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Abstract

The aim of the research is to analyze and prove the infl uence of the leader 's
behavior factors to Public Credit Loan Banks (BPR) organization culture in East
Java. The research is carried out in Public Credit Loan Banks (BPR) in East Java, the
samples represented by BPR in Sidoarjo, Malang, Kediri and Jember municipals.
The size of the sample is 108 BPR units with number of respondent are 259
respondents. Data analysis in the research is using multiple regression. supported by
software SPSS 12.0 software program. The result of empirical examination indicate
that participative behavior has great contribution because employee 's ability will
develop significant if he is given opportunity to express his idea during decision
making process.
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1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Bank Perkreditan Rakyat (BPR) adalah salah satu lembaga keuangan atau
perbankan yang secara nyata sudah menunjukkan dukungan, dengan memerankan
fungsi intermediasi dalam pengembangan usaha kecil. Sebagai bagian dari industri
perbankan nasional, dan akibat keterbatasan daya jangkau operasional bank-bank
komersial maka keberadaan BPR telah memberikan andil yang cukup besar bagi
perekonomian nasional khususnya di daerah-daerah.

Cakupan kegiatan usaha BPR lebih banyak terfokus untuk usaha Mikro, Kecil
dan Menengah. Namun daya saing BPR itu sendiri harus diperkuat sehingga BPR
tidak hanya mampu bersaing dengan BPR lainnya melainkan j uga mampu bersaing
dengan bank-bank umum dalam hal pemberian kredit untuk Usaha Kecil Menengah
(UKM). Sementara di sisi lain, UKM dapat dipandang sebagai katup penyelamat
dalam proses pemulihan ekonomi nasional. Perannya dalam mendorong laju
pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja diharapkan menjadi langkah awal
bagi upaya pemerintah menggerakkan sektor produksi pada berbagai lapangan usaha

. Apalagi dengan kecenderungan akhir-akhir ini bahwa semakin banyak bank
umum yang mulai serius menggarap segmen pasar menengah-kecil (retail banking),
hal ini diperkirakan cepat atau lambat bisa mengancam keberadaan BPR yang
memang mengandalkan hidupnya dari pasar tersebut (Kiryanto, 2001).

Dalam penelitian ini dicoha untuk menganalisis industri perbankan khususnya
Bank Perkreditan Rakyat di Provinsi Jawa Timur. Apalagi telah. diungkapkan
sebelumnya bahwa Jawa Timur merupakan provinsi yang memiliki pengusaha kecil
terbesar secara nasional. Bila dilihat dari usaha kecil yang ada masih banyak yang
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