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BAB IV 

HASIL dan PEMBAHASAN 

4.1 Gambaran umum data penelitian 

4.1.1 Gambaran umum BCA 

Berdiri sejak 1957, BCA hadir di tengah masyarakat Indonesia dan 

tumbuh menjadi salah satu bank terbesar di Indonesia. Selama hampir 60 

tahun BCA tak pernah berhenti menawarkan beragam solusi perbankan yang 

menjawab kebutuhan finansial nasabah dari berbagai kalangan. Melalui 

beragam produk dan layanan yang berkualitas dan tepat sasaran, solusi 

finansial BCA mendukung perencanaan keuangan pribadi dan 

perkembangan nasabah bisnis. Didukung oleh kekuatan jaringan antar 

cabang, luasnya jaringan ATM, serta jaringan perbankan elektronik lainnya, 

siapa saja dapat menikmati kemudahan dan kenyamanan bertransaksi yang 

ditawarkan BCA. Sesuai dengan komitmen “Senantiasa di Sisi Anda”, BCA 

akan terus berupaya menjaga kepercayaan dan harapan nasabah serta para 

pemangku kepentingan. Memenangkan kepercayaan untuk memberikan 

solusi terbaik bagi kebutuhan finansial para nasabah adalah suatu 

kehormatan dan kebanggaan bagi BCA.  

BCA adalah Bank swasta terbesar di Indonesia dengan lebih dari 

25.000 karyawan yang tersebar pada lebih dari 1.200 cabang BCA di seluruh 

Indonesia. BCA mempunyai komitmen untuk selalu memahami beragam 

kebutuhan dan memberikan solusi finansial yang tepat demi tercapainya 
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kepuasan optimal bagi nasabah. Berbagai pencapaian dan prestasi telah 

diraih oleh BCA dari tahun ke tahun, seperti The Best Bank 2015, Banking 

Service Excellence 2016, Gallup Great Workplace Award 2017 dan masih 

banyak lainnya. 

 

4.1.2 Gambaran umum BCA KCU Gang Tengah dan KCP-nya 

BCA KCU Gang Tengah merupakan kantor cabang utama yang 

kedua di Semarang, dimana kantor cabang utama yang pertama kali ada di 

Semarang adalah KCU Pemuda. Pemisahan kedua KCU ini dilakukan agar 

dapat memantau dan memfokuskan kepada kantor cabang pembantu di 

bawahnya. Sebelumnya kantor cabang utama yang ada di Semarang hanya 

di Pemuda tetapi karena bertambahnya satu persatu cabang pembantu maka 

BCA menetapkan Gang Tengah menjadi KCU kedua di Semarang.  

BCA KCU Gang Tengah beralamat di Jalan Gang Tengah No 88 

Semarang. Total karyawan di KCU Gang Tengah adalah 55 karyawan, 

dimana untuk karyawan Generasi Y yang sudah bekerja lebih dari 5 tahun di 

BCA sebanyak lima karyawan. Jumlah total karyawan keseluruhan dengan 

cabang pembantu di bawahnya adalah 124 karyawan karyawan tetap. KCU 

Gang Tengah memiliki struktur organisasi seperti berikut: 
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 Gambar 4.1 Struktur Organisasi KCU 

 

BCA KCU Gang Tengah memiliki 7 KCP di bawahnya yaitu KCP 

Suari, KCP Grajen, KCP Kranggan, KCP Telogorejo, KCP Industri, KCP 

Majapahit dan KCP Pedurungan. Setiap pimpinan di BCA pasti dirotasi 

antara 3-5 tahun untuk ke KCP yang lainnya sehingga pasti terjadi 

penggantian pimpinan dan kebijakannya. Berikut ini adalah gambar struktur 

organisasi KCP. 
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Gambar 4.2 Struktur Organisasi KCP 

KCP Suari beralamat di Jalan Suari No 18, Semarang. KCP Suari 

terdiri dari 10 orang karyawan tetap dimana yang termasuk generasi Y dan 

yang sudah bekerja lebih dari 5 tahun hanya satu orang. Sisanya adalah 

karyawan tetap yang masih bekerja 2-3 tahun dan karyawan yang sudah 

berumur di atas 40 tahun. Sehingga nantinya yang akan menjadi informan 

penelitian adalah hanya satu orang.  

KCP Grajen beralamat di Jalan MT Haryono No 337, Semarang. 

KCP Grajen terdiri dari 9 orang karyawan dimana karyawan tetap yang 

termasuk generasi Y dan yang sudah bekerja lebih dari 5 tahun hanya 1 

orang. Sisanya adalah karyawan tetap yang masa kerjanya 3 tahun dan 

karyawan yang sudah berumur di atas 40 tahun. Sehingga nantinya yang akan 

menjadi informan penelitian adalah hanya satu orang.  

KCP Kranggan beralamat di Jalan KH Wahid Hasyim No 7, 

Semarang. KCP Kranggan terdiri dari 10 orang karyawan dimana karyawan 

tetap yang termasuk generasi Y dan yang sudah bekerja lebih dari 5 tahun 

Kabag Layanan 

CSO 

Kepala Cabang 
Pembantu 

Kabag CSO Kabag Teller 

Teller 



` 

38 
 

hanya 1 orang. Sisanya adalah karyawan tetap yang masa kerjanya baru 3-4 

tahun dan karyawan yang sudah berumur di atas 40 tahun. Sehingga nantinya 

yang akan menjadi informan penelitian adalah hanya 1 orang.  

KCP Telogorejo beralamat di Jalan KH Ahmad Dahlan No 25, 

Semarang. KCP Telogorejo terdiri dari 11 orang karyawan dimana karyawan 

tetap yang termasuk generasi Y dan yang sudah bekerja lebih dari 5 tahun 

hanya 1 orang. Sisanya adalah karyawan tetap yang masa kerjanya hanya 3 

tahun dan karyawan yang sudah berumur di atas 40 tahun. Sehingga nantinya 

yang akan menjadi informan penelitian adalah hanya satu orang.  

KCP Industri beralamat di Jalan Industri II No 14, Semarang. KCP 

Industri terdiri dari 10 orang karyawan dimana karyawan tetap yang 

termasuk generasi Y dan yang sudah bekerja lebih dari 5 tahun hanya 1 

orang. Sisanya adalah karyawan tetap yang masa kerjanya hanya 2 tahun dan 

karyawan yang sudah berumur di atas 40 tahun. Sehingga nantinya yang akan 

menjadi informan penelitian adalah hanya satu orang.  

KCP Majapahit beralamat di Jalan Majapahit no 112C, Semarang. 

KCP Majapahit terdiri dari 10 orang karyawan dimana karyawan tetap yang 

termasuk generasi Y dan yang sudah bekerja lebih dari 5 tahun hanya satu 

orang. Sisanya adalah karyawan yang masa kerjanya hanya 3 tahun dan 

karyawan yang sudah berumur di atas 40 tahun. Sehingga nantinya yang akan 

menjadi informant penelitian adalah hanya satu orang.  

KCP Pedurungan beralamat di Jalan Majapahit No 360, Semarang. 

KCP Pedurungan terdiri dari 10 orang karyawan dimana karyawan tetap 
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yang termasuk Generasi Y dan yang sudah bekerja lebih dari 5 tahun hanya 

1 orang. Sisanya adalah karyawan tetap yang masa kerjanya 3 tahun dan 

karyawan yang sudah berumur di atas 40 tahun. Sehingga nantinya yang akan 

menjadi informan penelitian adalah hanya dua orang. 

Di setiap KCP hanya terdapat 1 orang yang merupakan karyawan 

Generasi Y yang masa kerja nya lebih dari 5 tahun karena rata-rata yang 

menduduki posisi atas seperti Kepala layanan, Kepala bagian CSO, Kepala 

bagian Teller merupakan Generasi X yang umurnya sudah diatas 40 tahun. 

Selain itu karyawan-karyawan yang menduduki posisi teller, CSO dan 

marketing rata-rata mayoritas masa kerjanya masih 1-4 tahun. BCA hanya 

merekrut karyawan bakti menjadi karyawan tetap sesuai dengan jumlah 

karyawan keseluruhan karyawan tetap di BCA yaitu sekitar 25.000 

karyawan. Ketika karyawan tetap banyak ada yang pensiun maka itu 

merupakan kesempatan besar bagi karyawan bakti menjadi karyawan tetap 

di BCA. BCA mengembangkan dan melatih keterampilan karyawan bakti 

mereka dari nol sehingga BCA ingin merekrut karyawan tetap mereka dari 

karyawan baktinya. 

 

4.2 Hasil dan Analisis 

Kedua belas informan yang peneliti teliti terdiri dari 5 informan yang belu, 

pernah bekerja di perusahaan lain sebelum bekerja di BCA artinya setelah lulus 

kuliah langsung bekerja di BCA, 4 informan terbilang baru sebentar kerja 

diperusahan lain selama 1 -3 bulan saja, dan sisanya 3 informan bekerja di 
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perusahaan lain selama 2-2,5 tahun kemudian keluar dan bekerja di BCA sampai 

sekarang. Kedua belas informan sekarang menduduki posisi customer service, teller, 

kepala bagian customer service dan marketing (AO / RO).  

Data dari hasil penelitian pada penelitian ini didapatkan melalui wawancara 

mendalam dengan keduabelas karyawan BCA KCU Gang Tengah beserta cabang 

pembantunya yang termasuk karyawan Generasi Y yang sudah bekerja lebih dari 5 

tahun (transkrip wawancara dapat dilihat pada lampiran 5 dan lampiran 6) melihat 

dari konteks: 

a) Taat pada peraturan 

Karyawan memaknai aturan yang berkaitan dengan jam kerja, cara 

berpakaian dan cara berkomunikasi seperti aturan yang ada harus dilakukan 

sesuai dengan prosedur (Surat Keputusan dan Surat Edaran) SKSE yang berlaku 

dari aturan tata nilai BCA yang ada. Tidak hanya itu, ada juga yang memaknai 

aturan yang ada tidak harus menjadi beban didalam pekerjaan tetapi dibuat santai 

dalam menjalaninya, yang ditunjukkan oleh kedua belas informan yang 

mengatakan: 

“Aku sih nglakuin prosedur operasional kerja yang sesuai dengan SKSE yang 

berlaku sa” (W1.E.44-46) 

“Aku melakukan sesuai dengan apa yang diinginkan BCA” (W2.L.292-293) 

“Melakukan apa yang sudah diaturkan oleh BCA” (W3.ES.517-518) 

“Melakukan pekerjaan sesuai dengan peraturan yang berlaku” (W4.Y.731-732) 

“Melaksanakan aturan sesuai perjanjian kerja bersama sa” (W5.N.950-951) 
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“Dengan bertindak dan berperilaku sesuai aturannya misalnya menjaga nama 

baik perusahaan, memakai seragam yang rapi sesuai aturan” (W6.P.1188-

1192) 

“Saya merasa tidak terbebani mengenai aturan yang ada sehingga saya merasa 

enjoy untuk mematuhinya”. (W7.R.1449-1452) 

“Dengan tidak melanggar aturan yang ada dan mempelajari hal-hal yang tidak 

diperbolehkan” (W8.J.1712-1714) 

“Lakukan semua aturannya dan jauhi yang dilarang oleh perusahaan” 

(W9.LI.1945-1947) 

“Berusaha memahami aturan yang ada dan menjalankannya” (W10.G.2177-

2178) 

“Dengan bekerja lurus dan berhati-hati” (W11.D.2414-2415) 

“Dengan bekerja sesuai dengan tata nilai BCA” (W12.C.2626-2627) 

Dalam melakukan aturan yang berlaku, kebiasaan aturan yang dilakukan 

selama bekerja adalah aturan sesuai pekerjaannya, peraturan jam masuk dan 

keluar, pemakaian seragam jika hari Jumat (berpakaian sesuai dengan standar 

BCA walaupun pakaian bebas, tetap menggunakan kemeja dan rok atau celana 

kain), ijin kepada atasan jika tidak masuk kerja karena keperluan mendadak, cara 

berkomunikasi dengan nasabah, rahasia data nasabah dan kesesuaian nilai dalam 

bekerja. 

Beberapa alasan ditunjukkan oleh kedua belas informan mengapa 

mereka mau menaati aturan-aturan yang ada di BCA, yaitu karena ada sebagian 
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yang mengatakan supaya dengan aturan untuk melatih kedisiplinan karyawan 

sehingga pekerjaan dapat lancar dan teratur, seperti yang dikatakan oleh kedua 

belas informan: 

“Soalnya aturan-aturan itu sebenarnya untuk melatih kedisiplinan, sama 

kelancaran dalam bertransaksi dengan nasabah sehingga menciptakan service 

kualitas yang bagus.” (W1.E.54-29) 

 “Supaya aku disiplin, karena menurutku aturan dibuat untuk membuat 

karyawan disiplin dan taat” (W2.L.301-404) 

“Karena memang aturan-aturan tersebut diharuskan untuk ditaati” 

(W3.ES.524-526) 

“Supaya pekerjaan dapat berjalan dengan teratur dan lancar” (W4.Y.741) 

“Supaya menunjang sikap profesionalisme saat bekerja hahaha” (W5.Y.959-

961) 

“Sangat bisa aku taati karena menyadari pentingnya aturan-aturan tersebut dan 

menyadari bahwa aku bekerja untuk perusahaan ini” (W6.P.1200-1204) 

“Supaya menjaga nama baik dan citra dari BCA sendiri” (W7.R.1500-1501) 

“Berkomitmen untuk lebih baik dan meminimalisir kesalahan sehingga 

pelanggaranpun juga dapat diminimalisir” (W8.J.1741-1744) 

“Karena saya adalah karyawan BCA, jadi saya harus taat dan tunduk kepada 

aturan perusahaan” (W9.LI.1953-1956) 



` 

43 
 

“Karena aturan tersebut memang harus ditaati oleh karyawan di perusahan 

apalagi perusahaan jasa” (W10.G.2186-2189) 

“Karena aturan dapat menjauhkan kita dari hukuman pidana karena kita 

bekerja didasarkan Undang-Undang perbankan” (W11.D.2425-2429) 

“Karena itu bagian dari tangung jawab ku dalam bekerja” (W12.C.2633-2634) 

Mereka bekerja di BCA dimana mereka harus menaati aturan di BCA 

sehingga mereka juga dapat menjaga nama baik dan citra BCA, yang menjadikan 

karyawan harus taat dan tunduk terhadap aturan yang sudah buat dan dijalankan 

BCA. 

b) Tanggung jawab pada perusahaan/pekerjaan 

Sebagian informan memaknai tanggung jawab sebagai kewajiban 

mereka dalam bekerja, dimana dengan mereka tanggung jawab maka pekerjaan 

yang mereka lakukan lancar dan tidak menganggu pekerjaan orang lain, seperti 

yang dikatakan oleh kedua belas informan:  

“Soalnya udah menjadi kewajiban sebagai seorang karyawan BCA bekerja 

dengan penuh tangung jawab” (W1.E.100-103) 

“Kewajiban dari pekerjaan” (W2.L.342-343) 

“Kewajiban dari pekerjaan” (W3.ES.564) 

“Agar pekerjaan berjalan lancar dan tidak menganggu pekerjaan orang lain” 

(W4.Y.780-782) 

“Aku pengennya selalu melihatkan sikap profesionalitas kerja ku di lingkungan 

kerja dan saat melayani nasabah” (W5.N.1003-1007) 
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“Yang pertama keluarga untuk sekarang ini dan yang kedua mengingat aku juga 

masih kerja di BCA” (W6.P.1253-1254) 

“Karena kewajiban sebanding dengan hak yang saya terima” (W7.R.1540-

1541) 

“Karena itu sudah seharusnya saya lakukan sebagai karyawan dan untuk 

memperlihatkan kinerja saya sehingga perusahaan merasa puas dengan kinerja 

saya” (W8.J.1773-1788) 

“Ingin melakukan yang terbaik dimana saya berada” (W9.LI.1994-1995) 

“Saya cinta dan menyukai pekerjaan saya” (W10.G.2237-2238) 

“Karena kalau tidak tanggung jawab maka akan merepotkan rekan lainnya” 

(W11.D.2454-2456) 

“Rasa tangungjawab dan tidak ingin memiliki beban” (W12.C.2673-2674) 

Sehingga bagi informan tanggung jawab yang dipikul sekarang 

merupakan kewajiban mereka sebagai karyawan BCA.  Mereka melihat 

tanggung jawab pada perusahaan/pekerjaan dengan melakukan yang terbaik dan 

kecintaan mereka terhadap pekerjaannya. Tanggung jawab yang dilakukan 

keduabelas informan adalah menyelesaikan semua pekerjaan yang diberikan 

pimpinan kepadanya.  Kedua belas informan melakukan tanggungjawabnya 

dengan ikhlas seperti yang dikatakan oleh kedua belas informan: 

“Nyelesain setiap pekerjaan yang diberikan.” (W1.E.79-80) 

“Menyelesaikan setiap pekerjaan yang diberikan kepadaku” (W2.L.321-333) 

“Tanggung jawab ya dilakukan sesuai pekerjaan kita” (W3.ES.542-543) 

“Nyelesain pekerjaanku sampai selesai” (W4.Y.760-761) 
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“Melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan tepat waktu” (W5.N.980-982) 

“Menyelesaikan jam operasional kerja sebaik mungkin dengan memberikan 

pelayanan terbaik dan segera menyelesaikan tugas yang diberikan atasan” 

(W6.P.1222-1227) 

“Melakukannya dengan tulus ikhlas dan tanpa beban” (W7.R.1518-1519) 

“Melakukan pekerjaan dengan sebaik-baiknya dan terselesaikan tepat waktu” 

(W8.J.1748-1750) 

“Dilakukan dengan penuh tanggung jawab dan ikhlas” (W9.LI.1972-1973) 

“Komitmen dengan diri sendiri untuk dapat bekerja dengan baik dan 

melaksanakan tanggung jawab secara penuh” (W10.G.2209-2212) 

“Dengan tidak meninggalkan pekerjaan” (W11.D.2445-2446) 

“Bekerja dengan baik sesuai jobdesk” (W12.C.2652-2653) 

Penyelesaian yang dilakukan tepat waktu sesuai dengan deadline. Ketika 

pekerjaan yang dilakukan oleh keduabelas informan belum selesai, mereka tetap 

akan menyelesaikan pekerjaannya mereka sampai selesai dengan cepat dan teliti. 

Jika terdapat kesulitan, mereka akan bertanya kepada atasan maupun teman. 

Tidak hanya itu, ada informan yang rela lembur tetapi tidak mau menerima 

lemburan, seperti yang dikatakan oleh kedua belas informan: 

“Aku sih selalu nyelesain kerjaanku sampai selesai, kalau semisal aku kesulitan 

ngerjainnya, biasanya aku minta bantuan teman kerja atau pimpinanku sih” 

(W1.E.107-112) 

“Biasanya aku info kepada atasan jika ada kesulitan atau aku bingung” 

(W2.L.346-348) 
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“Langsung saya selesaikan” (W3.ES.568) 

“Segera menyelesaikannya” (W4.Y.786) 

“Tetap berusaha menyelesaikan tugasku itu” (W5.N.1011-1012) 

“Biasanya aku lembur untuk nyelesain tugasku walaupun dihari non 

operasional dan aku tidak input lemburan” (W6.P.1260-1263) 

“Aku selalu berusaha maksimal untuk menyelesaikannya” (W7.R.1545-1546) 

“Saya akan menyelesaikannya esok hari dan saya memberi target kapan selesai 

untuk pekerjaan saya yang belum selesai itu” (W8.J.1782-1786) 

“Saya file-kan di meja kerja atau tas kerja dikantor untuk dikerjakan esok 

kembali” (W9.LI.1999-2001) 

“Berusaha menyelesaikan tugas secepat mungkin, kalaupun harus tertunda 

jangan sampai tertunda lama-lama” (W10.G.2242-2243) 

“Pasti aku akan lembur” (W11.D.2460) 

“Mengerjakan dengan cepat dan teliti” (W12.C.2678-2679) 

c) Kemauan untuk bekerjasama 

Keduabelas informan memaknai kerjasama seperti mereka saling 

membantu satu dengan yang lain, dimana tidak ada perselisihan satu dengan lain, 

kerjasama yang penuh tanggungjawab, tulus, keterbukaan pikiran dan saling 

membantu ketika ada teman subjek yang belum selesai pekerjaannya atau teman 

subjek kesusahan maka subjek siap sedia untuk membantu karena subjek ingin 

melengkapi satu sama lain, dan menganggap teman kerja sebagai bagian dari 

keluarga di kantor. Di dalam perjalanan subjek dalam bekerja dengan tim 

berjalan baik, kompak dan mencapai target subjek bersama dan memberikan 
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pendapat ketika ada yang kesulitan. Ada satu informan yang ingin kerjasama 

tidak hanya dijalin menjadi rekan kerja saja tetapi juga menjadi keluarga.  

Kerjasama yang informan lakukan adalah dengan berdiskusi bersama, seperti 

yang dikatakan oleh kedua belas informan: 

“Saling membantu, saling sharing, bekerja dan berkembang bersama-sama” 

(W1.E.140-142) 

“Saling melengkapi satu sama lain” (W2.L.377-378) 

“Tidak ada perselisihan satu dengan yang lain” (W3.E.583-594) 

“Kerjasama dengan penuh tanggungjawab dan tulus” (W4.Y.811-812) 

“Saling bantu satu sama lain kalau ada yang sedang kesulitan atau ada masalah 

dalam bekerja” (W5.N.1040-1043) 

“Saling membantu satu sama yang lain dan menghargai pendapat teman yang 

lain” (W6.P.1291-1293) 

“Kerjasama yang solid” (W7.R.1572) 

“Kerjasama yang tanpa merasa iri bahwa satu dengan yang lain konstribusinya 

tidak sama” (W8.J.1810-1812) 

“Keterbukaan dari sikap dan pendapat sehingga benar-benar terjadi kerjasama 

baik dan menjadi tim yang solid” (W9.LI.2024-2027) 

“Saling mengerti pekerjaan atau job desk masing-masing dan mendukung satu 

sama lain dengan cara dapat berdiskusi bersama” (W10.G.2271-2275) 

“Kerjasama bukan hanya jadi rekan kerja tetapi juga jadi keluarga” 

(W11.D.2484-2486) 

“Kerja sama yang saling membangun satu sama lain” (W12.C.2703-2704) 
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Pekerjaan yang mereka lakukan selain pekerjaan bersama, ada juga 

pekerjaan individu.  Sebagian besar informan, saat pekerjaan temannya belum 

selesai maka mereka saling membantu sehingga pekerjaannya akan cepat 

terselesaikan. Sejauh ini pekerjaan bersama yang mereka lakukan sudah 

dilakukan baik, didukung dengan yang dikatakan oleh kedua belas informan: 

“Saling membantu kalau ada tugas individu belum selesai sih” (W1.E.124-125) 

“Kita berpikir bahwa kita harus mencapai dan melebihi target yang sudah 

diberi atasan kepada kita” (W2.L.361-364) 

“Kita berpikir bahwa kita harus mencapai target” (W3.ES.579-580) 

“Target pekerjaan harus tercapai” (W4.Y.798-799) 

“Pekerjaan lebih cepat diselesaikan dan berjalan dengan lancar juga” 

(W5.N.1025-1027) 

“Sesuai dengan pembagian tugas yang sudah diberikan atasan jadi sesuai 

dengan porsinya masing-masing” (W6.P.1275-1278) 

“Menyelesaikan pekerjaan cepat dan saling membantu” (W7.R.1558-1559) 

“Sejauh ini pelaksanaanya cepat dan sangat memuaskan” (W8.J.1798-1799) 

“Pekerjaannya dilakukan sampai selesai” (W9.LI.2014-2015) 

“Pekerjaan sejauh ini dapat diselesaikan dengan cukup baik” (W10.G.2257-

2259) 

“Selama ini berjalan dengan baik dan sesuai target” (W11.D.2473-2475) 

“Baik sih dan kompak” (W12.C.2692) 
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  Ketika informan berinteraksi dengan temannya, sebagian besar informan 

sharing mengenai kesulitan pekerjaan yang sedang dihadapi kemudian mereka 

membantu teman satu dengan yang lain. Selain itu ada salah satu informan yang 

menyapa setiap pagi dan memberikan motivasi kepada teman yang lainnya, 

seperti yang dikatakan oleh kedua belas informan: 

“Biasanya aku saling sharing dan berkomunikasi sama yang lain” (W1.E.118-

119) 

“Berkomunikasi dengan tim dan kerja sesuai kelebihan dan kekurangan masing-

masing” (W2.L.354-356) 

“Berkomunikasi dengan tim” (W3.ES.574) 

“Dengan saling membantu antar sesama teman dalam tim” (W4.Y.792-793) 

“Selalu sharing tentang kesulitan pekerjaan yang lagi dialami” (W5.N.1018-

1020) 

“Tetap bantu satu sama yang lain” (W6.P.1269-1270) 

“Tetap bantu satu sama yang lain” (W7.R.1552-1553) 

“Dengan sering makan bersama, cerita bersama” (W8.J.1792-1793)  

“Segala hal dikomunikasikan, menerima pendapat dan nasihat dari teman juga” 

(W9.LI.2007-2009) 

“Berkomunikasi dengan baik dalam tim” (W10.G.2251-2252) 

“Tiap pagi menyapa, memberikan motivasi terhadap junior” (W11.D.2466-

2468) 

“Biasanya aku berkomunikasi dan diskusi setiap sore sebelum pulang” 

(W12.C.2685-2687) 
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d) Rasa memiliki perusahaan 

  Informan memaknai kesukaan terhadap pekerjaan yang dilakukannya 

sekarang dengan melihat penghasilan, fasilitas dan tunjangan yang mereka 

dapatkan dari BCA, seperti yang dikatakan oleh kedua belas informan: 

“Aku bisa banyak belajar di BCA, kemudian penghasilan yang tinggi dan 

fasilitas yang aku dapetin bagus. Pokoknya top deh BCA” (W1.E.156-160) 

“Karena income yang aku dapetin” (W2.L.393-394) 

“Karena income yang diberikan sepadan dengan apa yang saya kerjakan.” 

(W3.ES.613-616) 

“Karena adanya fasilitas dan tunjangan yang terjamin” (W4.Y.826-827) 

“Karena aku lihat BCA bisa mengembangkan pribadi yang professional” 

(W5.Y.1057-1059)“Karena di BCA dapat membuat aku bekerja dengan baik dan 

yang pasti mengajarkan aku untuk dapat profesional” (W6.P.1321-1324) 

“Karena BCA menjamin kesejahteraan hidup saya seperti gaji, asuransi, 

tunjangan” (W7.P.1585-1588)“Kesejahteraan terjamin sih sa” (W8.J.1825) 

“Cita-cita memang kerja di BCA dan BCA juga merupakan bank yang terbaik 

bagi saya secara pribadi” (W9.LI.2040-2043) 

“Karena BCA adalah bank swasta terbesar di Indonesia dan saya ingin 

mendapatkan banyak pengalaman di dalamnya” (W10.G.2288-2292) 

“Soalnya aku merasakan di BCA aku mendapat fasilitas dan gaji yang 

menunjang kehidupan ku” (W11.D.2499-2502) 
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“Karena BCA punya tempat kerja yang baik, memiliki sistem yang terstruktur 

sehingga sistematis dan mudah untuk belajar dan berkembang” (W12.C.2717-

2721) 

  Gaji yang mereka dapatkan sesuai dengan pekerjaan yang mereka 

lakukan. Selain itu, informan juga memiliki banyak pengalaman dan bisa belajar 

di BCA karena BCA merupakan bank swasta terbesar di Indonesia, selain 

pengalaman tetapi juga informan dapat menjadi pribadi yang profesional karena 

memiliki manajemen yang baik. Semua karyawan BCA ketika dapat melebihi 

target yang diberikan maka karyawan akan mendapatkan tambahan bonus di 

bulan tersebut. Setiap akhir baktinya, karyawan Generasi Y akan 

selesai/diperpanjang Karyawan Generasi Y akan mendapatkan tunjangan.  

e) Pengabdian 

  Informan memaknai pengabdian sebagai tanggung jawab mereka dalam 

pekerjaan yang harus mereka selesaikan. Salah satu cara dalam mengabdi 

terhadap perusahaan adalah bagaimana perasaan informan ketika diminta lembur 

oleh atasan. Sebagian dari informan mengatakan bahwa ketika informan diminta 

lembur, informan akan lembur dan ada yang bahagia jika di kantor karena bagi 

informan jika di dalam pekerjaan pasti ada lemburnya, seperti yang dikatakan 

oleh kedua belas informan: 

“Ikut BIA (BCA Innovation Award) sa, sama aku buat kaizen di lingkungan 

kerja” (W1.E.196-198) 

“Pendapat, ide-ide perbaikan, ide-ide untuk mencapai target” (W2.L.423-424) 

“Menjadi finalis BIA (Bca InnovationAward)” (W3.ES.643-644) 
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“Biasa saja, ndak ada perasaan gimana sih mungkin karena sudah sering itu 

ya” (W4.Y.848-850) 

“Memberikan referral nasabah potensi bisnis untuk cabang” (W5.N.1090-1091) 

“Mencari nasabah yang bisa diprospek untuk bisnis” (W6.P.1354-1355) 

“Ikut SSRP (Seleksi Smart Reward Program), dimana yang kamu tahu sa, 

saingannya banyak dan bagus-bagus semua. Puji Tuhan nya aku bisa masuk 3 

besar dari 30 orang” (W7.R.1618-1623) 

“Ide-ide saat kantor ada event-event atau acara-acara tertentu” (W8.J.1854-

1855) 

“Sumbangan mengenai ide kaizen supaya di lingkungan CSO lebih terlihat rapi 

dan menarik di depan nasabah” (W9.LI.2071-2074) 

“Saya lebih sering memberikan kontribusi dalam acara-acara dance yang 

diadakan di kantor” (W10.G2322-2324) 

“Ikut serta untuk ajang innovation, kemudian mendongkrak target finansial dan 

non finansial dan memberikan ide yang lebih baik” (W11.D.2531-2536) 

“Memberikan ide supaya cabang bisa mencapai target yang telah diberikan 

oleh kantor pusat” (W12.C.2749-2752) 

  Pengabdian yang informan lakukan selain bekerja dengan baik, 

informant juga berkontribusi untuk kemajuan perusahaan, seperti memberikan 

referral nasabah potensi bisnis untuk cabang, memberikan ide kaizen supaya 

lingkungan terlihat rapi dan menarik di depan nasabah, mengikuti BCA 

Innovation Awards yang diadakan satu tahun sekali, dimana dengan mengikuti 
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BCA Innovation Awards, informan dapat memberikan ide dan saran ke BCA dan 

itu merupakan nilai plus bagi informan. 

f) Kesukaan terhadap pekerjaan 

  Konteks kesukaan terhadap pekerjaan berkaitan dengan perasaan yang 

informan rasakan ketika bekerja di BCA. Perasaan yang dirasakan informan 

dalam bekerja, informan menanggapinya dengan menikmati pekerjaan yang 

mereka lakukan sekarang, seperti yang dikatakan oleh kedua belas informan: 

“Aku sudah terbiasa melakukan pekerjaan itu jadi teller dan bila aku kesulitan, 

biasanya atasan dan teman kerjaku siap buat bantuin aku” (W1.E.174-179) 

“Pekerjaanku ini aku anggap sebagai kesenanganku” (W2.L.398-399) 

“Karena income yang diberikan sepadan dengan apa yang saya kerjakan” 

(W3.ES.614-616) 

“Enjoy dengan pekerjaanku sekarang” (W4.Y.831-832) 

“Senang dan nikmatin pekerjaanku” (W5.N.1064-1065) 

“Karena aku lihat BCA bisa mengembangkan pribadi yang professional” 

(W6.P.1321-1323) 

“Merasa bangga dengan pekerjaanku saat ini” (W7.R.1593-1594) 

“Senang sama kerjaanku” (W8.J.1830)“Senang dan bahagia haha” 

(W9.LI.2048) 

“Saya senang dan enjoy dalam bekerja” (W10.G.2287-2298) 

“Saya bangga menjadi bagian dari BCA” (W11.D.2507-2508) 

“Senang dan menikmati” (W12.C.2726) 
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  Informan menyukai pekerjaan mereka karena beberapa faktor seperti gaji 

yang didapatkan sepadan dengan apa yang informan kerjakan, lingkungan 

tempat kerja yang nyaman, dukungan teman-teman, kerjasama dengan tim, dan 

keluarga. Hal tersebut dikatakan oleh kedua belas informan dalam wawancara 

yang peneliti lakukan. Informant melihat BCA dapat mengembangkan 

keribadian professional informant. Bagi informan, menjadi bagian di BCA 

merupakan kebanggaan infromant tersendiri.  

g) Kesesuaian nilai 

  Informan memaknai kesesuaian nilai berkaitan dengan aturan di BCA 

yang sudah diatur dan sesuai prosedur pekerjaan informant harus dilakukan 

dengan baik, seperti yang dikatakan oleh kedua belas informan: 

“Sebatas kewenangan sebagai teller, seperti teliti, cermat dalam bekerja” 

(W1.E.202-204) 

“Sesuai dengan SOP pekerjaanku sebagai customer service” (W2.L.428-430) 

“Sesuai dengan ketentuan yang ada.”(W3.ES.648-649) 

“Menggunakan wewenang sesuai aturan, misalnya menjaga rahasia 

transaksi/informasi mengenai nasabah yang bersangkutan. “ (W4.Y.860-864) 

“Sesuai aturan perusahaan”.(W5.N.1095) 

“Sesuai aturan perusahaan” (W6.P.1359) 

“Sesuai dengan batas dan aturan BCA” (W7.R.1627-1628) 

“Sesuai dengan aturan wewenang karyawan setara dengan eselonnya” 

(W8.J.1859-1861) 
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“Saya tidak menuntut wewenang saya yang tidak wajar, saya gunakan 

wewenang saya yang wajar saja” (W9.LI.2078-2081) 

“Saya lakukan sesuai dengan batas wewenang saya.”(W10.G.2328-2329) 

“Sesuai dengan jabatan yang saya “(W11.D.2540-2541) 

“Sesuai dengan jabatanku “(W12.C.2756) 

  Dalam melakukan pekerjaannya, informan menggunakan wewenang 

sesuai dengan jabatan yang informan jabat. Informan tidak pernah melakukan 

penyelewengan wewenang. Ketika pekerjaan informan telah selesai, Informan 

membuat laporan penyelesaian dimana laporan tersebut informan berikan 

kepada atasan untuk diperiksa atasan.  

h) Hubungan antar pribadi 

  Informan memaknai hubungan antar pribadi dengan teman dan atasan 

berkaitan dengan kesukaan terhadap pekerjaan informan. Informan mempunyai 

hubungan baik dengan teman kerja dan atasan. Informan biasanya melakukan 

kegiatan bersama di luar jam kerja seperti pergi bersama, makan bersama, 

bertukar pikiran bersama, seperti yang dikatakan oleh kedua belas informan: 

“Biasanya piknik bareng, makan bareng, curhat bareng” (W1.E.221-224) 

“Pergi jalan-jalan, piknik, makan-makan dan ngrumpi” (W2.L.448-449) 

“Pergi jalan-jalan, makan bareng” (W3.ES.665-666) 

“Pergi jalan-jalan dan makan di mall” (W4.Y.881-882) 

“Makan bersama dan jalan-jalan bersama” (W5.N.1111-1112) 

“Makan bersama dan jalan-jalan bersama” (W6.P.1378-1379) 

“Makan diluar bersama, hangout dan nonton bareng” (W7.R.1645-1646) 
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“Biasanya makan bareng, gossip bareng dan pergi bareng” (W8.J.1879-1880) 

“Makan malam, shopping di mall/kebutuhan sehari-hari, jalan-jalan keluar 

kota” (W9.LI.2101-2103) 

“Makan bersama di café atau restaurant” (W10.G.2347-2348) 

“Biasanya meet up untuk makan atau pergi bareng” (W11.D.2558-2559) 

“Hangout, ngobrol dan sharing setiap sore” (W12.C.2773-2774) 

  Kedua belas informan melakukan hal yang sama dan informant 

mempunyai keterbukaan dan memiliki kepercayaan dengan teman kerjanya. 

Teman kerja informan sudah dianggap sebagai keluarga di kantor, yang 

didukung dengan perkataan kedua belas informan: 

“Saling membantu, saling sharing, bekerja dan berkembang bersama-sama.”  

(W1.E.137-139) 

“Saling melengkapi satu sama lain.” (W2.L.377-378) 

“Tidak ada perselisihan satu dengan yang lain.” (W3.ES.593-594) 

“Kerjasama dengan penuh tanggungjawab dan tulus.” (W4.Y.808-810) 

“Saling bantu satu sama lain kalau ada yang sedang kesulitan atau ada masalah 

dalam bekerja.” (W5.N.1037-1039) 

“Saling membantu satu sama yang lain dan menghargai pendapat teman yang 

lain.” (W6.P.1291-1293) 

“Kerjasama yang solid.” (W7.R.1572) 
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“Kerjasama yang tanpa merasa iri bahwa satu dengan yang lain konstribusinya 

tidak sama.” (W8.J.1810-1812) 

“Keterbukaan dari sikap dan pendapat sehingga benar-benar terjadi kerjasama 

baik dan menjadi tim yang solid.”(W9.LI.2024-1027) 

“Saling mengerti pekerjaan atau job desk masing-masing dan mendukung satu 

sama lain dengan cara dapat berdiskusi bersama.” (W10.G.2271-2275) 

“Kerjasama bukan hanya jadi rekan kerja tetapi juga jadi keluarga.” 

(W11.D.2484-2486).  

“Kerja sama yang saling membangun satu sama lain.” (W12.C.2703-2704) 

  Tidak hanya dengan teman kerja, informan juga memiliki hubungan baik 

dengan atasannya. Informan juga melakukan hal yang sama yaitu pergi bersama, 

makan bersama dan informan tidak merasa canggung jika bertukar pikiran 

dengan atasannya. 

Secara aspek-aspek teori loyalitas yang disampaikan oleh Saydam (2000)   

meliputi ketaatan, tanggung jawab, pengabdian, kejujuran, didukung dengan aspek-

aspek loyalitas yang disampaikan Siswanto dalam Safitri (2015) meliputi taat pada 

peraturan, tanggung jawab pada perusahaan, kemauan untuk bekerjasama, rasa 

memiliki, kesukaan terhadap pekerjaan dan hubungan pribadi, terdapat aspek yang 

tidak relevan aspek kejujuran jika dilihat dari sisi loyalitas karena tidak semua 

karyawan yang jujur dapat loyal dalam suatu perusahaan sehingga peneliti 

menambahkan aspek kesesuaian nilai, karena bagi peneliti ketika kesesuaian nilai 

antara karyawan dengan perusahaan sama maka karyawan dapat betah dalam 

bekerja. 
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Temuan yang peneliti dapatkan pada Karyawan Generasi Y di BCA KCU 

Gang Tengah yaitu terdapat faktor tambahan yang menurut jawaban dari kedua belas 

informan dalam penelitian ini, seperti penghasilan, tunjangan, dan gaji yang 

informan dapatkan sepadan dengan pekerjaan yang mereka lakukan. Kemudian 

informan juga ingin menambah ilmu dari manajemen di dalam perusahaan seperti 

BCA yang merupakan perusahaan besar dan tentu sudah tertata sistem dan proses 

yang bagus sehingga informan ingin menyerap ilmu tersebut. Kedua belas informan 

ingin memiliki kesempatan bekerja dengan posisi yang lebih baik. Informan juga 

mengetahui bahwa BCA merupakan bank yang terbaik di Indonesia dan luar negeri 

sehingga hal tersebut menjadikan kebanggaan dalam diri informan saat dapat bekerja 

di BCA.  

Pada penelitian yang peneliti lakukan ini tidak ditemukan Generasi Y yang 

tidak loyal seperti peneliti-peneliti sebelumnya temukan, dimana BCA juga telah 

mendapatkan penghargaaan Indonesia Human Capital Award tahun 2016. 

Penghargaan ini diberikan oleh Menteri Ketenagakerjaan Indonesia sebagai 

apresiasi sekaligus penghargaan yang diberikan kepada perusahaan-perusahaan 

Indonesia yang menaruh perhatian besar pengembangan kualitas Sumber Daya 

Manusianya. BCA terus memperbaharui dan mengembangkan program pelatihan 

agar para karyawan tetap menjadi yang terdepan dalam lingkungan bisnis yang 

dinamis dan BCA memberikan kesempatan bagi karyawan untuk mengikuti program 

pelatihan eksternal sesuai dengan kebutuhan spesifikasi bidang karyawan dalam 

pengembangan dan peningkatan keterampilan baru (Sumber: Detiknews, 2016). 

BCA mempunyai karakter perbankan yang selangkah lebih maju daripada 
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perbankan lainnya sehingga BCA dapat mengelola dan mengakomodir kebutuhan 

Generasi Y yang bekerja di BCA sehingga Generasi Y yang bekerja di BCA loyal 

terhadap BCA. Hal ini ditunjukkan dari hasil wawancara dengan 12 karyawan 

Generasi Y yang sudah bekerja lebih dari 5 tahun di BCA mengenai kesesuaian nilai, 

dimana budaya yang diinginkan perusahaan sesuai dengan budaya yang 

diidentifikasi Generasi Y, artinya bahwa BCA bisa mengakomodir kebutuhan 

karyawan Generasi Y. Hal ini bisa menjadi preposisi di penelitian selanjutnya. 

Fenomena Generasi Y di BCA di jawab berbeda dengan keadaan dan 

pendapat yang diutarakan bahwa Generasi Y tidak setia dan tidak loyal terhadap 

perusahaan tetapi di BCA, Generasi Y yang bekerja di BCA terindentifikasi sesuai 

dengan aspek-aspek loyaliyas dan termasuk generasi yang loyal bahkan Karyawan 

Generasi Y di BCA ikhlas untuk tidak menginput lemburan. Penelitian ini 

menunjukkan jika aspek-aspek loyalitas dipenuhi maka Karyawan Generasi Y dapat 

loyal terhadap perusahaan, dibuktikan dengan persentase turn over rendah dari unit 

personalia BCA. Maka tidak benar jika semua Generasi Y tidak loyal. Ketika 

perusahaan mengetahui kebutuhan Generasi Y dan perusahaan bisa memenuhi 

kebutuhan Generasi Y maka Generasi Y puun dapat loyal terhadap perusahaan. 

Relasi antara karyawan dengan BCA dapat dilihat dari jawaban informan 

yaitu gaji yang informan dapatkan sesuai dengan pekerjaan mereka, kebijakan rotasi 

karyawan setiap 3-5 tahun sekali, kemudian lemburan yang seharusnya mereka 

dapat input tetapi informan rela tidak input dan ikhlas lembur. Turn over yang untuk 

Karyawan Generasi Y di BCA terbilang kecil karena jika dilihat kedua belas 

informan rata-rata sudah bekerja lebih dari 5 tahun di BCA.  Dua belas karyawan 
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Generasi Y yang sebagai key informant dalam penelitian ini mengatakan bahwa 

loyalitas sangat penting dan memaknainya sebagai berikut: 

a. Karyawan tidak akan keluar dari perusahaan (bertahan dan peduli di perusahaan 

apapun keadaan perusahaan tersebut) dan kinerja yang karyawan dapat 

memberikan dampak baik bagi perusahaan 

b. Karyawan bisa mendapatkan keuntungan lebih (karir) dari perusahaan apalagi 

perusahaan besar seperti BCA. 

c. Karyawan akan memberikan hasil pencapaian yang dapat memuaskan 

perusahaan. 

d. Loyalitas sebagai landasan dalam bekerja, dengan loyalitas dapat menunjukkan 

kepribadian seseorang, apakah orang tersebut tulus atau tidak dalam setiap hal 

yang dikerjakannya. 
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