,000 

MOTIVASI_KERJA ,004 ,019 ,023 2,225 ,022 

a. Dependent Variable: BSQ 
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Sumber: Lampiran 5   

 

 

Hipotesis pertama pada penelitian ini adalah terdapat pengaruh positif 

motivasi kerja terhadap kinerja layanan (BSQ). Berdasarkan pada tabel tersebut 

diperoleh nilai  t-hitung untuk variabel motivasi sebesar 3.912  yang nilainya > t-

tabel (1,96) dan memiliki beta sebesar 0.076. Artinya motivasi kerja berpengaruh 

positif terhadap BSQ. Jadi hipotesis pertama diterima. Jadi terdapat pengaruh 

positif motivasi kerja terhadap kinerja layanan (BSQ) pada PT. Bank Central Asia 

cabang Yogyakarta. 

Hipotesis kedua pada penelitian ini adalah terdapat pengaruh positif gaya 

kepemimpinan terhadap kinerja layanan (BSQ). Berdasarkan pada tabel tersebut 

diperoleh nilai  t-hitung untuk variabel gaya kepemimpinan sebesar 2,225 yang 

nilainya > t-tabel (1,96) dan memiliki beta sebesar 0.004. Artinya gaya 

kepemimpinan berpengaruh positif terhadap BSQ. Jadi hipotesis kedua diterima. 

Jadi terdapat pengaruh positif gaya kepemimpinan terhadap kinerja layanan 

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

 

 

4.7. Pembahasan  

4.7.1. Pengaruh Motivasi Kerja Terhadap Kinerja Layanan (BSQ) 

Dari hasil pengujian hipotesis pertama diketahui bahwa hipotesis diterima, 

artinya terdapat pengaruh positif motivasi kerja terhadap kinerja layanan (BSQ).  

McChelland dalam Stephen Robbins (2015;131) menyatakan bahwa pencapaian, 

kekuasaan, dan afiliasi adalah tiga kebutuhan penting yang membantu dalam 
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menjelaskan motivasi. Kebutuhan tersebut meliputi kebutuhan akan pencapaian, 

yaitu dorongan untuk berprestasi, kebutuhan akan kekuasaan yaitu membuat 

orang lain berperilaku dalam cara yang tidak akan dilakukan  tanpa dirinya, serta 

kebutuhan akan afiliasi yaitu keinginan untuk berhubungan yang penuh 

persahabatan dan interpersonal yang dekat.  

Motivasi kerja adalah dorongan atau keinginan yang dimiliki oleh seorang 

karyawan untuk bekerja dengan giat dalam mencapai tujuan dirinya dan tujuan 

perusahaan. Dorongan seseorang untuk mencapai tujuan tersebut didasari dengan 

3 kebutuhan, yaitu pencapaian, kekuasaan dan afiliasi. Motivasi adalah proses 

yang menjelaskan mengenai kekuatan, arah, dan ketekunan seseorang dalam 

upaya seseorang untuk mencapai tujuan. Motivasi kerja pada setiap karyawan 

sangat penting karena dengan motivasi kerja yang berbeda dengan tiap karyawan, 

maka akan menghasilkan hasil poekerjaan yang berbeda pula. Motivasi kerja 

karyawan yang semakin tinggi mengindikasikan bahwa karyawan memiliki 

kinerja yang lebih baik terhadap organisasi dan hal ini akan berdampak pada 

peningkatan kualitas layanan. Semakin tinggi motivasi kerja menunjukkan bahwa 

kebutuhan untuk berprestasi semakin tinggi, kebutuhan kekuasaan dan afiliasi 

semakin tinggi, sehingga akan semakin  meningkatkan kinerja BSQnya. Dengan 

demikian dapat dikatakan terdapat pengaruh positif antara motivasi kerja terhadap 

kualitas layanan  atau BSQ.  

Hal ini didukung dengan jawaban kuesioner yang menyatakan bahwa 

karyawan mencoba dengan sangat sungguh-sungguh untuk meningkatkan kinerja 

di masa lalu, menikmati tantangan yang sulit, ingin tahu bagaimana kemajuan 
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yang dicapai ketika sedang menyelesaikan tugas, suka menetapkan tujuan dan 

mencapai tujuan yang realistis, menikmati kepuasan dari penyelesaian tugas yang 

sulit, menikmati persaingan dan kemenangan, dan menikmati tanggung jawab, 

karyawan selalu berusaha mengarahkan mitra kerja dalam melaksanakan 

pekerjaan, dapat mempengaruhi teman sekerja untuk bekerja lebih baik, sering 

bekerja untuk mendapatkan lebih banyak kendali atas peristiwa-peristiwa di 

sekitar, sering mendapati diri berbicara dengan orang-orang di sekitar tentang 

masalah-masalah di luar pekerjaan, tidak segan membantu pekerjaan teman yang 

terkait dengan tugasnya, cenderung membangun hubungan yang erat dengan para 

rekan sekerja, dapat berinteraksi dengan atasan setiap menyelesaikan pekerjaan, 

dan lebih menikmati bekerja sama dengan orang lain daripada bekerja sendiri. 

Hasil penelitian ini mendukung penelitian Fretelino (2012) yang 

menyatakan bahwa motivasi kerja berpengaruh terhadap kinerja. Semakin tinggi 

motivasi kerja karyawan dan semakin baik gaya kepemimpinan akan 

meningkatkan kinerja layanan atau BSQ. 

 

4.7.2. Pengaruh Positif Gaya Kepemimpinan Terhadap Kinerja Layanan 

(BSQ) 

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis kedua diketahui bahwa terdapat 

pengaruh gaya kepemimpinan terhadap kinerja layanan (BSQ) dan hipotesis 

diterima.  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 
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yang luar biasa ketika mereka mengamati perilaku perilaku tertentu, dan 

cenderung untuk memberikan kekuasaan para pemimpin tersebut.  

Kepemimpinan adalah kemampuan dan keterampilan seseorang yang 

menduduki jabatan sebagai pimpinan dalam suatu pekerjaan untuk mempengaruhi 

perilaku orang lain, terutama bawahannya supaya berpikir dan bertindak 

sedemikian rupa sehingga melalui perilaku positif ini memberikan sumbangan 

nyata dalam pencapaian tujuan organisasi. Gaya Kepemimpinan adalah perilaku 

atau cara yang dipilih dan dipergunakan pemimpin dalam mempengaruhi pikiran, 

perasaan, sikap dan perilaku bawahan berdasarkan  keyakinan, hubungan, 

kemampuan, keteladanan, kepekaan lingkungan, dan kepercayaan diri 

Kepemimpinan adalah bentuk dominasi didasari kemampuan pribadi yang 

sanggup mendorong atau mengajak orang lain untuk melakukan sesuatu, 

berdasarkan penerimaan oleh kelompoknya dan memiliki keahlian khusus yang 

tepat bagi situasi khusus. Kepemimpinan yang baik akan menentukan kinerja 

sebuah organisasi.  Kinerja Layanan / BSQ adalah hasil kerja dalam sebuah kantor 

cabang atau organisasi dalam suatu periode tertentu terkait dengan pelayanan 

yang diberikan dari karyawan kepada konsumen. 

Hal ini didukung dengan jawaban kuesioner yang menyatakan bahwa 

pemimpin karyawan sering menekankan pentingnya tugas dan meminta anda 

melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya, pimpinan karyawan yakin bisa 

mempengaruhi cara pandang anda untuk menyelesaikan masalah pekerjaan, 

pemimpin karyawan yakin ketika mengkomunikasikan tujuan dan memberikan 

kesempatan bagi pegawai untuk mencapai sesuatu dengan cara mereka sendiri, 



 

 

 

 

 

43 

 

kerja sama antar pegawai dapat meningkatkan gairah kerja, ada kerja sama yang 

harmonis antar pegawai dengan pimpinan ditempat kerja saat ini, atasan sangat 

membantu karyawan dalam mengembangkan kemampuan intelektual, karyawan 

terbiasa bekerja secara efisien dan efektif baik secara individu mapun secara 

kelompok, pemimpin menghargai dan memuji kemampuan karyawan dalam 

menyelesaikan pekerjaan, jika penetapan pembagian tugas kerja tidak sesuia 

dengan keahlian dan kemampuan karyawan, pimpinan menjadi teladan bagi 

bahawan mentaati tata tertib yang disepakati bersama, pimpinan memberikan 

contoh bersikap jujur, dan datang tepat waktu, pemimpin dan bawahan harus 

sama-sama menjadi teladan dan mentaati semua peraturan yang berlaku, baik 

pemimpin maupuan bawahan sama-sama bertanggung jawab terhadap lingkungan 

disekitar pekerjaan, didalam bekerja pemimpin dan bawahan wajib bersama-sama 

menciptakan suasana yang aman dan nyaman, jika piminpinan tidak peka dan 

tidak peduli akan situasasi dan kondisi yang terjadi dilingkungan kerja, 

penghargaan yang karyawan dapat atas prestasi kerja yang dicapai memberikan 

gairah kerja tersendiri, karyawan dapat berprestasi dalam bekerja karena setiap 

tugas yang diberikan dapat dipahami dan melaksanakan dengan rasa penuh 

tanggung jawab, dan kepercayaan diri karyawan timbul karna pemimpin sangat 

memperhatikan kemajuan dan kemampuan bawahannya. 

Hasil penelitian ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh Andreas 

(2012) yang menyatakan bahwa kepemimpinan berpengaruh terhadap pelayanan. 

Semakin baik gaya kepemimpinan akan meningkatkan kualitas layanan atau BSQ.  
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 Motivasi dan gaya kepemimpinan mempengaruhi BSQ dimana pada 

penelitian ini memiliki keterbatasan untuk data BSQ tahun 2016, sedangkan untuk 

data motivasi dan gaya kepemimpinan, kuesioner disebarkan pada tahun 2017. 

Tetapi meskipun demikian tidak ada pergantian kepemimpinan pada tahun 2016-

2017, sehingga untuk skor BSQ tidak berubah (tetap). 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


