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ABSTRAK 

Putri, Anin Dita. 2019. Pengaruh Budaya dan Komitmen Organisasi Terhadap 

Kinerja Karyawan Pada Bank BRI Syariah KC Madiun. Skripsi. Jurusan 

Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama 

Islam Negeri (IAIN) Ponorogo. Pembimbing Muchtim Humaidi., 

S.H.I.,M.IRKH. 

Kata Kunci : Nilai, Loyalitas, Perilaku. 

 Budaya organisasi adalah  suatu persepsi bersama yang dianut oleh 

anggota-anggota organisasi dan diterima secara bersama yang membedakan 

organisasi dari organisasi lainnya. Fungsi budaya organisasi yaitu: identitas dan 

menambah komitmen organisasi, alat pengorganisasian anggota, menguatkan 

nilai-nilai dalam organisasi dan mekanisme kontrol perilaku. Komitmen 

organisasi adalah loyalitas pegawai terhadap organisasi, yang tercermin dari 

keterlibatannya yang tinggi untuk mencapai tujuan organisasi. Kinerja merupakan 

hasil kerja yang dicapai oleh individu sesuai dengan peran dan tugasnya dalam 

periode tertentu, yang dihubungkan dengan ukuran nilai atau standar tertentu dari 

organisasi tempat individu tersebut bekerja. Budaya dan komitmen organisasi 

merupakan hal penting yang menyangkut dengan kinerja karyawan. Adanya 

penelitian ini dilakukan karena masih adanya karyawan yang tidak tertib dalam 

menjalankan budaya organisasi di Bank BRI Syariah KC Madiun. Selain itu, 

adanya turn over yang yang disebabkan oleh beberapa faktor, salah satunya 

adalah faktor tidak tercapainya suatu target kerja karyawan, yang menyebabkan 

mereka lebih memilih keluar atau mundur dari perusahaan. Sehingga penting 

untuk dilakukannya penelitian ini untuk mengetahui sejauh mana kesadaran 

mereka terhadap budaya serta komitmen kepada organisasi dari diri masing-

masing berpengaruh terhadap kinerja di Bank BRI Syariah KC Madiun.  

Penelitian ini menggunakan penelitian kuantitatif. Teknik pengambilan 

sampel dengan pengambilan sampel jenuh dengan jumlah 42 responden dengan 

objek penelitian yaitu pada karyawan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis 

pengaruh budaya organisasi dan komitmen organisasi terhadap kinerja karyawan. 

Teknik pengumpulan data menggunakan angket sedangkan analisis data 

menggunakan analisis regresi linier sederhana untuk menguji secara parsial dan 

signifikan serta analisis regresi berganda untuk menguji pengaruh kedua variabel 

secara simultan dengan bantuan aplikasi IBM SPSS 21.  

Hasil penelitian menunjukkan dalam uji F (simultan) bahwa budaya dan 

komitmen organisasi secara signifikan simultan mempengaruhi kinerja karyawan 

dengan nilai sig. F 0,000 < 0,05. Hasil uji t (parsial) menunjukkan budaya 

organisasi berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja karyawan dengan nilai 

sig. 0,000 < 0,05. Sedangkan komitmen organisasi berpengaruh secara signifikan 

terhadap kinerja karyawan dengan nilai sig. 0,000> 0,05.  
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Bank Syariah merupakan sebuah lembaga keuangan atau 

perbankan yang operasional dan produknya dikembangkan dengan 

berlandaskan Al-Qur‟an dan Hadis. Bank Syariah adalah lembaga 

keuangan yang beroperasi tanpa menggunakan bunga yang mana usaha 

pokoknya memberikan pembiayaan sekaligus jasa lainnya sebagai lalu 

lintas pembayaran serta peredaran uang dengan pengoperasiannya sesuai 

dengan prinsip syariat islam. Bank syariah lahir sebagai salah satu solusi 

alternatif terhadap persoalan pertentangan antara bunga bank dengan riba.
1
 

Bank Syariah ditanah air berpijak semakin kukuh setelah adanya 

deregulasi sektor perbankan pada tahun 1983. Bank syariah semakin  kuat 

dengan disahkannya Undang-Undang No.21 tahun 2008  yang mengatur 

tentang Perbankan Syariah.2 Perkembangan Bank Syariah di Indonesia 

memiliki peluang pasar yang besar sesuai dengan mayoritas penduduk 

negeri ini yang muslim. Namun, ada beberapa hal yang menjadi tantangan 

dalam perkembangan perbankan syariah di Indonesia. Tantangan atau  

masalah besar yang dihadapi oleh Perbankan Syariah saat ini adalah: 

Pertama, ketersediaan produk perbankan syariah. Kedua, tingkat 

pemahaman (awareness) tentang produk bank syariah. Dan yang ketiga, 

                                                           
1
 Muhammad, Manajemen Bank Syariah (Yogyakarta:Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen, 

2011), 16. 
2
 Khaerul Umam, Manajemen Perbankan Syariah (Bandung:CV Pustaka Setia, 2013), 23. 

1 



2 
 

 

kualitas sumber daya insani. Sebagai contohnya adalah adanya persaingan 

perusahaan yang semakin pesat untuk dewasa ini.  

Secara universal, perusahaan memerlukan daya dukung dalam 

bentuk empat pilar utama, yaitu sumber daya manusia yang bermutu, 

sistem dan teknologi yang terpadu, strategi yang tepat, serta logistik yang 

memadai.
3
 Sumber daya manusia  saat ini dituntut untuk terus mampu 

mengembangkan diri secara proaktif di tengah persaingan perusahaan 

yang tajam. Untuk mengembangkan potensinya secara maksimal, SDM 

harus berupaya menjadi pribadi yang ingin belajar serta bekerja keras. 

Dalam rangka terjadinya persaingan ini, perusahaan atau organisasi harus 

memiliki sumber daya yang tangguh.  

Sumber daya manusia pada dasarnya merupakan suatu sumber 

daya yang sangat dibutuhkan oleh suatu organisasi atau perusahaan untuk 

mencapai suatu tujuan. Manajemen sumber daya manusia diartikan 

sebagai pengelolaaan yang efektif dari manusia dalam pekerjaaan mereka. 

Peran dari Manajemen Sumber Daya Manusia adalah sebagai pencapai 

tujuan perusahaan secara terpadu, dalam kepentingan individu karyawan, 

kepentingan perusahaan serta kepentingan masyarakat luas menuju 

efektivitas dan efisiensi perusahaan.
4
  

Dalam manajemen sumber daya manusia, ada beberapa hal yang 

harus diteliti untuk memaksimalkan seseorang bekerja agar lebih 

                                                           
3
 Djokosantoso Moeldjono, Budaya Korporat dan Keunggulan Korporasi (Jakarta:Elex 

Media Komputindo, 2003), 9. 
4
 Sedarmayanti, Manajemen Sumber Daya Manusia Reformasi Birokrasi Manajemen 

Pegawai Negeri Sipil  (Bandung:Refika Aditama, 2016), 17. 
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produktif. Pengambilan keputusan yang tepat, merupakan salah satu peran 

penting karyawan yang mana termasuk hasil kinerja yang baik dari 

karyawan tersebut. Misalnya pengambilan keputusan mengenai 

identifikasi kebutuhan program pendidikan yang diadakan perusahaan, 

rekruitmen karyawan, seleksi atau penyaringan, program pengenalan 

terhadap karyawan baru, penempatan karyawan yang sesuai, promosi 

jabatan atau kenaikan jabatan karyawan berprestasi, sistem imbalan dan 

berbagai aspek lain dari keseluruhan sumber daya manusia. Kinerja 

memiliki keterkaitan dengan tingkah laku, dan memiliki posisi penting 

dalam manajemen dan organisasi karena keberhasilan dalam melakukan 

pekerjaan sangat ditentukan oleh kinerja.
5
 

Perkembangan dalam dunia usaha di Indonesia semakin pesat dan 

cepat berakibat pada berubahnya budaya. Suatu organisasi harus memiliki 

ciri khas budaya masing-masing agar membedakan dengan organisasi 

lainnya. Agar menghasilkan karyawan yang profesional dengan integritas 

yang tinggi, maka diperlukan acuan baku yang diberlakukan oleh 

perusahaan. Acuan baku tersebut adalah budaya organisasi yang secara 

sistematis menuntun para karyawan meningkatkan komitmen kerjanya 

bagi perusahaan.
6
 Kesuksesan dalam suatu organisasi tidak hanya 

didukung oleh budaya organisasi yang diterapkan di perusahaan, 

melainkan juga dengan upaya menumbuhkan komitmen karyawan. 

Adanya keinginan atau tuntutan karyawan yang tinggi terhadap organisasi 

                                                           
5
 Wibowo, Manajemen Kinerja Edisi Kelima ( Jakarta: PT Grafindo Persada, 2016), 7. 

6
 Djokosantoso Moeldjono, Budaya Korporat dan Keunggulan Korporasi, 9. 
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dapat menentukan seberapa besar komitmen karyawan terhadap 

organisasi, dan berdampak pada keputusannya untuk tetap bergabung serta 

bertahan di organisasi atau memilih tempat lain yang lebih menjanjikan.  

A. Try As Djoeddawi (2016) dalam penelitiannya yang berjudul 

Pengaruh Budaya Organisasi dan Komitmen Organisasi terhadap kinerja 

karyawan PT. Penerbit Erlangga Mahameru Cabang Makasar menjelaskan 

bahwa Budaya Organisasi dan Komitmen Organisasi berpengaruh secara 

signifikan terhadap Kinerja Karyawan. Sehingga budaya organisasi serta 

komitmen yang dilaksanakan karyawan dengan baik, mampu membangun 

kinerja karyawan untuk mencapai tujuan.
7
 

Budaya organisasi merupakan suatu sistem makna bersama yang 

dianut oleh para anggota organisasi yang dapat membedakan 

antarorganisasi satu dengan organisasi lainnya.
8
 Kinerja karyawan dapat 

ditingkatkan dengan upaya internal maupun eksternal. Kinerja menjadi 

sesuatu yang penting dibahas pada Bank BRI Syariah terutama di KC 

Madiun. Bank ini adalah kantor cabang yang menaungi bank BRI Syariah 

sekaresidenan Madiun. Sebagai kantor cabang, bank ini terus berupaya 

dalam meningkatkan kinerja karyawan yang maksimal sehingga dapat 

mencapai tujuan organisasi dan dapat bertahan ditengah persaingan serta 

perkembangan Bank Islam di Indonesia.  

                                                           
7
A.Try As Djoeddawi,”Pengaruh Budaya Organisasi Dan Komitmen Organisasi Terhadap 

Kinerja Karyawan PT. Penerbit Erlangga Mahameru Cabang Makassar”, Skripsi 

(Makasar:Universitas Hasanuddin Makasar, 2016). 73. 
8
Stephen P.Robbin & Timothy A. Judge, Perilaku Organisasi (Jakarta:Salemba 

Empat,2015), 355. 
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Budaya organisasi atau budaya perusahaan yang telah tercipta di 

Bank BRI Syariah KC Madiun merupakan budaya mendasar dengan 

istilah “PASTI OKE” yaitu Profesional, Antusias, Penghargaan SDM, 

Tawakkal, Integritas, Berorientasi Bisnis serta Kepuasan Pelanggan.
9
 

Budaya ini tentunya harus dilaksanakan oleh semua karyawan di Bank 

BRI Syariah KC Madiun.  

Setiap pagi sebelum pekerjaan dimulai, Bank BRI Syariah KC 

Madiun selalu melaksanakan budaya perusahaan yaitu briefing pagi. 

Namun, pada kenyataannya, para karyawan belum bisa menyesuaikan 

pribadinya dengan kebudayaan organisasi yang ada seperti masih ada 

karyawan yang tidak mengikuti kegiatan ini. Kurangnya antusias dari 

karyawan dalam menyelesaikan pekerjaan sehingga mereka bekerja asal-

asalan dan tidak jarang melakukan kesalahan dalam laporan pekerjaan. 

Sehingga kualitas pelayanan yang diberikan oleh Bank kepada nasabah 

dinilai masih kurang dikarenakan proses pelayanan yang cukup lama yang 

merupakan bagian dari kinerja perusahaan yang harus diperbaiki.. 

Kepuasan Pelanggan merupakan salah satu bagian budaya organisasi yang 

diterapkan perusahaan dan menjadi kunci utama dalam pencapaian tujuan 

organisasi. Selain itu tidak tercapainya target kerja bagi karyawan menjadi 

masalah penghambat tercapainya tujuan organisasi. Bagi karyawan yang 

belum memenuhi target, bank terus berupaya dalam memberikan 

pembinaan maupun pelatihan kepada karyawan yang kinerjanya masih 

                                                           
9
 BRI Syariah, Annual Report dalam www.brisyariah.co.id, (diakses pada tanggal 5 

Januari 2019, 11.40). 

http://www.brisyariah.co.id/
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kurang. Namun, pada kenyataannya ada beberapa karyawan yang lebih 

memilih resign dari perusahaan akibat dari permasalahan tersebut. Hal ini 

berakibat dengan munculnya Turn over. Turn Over yaitu suatu keinginan 

karyawan untuk berhenti bekerja dari perusahaan secara sukarela atau 

pindah dari satu tempat kerja ketempat lain menurut pilihannya sendiri.
10

 

Artinya komitmen dalam bekerja dibangun dari hati sendiri sehingga 

karyawan akan bertahan dengan tanggung jawabnya. Menurut manajer 

Operasional Bank BRI Syariah KC Madiun, faktor lain terjadinya turn- 

over, yaitu seringnya dari karyawan wanita yang sudah menikah dan 

memilih berhenti bekerja untuk mengurus anaknya dirumah.
11

 Karyawan 

wanita yang keluar dari perusahaan kebanyakan dari bagian operasional. 

Turn over memang tidak bisa dihindari, sekalipun sebuah organisasi 

berkomitmen membuat lingkungan kerja yang bagus. Namun, jika 

dibiarkan begitu saja, komitmen yang tidak dibangun sejak awal, hal ini 

dapat membawa kerugian, mulai dari aspek finansial hingga 

memburuknya budaya serta produtivitas kerja perusahaan. 

Berdasarkan latar belakang tersebut maka penulis akan meneliti 

tentang “Pengaruh Budaya dan Komitmen organisasi terhadap Kinerja 

Karyawan pada Bank BRI Syariah KC Madiun”. 

B. Rumusan Masalah 

1. Apakah budaya organisasi berpengaruh secara signifikan terhadap 

kinerja karyawan pada Bank BRI Syariah KC Madiun? 

                                                           
10

Veithzal Rivai, Manajemen Sumber Daya Manusia untuk Perusahaan Dari Teori ke 

Praktik (Jakarta:Raja Grafindo Persada, 2009), 238. 
11

  Yayuk Setyo Rahayu, Wawancara, 11 Desember 2018. 
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2. Apakah komitmen organisasi berpengaruh secara signifikan terhadap 

kinerja karyawan pada Bank BRI Syariah KC Madiun? 

3. Apakah budaya dan komitmen organisasi secara bersama-sama 

(simultan) berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja karyawan 

pada Bank BRI Syariah KC Madiun? 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah diatas, maka penelitian 

ini bertujuan: 

1. Untuk mengetahui pengaruh signifikan budaya organisasi terhadap 

kinerja karyawan pada Bank BRI Syariah KC Madiun. 

2. Untuk mengetahui pengaruh signifikan komitmen organisasi terhadap 

kinerja karyawan pada Bank BRI Syariah KC Madiun. 

3. Untuk mengetahui pengaruh signifikan budaya dan komitmen 

organisasi secara bersama-sama terhadap kinerja karyawan pada Bank 

BRI Syariah KC Madiun. 

D. Kegunaan Penelitian 

Hasil penelitian yang telah dilakukan oleh penulis diharapkan dapat 

berguna dan bermanfaat untuk hal-hal berikut: 

1. Manfaat praktis 

a. Menambah pengalaman serta pengetahuan bagi peneliti dan 

memperkaya khasanah ilmu pengetahuan yang bermanfaat bagi 

generasi yang akan datang dan dijadikan sebagai kajian ilmu 

maupun studi banding bagi peneliti berikutnya yang berkaitan 
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dengan masalah budaya organisasi dan komitmen organisasi 

terhadap kinerja karyawan yang ada dilingkungan tersebut. 

b. Sebagai sarana bagi penulis untuk mempraktikkan teori-teori 

yang didapat selama perkuliahan dan sebagai syarat untuk 

memperoleh gelar sarjana S1 dijurusan Perbankan Syariah 

Institut Agama Islam Negeri Ponorogo. 

2. Manfaat Teoritis  

a. Diharapkan mampu dijadikan suatu masukan bagi Bank BRI 

Syariah KC Madiun dalam meningkatkan kinerja karyawan 

melalui budaya organisasi dan komitmen organisasi demi 

mencapai tujuan perusahaan. 

b. Sebagai tugas akhir  penulis dalam menyelesaikan studi di 

Institut Agama Islam Negeri Ponorogo. 

E. Sistematika Penulisan 

Penyusunan skripsi ini akan disajikan dalam sistematika 

penyusunan dan pembahasan yang terdiri atas lima BAB.  

BAB I        : PENDAHULUAN 

Dalam bab ini penulis menguraikan latar belakang masalah,    

rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan serta 

sistematika penulisan. 
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BAB II : TEORI, PENELITIAN TERDAHULU, KERANGKA 

BERFIKIR DAN HIPOTESIS 

Bab ini menjelaskan landasan teori yang berisi jabaran teori-

teori yang menjadi dasar dalam perumusan hipotesis masalah 

serta membantu dalam analisis hasil penelitian, penelitian 

terdahulu, kerangka berfikir dan hipotesis. 

BAB III      : METODE PENELITIAN 

Pada bab ini menjelaskan tentang rancangan penelitian, 

variabel penelitian dan definisi operasional, populasi dan 

sampel, jenis data dan sumber data, metode pengumpulan 

data, metode pengolahan data dan analisis data. 

BAB IV     : HASIL DAN PEMBAHASAN 

Pada bab ini menjelaskan tentang hasil pengujian instrument 

(validitas dan reliabilitas), hasil pengujian deskripsi, hasil 

pengujian hipotesia dan pembahasan. 

BAB V       : PENUTUP 

           Pada bab ini berisi tentang kesimpulan dan saran. 
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BAB II 

TEORI, PENELITIAN TERDAHULU, KERANGKA BERFIKIR DAN 

HIPOTESIS 

A. Landasan Teori 

1. Kinerja Karyawan  

a. Pengertian Kinerja 

Kinerja berasal dari pengertian performance, yang diartikan 

sebagai hasil kerja atau prestasi kerja.12 Menurut Amstrong dan 

Baron dalam (Irham Fahmi,2018) “kinerja adalah hasil pekerjaan 

yang mempunyai hubungan erat dengan tujuan strategi organisasi, 

kepuasan konsumen, serta memberikan kontribusi pada 

ekonomi.”
13

 Dengan demikian, kinerja adalah tentang melakukan 

pekerjaan dan hasil yang akan dicapai dari pekerjaan tersebut. 

Kinerja adalah sesuatu tentang apa yang dikerjakan dan bagaimana 

cara mengerjakannya. 

Indra Bastian berpendapat bahwa kinerja merupakan gambaran 

tentang tingkat pencapaian seseorang dalam melaksanaan suatu 

kegiatan atau program kebijaksanaan dalam mewujudkan tujuan, 

visi dan misi serta organisasi yang dituangkan dalam skema 

strategis (strategic planning) perusahaan. Penilaian kinerja juga 

tidak bisa terpisah dari karyawan, yang mana merupakan suatu 

proses yang dilakukan perusahaan dalam mengevaluasi kinerja 

                                                           
12

 Wibowo, Manajemen Kinerja (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016 ), 7. 
13

 Irham Fahmi, Manajemen Teori, Kasus, dan Solusi (Bandung:Alfabetha, 2018), 226. 

10 
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pekerjaan seseorang. Keberhasilan dan kesuksesan kinerja suatu 

oganisasi untuk mencapai tujuan organisasi ditentukan oleh 

kualitas sumber daya manusia serta pimpinan dan bawahan, 

sehingga pemahaman dan kemampuan dalam mengoperasikan 

manajemen kinerja menjadi suatu kebutuhan yang penting bagi 

perusahaan. Manajemen  kinerja merupakan manajemen yang 

menciptakan hubungan untuk memastikan serta menciptakan 

komunikasi yang efektif. Yaitu tentang bagaimana pengelolaan 

kinerja yang dapat memperoleh sukses yang diinginkan.14 

Kinerja merupakan hasil kerja yang dicapai oleh individu 

sesuai dengan peran dan tugasnya dalam periode tertentu, yang 

dihubungkan dengan ukuran nilai atau standar tertentu dari 

organisasi tempat individu tersebut bekerja.
15

 

Mangkunegara berpendapat bahwa kinerja karyawan adalah 

prestasi kerja hasil kerja (output) baik kualitas maupun kuantitas 

yang dicapai karyawan dalam melaksanakan tugas kerjanya sesuai 

dengan tanggung jawab yang diberikan.
16

 

Sehingga dari beberapa pengertian diatas dapat disimpulkan 

bahwa kinerja karyawan merupakan hasil kerja yang telah dicapai 

oleh seseorang dalam melakukan pekerjaannya berdasarkan 

                                                           
14

  Wibowo, Manajemen Kinerja, 7. 
15

 Khaerul Umam, Perilaku Organisasi (Bandung:Pustaka Setia,2012),189. 
16

Anwar Prabu Mangkunegara,Manajemen Sumber Daya Manusia Perusahaan 

(Bandung: PT Remaja Rosdakrya, 2007), 67. 
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kemampuannya masing-masing bagik dari segi kualitas maupun 

kuantitas sesuai dengan tugas dan perannya. 

b. Aspek-Aspek Kinerja Karyawan 

Wirawan menjelaskan bahwa secara umum aspek-aspek 

kinerja dapat dikelompokkan menjadi tiga jenis yang didalamnya 

terkandung indikator-indikator dari kinerja.
17

 

1) Hasil kerja 

Hasil kerja adalah apa yang dihasilkan dari apa yang 

telah dikerjakan, dapat berupa barang dan jasa yang dihitung 

dan diukur kuantitas serta kualitasnya. Kualitas yaitu 

kemampuan karyawan dalam menunjukkan kualitas kerja yang 

ditinjau dari segi ketelitian dan kerapian. Sedangkan kuantitas 

adalah kemampuan karyawan dalam menyelesaikan sejumlah 

hasil tugas pada setiap harinya.
18

 

2) Perilaku kerja 

Dalam kesehariannya ditempat kerja, seorang karyawan akan 

menghasilkan dua bentuk perilaku kerja, yaitu:
19

 

a) Perilaku pribadi adalah perilaku yang tidak ada 

hubungannya dengan pekerjaan, contohnya cara berjalan, 

cara bicara, cara makan siang, dll. 

b) Perilaku kerja adalah perilaku karyawan yang berhubungan 

dengan pekerjaannya, contohnya disiplin kerja, perilaku 

                                                           
17

Wirawan, Manajemen Kinerja (Jakarta:Gramedia Pustaka, 2009), 105. 
18

Ibid., 105. 
19

 Ibid., 
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yang disyaratkan dalam maka seorang karyawan 

memerlukan sifat pribadi tertentu seperti prosedur kerja dan 

kerja sama, komitmen terhadap tugas, ramah pada 

pelanggan, dll. 

3) Sifat pribadi 

Sifat pribadi adalah sifat yang dimiliki oleh setiap 

karyawan. Sifat pribadi karyawan yang diperlukan dalam 

melaksanakan pekerjaannya.
20

 Untuk menunjang pekerjaan 

agar terlaksana dengan baik, maka seorang karyawan 

memerlukan sifat pribadi tertentu seperti kemampuan 

beradaptasi yang merupakan kemampuan seseorang dalam 

menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Kesabaran yang 

merupakan bertahan, menunggu serta menghindari respon 

buruk. Dan kejujuran dalam bekerja yaitu melaporkan hasil 

pekerjaannya sesuai dengan realitas tanpa ada perubahan dalam 

menyelesaikan pekerjaan. 

c. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kinerja Karyawan 

Hal hal yang mempengaruhi kinerja karyawan yang dicapai 

suatu pegawai sangat penting untuk menjamin kelangsungan hidup 

organisasi. Untuk pencapaian kinerja yang tinggi dan berkualitas, 

ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi terjadinya tingkat 

pencapaian kinerja yang tinggi atau sebaliknya. Menurut Robert L. 

                                                           
20
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Mathis dan John H. Jackson, faktor-faktor yang mempengaruhi 

kinerja individu tenaga kerja, yaitu:
21

  

1) Kinerja Karyawan Individual 

Ada tiga faktor utama yang mempengaruhi bagaimana 

seseorang bekerja yang meliputi: kemampuan melakukan 

pekerjaan secara individu, tingkat usaha yang dicurahkan, 

dan dukungan organisasi. 

(a) Motivasi individual 

Motivasi merupakan suatu keinginan yang mendorong  

seseorang untuk bertindak. 

(b) Hubungan Individual/Organisasional 

(1) Kontrak psikologis 

Suatu konsep yang berguna untuk mendiskusikan 

hubungan para karyawan dengan organisasi yang 

menuju pada sebuah harapan yang tidak tertulis. 

(2) Loyalitas  

Keinginan karyawan tentang keamanan dan 

stabilitas, pekerjaan yang menarik, supervisor yang 

mereka hormati serta gaji dan tunjangan kompetitif. 

(3) Kepuasan Kerja dan Komitmen Organisasional 

Ketidakpuasan kerja serta kurangnya komitmen 

organisasi yang dibangun dapat menimbulkan 

                                                           
21

A. Try As Djoeddawi, “Pengaruh Budaya Organisasi dan Komitmen Organisasi 
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(Makasar:Universitas Hasanuddin Makasar, 2016),  27. 
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seorang karyawan sewaktu-waktu meninggalkan 

pekerjaannya.
22

 

(4) Retensi Sumber Daya Manusia 

Sebuah upaya untuk mempertahankan karyawan 

serta kinerja organisasi agar kinerja tercapai dengan 

maksimal. 

Selain itu, Menurut Mangkunegara dalam 

(Umam,2010) faktor yang mempengaruhi kinerja, antara lain 

sebagai berikut:
23

 

(a) Faktor Kemampuan, secara psikologis, kemampuan 

(ability) pegawai terdiri dari kemampuan potensi (IQ) dan 

kemampuan realita (pendidikan). Oleh karena itu, pegawai 

perlu ditempatkan pada pekerjaan yang sesuai dengan 

ahlinya. 

(b) Faktor motivasi. Faktor ini berasal dari faktor sikap 

(attitude) seorang pegawai dalam mengahadapi situasi 

kerja. Motivasi adalah kondisi yang menggerakkan pegawai 

kearah pencapaian tujuan kerja.  

(c) Sikap mental merupakan kondisi mental yang mendorong 

seseorang untuk berusaha mencapai potensi kerja secara 

maksimal. 
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Menurut Mahmudi, faktor-faktor yang mempengaruhi 

kinerja terdiri dari lima faktor, yaitu:
24

 

(a) Faktor personal/individual, meliputi: pengetahuan, 

ketrampilan, kemampuan, kepercayaan diri, motivasi 

dan komitmen yang dimiliki oleh setiap individu. 

(b) Faktor kepemimpinan, meliputi: kualitas dalam 

memberikan dorongan semangat, arahan dan dukungan 

yang diberikan manajer dan team leader. 

(c) Faktor tim, meliputi: kualitas dukungan dan semangat 

yang diberikan oleh rekan dalam satu tim, kepercayaan 

terhadap sesama anggota tim, kekompakan dan keeratan 

anggota tim. 

(d) Faktor sistem, meliputi : sistem kerja, fasilitas kerja 

atau infrastruktur yang diberikan oleh organisasi, proses 

organisasi dan kultur kinerja atau budaya dalam 

organisasi. 

(e) Faktor kontekstual (situasional), meliputi: tekanan dan 

perubahan lingkungan eksternal dan internal. 

Dari beberapa faktor tersebut, maka dapat 

disimpulkan bahwa ada banyak faktor yang 

mempengaruhi kinerja karyawan. Diantaranya faktor 

                                                           
24

 Mahmudi, Manajemen Kinerja Sektor Publik (Yogyakarta:UPP AMP YKPN, 2005), 
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internal dan eksternal yang dapat mempengaruhi kinerja 

seseorang dalam pencapaian tujuan organisasi. 

2.  Pengertian Budaya Organisasi 

a. Pengertian Budaya  

Budaya didefinisikan sebagai hasil karya yang diciptakan 

manusia yang telah dihasilkan dan kemudian dipakai sebagai 

bagian dalam kehidupan sehari-hari.25 Budaya yang sudah 

diterapkan dalam kehidupan dan dalam jangka waktu yang lama, 

dapat mempengaruhi pola pembentukan kebiasaan dari 

masyarakat. Misalnya yaitu kebiasaan dari rajinnya seseorang 

untuk bekerja. Kebiasaan tersebut mampu dibawa hingga pada 

masa yang akan datang. Budaya berfungsi sebagai mekanisme 

dan beradaptasi dengan berbagai perubahan yang terjadi baik dari 

dalam maupun dari luar organisasi  Oleh karena itu, budaya 

bukanlah tidak mungkin untuk dirubah, asalkan adanya keinginan 

dan semangat dari diri sendiri untuk melakukan sebuah 

perubahan. 

b. Pengertian Organisasi 

Organisasi merupakan suatu tempat dimana sekumpulan orang 

berkumpul untuk berkerjasama secara rasional dan sistematis, 

terencana, terkelola, terorganisasi, terpimpin serta terkendali 

dalam memanfaatkan sumber daya organisasi secara efektif dan 

                                                           
25 Irham Fahmi, Perilaku Organisasi Teori, Aplikasi, dan Kasus (Bandung: Alfabeta, 

2016), 49. 
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efisien untuk mencapai tujuan.26 Menurut Robbin dalam Khaerul 

Umam (2010), “organization is a consciously coordinated social 

units, composed of two or ,ore people, that function on relatively 

continous basis to achieve a common goal or set of goals. 

“Organisasi adalah suatu sistem yang terdiri dari pola aktivitas 

kerjasama yang dilakukan secara teratur dan berulang-ulang oleh 

sekelompok orang untuk mencapai suatu tujuan.
27

 

Organisasi juga merupakan alat kemampuan dari sekumpulan 

orang untuk bersatu dan sebagai pengikat masyarakat contohnya 

dalam suatu perusahaan. 

Unsur-unsur organisasi: 

1) Sekumpulan orang 

2) Kerjasama 

3) Tujuan bersama yang ingin dicapai 

4) Sistem koordinasi 

5) Pembagian tugas dan tanggung jawab 

6) Sumber daya organisasi. 

c. Pengertian Budaya Organisasi                

Budaya organisasi adalah suatu kebiasaan yang telah 

dipakai serta diterapkan dalam aktivitas kerja yang sudah 

berlangsung dalam jangka waktu yang lama. Budaya organisasi 

dipakai untuk mendorong karyawan serta manajer perusahaan 

                                                           
26
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agar  menciptakan kualitas kerja yang baik. Menurut Jones 

(2001) “kultur organisasi didefinisikan sebagai sekumpulan 

nilai dan norma yang telah terbagi serta mengendalikan 

interaksi antar anggota organisasi serta orang diluar 

organisasi.”28 Ketika orang bergabung dengan suatu organisasi, 

mereka membawa nilai-nilai dan kepercayaan yang mereka 

ajarkan. Namun, cukup sering, nilai-nilai dan kepercayaan ini 

tidak cukup untuk membantu individu sukses dalam organisasi. 

Orang tersebut perlu belajar bagaimana usaha tertentu 

melakukan sesuatu.
29

 

Edgar Schein dalam (Luthans,2001) berpendapat 

tentang budaya organisasi: 

“A pattern of basic assumptions invented, discovered, or 

developed by a given group as itlearns to cope with its 

problems of external adaptation and internal integration that 

hasworked well enough to be considered valuable and, 

therefore, to be taught to new membersas the correct way to 

perceive, think, and feel in relation to those problems.”
30

 

 

 Budaya organisasi terdiri dari asumsi-asumsi dasar yang 

dipelajari baik sebagai hasil memecahkan masalah yang timbul 

dalam proses penyesuaian dengan lingkungannya, maupun 

sebagai hasil memecahkan masalah yang timbul dari dalam 
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29
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organisasi, antar unit-unit organisasi yang berkaitan dengan 

integrasi. 

Menurut Robbin dan Judge budaya organisasi 

didefinisikan  sebagai “suatu persepsi bersama yang dianut oleh 

anggota-anggota organisasi dan diterima secara bersama yang 

membedakan organisasi dari organisasi lainnya.”
31

  

Berdasarkan dari berbagai uraian diatas, dapat ditarik 

kesimpulan bahwa budaya organisasi merupakan sistem nilai 

yang diyakini, diterapkan dan dapat dipelajarai maupun 

dikembangkan secara berkelanjutan. 

Budaya organisasi juga disebut sebagai budaya 

perusahaan, atau budaya kerja yang mana tidak dapat 

dipisahkan dengan kinerja (performance) Sumber Daya 

Manusia. Budaya perusahaan atau „’corporate culture” adalah 

sebuah aturan yang menjadi sebuah pedoman atau pegangan 

bagi sumber daya Manusia (SDM) dan dipakai sebagai nilai-

nilai berperilaku dalam organisasi. Budaya perusahaan yang 

kuat, mampu mendorong karyawan meraih prestasinya.  

d. Pengaruh budaya organisasi terhadap kinerja 

Budaya organisasi berpengaruh dalam pembetukan 

manajemen kinerja perusahaan. Dari berbagai literatur yang 

diperoleh, dijelaskan bahwa budaya yang kuat mampu 

                                                           
31
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mendorong meningkatnya keefektifan pada organisasi 

tersebut.32 Contoh dari pengaruh budaya organisasi yang telah 

dibuktikan yaitu terjadi pada perusahaan yang dimiliki India.33 

Masyarakat India sudah lama dikenal dengan hubungan 

kekerabatan mereka sesama anggota keluarga yang sangat kuat. 

Sehingga dikenal dengan istilah family business di masyarakat 

India, artinya mereka mendirikan dan melakukan perekrutan 

tenaga kerja yang berasal dari garis keturunan mereka sendiri 

khususnya para anggota keluarga. 

Budaya organisasi atau korporat sangat penting karena 

memberikan beberapa manfaat, diantaranya tampak dalam 

kinerja finansial. Dalam kinerja organisasi, budaya organisasi 

yang kondusif dapat menciptakan dan mempertahankan kinerja 

tinggi. Budaya organisasi yang kondusif menciptakan kepuasan 

kerja, etos kerja, dan motivasi kerja karyawan. Semua faktor 

tersebut merupakan indikator kinerja tinggi dari karyawan yang 

akan menghasilkan kinerja organisasi yang tinggi.
34

 

Pada penelitian yang telah dilakukan oleh Kotter & 

Hesket (1992) di berbagai jenis industri di Amerika 

menemukan bahwa budaya organisasi berdampak signifikan 

                                                           
32

 Irham Fahmi, Teori, Kasus dan Solusi (Bandung:Alfabeta, 2018), 96. 
33
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terhadap kinerja ekonomi perusahaan dalam jangka yang 

panjang.
35

 

    Budaya organisasi terbentuk melalui beberapa tahapan 

serta proses yang panjang. Budaya ini tidaklah terbentuk 

dengan sendirinya. Proses terbentuknya budaya organisasi 

melalui secara teoritis , menurut Schein (1996) antara lain:36 

1) Teori Sociodynamic 

Teori yang mengamati secara detail mengenai kelompok 

pelatihan, kelompok kerja yang memiliki proses 

interpersonal dan emosional. Budaya muncul ketika para 

anggota berinteraksi satu sama lain untuk memecah kan 

suatu masalah organisasi. 

2) Teori Kepemimpinan 

Teori ini merupakan proses pembentukan budaya organisasi 

yang menekankan hubungan pemimpin dengan angota 

organisasi serta pengaruh gaya kepemimpinan terhadap 

anggota organisasi dengan fokus pada proses pembentukan 

budaya organisasi. Kepemimpinan ini dapat mengarahkan 

anggota untuk menjalankan budaya organisasi agar 

tercapainya suatu tujuan yang optimal. 

 

                                                           
35
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3) Teori Pembelajaran Sosial 

Sebuah teori yang menyatakan bahwa budaya organisasi 

diciptakan oleh pemimpin yang mana pemimpin berfungsi 

sebagai pencipta kreasi manajemen. 

Menurut Edgar H. Shein, budaya organisasi merupakan 

hasil dari interaksi antara:37 

a) Asumsi para pendirinya terdahulu  

b) Suatu kebiasaan yang  dapat dipelajari oleh anggota  

organisasi sebelumnya yang dikerjakan oleh para 

pendiri yang mana berasal dari pengalaman mereka 

sendiri. 

Jika ingin dibuat suatu perubahan budaya 

organisasi maka sebaiknya di kerjakan atas dasar 

konsep “ representative dan aspiratif”‟ serta ditindak 

lanjuti dengan sosialisasi. Hal ini dilakukan agar 

pembuatan konsep pengubahan budaya organisasi dapat 

berjalan dengan baik. Budaya yang berasal dari barat 

memang tidak selamanya negativ, banyak juga yang 

harus dikembangkan. Menurut Hafidhuddin dan 

Tanjung menyatakan bahwa budaya perusahaan syariah 

harus mencerminkan nilai-nilai islam, misalnya:38 
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a) Cara melayani nasabah 

b) Cara berpakaian 

c) Membiasakan shalat berjamah 

d) Membiasakan untuk Berdoa sebelum dan setelah 

bekerja 

Budaya perusahaan yang islami akan mencapai 

suatu tingkat yang memperlihatkan hubungan karyawan 

dengan pemimpin dan karyawan satu terhadap karyawan 

yang lain, seperti hubungan saudara yang tidak memandang 

jabatan. Komitmen karyawan yang terbentuk mulai dari 

pemimpin puncak hingga karyawan tingkat terbawah 

merupakan syarat yang mutlak bagi terciptanya dan 

terpeliharanya budaya perusahaan. Komitmen ini juga 

berkaitan secara mental.  

Budaya organisasi berperan sebagai perekat sosial 

bagi anggota-anggotanya secara bersama-sama melalui 

nilai dan norma yang jelas tentang sesuatu yang bisa 

dilakukan maupun tidak. Menurut Robbin, budaya 

organisasi adalah suatu persepsi umum yang terbentuk 

dalam sebuah organisasi oleh anggota-anggotanya sehingga 

dapat disepakati bersama untuk melaksanakan tugas 

organisasi agar inovatif, dapat mencegah resiko, teliti 

dalam setiap masalah yang ada, serta agresif dalam 
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melaksanakan tugas organisasi.
39

 Budaya organisasi dapat 

disimpulkan menjadi sebuah esensi yang dapat 

dipergunakan untuk memberikan perhatian yang paling 

detail sebagai cara untuk mencapai sasaran akhir organisasi. 

Budaya organisasi dapat menjadi unsur dalam menjaga 

perilaku stabilitas karyawan sebagai fungsi untuk 

menjalankan organisasinya.
40

 

Indikator-indikator budaya organisasi:41 

a) Karyawan yang inovatif memperhitungkan resiko 

Setiap karyawan sangat memperhatikan segala permasalahan 

dalam perusahaan sehingga berupaya meminimalkan timbulnya 

resiko yang terjadi. Karyawan didorong untuk menjadi inovatif 

dan mengambil resiko. Hal ini terbentuk karena adanya norma 

perusahaan yang telah disepakati sebelumnya. Adanya rasa 

tanggung jawab yang timbul dari norma yang telah disepakati 

oleh karyawan sehingga mereka dapat melakukan segala 

pekerjaannya dengan konsisten. 

b) Karyawan memberi perhatian kepada setiap masalah yang ada 

secara detail 

Setiap permasalahan yang ada dalam perusahaan, diperhatikan 

secara detail oleh karyawan sehingga kepuasan konsumen akan 
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terpenuhi dan organisasi dapat menciptakan laba secara 

maksimal. Hal seperti inilah yang dapat dibentuk oleh budaya 

organisasi di perusahaan. 

c) Karyawan berorientasi kepada hasil yang akan dicapai 

Tingkat manajemen menitikberatkan pada perolehan atau hasil 

dan bukan pada teknik serta proses yang digunakan untuk 

mencapainya. 

d) Berorientasi kepada sesama 

Pengambilan keputusan dalam perusahaan oleh manajemen 

dengan mempertimbangkan efek dari hasil terhadap orang-

orang didalam perusahaan.
42

 

e) Berorientasi kepada semua kepentingan karyawan (tim) 

Kekompakan tim kerja (team work) merupakan kunci dari 

keberhasilan kinerja organisasi. Orientasi ini menitikberatkan 

kerja tim yang terorganisir dari pada individu Manajer dapat 

melakukan supervise yang baik terhadap bawahannya sehingga 

kerja sama tim dapat dibentuk. Budaya organisasi mampu 

membentuk orientasi atas kepentingan karyawan. Jika 

kepentingan organisasi dapat dicapai, maka kepentingan 

karyawan akan terpenuhi. 
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f) Karyawan agresif didalam bekerja, serta 

Karyawan yang memiliki performa atau agresif dalam bekerja 

dapat memenuhi standar untuk melakukan tugasnya, sehingga  

mampu menghasilkan produktivitas yang tinggi akan 

pekerjaannya.  

g) Karyawan mampu menjaga dan mempertahankan stabilitas 

kerja. 

Seberapa besar organisasi dapat menekankan pada 

pemeliharaan status quo dalam pengambilan berbagai 

keputusan dan tindakan. 

3. Komitmen organisasi  

a. Pengertian Komitmen Organisasi 

Komitmen menurut Kreitner dan Kinicki dalam Wibowo 

adalah suatu kesepakatan yang digunakan untuk melakukan suatu 

hal untuk diri sendiri, individu yang lain, kelompok serta 

organisasi.43 : 

1) A strong desire to remain a member of a particular 

organization. 

2) A willingness to exert hiht levels of effort on behalf of the 

organization: and 

3) A definite belief in, and acceptance of, the values and goals 

of the organization, 

                                                           
43

 Wibowo, 430. 



28 
 

 

Dari uraian diatas dapat diketahui bahwa komitmen organisasi 

adalah: 

1) Keinginan kuat untuk tetap menjadi anggota organisasi 

2) Keinginan kuat dengan berusaha keras sesuai keinginan 

organisasi 

3) Keyakinan tertentu dengan menerima nila serta tujuan 

organisasi. 

Menurut Gibson, Ivancevich, Donelly dalam (Donni,2016) 

“komitmen organisasional merupakan suatu hal yang melibatkan 

tiga sikap, identifikasi dengan tujuan organisasi, perasaan 

keterlibatan dalam tugas-tugas organisasi, serta perasaan loyalitas 

terhadap organisasi.”
44

 

Ivancevich, Konopaske, dan Matteson (2008) menyatakan 

bahwa “komitmen organisasional merupakan suatu rasa 

identifikasi, keterlibatan, serta kesetiaan yang diekspresikan oleh 

pegawai terhadap organisasinya.”
45

 

Menurut Kaswan,  “komitmen organisasi adalah sikap kerja 

dalam wujud keinginan, kemauan, dedikasi, loyalitas,atau 

kepercayaan kuat yang menunjukkan keinginan tetap menjadi 

bagian anggota organisasi serta mau menerima nilai tujuan 
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organisasi, dan bekerja atas nama atau untuk kepentingan 

organisasi tersebut.”
46

 

Berdasarkan beberapa pengertian yang telah diuraikan 

tentang komitmen organisasi, maka dapat disimpulkan bahwa yang 

dimaksud dengan komitmen organisasional adalah loyalitas 

pegawai terhadap organisasi yang tercermin dari keterlibatannya 

yang tinggi untuk mencapai tujuan organisasi. Loyalitas ini 

tercermin melalui kesediaan dan kemauan pegawai untuk selalu 

berusaha menjadi bagian dari organisasi serta keinginannya yang 

kuat untuk bertahan di organisasinya. 

1) Faktor-faktor yang mempengaruhi Komitmen Organisasi 

Komitmen Organisasi menurut Dyne Dan Graham dalam 

Donni (2016) dipengaruhi oleh:
47

 

a) Personal 

(1) Ciri Kepribadian Tertentu 

Ciri kepribadian tertentu ini meliputi teliti, ekstrovert, 

optimis, dan cenderung lebih komit. Selain itu, Individu 

yang berorientasi kepada tim dan menempatkan lebih 

mementingkan tujuan kelompok dari pada kepentingan 

diri sendiri serta senang membantu. 
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(2) Usia dan Masa Kerja. 

Usia seseorang serta lama kerja seseorang sangat 

berhubungan dengan komitmen. Usia dan masa kerja 

mempengaruhi tingkat kesetiaan mereka terhadap 

organisasi.  

(3) Tingkat Pendidikan 

Semakin tinggi tingkat pendidikn seseorang maka 

semakin tinggi pula harapan yang ingin diwujudkan 

sehingga komitmen yang dibangun semakin rendah. 

(4) Jenis kelamin 

Dalam mencapai sebuah karir yang diinginkan, wanita 

mungkin menghadapi tantangan yang lebih besar 

sehingga komitmen yang dibangun juga besar pula. 

(5) Status perkawinan 

Karyawan yang sudah menikah lebih terikat dengan 

organisasinya dikarenakan mereka berfikir untuk 

memnuhi kehidupan rumah tanggnya diharuskan 

bekerja. 

(6) Keterlibatan kerja 

Keterlibatan kerja individu berhubungan positif dengan 

komitmen organisasi.
48
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b) Situasional  

(1) Nilai (value) Tempat Kerja 

(2) Keadilan organisasi 

(3) Karakteristik Pekerjaan 

(4) Dukungan Organisasi 

c) Posisional  

(1) Masa Kerja 

(2) Tingkat Pekerjaan 

2) Hubungan Komitmen Organisasi terhadap Kinerja 

Karyawan 

Menurut Robbins, dan Judge dalam (Kaswan,2018), 

menunjukkan hubungan antara komiten dan kinerja sangat kuat 

bagi karyawan baru dan  sedikit lemah untuk pegawai yang 

sudah berpengalaman.
49

 Hasil penelitian mengindikasikan 

bahwa karyawan yang merasa perusahaan yang tidak 

memenuhi janjinya kepada karyawan semakin berkurang 

komitmennya dan membawa dampak  terhadap penurunan 

tingkat kinerja yang kreatif. Menurut Trisnaningsih, komitmen 

pada organisasi menyangkut tiga hal sikap yaitu rasa 

mengidentifikasikan tujuan organisasi, rasa keterlibatan dengan 

tugas organisasi, serta kesetiaan terhadap organisasi. Seseorang 

karyawan yang memiliki komitmen yang kuat pada 
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 Kaswan, Perilaku Organisasi Positif (Bandung:Alfabetha, 2015), 202. 
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organisasinya akan mempunyai suatu tekad bulat untuk 

bertanggungjawab terhadap pekerjaan yang dibebankan 

organisasi kepadanya. Bentuk tanggung jawab ini dapat 

diketahui melalui bentuk loyalitas dan identifikasinya terhadap 

organisasi.
50

 

Menurut Peter Drucker, karyawan yang tingkat 

pekerjaannya tinggi cenderung menunjukkan komitmen 

organisasi yang lebih besar. Terkait dengan temuan lain bahwa 

karyawan yang lebih tua dan mereka yang memiliki jabatan 

lebih lama memiliki komitmen yang lebih pula.
51

 

3) Dimensi Komitmen Organisasi 

Menurut Mayer dan Allen ada tiga dimensi dari komitmen 

organisasi, yaitu:
52

 

a) Komitmen Afektif 

Komitmen afektif terjadi ketika individu sepenuhnya 

merangkul tujuan dan nilai-nilai organisasi. Mereka 

menjadi terlibat secara emosional dengan organisasi dan 

merasa bertanggung jawab secara pribadi untuk tingkat 

keberhasilan organisasi. Orang-orang ini biasanya 
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 Tanisa Arsya Soeprdjo dan Dwiarko Nugrohoseno, “Pengaruh Budaya Organisasi dan 

Komitmen Organisasi terhadap Kinerja Karyawan PT NAV JAYA Negeri Surabaya, “ Jurnal Ilmu 

Manajemen vol 2 No.4 (2014), 1786. 
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Peter Drucker, “Pokok dari Komitmen Organisasi,”Jurnal Human Development & 

Leadership Division (1909-2005), 10. Terj. Anin 
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John P. Meyer and Natalie J. Allen, “Tiga Komponen Konsep dari Komitmen 

Organisasi,” The University Of Western Ontario,” Jurnal Human Resource Management Review, 

volume 1, Number 1, 1991, Page 69. Terj. Anin 
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menunjukkan tingkat kinerja yang tinggi, sikap kerja yang 

positif, dan keinginan untuk tetap bersama organisasi. 

b) Komitmen lanjutan 

Komitmen yang didasari atas kekhawatiran seorang 

karyawan kehilangan sesuatu ketika berada dalam 

organisasi. Hal-hal yang dikahwatirkan tersebut adalah gaji, 

fasilitas dan lainnya. Jika terjadi berbagai pengurangan 

terhadap beberapa fasilitas, maka komitmen ini akan 

menurun. 

c) Komitmen normative 

Komitmen ini timbul karena adanya tuntutan sosial yang 

berasal dari hasil pengalaman seseorang dalam berinteraksi 

dengan sesama anggota serta munculnya kepatuhan yang 

mendasar dan sadar akan tanggungjawabnya dikarenakan 

balas jasa, respon sosial, budaya atau agama.
53

 

B. Penelitian Terdahulu 

    Penelitian yang dilakukan oleh Andy Try As Djoeddawi (2016) dengan 

judul “ Pengaruh Budaya Organisasi dan Komitmen Organisasi terhadap 

Kinerja Karyawan PT Penerbit Erlangga Mahameru Cabang Makassar”. 

Hasil penelitian menyatakan bahwa variabel Budaya Organisasi dan 

Komitmen Organisasi berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja 

karyawan PT Penerbit Erlangga Mahameru Cabang Makassar yang dapat 

                                                           
53

John P. Meyer and Natalie J. Allen, Tiga Komponen Konsep dari Komitmen 
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dilihat dari uji koefisien regresi parsial (uji t) dengan nilai signifikan 

0,002<0,05 untuk budaya organisasi dan 0,000 < 0,05 untuk komitmen 

organisasi. 

Penelitian dari Muhammad Fadli Ferryansyah (2013), Skripsi 

Universitas Syarif Hidayatullah Jakarta, Judul : “Pengaruh Budaya 

Organisasi dan Komitmen Organisasi Terhadap kinerja Karyawan PPPA 

Darul Qur‟an.” Dengan hasil penelitian Budaya organisasi dan komitmen 

organisasi secara signifikan mempengaruhi kinerja karyawan dengan nilai 

sig F 0,000 < 0,05 dan Fhitung 98,682. Hasil Uji T (parsial) menunjukkan 

budaya organisasi secara signifikan mempengaruhi kinerja karyawan 

dengan nilai sig t 0,000 < 0,05 dan nilai thitung 13.873 dan komitmen 

organisasi secara signifikan mempengaruhi kinerja karyawan dengan nilai 

t 0,018 < 0,05 dan nilai  thitung 2.422. jadi dapat disimpulkan bahwa budaya 

organisasi dan komitmen organisasi berpengaruh terhadap kinerja 

karyawan secara parsial maupun simultan. 

Penelitian Tanisa Arsya Soepardjo dan Dwiarko Nugrohoseno (2014), 

Jurnal Ilmu Manajemen Universeitas Negeri Surabaya, Judul: “Pengaruh 

Budaya Organisasi dan Komitmen Organisasi terhadap Kinerja Karyawan 

dari PT NAV Jaya Mandiri Surabaya.” Budaya organisasi memiliki 

pengaruh yang signifikan terhadap kinerja karyawan. Komitmen 

Organisasi berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja karyawan. Serta 

faktor-faktor budaya organisasi dan komitmen organisasi berpengaruh 
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secara simultan atau bersama-sama terhadap kinerja karyawan PT NAV 

Jaya Mandiri Surabaya. 

Anita Puspitasasi (2017) UIN Sunan Ampel Surabaya, judul skripsi: 

“Pengaruh Budaya Organisasi dan Gaya Kepemimpinan terhadap Kinerja 

Karyawan. Budaya organisasi dan Gaya Kepemimpinan berpengaruh 

signifikan secara simultan terhadap kinerja karyawan PT Bank Syariah 

Bukopin Kantor Cabang Sidoarjo. 

Muhammad Ras Muis, J. Jufrizen dan Muhammad Fahmi, jurnal 

Ekonomi dan Ekonomi Syariah, judul : “Pengaruh  Budaya Organisasi dan 

Komitmen Organisasi Terhadap Kinerja Karyawan pada PT Pegadaian 

Persero Kanwil 1.” Secara parsial ada pengaruh positif dan signifikan 

budaya organisasi terhadap kinerja, ada pengaruh positif dan signifikan 

komitmen organisasi terhadap kinerja, serta secara simultan ada pengaruh 

positif dan signifikan budaya organisasi dan komitmen organisasi terhadap 

kinerja. 

Wagiman S. dan Himawan Arif Sutanto (2018) dengan judul penelitian 

“Pengaruh Budaya Organisasi, Komitmen Organisasi dan Kepuasan Kerja 

terhadap Kinerja Karyawan (Studi Pada PT. Bank Rakyat Indonesia 

(Persero) Tbk. Kantor Wilayah Semarang).” Budaya organisasi, komitmen 

organisasi dan kepuasan kerja berpengaruh secara positif terhadap kinerja 

karyawan. 

Iswahyudi (2017), jurnal Bisnis dan Manajemen dengan judul: 

“Pengaruh Lingkungan Kerja, Budaya Organisasi, terhadap Komitmen 
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Organisasi dalam Meningkatkan Kinerja Pegawai Pada UPT Perpustakaan  

Universitas Jember. Lingkungan Kerja dan budaya organisasi melalui 

komitmen organisasi berpengaruh secara signifikan baik secara langsung 

dan tidak langsung terhadap kinerja pegawai.   

Masykur Ahdian (2017) “Pengaruh Kompetensi, Komitmen Organisasi 

dan Pengembangan Karir terhadap Kinerja Karyawan PT Tanjung Kreasi 

Parquet Industry Temanggung, Skripsi IAIN Surakarta. Kompetensi dan 

pengembangan karir berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja 

karyawan, sedangkan komitmen organisasi tidak berpengaruh secara 

signifikan terhadap kinerja karyawan. 

Tabel 2.1 

Penelitian Terdahulu 

No

. 

Nama dan Judul 

Penelitian 

Metode 

Penelitian 

Hasil  Persamaan  Perbedaan 

1. A. Try As Djoeddawi 

(2016),  

Skripsi Universitas 

Hasanuddin Makasar, 

Judul: “Pengaruh 

Budaya Organisasi dan 

Komitmen Organisasi 

terhadap kinerja 

karyawan pada PT 

Penerbit Erlangga 

Mahameru Cabang 

Makasar”. 

Analisis 

regresi 

linier 

berganda 

Budaya organisasi 

dan komitmen 

organisasi 

berpengaruh 

secara signifikan 

terhadap kinerja 

karyawan 

Mengetahui 

pengaruh 

variabel 

budaya dan 

komitmen 

organisasi 

Terdapat 

pada lokasi 

penelitian 

2. Muhammad Fadli 

Ferryansyah (2013),  

Skripsi Universitas 

Syarif Hidayatullah 

Jakarta, Judul : 

“Pengaruh Budaya 

Organisasi dan 

Analisis 

regresi 

linier 

berganda 

Budaya organisasi 

dan komitmen 

organisasi secara 

signifikan 

mempengaruhi 

kinerja karyawan 

dengan nilai sig F 

Mengetahui 

pengaruh 

kedua 

variabel 

yaitu 

budaya 

organisasi 

Terdapat 

pada lokasi 

penelitian 
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Komitmen Organisasi 

Terhadap kinerja 

Karyawan PPPA Darul 

Qur‟an.” 

0,000< 0,05 dan F 

hitung 98,682. 

Hasil Uji T 

(parsial) 

menunjukkan 

budaya organisasi 

secara signifikan 

mempengaruhi 

kinerja karyawan 

dengan nilai sig t 

0,000< 0,05 dan 

nilai t hitung 

13.873 dan 

komitmen 

organisasi secara 

signifikan 

mempengaruhi 

kinerja karyawan 

dengan nilai t 

0,018 < 0,05 dan 

nilai t hitung 

2.422. jadi dapat 

disimpulkan 

bahwa budaya 

organisasi dan 

komitmen 

organisasi 

berpengaruh 

terhadap kinerja 

karyawan secara 

parsial maupun 

simultan. 

dan 

komitmen 

organisasi 

 

3.  Tanisa Arsya Soepardjo 

dan Dwiarko 

Nugrohoseno (2014), 

Jurnal Ilmu Manajemen 

Universeitas Negeri 

Surabaya, Judul: 

“Pengaruh Budaya 

Organisasi dan 

Komitmen Organisasi 

terhadap Kinerja 

Karyawan dari PT 

NAV Jaya Mandiri 

Surabaya.” 

Analisis 

regresi 

linier 

berganda 

Budaya organisasi 

memiliki 

pengaruh yang 

signifikan 

terhadap kinerja 

karyawan. 

Komitmen 

Organisasi 

berpengaruh 

secara signifikan 

terhadap kinerja 

karyawan. Serta 

faktor-faktor 

budaya organisasi 

Mengetahui 

pengaruh 

dari 

variabel 

budaya dan 

komitmen 

organisasi 

Terletak 

pada lokasi 

penelitian 
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dan komitmen 

organisasi 

berpengaruh 

secara simultan 

atau bersama-

sama terhadap 

kinerja karyawan 

PT NAV Jaya 

Mandiri 

Surabaya. 

4. Anita Puspitasasi 

(2017) UIN Sunan 

Ampel Surabaya, judul 

skripsi: “Pengaruh 

Budaya Organisasi dan 

Gaya Kepemimpinan 

terhadap Kinerja 

Karyawan di PT Bank 

Syariah Bukopin 

Kantor Cabang Sidoarjo 

Analisis 

regresi 

linier 

berganda 

Budaya organisasi 

dan Gaya 

Kepemimpinan 

berpengaruh 

signifikan secara 

simultan terhadap 

kinerja karyawan 

PT Bank Syariah 

Bukopin Kantor 

Cabang Sidoarjo. 

Meneliti 

pengaruh 

variabel 

budaya 

organisasi 

Tidak 

meneliti 

pengaruh 

dari 

variabel 

gaya 

kepemimpin

an, dan 

perbedaan 

lokasi 

penelitian. 

5. Muhammad Ras Muis, 

J. Jufrizen dan 

Muhammad Fahmi, 

jurnal Ekonomi dan 

Ekonomi Syariah, judul 

: “Pengaruh  Budaya 

Organisasi dan 

Komitmen Organisasi 

Terhadap Kinerja 

Karyawan pada PT 

Pegadaian Persero 

Kanwil 1.” 

Analisis 

regresi 

linier 

berganda 

Secara parsial ada 

pengaruh positif 

dan signifikan 

budaya organisasi 

terhadap kinerja, 

ada pengaruh 

positif dan 

signifikan 

komitmen 

organisasi 

terhadap kinerja, 

serta secara 

simultan ada 

pengaruh positif 

dan signifikan 

budaya organisasi 

dan komitmen 

organisasi 

terhadap kinerja. 

Meneliti 

dengan 

variabel 

budaya dan 

komitmen 

organisasi 

Terdapat 

pada lokasi 

penelitian 

6. Wagiman S. dan 

Himawan Arif Sutanto 

(2018) dengan judul 

penelitian “Pengaruh 

Budaya Organisasi, 

Komitmen Organisasi 

Analisis 

regresi 

linier 

berganda 

Budaya 

organisasi, 

komitmen 

organisasi dan 

kepuasan kerja 

berpengaruh 

Mengetahui 

tentang 

pengaruh 

budaya 

organisasi 

dan 

Tidak 

meneliti 

tentang 

pengaruh 

kepuasan 

kerja 
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dan Kepuasan Kerja 

terhadap Kinerja 

Karyawan (Studi Pada 

PT. Bank Rakyat 

Indonesia (Persero) 

Tbk. Kantor Wilayah 

Semarang).” 

secara positif 

terhadap kinerja 

karyawan. 

komitmen 

organisasi 

terhadap 

kinerja 

karyawan. 

terhadap 

kinerja 

karyawan. 

Selain itu 

perbedaan 

lokasi 

penelitian. 

7. Iswahyudi (2017), 

jurnal Bisnis dan 

Manajemen dengan 

judul: “Pengaruh 

Lingkungan Kerja, 

Budaya Organisasi, 

terhadap Komitmen 

Organisasi dalam 

Meningkatkan Kinerja 

Pegawai Pada UPT 

Perpustakaan  

Universitas Jember. 

Analisis 

Path 

dengan 

software 

SPSS 18 

Lingkungan Kerja 

dan budaya 

organisasi melalui 

komitmen 

organisasi 

berpengaruh 

secara signifikan 

baik secara 

langsung dan 

tidak langsung 

terhadap kinerja 

pegawai. 

Terdapat 

variabel 

yang sama 

yaitu 

budaya dan 

komitmen 

organisasi 

terhadap 

kinerja 

karyawan 

Tidak 

meneliti 

tentang 

variabel 

lingkungan 

kerja serta 

perbedaan 

pada 

kerangka 

berfikir. 

8 Masykur Ahdian (2017) 

“Pengaruh Kompetensi, 

Komitmen Organisasi 

dan Pengembangan 

Karir terhadap Kinerja 

Karyawan PT Tanjung 

Kreasi Parquet Industry 

Temanggung, Skripsi 

IAIN Surakarta. 

Analisis 

regresi 

linier 

berganda 

Kompetensi dan 

pengembangan 

karir berpengaruh 

secara signifikan 

terhadap kinerja 

karyawan, 

sedangkan 

komitmen 

organisasi tidak 

berpengaruh 

secara signifikan 

terhadap kinerja 

karyawan. 

Penelitian 

ini untuk 

mengetahui 

pengaruh 

dari 

variabel 

komitmen 

organisasi 

terhadap 

kinerja 

karyawan. 

Tidak 

meneliti 

tentang 

pengaruh 

kompetensi 

dan 

pengemban

gan karir 

terhadap 

kinerja 

karyawan. 

Selain itu 

perbedaan 

dari letak 

lokasi. 

 

Berdasarkan tabel 2.1 menjelaskan bahwa pada penelitian ini 

mengkaji teori yang sama dengan penelitian-penelitian sebelumnya namun 

penelitian ini mengembangkan  berdasarkan konsep budaya  organisasi 

dari teori Stephen P. Robbin dalam penelitian terdahulu oleh A. Try As 

Djoeddawi menggunakan teori Luthan. Bahwa budaya organisasi 
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merupakan norma-norma dan nilai-nilai organisasi akan berperilaku sesuai 

dengan budaya yang berlaku. Penelitian dari Menggunakan teori dari 

Sutrisno yang menyatakan bahwa budaya organisasi merupakan perangkat 

sistem, norma-norma,asumsi-asumsi yang telah lama berlaku, disepakati 

dan dikuti oleh anggota organisasi.  Pada teori komitmen organisasi 

penelitian ini menggunakan teori dari Kaswan sedangkan penelitian 

terdahulu oleh Muhammad Fadli menggunakan teori Robbin yaitu 

menyatakan bahwa komitmen organisasi merupkan suatu keadaan dimana 

seorang karyawan memihak pada suatu organisasi dan tujuan-tujuannya 

serta berniat memelihara keanggotaan organisasi tersebut. 

C. Kerangka Pemikiran 

Dalam kerangka konseptual ini menggambarkan budaya 

organisasi (X1) komitmen Organisasi (X2) berpengaruh terhadap 

kinerja kayawan (Y). Kerangka konseptual dapat digambarkan sebagai 

berikut:  

     Gambar 2.1 

Kerangka Berfikir 

H1 

      H3 

 +      

 

      H2 

 

Budaya Organisasi (X1) 

Komitmen Organisasi (X2) 

Kinerja Karyawan 

(Y) 
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Keterangan Gambar : 

: hubungan antara budaya organisasi 

atau komitmen organisasi yang berpengaruh secara parsial 

terhadap kinerja karyawan. 

+   : hubungan antara budaya organisasi dan 

komitmen organisasi secara simultan terhadap kinerja karyawan. 

 

D. Hipotesis  

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan 

masalah penelitian.54 Berdasarkan kajian teori dan kerangka konseptual, 

maka hipotesis dari penelitian ini adalah : 

1. Hipotesis (X1): 

H0 : budaya organisasi secara signifikan tidak berpengaruh terhadap 

kinerja karyawan pada Bank BRI Syariah KC Madiun. 

H1  : budaya organisasi secara signifikan berpengaruh terhadap kinerja 

karyawan pada Bank BRI Syariah KC Madiun. 

2. Hipotesis (X2) 

H0:  Komitmen Organisasi secara signifikan tidak berpengaruh 

terhadap kinerja karyawan pada Bank BRI Syariah KC Madiun. 

H2: Komitmen Organisasi secara signifikan berpengaruh terhadap 

kinerja karyawan pada  Bank BRI Syariah KC Madiun. 

                                                           
54

 Deni Darmawan,  Metode Penelitian Kuantitatif  (Bandung:PT Remaja Rosdakarya, 

2014),  120. 
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3. Hipotesis (X3) 

H0 : budaya dan komitmen organisasi secara simultan (bersama-sama) 

tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja karyawan pada 

Bank BRI Syariah KC Madiun. 

H3 : budaya dan komitmen organsisasi secara simultan (bersama-

sama) berpengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan pada Bank 

BRI Syariah KC Madiun. 
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

A. Rancangan Penelitian 

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kuantitatif. Penelitian 

ini menggunakan metode survey, yaitu metode yang diperoleh melalui 

pengumpulan data dengan pengambilan sampel dari populasi dan 

menggunakan kuesioner sebagai instrumen pengumpulan data utama yang 

disebarkan oleh peneliti. Penelitian ini menggunakan penelitian kausal 

yaitu penelitian yang bertujuan untuk mengetahui hubungan sebab akibat 

antarvariabel yaitu variabel bebas atau independen (variabel yang 

mempengaruhi) dengan variabel terikat atau dependen (variabel yang 

dipengaruhi), dan selanjutnya dicari seberapa besar pengaruh antar 

variabel.
55

 

B. Tempat dan Waktu Penelitian 

 Penelitian ini dilakukan di Bank BRI Syariah KC Madiun yang 

bertempat di Jl. MH. Thamrin No. 3 Madiun.  Waktu yang digunakan 

dalam penelitian yaitu pada bulan 22 Februari 2019 sampai 22 Mei 2019.  

C. Variabel Penelitian dan Definisi Operasional 

1. Variabel Penelitian  

Variabel penelitian adalah suatu atribut (kelengkapan) atau 

karakteristik dari suatu objek, orang atau kegiatan yang memiliki 
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 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan RND (Bandung:CV Alfabeta, 

2017), 11. 
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variasi yang telah ditetapkan peneliti untuk dipelajari sehingga dapat 

diperoleh suatu informasi dan ditarik kesimpulannya.56  

Dalam penelitian ini terdapat dua variabel bebas dan satu variabel 

terikat. Variabel bebas atau variabel independen merupakan variabel 

yang dapat mempengaruhi variabel dependen. Sedangkan variabel 

dependen merupakan suatu variabel yang dapat dipengaruhi variabel 

lain.57 Variabel bebas terdiri dari (X1) budaya Organisasi dan (X2) 

komitmen organisasi. Sedangkan variabel terikat nya yaitu (Y) kinerja 

karyawan. 

2. Definisi Operasional 

Definisi operasional adalah suatu cara mengukur variabel-

variabel yang ada agar dapat dioperasionalkan yang mana variabel 

independent (X) dan variabel dependen berupa (Y). 

a. Variabel independen (X) 

Budaya Organisasi (X1) dan Komitmen organisasi (X2) 

1) Budaya organisasi adalah kebiasaan yang telah berlangsung lama 

dan dipakai serta diterapkan dalam kehidupan aktifitas kerja 

sebagai salah satu pendorong untuk meningkatkan kualitas kerja 

para karyawan dan manajer perusahaan.58 

                                                           
56

Andhita Dessy Wulansari, Aplikasi Statistik Parametrik dalam Penelitian 

(Bandung:Pustaka Felicha, 2016), 11. 
57

 Uhar Suharsaputra, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Tindakan  (Bandung: 

Refika Adhitama, 2014), 75. 
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Irham Fahmi, Perilaku Organisasi Teori, Aplikasi, dan Kasus (Bandung: Alfabeta, 

2016), 50. 
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2) Komitmen Organisasi (X2) merupakan suatu rasa identifikasi, 

keterlibatan, serta kesetiaan yang diekspresikan oleh pegawai 

terhadap organisasinya.
59

 

3) Variabel dependen dari penelitian ini adalah Kinerja karyawan 

(Y) 

Kinerja karyawan merupakan kemampuan seseorang dalam 

mencapai hasil kerja secara kualitas dan kuantitas dalam 

melaksanakan tugas sesuai dengan tanggungjawab yang diberikan 

kepadanya.
60

 

Tabel 3.1 

Definisi Operasional
61

 

Variabel Definisi Indikator Sumber Skala 

Budaya 

Organisasi 

(X1) 

Budaya 

Organisasi adalah 

sebagai suatu 

persepsi bersama 

yang dianut oleh 

anggota-anggota 

organisasi, suatu 

sistem pengertian 

yang diterima 

1. Perhatian terhadap 

detail 

2. Orientasi hasil 

3. Orientasi manusia 

4. Orientasi tim 

5. Agresivitas 

6. Stabilitas 

7. Inovasi dan 

pengembalian 

resiko 

Robbin 

dan 

Judge 

(2008) 

Likert 

                                                           
59

 Khaerul Umam, Perilaku Organisasi, 257. 
60

 Wirawan, Manajemen Kinerja, 101. 
61

 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D, 112. 
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bersama. 

Komitmen 

organisasi 

(X2) 

Komitmen 

organisasional 

merupakan suatu 

rasa identifikasi, 

keterlibatan, serta 

kesetiaan yang 

diekspresikan 

oleh pegawai 

terhadap 

organisasinya.  

1. Affective Comitment  

          Karyawan Memiliki        

Komitmen Emosional 

      2.Continuance 

Commitment 

  Karyawan merasa rugi 

jika  meninggalkan 

organisasi 

3.Normative Commitment 

  Kesadaran karyawan  

bahwa komitmen 

terhadap  organisasi 

merupakan hal yang 

memang seharusnya 

dilakukan  

John P. 

Mayyer 

and 

Natalie J. 

Allen 

(2001) 

 

Kinerja 

Karyawan 

(Y) 

Kinerja karyawan 

merupakan 

kemampuan 

seseorang dalam 

mencapai hasil 

kerja secara 

kualitas dan 

kuantitas dalam 

1. Hasil kerja 

a. Kualitas kerja 

b. Kuantitas kerja 

2. Perilaku kerja 

a. Disiplin Kerja 

b. Inisiatif  Dalam 

Bekerja 

c. Kerja Sama 

Wirawan

, 2009 

Likert 



47 
 

 

melaksanakan 

tugas sesuai 

dengan 

tanggungjawab 

yang diberikan 

kepadanya. 

3. Sifat Pribadi 

a. Kemampuan 

beradaptasi 

b. Kesabaran 

c. Kejujuran 

dalam bekerja 

 

D. Populasi,Sampel dan Teknik Sampling 

1. Populasi 

 Populasi adalah keseluruhan objek atau subjek yang berada 

pada suatu wilayah dan memenuhi syarat-syarat tertentu berkaitan 

dengan masalah penelitian, atau keseluruhan unit atau individu dalam 

ruang lingkup yang akan diteliti.
62

 Maka dari itu dalam penelitian ini, 

peneliti menentukan populasi penelitian yang terdapat pada obyek 

penelitian tersebut yaitu seluruh karyawan yang ada di Bank BRI 

Syariah KC Madiun dengan jumlah 42 karyawan.  

2. Sampel  

Sampel adalah suatu obyek atau subyek penelitian yang dipilih 

untuk mewakili keseluruhan dari populasi. Sampel dapat didefinisikan 

sebagian anggota populasi yang dipilih dengan menggunakan prosedur 

tertentu sehingga diharapkan dapat mewakili populasi.
63

Sampel yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah sampel jenuh. Sampel jenuh 
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merupakan sampel yang diambil secara keseluruhan dari populasi,  

Dimana semua anggota populasi dijadikan sampel.
64

 Jumlah Sampel 

untuk penelitian adalah mengambil seluruh jumlah karyawan yaitu 42 

karyawan  Bank BRI Syariah KC Madiun.  

E. Jenis dan Sumber Data 

1. Jenis Data 

Data adalah segala fakta atau keterangan tentang sesuatu 

yang dapat dijadikan bahan untuk menyusun suatu informasi.
65

 

Penelitian ini menggunakan jenis data kuantitatif. Data kuantitatif 

adalah data dalam bentuk angka yang dapat dihitung. Data ini 

diperoleh dari perhitungan kuesioner yang berhubungan dengan 

masalah yang dibahas dalam skripsi ini. Perhitungan kuesioner ini 

diperoleh dari jawaban-jawaban yang telah diberikan kepada 

karyawan Bank BRI Syariah KC Madiun. 

2. Sumber data 

Sember data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu terdiri dari 

dua macam yaitu: 

a. Data primer, data yang diperoleh secara langsung dengan 

mengumpulkan langsung dari objek penelitian atau data yang 

diperoleh peneliti dari sumber asli.
66

 Sumber data dalam 
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penelitian ini yaitu menyebarkan secara langsung kuesioner 

kepada responden. 

b. Data sekunder, data yang berupa informasi yang dapat 

diperoleh dari perusahaan, internet, buku-buku yang 

berhubungan dalam penelitian ini. Data sekunder, yaitu data 

yang diperoleh peneliti secara tidak langsung dengan media 

perantara atau literature atau referensi yang berhubungan 

dengan pokok pembahasan penelitian yang sedang peneliti 

lakukan. Misalnya dari buku, jurnal, skripsi, thesis, laporan 

perusahaan dan lain sebagainya. 

F. Metode Pengumpulan Data 

1. Kuesioner (Angket) 

Kuesioner adalah teknik pengumpulan data dalam 

penelitian dengan cara memberi seperangkat pertanyaan tertulis 

kepada responden yang kemudian angket tersebut diperoleh suatu 

jawaban yang mana dapat digunakan untuk penelitian.
67

 Jawaban 

ini merupakan acuan untuk bisa melanjutkan penelitian berikutnya. 

Peneliti dapat mengetahui apa yang sebenarnya responden 

harapkan melalui jawaban dari kuesioner tersebut.  

2. Observasi 

Observasi atau pengamatan langsung yang dilakukan oleh 

peneliti dengan cara mengumpulkan data dari penelitian langsung 
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terjun dilapangan. Penelitian ini mampu membantu peneliti 

mengetahui kondisi lingkungan yang ditelitinya. Observasi ini 

tidak terbatas hanya kepada orang-orang saja, melainkan dapat 

mencakup objek alam lainnya.68 

3. Metode Dokumentasi 

Dokumentasi merupakan.sebuah teknik penelitian dengan 

mengumpulkan data serta mempelajari informasi melalui arsip, 

buku, jurnal, artikel maupun situs internet yang menjadi referensi 

pendukung penelitian.
69

 Dalam penelitian ini, dokumentasi 

diperlukan untuk mencari informasi tentang teori-teori dari 

penelitian, sejarah , serta struktur organisasi dari Bank BRI Syariah 

KC Madiun. 

G. Instrumen Pengumpulan Data 

Instrumen merupakan hal yang sangat penting didalam kegiatan 

penelitian. Perolehan suatu informasi dari data relevan atau tidaknya, 

tergantung pada alat ukur tersebut. Dalam penelitian kuantitatif, kualitas 

instrumen penelitian berkenaan dengan validitas dan reliabilitas instrumen 

dan kualitas pengumpulan data berkenaan ketepatan cara-cara yang 

digunakan untuk mengumpulkan data.
70

 Dari penyebaran kuesioner 

kepada karyawan pada penelitian ini, setiap pertanyaan di tentukan 

skornya menggunakan skala Likert. Skala likert merupakan skala 

pengukuran yang digunakan  peneliti untuk pengukuran sikap, pendapat 
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serta pandangan dari seseorang atau sekelompok orang tentang fenomena 

sosial yang terjadi.71 Peneliti menggunakan skala ini dengan cara 

mengajukan atau menyebarkan beberapa pertanyaan kepada responden 

dalam bentuk tulisan. Yang kemudian, responden dapat memberikan 

pilihan jawaban sesuai apa yang responden rasakan. Skala ukur yang telah 

disediakan yaitu: 

a. Sangat setuju   : skor 5 

b. Setuju    : skor 4 

c. Tidak ada pendapat atau ragu : skor 3 

d. Tidak setuju   : skor 2 

e. Sangat tidak setuju  : skor 1 

H. Metode Pengolahan dan Analisis Data 

Teknik analisis data dalam penelitian ini atau penelitian kuantitatif 

adalah menggunakan statistik. Dalam metodenya, statitik yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah statistika inferensia atau statistik induktif. 

Statistika induktif adalah metode yang membahas bagaimana cara 

menganalisis data dan mengambil kesimpulan dengan metode tertentu 

tentang suatu fenomena.
72

  Analisis data adalah suatu kegiatan yang 

dilakukan setelah data dari seluruh responden penelitan dari lapangan atau 

sumber data lain terkumpul.
73

 Analisis data dalam penelitian ini yaitu 

menggunakan statistika parametrik yang membahas tentang skala datanya 
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menggunakan interval atau rasio, sedangkan distribusi data populasinya 

harus memenuhi asumsi normal. 

Dalam penelitian ini, peneliti akan melakukan pengolahan data 

dengan menggunakan bantuan IBM SPSS 21 dan Microsoft Excell. 

1. Uji Kualitas Data 

a. Uji Validitas 

Validitas merupakan uji yang mana untuk mengetahui 

ketepatan dan kecermatan suatu alat ukur melakukan fungsi 

ukurnya.
74

 Uji validitas dilakukan untuk mengetahui apakah 

suatu instrument alat ukur menjalankan sesuai fungsinya. 

 Bermacam bentuk validitas disebut dalam kepustakaan 

penelitian. Valid tidaknya kuesioner dapat diketahui melalui uji 

validitas ini. Pertanyaan pada kuesioner yang dapat dikatakan 

valid jika mampu mengungkapkan sesuatu yang akan diukur 

oleh kuesioner tersebut. Suatu kuesioner penelitian yang valid 

berarti memiliki validitas tinggi. Namun sebaliknya kuesioner 

yang tidak valid berarti memiliki validitas yang rendah pula. 

Uji validitas dalam penelitian ini dilakukan di BPRS Al-

Mabrur Ponorogo dengan mengambil sampel 30 karyawan. 

Dalam penelitian ini metode yang di gunakan adalah 

metode korelasi product moment antara skor item dengan skor 

total (skor instrumen). Jika suatu item memiliki korelasi item 
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total signifikansi (rhitung > rtabel), maka item pertanyaan tersebut 

valid.  

b. Uji Reliabilitas  

Reliabilitas adalah uji yang digunakan untuk 

mengetahui sejauh mana hasil pengukuran agar tetap konsisten, 

apabila dilakukan pengukuran dua kali atau lebih terhadap 

suatu fenomena atau gejala yang sama dengan penggunaan alat 

yang sama.
75

 Pada umumnya teknik korelasi yang digunakan 

untuk menguji reliabilitas instrument penelitian dengan test-

retest menggunakan Product Moment, selain itu juga bisa 

menggunakan teknik lain yang sesuai. Pemilihan teknik 

korelasi disesuaikan dengan jenis data yang disimpulkan. Suatu 

pernyataan pada kuesioner dikatakan reliable atau layak apabila 

cronbach’s alpha > 0,60 dan tidak reliable jika cronbach’s 

alpha < 0,60. 

c. Uji Asumsi Klasik 

Uji asumsi ini digunakan untuk menguji model regresi yang 

digunakan, maka terlebih dahulu harus memenuhi uji asumsi 

klasik. Uji asumsi klasik ini terdiri dari uji normalitas, uji 

autokorelasi, uji multikolinearitas, uji heterokedatisitas dan uji 

linieritas. 
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1) Uji Normalitas 

Uji normalitas merupakan uji yang dilakukan untuk 

mengetahui apakah data yang diambil berasal dari populasi 

yang di distribusi normal atau tidak. Oleh karena itu, uji 

normalitas ini mengansumsikan bahwa, data pada tiap 

variabel berasal dari populasi yang normal. Uji statistik 

dalam uji normalitas ini adalah uji kolmogorov-smirnov.76  

2) Uji Multikolinearitas 

Uji multikolinearitas ini merupakan bentuk 

pengujian asumsi dalam analisis regresi berganda. Model 

uji regresi sebaiknya tidak terjadi multikolinearitas. Cara 

mengetahui ada tidaknya multikolinearitas adalah:
77

 

a) Nilai R2 yang dihasilkan oleh suatu estimasi model 

regresi empiris sangat tinggi, tetapi secara 

individual variabel bebas banyak yang tidak 

signifikan mempengaruhi variabel terikat. 

b) Jika antar variabel bebas ada korelasi yang cukup 

tinggi diatas 0,90 maka hal ini indikasi adanya 

multikolinearitas. 
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c) Multikolinearitas dapat dilihat dari : 

(1) Nilai tolerance ≤ 10 maka terjadi 

multikolinearitas dan apabila tolerance ≥ 10 

maka tidak terjadi multikolinearitas. 

(2) Nilai VIF (Variance Inflation Factory) VIF, jika 

VIF ≥ 10 Maka terjadi multikolinearitas dan jika 

≤ 10 maka tidak terjadi multikolinearitas.
78

 

d) Adanya multikolinearitas apabila nilai Eigenvalue 

sejumlah satu atau lebih variabel bebas yang 

mendekati nol.
79

 

3) Uji Heterokedastisitas 

Uji heterokedastisitas bertujuan untuk menguji 

apakah model regresi terjadi ketidaksamaan antar varians 

dan residual antara pengamatan satu dengan pengamatan 

lainnya.
80

 Model regresi yang baik yaitu tidak terjadi 

adanya heterokedatisitas. Uji heterokedastisitas ini 

menggunakan uji gletser yaitu meregres nilai absolute  

residual terhadap variabel bebas. Apabila nilai sig. > 0,05 

tidak terjadi heterokedasititas. 

4) Uji Autokorelasi 

Uji autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah 

dala model regresi linear ada korelasi antara kesalahan 
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pengganggu pada periode t dengan kesalahan pengganggu 

pada periode t-1 (sebelumnya).  Suatu penelitian yang baik 

yaitu jika model regresi tidak terjadi autokorelasi.
81

 

Uji Durbin-Watson (DW test) hanya digunakan 

untuk autokorelasi tingkat satu. Hipotesis yang akan diuji 

adalah :
82

 

H0 : tidak ada autokorelasi (r=0) 

HA : ada autokorelasi         (r ≠ 0) 

Tabel 3.2 

Pengambilan keputusan ada tidaknya autokorelasi: 

Hipotesis nol Keputusan Jika 

Tidak ada autokorelasi positif Tolak 0 < d < dl 

Tidak ada autokorelasi positif No decision dl ≤ d ≤ du 

Tidak ada korelasi negative Tolak 4 – dl < d < 4 

Tidak ada korelasi negative No decision 4 – du ≤ d ≤ 4 - dl 

Tidak ada autokorelasi positif 

atau negative 

Tidak ditolak du < d < 4 – du 

 

5) Uji Linearitas 

Uji linearitas adalah uji kelinieran garis regresi. Digunakan 

pada analisis regresi linier ganda. Uji ini digunakan untuk 

melihat apakah spesifikasi model yang digunakan sudah 
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benar atau tidak.
83

 Uji linearitas dilakukan dengan cara 

mencari model garis regresi dari variabel independen x 

terhadap variabel dependen y. suatu variabel dapat 

dikatakan memiliki hubungan yang linier apabila nilai P-

value atau nilai sig. > 0,05 dan sebaliknya jika nilai sig. < 

0,05 maka tidak ada hubungan linier. Sehingga jika data 

tersebut linier, dapat dilanjutkan ke uji regresi linier 

berganda. 

d. Uji Hipotesis 

1) Analisis Regresi Linier Sederhana 

Analisis regresi linier sederhana digunakan untuk mencari 

pola hubungan antar satu variabel dependen dengan satu 

variabel independen.
84

 Persamaan matematis untuk regresi 

sederhana adalah: 

 Y = β₀ + β₁x₁ + ε  

Keterangan :  

y = variabel terikat/dependen 

x = variabel bebas/independen 

β₀ = intercept (titik potong) populasi 

β₁ = slope (kemiringan garis lurus) populasi 

ε   = error/residual 

                                                           
83

 Imam Ghozali, Aplikasi Analisis Multivariate IBM SPSS 21 (Semarang: Badan Penerbit 

Universitas Diponegoro, 2013), 159. 
84

 Andhita Dessy Wulansari, Aplikasi Statistik Parametrik dalam Penelitian, 122. 



58 
 

 

2) Analisis regresi linier berganda 

Analisa regresi adalah salah satu analisis yang bertujuan 

untuk mengetahui pengaruh untuk variabel terhadap 

variabel lain.
85

 Analisa regresi linier berganda dapat 

menghitung besarnya pengaruh dua atau lebih variabel 

bebas terhadap satu variabel terikat, atau memprediksi 

variabel tergantung dengan menggunakan dua atau lebih 

variabel bebas. 

Persamaan regresinya adalah:  

Yi= a + β1X1i + β2X2i+e 

       Keterangan: 

 Y =  Kinerja Karyawan 

 X1 = Budaya Organisasi 

 X2 = Komitmen Organisasi 

 a = konstanta 

 β₁,β₂ = Koefisien Regresi 

3) Uji t (parsial) 

Uji t pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh 

pengaruh satu variabel penjelas atau independen secara 

individual dalam menerangkan variasi variabel dependen.
86

 

Dalam regresi linier berganda, hal ini perlu dilakukan 

karena tiap-tiap variabel independen memberi pengaruh 
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yang berbeda dalam suatu model. Dalam pengambilan 

keputusannya, dinyatakan dengan melihat nilai signifikan 

dan membandingkan taraf kesalahan (5%) atau 0,05 yang 

dipakai yakni jika sig.< 0,05. 

4) Uji F (simultan)  

Uji ini adalah uji yang digunakan untuk mengetahui 

pengaruh bersama-sama variabel bebas terhadap variabel 

terikat. Uji ini dilakukan untuk melihat apakah variabel 

independen (X1 dan X2) secara bersama-sama berpengaruh 

signifikan atau tidak berpengaruh signifikan terhadap 

variabel dependen (Y).
87

 Untuk melihat bagaimana 

pengaruh kedua variabel independen berpengaruh secara 

bersama-sama, maka dapat dilakukan dengan 

membandingkan nilai signifikansi dengan nilai tingkat 

kepercayaan 0,05. Jika nilai sig lebih kecil dari nilai derajat 

kepercayaan (sig. < 0,05), dan apabila nilai Fhitung > Ftabel 

berarti H0 ditolak.  

5) Uji Koefisien Determinasi 

Koefisien determinasi (R
2
) Pada intinya mengukur 

seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan 

variasi variabel dependen. Dalam output SPSS, koefisien 

determinasi terletak pada tabel model summery
b
 dan tertulis 
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R square. Namun, pada regresi linier berganda, sebaliknya 

menggunakan R Square, karena disesuaikan dengan jumlah 

variabel independen yang digunakan dalam penelitian.  

Koefisien Determinasi (R
2
) pada persamaan regresinya 

linier dapat dihitung dengan menggunakan rumus:
88

 

𝑅² =
SSR

SST
  

Dimana:  

R² = koefisien determinasi/ proporsi keragaman/ 

variabilitas total disekitar nilai tengah ӯ yang dapat 

dijelaskan oleh model regresi (biasanya dinyatakan dalam 

prosentase). 
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

A. Hasil Penelitian 

1. Profil BRI Syariah KC Madiun 

a. Sejarah berdirinya BRI Syariah 

Sejarah BRI Syariah berawal pada tanggal 19 Desember 

2007 saat PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk., mengakuisisi 

Bank Jasa Arta. Setelah mendapatkan ijin dari Bank Indonesia 

pada tanggal 16 Oktober 2008 melalui surat No: 

10/67/KEP/GBI/DpG/2008, PT. BRI Syariah kemudian secara 

resmi menjalankan kegiatan perbankan berdasarkan prinsip syariah 

pada tanggal 17 November 2008. Setelah sebelumnya sempat 

menjalankan kegiatan usaha bank secara konvensional.
89

 

Kegiatan usaha BRI Syariah semakin kokoh setelah 

ditandatangani Akta Pemisahan Unit Usaha Syariah PT. Bank 

Rakyat Indonesia (persero) Tbk., untuk melebur kedalam PT. BRI 

Syariah (proses spin off) pada tanggal 19 Desember 2008 yang 

berlaku efektif pada tanggal 1 Januari 2009. Penandatanganan yang 

bernilai strategis sebagai bentuk dukungan nyata induk perusahaan 

kepada kegiatan operasional BRI Syariah. 

Sejak tahun 2010 PT. BRI Syariah berhasil mendudukan 

diri sebagai bank syariah ketiga terbesar dari sisi aset di Indonesia. 
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PT. BRI Syariah terus mengembangkan berbagai strategi dan 

inisiatif untuk meningkatkan dan mengembangkan usaha 

perusahaan. Salah satunya yaitu dengan membangun kerjasama 

strategi dengan PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk.  

Bentuk pemanfaatan jaringan PT. Bank Rakyat Indonesia 

(Persero), Tbk. yaitu untuk membangun kantor layanan Syariah 

perusahaan yang berfokus pada kegiatan penghimpunan dana 

masyarakat. Pada tahun2013, PT. BRI Syariah merintis usaha 

dalam upaya meningkatkan status bank sebagai bank devisa untuk 

merealisasikan pada tahun 2014 sesuai izin Bank Indonesia No. 

15/2272/Dpbs.
90

 Kantor cabang BRI Syariah sekarisedenan 

Madiun terletak di Jl. Mohammad Husni Thamrin No. 3, Klegen, 

Oro-Oro Ombo, Madiun. 

b. Visi dan Misi BRI Syariah 

Visi:  

Menjadi Bank Ritel Modern Terkemuka Dengan Pelayanan 

Finansial Sesuai Kebutuhan Nasabah Dengan Jangkauan Termudah 

Untuk Kehidupan Lebih Bermakna. 

Misi: 

1) Memahami keragaman individu dan mengakomodasi 

beragam kebutuhan Finansial nasabah. 
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2) Menyediakan produk dan layanan yang mengedepankan 

etika sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. 

3) Menyediakan akses ternyaman melalui berbagai sarana 

kapanpun dan dimanapun. 

4) Memungkinkan setiap individu untuk meningkatkan 

kualitas hidup dan menghadirkan ketentraman fikiran.
91

 

c. Budaya Perusahaan 

Langkah penyatuan visi dan misi serta penanaman nilai-

nilai yang dikenal dengan 7 nilai inti budaya korporasi terus 

dilakukan melalui berbagai macam cara dan pendekatan.  7 nilai 

budaya yang meliputi : Profesional, Antusias, Penghargaan SDM, 

Tawakkal, Integritas, Berorientasi Bisnis, dan Kepuasan Pelanggan 

(PASTI OKE) telah disepakati bersama sebagai basis nilai-nilai 

yang melandasi dan mewarnai setiap kebijakan dan tindakan Bank 

dalam kegiatan operasional kesehariannya. Proses ini sebagai 

langkah untuk meningkatkan nilai dan kinerja perusahaan agar 

memberikan kontribusi yang optimal. 

1) Professional: kesungguhan dalam melakukan tugas sesuai 

dengan teknis dari etika yang telah ditentukan. 

2) Antusias : semangat atau dorongan untuk berperan aktif dan 

mendalam pada setiap aktivitas kerja. 
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3) Penghargaan terhadap SDM : Menempatkan dan menghargai 

karyawan sebagai modal utama perusahaan dengan 

menjalankan upaya-upaya yang optimal sejak perencanan, 

perekrutan, pengembangan dan pemberdayaan SDM yang 

berkualitas serta memperlakukannya baik sebagai individu 

maupun kelompok berdasarkan saling percaya, terbuka adil dan 

menghargai. 

4) Tawakkal : optimism yang diawali dengan doa yang sungguh-

sungguh, yang di manifestasi melalui upaya-upaya yang 

sungguh serta diakhiri dengan keinkhlasan atas hasil yang 

dicapai. 

5) Integritas : kesesuaian antara kata dan perbuatan dalam 

menerapkan etika kerja, nilai-nilai, kebijakan dan peraturan 

organisasi secara konsisten sehingga dapat dipercaya dan 

senantiasa memegang teguh profesi dan bisnis, meskipun 

dalam keadaan yang sulit untuk melakukannya. 

6) Berorientasi bisnis : tanggap terhadap perubahan dan peluang, 

selalu berfikir dan berbuat untuk menghasilkan nilai tambah 

dalam pekerjaannya. 

7) Kepuasan Pelanggan: memiliki kesadaran skap serta tindakan 

yang bertujuan memuaskan pelanggan eksternal dan internal 

dilingkungan perusahaan. 
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B. Hasil Pengujian Instrumen (Validitas dan Reliabilitas) 

1. Hasil Uji Validitas 

Uji validitas digunakan untuk mengetahui valid tidaknya suatu 

kuesioner dalam penelitian yaitu untuk mengetahui apakah suatu 

instrument alat ukur telah menjalanjan fungsi ukurnya.
92

 Uji validitas 

ini dilakukan dengan cara membandingkan nilai rhitung dengan rtabel 

dengan dilihat pada signifikan 0,05 dengan 2 sisi dan jumlah data (n) = 

30, maka diperoleh rtabel sebesar 0,361. Hasil untuk pengujian validitas 

untuk X1 dapat dilihat pada: 

Tabel 4.1 

Hasil Uji Validitas Variabel Budaya Organisasi 

 

Butir 

Pernyataan 

rhitung rtabel Keterangan 

X1.1 0,583 0,361 Valid 

X1.2 0,820 0,361 Valid 

X1.3 0,700 0,361 Valid 

X1.4 0,861 0,361 Valid 

X1.5 0,777 0,361 Valid 

X1.6 0,861 0,361 Valid 

X1.7 0,552 0,361 Valid 

X1.8 0,830 0,361 Valid 

X1.9 0,862 0,361 Valid 

X1.10 0,931 0,361 Valid 

X1.11 0,702 0,361 Valid 

X1.12 0,878 0,361 Valid 

X1.13 0,834 0,361 Valid 

X1.14 0,593 0,361 Valid 

    Sumber: Data Primer diolah SPSS 21, 2019 

Dari Tabel 4.1 terlihat bahwa hasil uji validitas untuk butir 

pernyataan variabel Budaya Organisasi  (X1) memiliki nilai rhitung 

                                                           
92

Tony Wijaya, Analisis Data Penelitian Menggunakan SPSS (Yogyakarta:Universitas 

Atma Jaya, 2009), 113. 
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diatas 0,361, sehingga dapat dikatakan bahwa butir pernyataan pada 

variabel X1 sudah valid. 

Tabel 4.2 

Hasil Uji Validitas Variabel Komitmen Organisasi 

Butir 

Pernyataan 

rhitung rtabel Keterangan 

X2.1 0,674 0,361 Valid 

X2.2 0,743 0,361 Valid 

X2.3 0,567 0,361 Valid 

X2.4 0,842 0,361 Valid 

X2.5 0,589 0,361 Valid 

X2.6 0,823 0,361 Valid 

    Sumber: Data Primer diolah SPSS 21, 2019 

 Dari tabel 4.2 diketahui bahwa butir pernyataan pada variabel 

Komitmen Organisasi (X2) memiliki nilai rhitung > rtabel sehingga butir 

pernyataan dapat dikatakan valid secara keseluruhan. 

Tabel 4.3 

Hasil Uji Validitas Variabel Kinerja Karyawan 

 

Butir 

Pernyataan 

rhitung rtabel Keterangan 

Y1 0,497 0,361 Valid 

Y2 0,790 0,361 Valid 

Y3 0,613 0,361 Valid 

Y4 0,779 0,361 Valid 

Y5 0,712 0,361 Valid 

Y6 0,565 0,361 Valid 

Y7 0,836 0,361 Valid 

Y8 0,558 0,361 Valid 

Y9 0,622 0,361 Valid 

Y10 0,657 0,361 Valid 

Y11 0,739 0,361 Valid 

Y12 0,461 0,361 Valid 

Y13 0,661 0,361 Valid 

Y14 0,503 0,361 Valid 

Y15 0,692 0,361 Valid 

        Sumber: Data Primer diolah SPSS 21, 2019 
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Dari tabel 4.3 diketahui bahwa hasil validitas untuk butir 

pernyataan variabel Kinerja Karyawan (Y) ada satu pernyataan yang 

tidak valid dengan nilai rhitung<rtabel yaitu pada butir Y5. Sehingga 

pernyataan tersebut harus dihilangkan dalam butir pernyataan. 

2. Hasil Uji Reliabilitas  

Uji reliabilitas digunakan untuk mengetahui konsistensi alat ukur, 

apakah alat ukur dapat diandalkan untuk digunakan lebih lanjut dalam 

penelitian. Suatu kuesioner dikatakan reliable atau handal jika jawaban 

seorang terhadap pernyataan adalah konsisten atau stabil dari waktu 

kewaktu.
93

 Hasil uji reliabilitas dalam penelitian ini menggunakan 

koefisian cronbach’s alpha,dimana menurut Ghozali bahwa instrument 

dikatakan reliable jika memiliki koefisien cronbach’s alpha sama 

dengan 0,60 atau lebih. Hasil uji reliabilitas data dapat dilihat pada 

Tabel 4.4 berikut ini: 

Tabel 4.4 

Hasil Uji Reliabilitas 

No. Variabel Penelitian Cronbach’s 

Alpha 

Keterangan 

1 Budaya Organisasi (X1) 0,944 Reliabel 

2 Komitmen Organisasi 

(X2) 

0,800 Reliabel 

3 Kinerja Karyawan (Y) 0,754 Reliabel 

 Sumber: Hasil olah data SPSS 21, 2019 

 

Berdasarkan Tabel 4.4, dapat dilihat bahwa nilai Cronbach’s Alpha 

untuk masing-masing variabel X1 (0,944), X2 (0,800), dan Y (0,754) 

                                                           
93

 Imam Ghazali, Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 21, 47. 
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lebih besar dari 0,60. Sehingga dapat disimpulkan bahwa semua item-

item pengukur variabel dari kuesioner reliabel yang berarti bahwa 

kuesioner yang digunakan dalam penelitian ini merupakan kuesioner 

yang handal. 

C. HASIL PENGUJIAN DESKRIPSI 

a. Hasil Pengujian Deskripsi Responden 

Dalam sub bab ini akan dijelaskan hal-hal yang berkaitan dengan 

hasil deskripsi responden yang telah menjadi sampel penelitian. 

a. Deskripsi Responden Berdasarkan Usia  

Tabel 4.5 

Profil Responden berdasarkan Usia 

No. Usia Frekuensi Presentase 

1 ≤ 20 Tahun 1 2,4% 

2 21-30 Tahun 24 57,1% 

3 31-40 Tahun 16 38,1 % 

4 ≥ 41 Tahun 1 2,4% 

 Total 42 100% 

Sumber: Data Primer diolah MS Excell, 2019 

 Berdasarkan tabel 4.5 menunjukkan bahwa responden usianya 21-

30 tahun sebanyak 24 orang dengan presentase 57,1%, usia 31-40 

Tahun sebanyak 16 orang dengan presentase 38,1%, usia ≤20 Tahun 

sebanyak 1 orang dengan presentase 2,4% dan usia ≥40 tahun 

sebanyak 1 orang dengan presentase 2,4%. Hal ini menunjukkan 
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bahwa usia yang paling dominan bekerja di Bank BRI Syariah KC 

Madiun adalah karyawan yang berusia 21-30 tahun dimana rentang 

usia tersebut masih sangat produktif dalam bekerja. 

b. Derkriptif Responden Berdasarkan Jenis Kelamin 

Tabel 4.6 

Profil Responden Berdasarkan Jenis Kelamin 

No. Jenis Kelamin Frekuensi Presentase 

1 Laki-laki 31 73,8  

2 Perempuan 11 26,2 

 Total 42 100,0 

   Sumber Data Primer diolah MS Excell, 2019 

Tabel 4.6 menunjukkan bahwa jenis kelamin perempuan 

berjumlah 11 orang dengan presentase 26,2 % sedangkan untuk jenis 

kelamin laki-laki berjumlah 31 orang dengan presentase 73,8%. Hal ini 

dapat diketahui bahwa karyawan yang bekerja di Bank BRI Syariah 

Madiun di dominasi oleh karyawan yang berjenis kelamin laki-laki. 

c. Deskripsi Responden Berdasarkan Pendidikan Terakhir 

Tabel 4.7 

Profil Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan 

No. Tingkat Pendidikan Frekuensi Presentase 

1 Sekolah Menengah 

Atas 

6 14,3 % 

2 Diploma 3 7,1 % 

3 Sarjana (S1) 33 78,6 % 

4 Pasca Sarjana (S2) 0 0% 

 Total 42 100 % 

          Sumber : Data Primer diolah MS Excel, 2019 
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Pada Tabel 4.7 menunjukkan bahwa sebagian besar tingkat 

pendidikan responden adalah S1 dengan jumlah responden 

sebanyak 33 orang dengan presentase 78,6 %, SMA (Sekolah 

Menengah Atas) sebanyak 6 orang dengan presentase 14,3 %, 

Diploma 3 orang dengan presentase 7,1 %, dan untuk pascasarjana 

yaitu 0 %. Sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa sebagian 

besar karyawan yang menjadi objek penelitian pada PT. Bank BRI 

Syariah KC Madiun , adalah lulusan Sarjana Strata 1 (S1).  

d. Karakteristik Responden berdasarkan lama masa kerja 

Tabel 4.8 

Profil Responden Berdasarkan Masa Kerja 

No. Masa Kerja Frekuesi Presentase 

1 Kurang dari 1 tahun 3 7,1 

2 1-5 tahun 31 73,8 

3 5-10 tahun 8 19,1 

 Total  42 100,0 

                  Sumber : Data Primer diolah MS Excel, 2019 

Dari tabel 4.8 dapat diketahui bahwa sebagian masa kerja atau 

lama bekerja karyawan di Bank BRI Syariah KC Madiun dengan 

masa kerja 1-5 tahun  dengan jumlah responden sebanyak 31 orang 

atau 73,8 %, untuk masa kerja 5-10 tahun sebanyak 8 orang atau 

19,1 %. Dan sisanya sebanyak 3 orang atau 7,1 % dengan masa 

kerja kurang dari 1 tahun.  
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b. Hasil Pengujian Deskripsi Data Penelitian 

Untuk melihat tanggapan responden terhadap indikator-

indikator variabel Budaya Organisasi (X1) dan Komitmen Organisasi 

(X2) dapat dilihat berdasarkan nilai presentase dan rata-rata skor yang 

diberikan melalui uraian sebagai berikut: 

a. Deskripsi Variabel Budaya Organisasi (X1) 

Tabel 4.9 

Tanggapan Responden mengenai Budaya Organisasi (X1) 

Indikator SS S KS TS STS Skor 

F % F % F % F % F % 

X1.1 23 54,8 19 45,2 0 0,0 0 0,0 0 0,0 100% 

X1.2 0 0,0 3 7,1 16 38,1 18 42,9 5 11,9 100% 

X1.3 22 52,4 19 45,2 1 2,4 0 0,0 0 0,0 100% 

X1.4 0 0,0 1 2,1 16 38,1 17 40,5 8 19,0 100% 

X1.5 8 19,0 33 78,6 0 0,0 1 2,4 0 0,0 100% 

X1.6 0 0,0 3 7,1 15 35,7 22 52,4 2 4,8 100% 

X1.7 8 19,0 29 69,0 4 9,5 1 2,4 0 0,0 100% 

X1.8 0 0,0 2 4,8 16 38,1 22 52,4 2 4,8 100% 

X1.9 12 28,6 29 69,0 1 2,4 0 0,0 0 0,0 100% 

X1.10 0 0,0 3 7,1 10 23,8 26 61,9 3 7,1 100% 

X1.11 9 21,4 29 69,0 4 9,5 0 0,0 0 0,0 100% 

X1.12 0 0,0 2 4,8 15 35,7 21 50,0 4 9,5 100% 

X1.13 12 28,6 28 66,7 2 4,0 0 0,0 0 0,0 100% 

X1.14 0 0,0 2 4,8 12 28,6 25 59,5 3 7,1 100% 

  Sumber: Data Primer diolah SPSS 21,2019 

Berdasarkan tabel 4.9 dapat disimpulkan : 

1) Pada pernyataan pertama, sebesar 23 orang (54,8%) menyatakan sangat 

setuju, bahwa perusahaan selalu menetapkan target pada setiap hasil 
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pekerjaan. Sedangkan 19 orang (45,2%) menyatakan setuju dengan 

pernyataan tersebut. 

2) Pada pernyataan kedua, sebanyak 18 orang (42,9%)  menyatakan tidak 

setuju dengan pernyataan tentang perusahaan kurang responsive terhadap 

permasalahan karyawan. 16 orang (38,1%) menyatakan kurang setuju 

dengan pernyataan tersebut,5 (11,9%) orang menyatakan sangat tidak 

setuju, sedangkan 3 orang lainnya (7,1%) menyatakan setuju. 

3) Pada pernyataan ketiga, sebanyak 22 orang (52,4%) menyatakan setuju 

dengan pernyataan bahwa perusahaan memberikan apresiasi atas kinerja 

dan prestasi karyawan.. Sebanyak 19 orang (45,2%) memilih setuju, 

sedangkan 1 orang (2,4%) menyatakan kurang setuju dengan pernyataan 

tersebut. 

4) Pernyataan keempat sebanyak 17 orang menyatakan tidak setuju dengan 

presentase 40,5% , 16 orang dengan presentase 38,1 % menyatakan kurang 

setuju, 8 orang dengan presentase 19% menyatakan sangat tidak setuju, 

dan 1 orang dengan presentase 2,1 % menyatakan setuju. 

5) Pernyataan kelima yaitu perusahaan mempertimbangkan kepentingan dan 

kemajuan perusahaan serta karyawannya, sebanyak 33 orang atau dengan 

presentase 78,6% menyatakan setuju, 8 orang (19%) menyatakan sangat 

setuju, dan 1 orang (2,4%) menyatakan tidak setuju. 

6) Sebanyak 22 orang (52,4%) menyatakan tidak setuju dengan pernyataan 

bahwa perusahaan kurang mempertimbangkan kepentingan dan kemajuan 

perusahaan serta karyawannya. 15 orang (35,7%) menyatakan kurang 
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setuju. 3 orang (7,1%) menyatakan tidak setuju dan 2 orang (4,8%) 

menyatakan sangat tidak setuju. 

7) Pernyataan ketujuh sebanyak 29 orang (69%) menyatakan setuju dengan 

pernyataan perusahaan menekankan kerja tim daripada individu. 8 orang 

(19%) menyatakan sangat setuju. 4 orang (9,5%) menyatakan kurang 

setuju. Dan 1 orang (2,4%) menyatakan sangat tidak setuju. 

8) Pernyataan kedelapan sebanyak 22 orang dengan presentase 52,4% 

menyatakan tidak setuju dengan pernyataan kerja individu lebih 

diutamakan tanpa mempertimbangkan kepentingan bersama. 16 orang 

(38,1%) menyatakan kurang setuju. 2 orang (4,8%) setuju dan 2 orang lagi 

(4,8) sangat tidak setuju. 

9) Pernyataan kesembilan sebanyak 29 (69%) orang memilih setuju dengan 

pernyataan bahwa perusahaan selalu mendorong karyawannya bekerja 

dengan semangat. 12 orang (28,6%) memilih sangat setuju. 1 orang (2,4%) 

memilih kurang setuju. 

10) Pernyataan kesepuluh sebanyak 26 orang (61,9%) menyatakan tidak setuju 

dengan perusahaan kurang memperhatikan bagaimana karyawannya 

bekerja. 10 orang (23,8%) menyatakan kurang setuju. 3 orang (7,1%) 

setuju dan 3 orang (7,1%) sangat tidak setuju. 

11) Pernyataan kesebelas 29 orang (69%) memilih setuju dengan pernyataan 

perusahaan selalu memperhatikan kesejahteraan karyawannya. 9 orang 

(21,4%) menyatakan sangat setuju. 4 orang (9,5%) kurang setuju. 
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12) Pernyataan keduabelas 21 orang (50%) menyatakan tidak setuju dengan 

pernyataan yaitu kesejahteraan karyawan kurang berjalan sesuai harapan. 

15 orang (35,7%) kurang setuju. 4 orang (9,5%) sangat tidak setuju. Dan 2 

orang (4,8%) memilih setuju. 

13) Pernyataan ketigabelas sebanyak 28 orang (66,7%) menyatakan setuju 

dengan pernyataan bahwa perusahaan mendorong karyawannya untuk 

bersikap inovatif. 12 orang (28,6%) memilih sangat setuju. 2 orang (4%) 

menyatakan kurang setuju. 

14) Pernyataan keempatbelas sebanyak 25 orang (59,5%) menyatakan tidak 

setuju dengan pernyataan karyawan dipercaya dalam mengambil resiko 

tanpa mempertimbangkan keadaan perusahaan. 12 orang (28,6%) 

menyatakan kurang setuju. 3 orang (7,1%) sangat tidak setuju. 2 orang 

(4,8%) menyatakan setuju. 

b. Deskripsi Variabel Komitmen Organisasi (X2) 

Tabel 4.10 

Tanggapan Responden mengenai Komitmen Organisasi (X2) 

Indikator SS S KS TS STS Skor 

F % F % F % F % F % 

X2.1 13 31,0 28 66,7 1 2,4 0 0,0 0 0,0 100% 

X2.2 0 0,0 1 2,4 12 28.6 21 50,0 8 19,0 100% 

X2.3 8 19,0 23 54,8 9 21,4 2 4,8 0 0,0 100% 

X2.4 0 0,0 3 7,1 16 38,1 20 47,6 3 7,1 100% 

X2.5 13 31,0 27 64,3 2 4,8 0 0,0 0 0,0 100% 

X2.6 0 0,0 2 4,8 15 35,7 18 42,9 7 16,7 100% 

  Sumber: Data Primer diolah SPSS 21, 2019 
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Berdasarkan tabel 4.10 dapat disimpulkan: 

1. Pernyataan pertama, sebanyak 28 orang (66,7%) menyatakan setuju 

dengan pernyataan “Saya senang untuk mengembangkan karir saya 

diorganisasi ini”. 13 orang (31%) menyatakan sangat setuju dan 1 orang 

(2,4%) menyatakan kurang setuju. 

2. Pernyataan kedua sebanyak 21 orang (50%) menyatakan tidak setuju 

dengan pernyataan kedua bahwa “saya merasa bekerja diorganisasi ini 

kurang membawa manfaat bagi saya”. 12 orang (28,6%) kurang setuju. 8 

orang (19%) memilih sangat tidak setuju. 

3. Pernyataan ketiga, sebanyak 23 orang atau 54,8 % menyatakan setuju 

dengan pernyataan berat bagi saya untuk keluar dari organisasi ini 

meskipun saya menginginkannya.  9 orang (21,4%) menyatakan tidak 

setuju, 8 orang (19%) sangat setuju. 2 orang tidak setuju dan 1 orang 

(2,4%) setuju. 

4. Pernyataan keempat, sebanyak 20 orang (47,6%) menyatakan tidak setuju 

dengan pernyataan “mudah bagi saya untuk melepas pekerjaan saya 

diorganisasi ini”. 16 orang (38,1%) menyatakan kurang setuju. 3 orang 

(7,1%) setuju dan 3 orang (7,1%) sangat tidak setuju. 

5. Peryataan kelima, sebanyak 27 orang (64,3%) menyatakan setuju dengan 

pernyataan” saya meyakini kesetiaan pada satu organisasi adalah hal yang 

penting”. 13 orang (31%) memilih sangat setuju dan 2 orang (4,8%) 

memilih kurang setuju. 
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6. Pernyataan keenam sebanyak 18 orang (42,9%) menyatakan tidak setuju 

dengan pernyataan “organisasi ini dapat saya tinggalkan sewaktu-waktu”. 

15 orang (35,7%) memilih kurang setuju. 2 orang (4,8%) setuju dan 7 

orang (16,7%) memilih sangat tidak setuju. 

c. Deskripsi Variabel Kinerja Karyawan (Y) 

Tabel 4.11 

Tanggapan Responden mengenai Kinerja Karyawan (Y) 

Indikator SS S KS TS STS Skor 

F % F % F % F % F % 

Y.1 6 14,3 35 83,3 1 2,4 0 0,0 0 0,0 100% 

Y.2 1 2,4 0 0,0 17 40,5 23 54,8 1 2,4 100% 

Y.3 2 4,8 36 85,7 2 4,8 0 0,0 1 2,4 100% 

Y.4 0 0,0 1 2,4 16 38,1 23 54,8 2 4,8 100% 

Y.5 2 4,8 2 4,8 8 19,0 19 45,2 11 26,2 100% 

Y.6 7 16,7 33 78,6 2 4,6 0 0,0 0 0,0 100% 

Y.7 0 0,0 0 0,0 15 35,7 26 61,9 1 2,4 100% 

Y.8 7 16,7 30 71,4 5 11,9 0 0,0 0 0,0 100% 

Y.9 0 0,0 4 9,5 21 50,0 17 40,5 0 0,0 100% 

Y.10 13 36,0 28 66,7 1 2,4 0 0,0 0 0,0 100% 

Y.11 0 0,0 1 2,4 13 31,0 27 64,3 1 2,4 100% 

Y.12 5 11,9 36 85,7 1 2,4 0 0,0 0 0,0 100% 

Y.13 0 0,0 0 0,0 9 21,4 31 73,8 2 4,8 100% 

Y.14 12 28,6 30 71,4 0 0,0 0 0,0 0 0,0 100% 

Y.15 0 0,0 0 0,0 10 23,8 25 59,5 7 16,3 100% 

  Sumber: Data Primer diolah SPSS 21,2019 
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Berdasarkan tabel 4.12 dapat disimpulkan bahwa: 

1. Pernyataan pertama sebanyak 35 orang (83,3%) setuju dengan pernyataan 

bahwa “saya mampu menyelesaikan semua pekerjaan dengan tepat waktu. 

6 orang (14,3%) memilih sangat setuju. Dan 1 orang (2,4%) kurang setuju. 

2. Pernyataan kedua sebanyak 23 orang (54,8%) tidak setuju dengan 

pernyataan “ saya sering terlambat menyelesaikan tugas saya”. 17 orang 

(40,5%) kurang setuju. 1 orang menyatakan sangat setuju dan 1 orang 

(2,4%) memilih sangat tidak setuju. 

3. Pernyataan ketiga, 36 orang (85,7%) menyatakan setuju dengan 

pernyataan bahwa “dalam satu hari, saya mampu menyelesaikan beberapa 

pekerjaan hingga tuntas. 2 orang (4,8%) menyatakan sangat setuju. 2 

orang (4,8%) menyatakan kurang setuju dan 1 orang (2,4%) memilih 

sangat tidak setuju. 

4. Pernyataan keempat 23 orang (54,8%) menyatakan tidak setuju dengan 

pernyataan “saya sering merasa kesulitan untuk menyelesaikan pekerjaan 

hingga tuntas. 16 orang (38,1%) menyatakan kurang setuju. 2 orang 

(4,8%) sangat tidak setuju. 1 orang (2,4%) setuju. 

5. Pernyataan kelima, sebanyak 19 orang (45,2%) menyatakan tidak setuju 

dengan pernyataan “terlambat rapat kerja adalah hal yang biasa. 11 orang 

(26,2%) menyatakan sangat tidak setuju. 8 orang (19%) kurang setuju. 2 

orang (4,8%) setuju dan 2 orang (4,8%) sangat setuju. 

6. Pernyataan keenam, sebanyak 33 orang (78,6%) memilih setuju dengan 

pernyataan”saya mampu mengambil inisiatif untuk menyelesaikan 
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masalah dlam pekerjaan. 7 orang (16,7%) menyatakan sangat setuju. Dan 

2 orang (4,8%) memilih kurang setuju. 

7. Pernyataan ketujuh, sebanyak 26 orang (61,9%) memilih tidak setuju 

dengan pernyataan “saya merasa ragu ketika mengambil inisiatif dalam 

menyelesaikan pekerjaan. 15 orang (35,7%)  memilih kurang setuju. Dan 1 

orang (2,4%) memilih sangat tidak setuju. 

8. Pernyataan kedelapan, sebanyak 30 orang (71,4%) menyatakan setuju 

dengan pernyataan “saya senang menyelesaikan pekerjaan secara bersama-

sama. 7 orang (16,7%) memilih sangat setuju”. 5 orang (11,9%) memilih 

kurang setuju. 

9. Pernyataan kesembilan, sebanyak 21 orang (50%) menyatakan kurang 

setuju dengan pernyataan “saya lebih suka bekerja sendirian dari pada 

dengan tim. 17 orang (40,5%) memilih tidak setuju. 4 orang (9,5%) 

memilih setuju. 

10. Pernyataan kesepuluh, sebanyak 28 orang (66,7%) memilih setuju dengan 

pernyataan bahwa”saya mampu beradaptasi dengan baik terhadap 

lingkungan dan rekan kerja baru”. 13 orang (36%) memilih sangat setuju 

dan 1 orang 2,4% kurang setuju. 

11. Pernyataan kesebelas, sebanyak 27 orang (64,3%) memilih tidak setuju 

dengan pernyataan bahwa “ saya butuh waktu yang lama untuk beradaptasi 

dengan lingkungan dan rekan kerja yang baru”. 13 orang (31%) memilih 

kurang setuju. 1 orang (2,4%) setuju. 1 orang (2,4%) sangat tidak setuju. 
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12. Pernyataan keduabelas, sebanyak 36 orang (85%) memilih setuju dengan 

pernyataan”saya biasa bersabar dalam menghadapi klien”. 5 orang 

(11,9%) sangat setuju dan 1 orang (2,4%) memilih kurang setuju. 

13. Pernyataan ketigabelas, sebanyak 31 orang (73,8%) memilih tidak setuju 

dengan pernyataan” saya kurang bersabar dalam menghadapi klien”. 9 

orang (21,4%) memilih kurang setuju. 2 orang (4,8%) memilih sangat 

setuju. 

14. Pernyataan keempat belas, sebanyak 30 orang (71,4%) memilih setuju 

dengan pernyataan”saya biasa member laporan pekerjaan apa adanya 

sesuai dengan apa yang telah saya lakukan”. 12 orang (28,6%) memilih 

sangat setuju. 

15. Pernyataan kelima belas, sebanyak 25 orang (59,5%) menyatakan tidak 

setuju dengan pernyataan “saya sering memberikan laporan yang tidak 

sesuai dengan apa yang saya lakukan”. 10 orang (23,8%) menyatakan 

kurang setuju dan 7 orang (16,3%) menyatakan sangat tidak setuju. 

D. Hasil Pengujian Hipotesis 

1. Uji Asumsi Klasik 

a. Uji Normalitas 

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam 

model regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki 

distribusi normal.
94

 Uji normalitas mrupakan uji kenormalan 

distribusi (pola data). Dengan demikian, uji normalitas 
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 Imam Ghazali, Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 21, 139. 
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mengansumsikan bahwa, data tiap variabel berasal dari populasi 

yang berdistribusi normal. 

Hasil uji normalitas dalam penelitian ini dengan 

Kolmogorov-Smirnov. Jika nilai sig. lebih besar dari 0,05 maka 

data berdistribusi normal dan bisa dilanjutkan dengan uji 

selanjutnya. 

Tabel 4.12 

Hasil Uji Normalitas 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

 Unstandardized 

Residual 

N 42 

Normal 

Parameters
a,b

 

Mean .0000000 

Std. Deviation 3.44203855 

Most Extreme 

Differences 

Absolute .075 

Positive .075 

Negative -.055 

Kolmogorov-Smirnov Z .483 

Asymp. Sig. (2-tailed) .974 

a. Test distribution is Normal. 

b. Calculated from data. 

Sumber:Data Primer diolah SPSS 21, 2019 

Analisis data hasil output: 

1) Uji normalitas data digunakan hipotesis sebagai berikut: 

H0 : Data berdistribusi normal 

H1 : Data tidak berdistribusi normal 

2) Kriteria Penerimaan H0 

H0 diterima jika nilai sig (2-tailed) > 5%. 

Data tabel diperoleh nilai sig = 0,974 > 0,05 maka H0 diterima. 

Hal ini berarti eror berdistribusi normal. 
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b. Uji Multikolinearitas 

 

Uji multikolinearitas dimaksudkan untuk menguji apakah 

model regresi ditemukan korelasi antara variabel bebas 

(independen).
95

 Apabila terjadi korelasi antara variabel bebas, 

maka terdapat problem multikolinearitas pada model regresi 

tersebut. multikolinearitas dapat dilihat dari nilai tolerance dan 

variance inflation (VIF). Jika VIF  > 0,10 maka terjadi 

multikolinearitas. Hasil pengujian multikolinearitas selengkapnya 

dapat dilihat pada Tabel 4.13. 

Tabel 4.13 

Hasil Uji Multikolinearitas 

Coefficients
a
 

Model Unstandardized 
Coefficients 

Standardize
d 

Coefficients 

t Sig. Collinearity 
Statistics 

B Std. 
Error 

Beta Toleranc
e 

VIF 

1 

(Constant) 29.534 6.122  4.824 .000   

BUDAYA 
ORGANISA
SI 

.323 .152 .372 2.127 .040 .521 1.919 

KOMITMEN 
ORGANISA
SI 

.468 .276 .297 1.696 .098 .521 1.919 

a. Dependent Variable: KINERJA KARYAWAN 

       Sumber : Data primer diolah SPSS 21, 2019 

 

  Berdasarkan tabel 4.13 tersebut dapat disimpulkan: 

1) Nilai tolerance dari variabel Budaya Organisasi dan Komitmen 

Organisasi yaitu: 0,521 > 0,10. Hal ini menunjukkan tidak terjadi 

multikolinearitas antar variabel independen dalam model regresi. 
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2) Nilai VIF dari variabel budaya organisasi dan komitmen organisasi 

yaitu 1,919 < 10. Hal ini menunjukkan tidak terjadi 

multikolineritas antar variabel independen dalam model regresi. 

c. Uji Heterokedastisitas 

Model regresi selain harus berdistribusi normal dan tidak 

mengandung multikolinearitas juga harus memenuhi syarat tidak 

adanya heterokedastisitas.  Uji heterokedastisitas bertujuan untuk 

menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan 

variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain.
96

 

Uji heterokedastisitas dapat dilakukan dengan uji Glejser. 

Uji Glejser yaitu pengujian dengan meregresikan nilai absolute 

residual terhadap variabel independen. 

Output dari uji Glejser dapat dilihat pada tabel di 4.14: 

Tabel 4.14 

Hasil Uji Heterokedastisitas 

Coefficients
a
 

Model Unstandardized 
Coefficients 

Standardiz
ed 

Coefficients 

T Sig. 

B Std. Error Beta 

1 

(Constant) 5.857 3.273  1.789 .081 

BUDAYA 
ORGANISASI 

.041 .081 .107 .499 .620 

KOMITMEN 
ORGANISASI 

-.224 .147 -.325 -1.517 .137 

Sumber: Data Primer diolah SPSS 21, 2019 
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Berdasarkan Tabel 4.14 diketahui bahwa variabel Budaya 

organisasi memiliki nilai signifikan sebesar 0,620 > 0,05 dan variabel 

komitmen organisasi memiliki nilai signifikan sebesar 0,137 > 0,05. 

Sehingga dapat disimpulkan model regresi tidak mengandung adanya 

heterokedastisitas. 

d. Uji Autokorelasi 

Uji autokorelasi bertujuan untuk menguji tentang ada 

tidaknya korelasi antara kesalahan penganggu pada periode t 

dengan periode t-1 pada persamaan regresi linier. Salah satu cara 

untuk mendeteksi autokorelasi adalah dengan Uji Durbin Watson.
97

 

Untuk melihat terjadi atau tidaknya autokorelasi dalam suatu 

model regresi dapat dilihat pada tabel 4.15: 

Tabel 4.15 

Hasil Uji Autokorelasi 

Model Summary
b
 

Model R R Square Adjusted R 

Square 

Std. Error of 

the Estimate 

Durbin-Watson 

1 .616
a
 .379 .347 3.52919 2.053 

a. Predictors: (Constant), KOMITMEN ORGANISASI, BUDAYA ORGANISASI 

b. Dependent Variable: KINERJA KARYAWAN 

                 Sumber: Data Primer diolah SPSS 21, 2019 

Diketahui bahwa K= 2, n= 42 maka diperoleh dl= 1,407, dan 

du=1,606. Maka du < d < (4-du). Berdasarkan tabel 4.15, dw= 2,053 

maka diperoleh 1,606 < 2,053< (4-1,606). Sehingga 1,606 < 2,053< 

2,394. Jadi dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi autokorelasi. 

 

                                                           
97

 Tony Wijaya, Aplikasi Data Penelitian Menggunakan SPSS, 122. 
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e. Uji Linearitas 

Uji linearitas digunakan untuk melihat apakah spesifikasi 

model yang digunakan sudah benar atau tidak.
98

 

Tabel 4.16 

Hasil Uji Linearitas Budaya Organisasi (X1) 
ANOVA Table 

 Sum of 
Squares 

Df Mean 
Square 

F Sig. 

KINERJA 
KARYAWAN 
* BUDAYA 
ORGANISAS
I 

Between 
Groups 

(Combined) 448.136 16 28.008 2.097 .047 

Linearity 
260.520 1 260.520 19.50

1 
.000 

Deviation 
from 
Linearity 

187.616 15 12.508 .936 .540 

Within Groups 333.983 25 13.359   

Total 782.119 41    

        Sumber: Data Primer diolah SPSS 21,2019  

 

Berdasarkan tabel 4.16 dapat disimpulkan bahwa nilai 

signifikan untuk variabel budaya organisasi adalah deviation from 

linearity 0,540 > 0,05. Maka hal ini dapat disimpulkan bahwa ada 

hubungan linier antara variabel budaya organisasi dengan kinerja 

karyawan. 

Tabel 4.17 

Hasil Uji Linearitas Komitmen Organisasi (X2) 

 

ANOVA Table 

 Sum of 
Squares 

Df Mean 
Square 

F Sig. 

KINERJA 
KARYAWAN * 
KOMITMEN 
ORGANISASI 

Between 
Groups 

(Combine
d) 

362.827 11 32.984 2.360 .031 

Linearity 
239.993 1 239.993 17.17

1 
.000 

Deviation 
from 
Linearity 

122.835 10 12.283 .879 .562 

Within Groups 419.292 30 13.976   

Total 782.119 41    

    Sumber: Data Primer diolah SPSS 21, 2019 
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Berdasarkan tabel 4.17 dapat disimpulkan bahwa nilai signifikan 

yaitu variabel komitmen organisasi diperoleh nilai deviation from 

linearity sig 0,562 > 0,05. Maka hal ini dapat disimpulkan bahwa ada 

hubungan linier secara signifikan antara variabel komitmen organisasi 

dengan kinerja karyawan. 

2. Hasil Uji Hipotesis 

 

Pengujian Hipotesis yang dilakukan pada penelitian ini bertujuan 

untuk mengetahui bagaimana pengaruh variabel independen terhadap 

variabel dependen. Pengujian hipotesis ini terdiri atas koefisien 

determinasi, uji hipotesis secara parsial (uji t) dan uji hipotesis secara 

simultan (uji F). Adapun hasil dari pengujian tersebut dapat dijelaskan 

sebagai berikut: 

a. Analisis Regresi Linier Sederhana 

1) Model Regresi 

Analisis regresi linier sederhana digunakan untuk 

mengetahui pengaruh secara parsial dari masing-masing 

variabel yaitu X1 terhadap Y dan X2 terhadap Y. Pada analisis 

regresi linier sederhana dapat diketahui seberapa besar 

pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. 

Dari uji ini diperoleh hasil uji analisis regresi sederhana dapat 

dilihat dari tabel  4.18. Adapun pembahasannya adalah sebagai 

berikut: 
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Tabel 4.18 

Hasil Uji Regresi Linier Sederhana Budaya Organisasi (X1) 

Coefficients
a
 

Model Unstandardized 
Coefficients 

Standardize
d 

Coefficients 

T Sig. 

B Std. Error Beta 

1 

(Constant) 30.694 6.225  4.931 .000 

BUDAYA 
ORGANISASI 

.501 .112 .577 4.470 .000 

a. Dependent Variable: KINERJA KARYAWAN 

        Sumber: Data Primer Di olah SPSS 21, 2019. 

Berdasarkan tabel coefficients (a) menunjukkan bahwa model 

persamaan regresi untuk memperkirakan kinerja karyawan yang 

dipengaruhi oleh budaya organisasi adalah: 

Y = 30,694 + 0,501 

Dimana Y adalah kinerja karyawan sedangkan X adalah budaya 

organisasi. 

Dari persamaan diatas dapat ditarik kesimpulan, yaitu: 

(a) Bila ada penambahan 1 unit dari kinerja karyawan maka aka 

nada peningkatan budaya organisasi sebesar 0,501 

(b) Koefisien regresi b= 0,501 mengindikasikan besaran 

penambahan kinerja karyawan untuk setiap pertambahan 

budaya organisasi. 

(c) Nilai signifikansi pada budaya organisasi memiliki nila sig. 

0,000 < 0,05 sehingga budaya organisasi berpengaruh secara 

signifikan terhadap kinerja karyawan. 
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Tabel 4.19 

Hasil Analisis Regresi Sederhana Komitmen Organisasi 

(X2) 

 
Coefficients

a
 

Model Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

t Sig. 

B Std. Error Beta 

1 

(Constant) 37.832 4.922  7.686 .000 

KOMITMEN 
ORGANISASI 

.874 .208 .554 4.208 .000 

a. Dependent Variable: KINERJA KARYAWAN 

        Sumber: Data Primer diolah SPSS 21, 2019 

 

Y= 37,832 + 0,874 

Dimana Y adalah kinerja karyawan sedangkan X adalah komitmen 

organisasi. 

Dari persamaan diatas dapat ditarik kesimpulan, yaitu: 

(a) Bila ada penambahan 1 unit dari kinerja karyawan maka aka 

nada peningkatan komitmen organisasi sebesar 0,874. 

(b) Koefisien regresi b= 0,874 mengindikasikan besaran 

penambahan kinerja karyawan untuk setiap pertambahan 

komitmen organisasi. 

(c) Nilai signifikansi pada komitmen organisasi memiliki nila sig. 

0,000 < 0,05 sehingga komitmen organisasi berpengaruh 

secara signifikan terhadap kinerja karyawan. 
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2) Koefisien Determinasi 

Tabel 4.20 

Koefisian Determinasi Budaya Organisasi (X1) 

Model Summary
b
 

Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the 

Estimate 

1 .577
a
 .333 .316 3.61109 

a. Predictors: (Constant), BUDAYA ORGANISASI 

b. Dependent Variable: KINERJA KARYAWAN 

       Sumber : Data Primer diolah SPSS 21, 2019 

Tabel 4.20 menunjukkan koefisien determinasi R square. Dari 

tabel diatas diketahui bahwa nilai R Square sebesar  0,333 dengan 

presentase 33,3 %. Hal ini menujukkan bahwa budaya organisasi 

memiliki hubungan yang signifikan terhadap kinerja karyawan. R 

square menjelaskan seberapa besar variabel dependen yang 

dijelaskan oleh variabel X. Hal ini berarti bahwa variabel budaya 

organisasi (X1) memiliki pengaruh sebesar 33,3 % terhadap kinerja 

karyawan (Y). Sedangkan sisanya yaitu 66,7% dipengaruhi oleh 

variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini: 

Tabel 4.21 

Koefisien Determinasi Komitmen Organisasi  (X2) 

                                          Model Summary
b
 

Model R R Square Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 .554
a
 .307 .290 3.68146 

a. Predictors: (Constant), KOMITMEN ORGANISASI 

b. Dependent Variable: KINERJA KARYAWAN 

                     Sumber: Data Primer diolah SPSS 21, 2019. 

Tabel 4.21 menunjukkan koefisien koefisien determinasi R 

square. Dari tabel diatas diketahui bahwa nilai R Square sebesar  
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0,307 dengan presentase 30,7%. R square menjelaskan seberapa 

besar variabel dependen yang dijelaskan oleh variabel X. Hal ini 

berarti bahwa variabel komitmen organisasi (X2) memiliki 

pengaruh sebesar 30,7 % terhadap kinerja karyawan (Y). 

Sedangkan sisanya yaitu 69,3% dipengaruhi oleh variabel lain 

yang tidak diteliti dalam penelitian ini. 

b. Analisis Regresi Linier Berganda 

Analisis regresi linier berganda digunakan untuk mencari pola 

hubungan antara satu variabel terikat (dependen) yaitu kinerja 

karyawan dengan variabel bebas (independen) yaitu budaya dan 

komitmen organisasi.
99

 

Tabel 4.22 

Hasil Uji Regresi Linier Berganda 

Coefficients
a
 

Model Unstandardized Coefficients Standardized 
Coefficients 

T Sig. 

B Std. Error Beta 

1 

(Constant) 29.534 6.122  4.824 .000 

BUDAYA 
ORGANISASI 

.323 .152 .372 2.127 .040 

KOMITMEN 
ORGANISASI 

.468 .276 .297 1.696 .098 

a. Dependent Variable: KINERJA KARYAWAN 

 Sumber: Data Primer diolah SPSS 21, 2019 

 

Berdasarkan tabel coefficients diperoleh model regresi linier 

berganda sebagai berikut: 

Y = 29,534+ 0,323 X1 + 0,468X2 
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Berdasarkan hasil persamaan regresi tersebut, menunjukkan bahwa 

variabel independen, yaitu budaya organisasi (X1) dan komitmen 

organisasi (X2) memiliki hubungan positif terhadap variabel dependen, 

yaitu kinerja karayawan (Y) yang ditunjukkan dengan koefisien 

variabel yang bertanda positif.  

Persamaan regresi diatas dapat dijelaskan sebagai berikut: 

1) Nilai konstanta bernilai positif sebesar 29,534. Hal ini 

menunjukkan bahwa apabila variabel budaya dan komitmen 

organisasi jika dianggap konstan atau tetap (0), maka tingkat 

kinerja karyawan sebesar 29,534. 

2) Nilai koefisien regresi variabel budaya organisasi bernilai positif 

sebesar 0,323. Hal ini berarti jika variabel budaya organisasi 

ditingkatkan satu satuan dengan catatan variabel komitmen 

organisasi dianggap konstan, maka akan meningkatkan tingkat 

kinerja karyawan pada Bank BRI Syariah KC Madiun sebesar 

0,323. Artinya variabel budaya organisasi berpengaruh terhadap 

kinerja karyawan sebesar 32,3 %. 

3) Nilai koefisien regresi variabel komitmen organisasi bernilai 

positif sebesar 0,468. Hal ini berarti jika variabel komitmen 

organisasi ditingkatkan satu satuan dengan catatan variabel budaya 

organisasi dianggap konstan, maka akan meningkatkan tingkat 

kinerja karyawan pada Bank BRI Syariah KC Madiun sebesar 
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0,468. Artinya variabel komitmen organisasi berpengaruh terhadap 

kinerja karyawan sebesar 46,8 %. 

c. Uji Parsial (t) 

Uji ini digunakan untuk menentukan seberapa jauh pengaruh satu 

variabel penjelas atau independen secara individu dalam 

menerangkan variabel-variabel dependen.
100

 Dalam uji regresi 

linier berganda, hal ini perlu dilakukan karena tiap-tiap variabel 

independen memberi pengaruh yang berbeda dalam model, untuk 

pengambilan kesimpulan dinyatakan dengan melihat nilai sig. dan 

membandingkan taraf kesalahan 5% atau (0,05) yang dipakai yaitu 

nilai sig. < 0,05.
101

 

Tabel 4.23 

Hasil Uji t 

Coefficients
a
 

Model Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

T Sig. 

B Std. Error Beta 

1 

(Constant) 29.534 6.122  4.824 .000 

BUDAYA ORGANISASI .323 .152 .372 2.127 .040 

KOMITMEN 
ORGANISASI 

.468 .276 .297 1.696 .098 

a. Dependent Variable: KINERJA KARYAWAN 

             Sumber : Data Primer diolah SPSS 21, 2019 

1) Diketahui nilai koefisien dari Budaya Organisasi adalah 0,323, 

yakni bernilai positif. Nilai tersebut dapat diinterpretasikan 

budaya organisasi berpengaruh terhadap kinerja karyawan. 

Diketahui nilai sig 0,040 < 0,05 maka berpengaruh secara 
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signifikan, sedangkan thitung > ttabel  2,127 > 2,023, maka budaya 

organisasi berpengaruh terhadap kinerja karyawan. 

2) Diketahui nilai koefisien dari komitmen organisasi adalah 

0,468 yakni bernilai positif. Nilai tersebut dapat 

diinterpretasikan bahwa komitmen organisasi berpengaruh 

secara positif terhadap kinerja karyawan. Diketahui nilai sig 

0,098 > 0,05 dan t hitung<t tabel 1,696 < 2,023, yang berarti 

bahwa komitmen organisasi tidak berpengaruh secara 

signifikan terhadap kinerja karyawan. 

d. Uji Simultan (Uji F) 

Uji F dilakukan untuk mengetahui apakah semua variabel-

variabel independen mempunyai yang sama terhadap mempunyai 

pengaruh yang sama terhadap variabel dependen. Pengambilan 

keputusan dilakukan berdasarkan perbandingan antara nilai Fhitung 

dengan Ftabel sesuai dengan tingkat signifikansi yang digunakan, 

dalam penelitian ini menggunakan nilai signifikansi 5%. 

Untuk melihat bagaimana pengaruh kedua variabel 

independen berpengaruh secara bersama-sama, maka dapat 

dilakukan dengan membandingkan nilai signifikansi dengan nilai 

tingkat kepercayaan 0,05. 
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Tabel 4.24 

Hasil Uji Simultan (Uji F) 

ANOVA
a
 

Model Sum of Squares Df Mean 

Square 

F Sig. 

1 

Regression 296.366 2 148.183 11.897 .000
b
 

Residual 485.753 39 12.455   

Total 782.119 41    

a. Dependent Variable: KINERJA KARYAWAN 

b. Predictors: (Constant), KOMITMEN ORGANISASI, BUDAYA ORGANISASI 

         Sumber : Data Primer diolah SPSS 21, 2019 

Dari hasil analisis uji simultan (Uji F) pada tabel 4.24 

diatas terlihat bahwa variabel independen secara bersama-sama 

memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen. 

Hal ini dibuktikan dengan nilain signifikansi (sig) sebesar 0,000. 

Karena nilai signifikansi jauh lebih kecil dari 0,05 maka model 

regresi dapat digunakan untuk memprediksi kinerja karyawan atau 

dapat dikatakan bahwa budaya organisasi dan komitmen organisasi 

secara bersama-sama (simultan) berpengaruh terhadap kinerja 

karyawan. 

e. Koefisien Determinasi 

Analisis koefisien determinasi digunakan untuk 

menunjukkan proporsi variabel dependen yang dijelaskan oleh 

variabel independen. Uji koefisien determinasi dapat dilihat pada 

tabel 4.25 : 
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Tabel 4.25 

Hasil Uji Koefisien Determinasi 

Model Summary
b
 

Model R R Square Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 .616
a
 .379 .347 3.52919 

a. Predictors: (Constant), KOMITMEN ORGANISASI, BUDAYA 

ORGANISASI 

b. Dependent Variable: KINERJA KARYAWAN 

                     Sumber : Data Primer diolah SPSS 21, 2019 

 

 Tabel 4.25 menunjukkan koefisien korelasi R dan koefisien 

determinasi R square. Dari tabel diatas diketahui bahwa nilai R 

sebesar 0,616 = 61,6,%. Hal ini menujukkan bahwa budaya 

organisasi dan komitmen organisasi memiliki hubungan yang 

signifikan terhadap kinerja karyawan. R square menjelaskan 

seberapa besar variabel dependen yang dijelaskan oleh variabel X, 

dari hasil perhitungan diperoleh nilai R square sebesar 0,379= 

37,9%. Hal ini berarti bahwa seluruh variabel bebas yakni budaya 

organisasi (X1) dan komitmen organisasi (X2)  memiliki kontribusi 

secara bersama-sama sebesar 37,9% terhadap kinerja karyawan 

(Y). Sedangkan sisanya yaitu 62,1,% dipengaruhi oleh variabel lain 

yang tidak diteliti dalam penelitian ini. 
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D. PEMBAHASAN 

Dari hasil analisis maka pembahasan tentang hasil penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 

1. Pengaruh Budaya Organisasi Terhadap Kinerja Karyawan 

Budaya organisasi merupakan sistem nilai yang diyakini dan dapat 

dipelajari, diterapkan dan dikembangkan secara terus menerus yang 

memiliki fungsi sebagai pemersatu yang dapat dijadikan sebagai acuan 

perilaku manusia dalam pencapaian tujuan atau target organisasi yang 

diterapkan.
102

 

Pada pengujian hipotesis ini, bahwa budaya organisasi berpengaruh 

secara signifikan terhadap kinerja karyawan PT Bank BRI Syariah KC 

Madiun. Karena memiliki nilai signifikansi 0,000<0,05. Dengan nilai 

thitung > ttabel 4.470> 2,023. Besarnya budaya organisasi berpengaruh 

33,3 % terhadap kinerja karyawan.  Sedangkan 66,7% dipengaruhi 

oleh variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini. 33,3% 

besarnya pengaruh budaya organisasi terhadap kinerja karyawan ini 

disebabkan karena kepribadian yang melekat dari masing-masing 

individu belum bisa disesuaikan dengan budaya yang diterapkan di 

organisasi. Contohnya dari segi kedisiplinan dalam setiap kegiatan 

serta rasa antusias dalam bekerja merupakan salah satu kunci 

dihasilkannya kinerja yang berkualitas. Karyawan belum sepenuhnya 

menyadari arti penting nya sebuah budaya dalam organisasi yang mana 

                                                           
102

 Khaerul umam, Perilaku Organisasi (Bandung:CV Pustaka Setia, 2012), 129. 
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budaya tersebut mampu mengarahkan perilaku masing-masing 

individu sebagai faktor penting suksesnya kinerja perusahaan. Hal ini 

sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh Robbin bahwa budaya 

organisasi telah diketengahkan sebagai nilai-nilai, prinsip-prinsip, 

tradisi dan cara-cara bekerja yang dianut bersama oleh para anggota 

organisasi dan mempengaruhi cara bertindak, ketika karyawan 

memahami nilai-nilai yang ada diorganisasinya, maka akan 

memengaruhi bagaimana kinerjanya. Hasil penelitian ini juga 

didukung dari penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Muhammad 

Fadli Ferryansyah (2013), Skripsi Universitas Syarif Hidayatullah 

Jakarta, Judul : “Pengaruh Budaya Organisasi dan Komitmen 

Organisasi Terhadap kinerja Karyawan PPPA Darul Qur‟an.” 

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa budaya organisasi 

berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja karyawan. Jika budaya 

organisasi meningkat, maka kinerja karyawan pun akan semakin baik 

begitu juga sebaliknya. Jika budaya organisasi menurun, maka kinerja 

karyawan pun juga ikut mengalami penurunan. Sehingga variabel 

budaya organisasi ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh 

Muhammad Fadli. 

2. Pengaruh Komitmen Organisasi terhadap Kinerja Karyawan 

Komitmen organisasi adalah suatu sikap kerja dalam wujud 

keinginan,kemauan, dedikasi,loyalitas atau kepercayaan yang kuat 

untuk menjadi bagian anggota organisasi dengan mau menerima nilai, 
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tujuan, serta bekerja atas nama organisasi. Indikator dari komitmen 

organisasi yaitu komitmen afektive, komitmen lanjutan (continue) dan 

komitmen normative. 

Berdasarkan hasil dari penelitian dapat disimpulkan bahwa 

komitmen organisasi komitmen organisasi tidak berpengaruh secara 

signifikan terhadap kinerja karyawan pada Bank BRI Syariah KC 

Madiun. Meskipun dalam teori Allen dan J.P Mayyer menyatakan 

bahwa komitmen organisasi berhubungan positif dengan kinerja 

karyawan, perilaku organisasional dan kepuasan kerja. Hal ini 

diketahui dari hasil uji t yang menunjukkan bahwa komitmen 

organisasi memiliki nilai signifikansi 0,000>0,05 yang menyatakan 

nilai tersebut kurang dari 0,05 (5%),  dan thitung > ttabel yaitu 

4,208>2,023 sehingga komitmen organisasi memiliki pengaruh 

signifikan terhadap kinerja karyawan. Sebesar 30,7% komitmen 

organisasi berpengaruh terhadap kinerja karyawan sedangkan 69,3% 

dipengaruhi oleh variabel lain. Pengaruh komitmen organisasi sebesar 

30,7% yang tergolong cukup rendah dikarenakan komitmen yang ada 

dalam diri karyawan di Bank BRI Syariah KC Madiun belum 

sepenuhnya disadari sebagai niat awal mereka dalam bekerja, sehingga 

mempengaruhi mereka dalam mengabdikan diri terhadap perusahaan 

untuk mencegah terjadinya turn over di kemudian hari. 

Hasil penelitian ini, didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh 

Alfi Hasan Fauzan (2015) dengan Judul Pengaruh Komitmen 
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Organisasi terhadap Kinerja Karyawan PT Bank Mandiri . Tbk. Area 

Cirebon (Yos Sudarso) bahwa komitmen organisasi memiliki pengaruh 

sebesar 61,3%  dan 38,7% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak 

diteliti seperti lingkungan kerja, kepemimpinan, komunikasi serta 

kepuasan kerja. Sebagai lembaga keuangan, bank Mandiri dan Bank 

Bri Syariah memang memiliki komitmen yang berbeda pula. 

Oleh karena itu, komitmen organisasi pada karyawan seharusnya 

lebih ditingkatkan dari diri masing-masing sehingga terhindar dari 

terjadinya turnover (pergantian) karyawan di PT Bank BRI Syariah 

KC Madiun. 

3. Pengaruh Budaya dan Komitmen Organisasi secara bersama-

sama terhadap kinerja karyawan 

Berdasarkan hasil pengujian secara simultan menunjukkan 

bahwa variabel (X1 dan X2) berpengaruh secara signifikan terhadap 

variabel Y. Budaya organisasi dan Komitmen Organisasi secara 

bersama-sama berpengaruh terhadap kinerja karyawan dapat dilihat 

dari tingkat signifikansi nya 0,000<0,05 maka hal hal ini berarti bahwa 

uji hipotesis menerima H1 dan menolak H0. Sehingga, secara simultan 

atau bersama-sama variabel budaya organisasi dan komitmen 

organisasi berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja karyawan. 

Pada koefisien determinasi (R
2
) R Square sebesar 0,379 atau 37,9% 

berpengaruh secara bersama-sama dan sisanya 62,1% dipengaruhi oleh 

faktor lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini. 
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Penelitian ini diperkuat dengan penelitian terdahulu yang 

dilakukan oleh Andi Try As Djoeddawi (2016) Skripsi Pengaruh 

Budaya Organisasi Dan Komitmen Organisasi Terhadap Kinerja 

Karyawan PT. Penerbit Erlangga Mahameru Cabang Makassar. Yang 

menyatakan bahwa variabel X1 Budaya organisasi dan X2 komitmen 

organisasi mempunyai kontribusi secara bersama-sama sebesar 49,5% 

terhadap variabel terikat yaitu (Y) kinerja karyawan dan 50,5% 

dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

1. Budaya Organisasi (X1) berpengaruh signifikan terhadap kinerja 

karyawan (Y) pada Bank BRI Syariah KC Madiun yaitu diperoleh nilai 

signifikansi 0,000 < 0,05 dan variabel budaya organisasi memiliki 

pengaruh sebesar 33,3 % dan sisanya 66.7% dipengaruhi variabel lain. 

2. Komitmen organisasi  (X2) berpengaruh secara signifikan terhadap 

variabel (Y) kinerja karyawan di Bank BRI Syariah KC Madiun 

dengan diperoleh nilai signifikansi sebesar 0,000 < 0,05 dan memiliki 

pengaruh sebesar 30,7% terhadap kinerja karyawan dan sisanya 

dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini 

seperti kepemimpinan, dan komunikasi. 

3. Budaya dan komitmen organisasi secara bersama-sama memiliki 

pengaruh yang signifikan terhadap kinerja karyawan pada Bank BRI 

Syariah KC Madiun. Yaitu diperoleh nilai signifikansi 0,000 < 0,05 

dan nilai R square sebesar 37,9% menunjukkan besarnya kontribusi 

atau peran budaya dan komitmen organisasi mampu menjelaskan 

variabel kinerja karyawan sebesar 37,9%. 
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B. Saran 

Berdasarkan kesimpulan yang dikemukakan diatas, maka dapat 

disarankan bahwa: 

1. Dalam rangka peningkatan kinerja karyawan, maka hal yang perlu 

dilakukan oleh manajemen PT Bank BRI Syariah KC Madiun 

adalah meningkatkan atau mengupayakan hal-hal yang dapat 

menumbuhkan budaya organisasi dan komitmen organisasi, serta 

mengarahkan dan mengevaluasi sesuai visi dan misi perusahaan 

serta menekankan aturan baku dalam mengawasi karyawan untuk 

bersungguh-sungguh dalam bekerja. 

2. Karyawan diharapkan dapat lebih memperhatikan budaya serta 

komitmen organisasi, dan menerapkan 7 budaya organisasi agar 

dapat meningkatkan kinerja pada kantor Bank BRI Syariah KC 

Madiun. 
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