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ABSTRAK 

Mira Ardila, NIM: 4122.4.15.11.0073, Judul: “Pengaruh Budaya Kerja 

Terhadap Kinerja Karyawan PT. Bank Syariah Mandiri KCP Banjar”.  

Pembimbing: Ernawati Hiaruman M.Pd., MM, 

 

Dalam penelitian ini terdapat dua variabel X (Budaya kerja) dan variabel Y 

(Kinerja Karyawan). Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui Budaya kerja PT. 

Bank Syariah Mandiri, kinerja karyawan PT. Bank Syariah Mandiri, dan pengaruh 

budaya kerja terhadap kinerja PT. Bank Syariah Mandiri Banjar. 

 Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif 

analisis untuk membahas identifikasi masalah bagaiman budaya kerja pada PT. 

Bank Syariah Mandiri Banjar dan bagaimana kinerja karyawan paa PT. Bank 

Syariah Mandiri Banjar dan verifikatif analisis untuk membahas identifikasi 

masalah seberapa besarpengaruh budaya kerja terhadap kinerja karyawan pada PT. 

Bank Syariah Mandiri Banjar. Data yang digunakan adalah data primer dan data 

sekunder yang dikumpulkan melalui observasi, wawancara, angket (kuesioner), dan 

kepustakaan. Hipotesis dari penelitian ini adalah ada pengaruh budaya kerja 

terhadap kinerja karyawan pada PT. Bank Syariah Mandiri Banjar. Untuk 

mengukur besarnya pegaruh variabel tersebut digunakan regresi linier sederhana 

dan koefisien determinasi dengan bantuan program aplikasi komputer SPSS 25.0. 

 Berdasarkan hasil analisis data dengan menggunakan metode statistik yaitu 

regresi linier sederhana, diperoleh nilai koefisien determinasi (KD) sebesar 69,4% 

dengan nilai koefisien korelasi sebesar 0.833. Berdasarkan hasil tersebut dapat 

disimpulkan bahwa budaya kerja berpengaruh terhadap kinerja karyawan PT. Bank 

Syariah Mandiri Banjar. 

 

Kata kunci: Budaya Kerja dan Kinerja



 

 

ABSTRACT 

Mira Ardila, NIM: 4122.4.15.11.0073, Title: "The Influence of Work Culture on 

the Performance of Employees of PT. Bank Syariah Mandiri KCP Banjar ". 

Adviser: Ernawati Hiaruman M.Pd., MM, 

In this study there are two variables X (work culture) and variable Y 

(Employee Performance). This research was conducted to determine the work 

culture of PT. Bank Syariah Mandiri, the performance of the employees of PT. Bank 

Syariah Mandiri, and the influence of work culture on the performance of PT. Bank 

Syariah Mandiri Banjar. 

The method used in this study is a descriptive analysis method to discuss the 

identification of problems of how the work culture at PT. Bank Syariah Mandiri 

Banjar and how the performance of employees at PT. Bank Syariah Mandiri Banjar 

and verification analysis to discuss the identification of the problem of how much 

influence the work culture on employee performance at PT. Bank Syariah Mandiri 

Banjar. The data used are primary and secondary data collected through 

observation, interviews, questionnaires, and literature. The hypothesis of this study 

is that there is an influence of work culture on employee performance at PT. Bank 

Syariah Mandiri Banjar. To measure the effect of these variables, simple linear 

regression and the coefficient of determination were used with the help of the SPSS 

25.0 computer application program. 

Based on the results of data analysis using statistical methods, namely 

simple linear regression, the coefficient of determination (KD) of 69.4% was 

obtained with a correlation coefficient of 0.833. Based on these results it can be 

concluded that the work culture affects the performance of the employees of PT. 

Bank Syariah Mandiri Banjar. 

 

Keywords: Work Culture and Performance
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Penelitian 

    Berpijak dari nilai-nilai yang dimiliki oleh bangsa atau 

masyarakat Indonesia kebudayaan diolah sedemikian rupa, sehingga 

menjadi nilai-nilai baru yang menjadi sikap dan perilaku manajemen dalam 

menghadapi tantangan baru. Budaya Kerja itu tidak akan muncul begitu 

saja, akan tetapi harus diupayakan dengan sungguh-sungguh melalui suatu 

proses yang terkendali dengan melibatkan semua SDM dalam seperangkat 

sistem, alat-alat dan teknik-teknik pendukung. Budaya Kerja merupakan 

kawah Candradimuka (penggemblengan diri pribadi supaya kuat, terlatih, 

dan tangkas). Untuk merubah cara kerja lama menjadi cara kerja baru yang 

akan berorientasi untuk memuaskan pelanggan atau masyarakat. 

 Pengukuran budaya kerja pada suatu instansi merupakan suatu 

tindakan pengukuran terhadap berbagai aktivitas yang telah dilakukan 

perusahaan yang dapat digunakan sebagai umpan balik untuk dapat 

memberikan informasi tentang keberhasilan pelaksanaan perencanaan dan 

untuk mengetahui apakah diperlukan perbaikan untuk masa akan datang. 

Dimana hal ini dilakukan untuk mencapai tujuan perusahaan baik untuk 

jangka pendek maupun jangka panjang. Budaya kerja diperlihatkan dalam 

bentuk kerja dengan sungguh-sungguh dan penuh tanggung jawab serta 
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memiliki komitmen tinggi atas hasil dan kualitas kerja. Kasus-kasus yang 

banyak terjadi dalam banyak organisasi yaitu tidak diselesaikannya suatu 

penugasan, tidak ditepatinya waktu penyelesaiannya (deadline), suatu 

anggaran yang berlebihan, dan kegiatan lain yang menyimpang dari 

rencana. 

Menurut Toto Tasmara, kerja adalah aktivitas yang dilakukan 

karena ada dorongan untuk mewujudkan sesuatu sehingga tumbuh rasa 

tanggung jawab yang besar untuk menghasilkan karya atau produk yang 

berkualitas. Karenanya, terkandung didalamnya suatu gairah, semangat 

untuk mengerahkan seluruh potensi yang dimilikinya sehingga apa yang 

dikerjakan benar-benar memberikan kepuasan dan manfaat. 

Menyadari pentingnya peranan sumber daya manusia, pimpinan 

perusahaan telah banyak melakukan kegiatan untuk memberdayakan para 

karyawan sehingga memiliki kemampuan dan kinerja yang optimal dalam 

upaya pencapaian tujuan perusahaan yaitu peningkatan kesejahteraan 

karyawan. Salah satu upaya untuk mendorong tumbuh dan berkembangnya 

budaya perusahaan, pimpinana perusahaan telah banyak melakukan 

kegiatan seperti mengadakan pendidikan serta pelatihan kepada karyawan, 

memberikan pengawasan, memberikan aturan-aturan dan lain sebagainya 

dengan harapan mampu meningkatkan kinerja kerja karyawan. 

PT Bank Mandiri Syariah secara resmi mulai beroperasi sejak Senin 

tanggal 25 Rajab 1420 H atau tanggal 1 November 1999. PT Bank Mandiri 
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Syariah hadir dan tampil dengan harmonisasi idealisme usaha dengan nilai-

nilai spiritual. 

Bank Mandiri Syariah tumbuh sebagai bank yang mampu memadukan 

keduanya, yang melandasi kegiatan operasionalnya. Harmonisasi idealisme 

usaha dan nilai-nilai spiritual inilah yang menjadi salah satu keunggulan 

Bank Mandiri Syariah dalam kiprahnya di perbankan Indonesia. 

Komitmen untuk melaksanakan aturan-aturan yang ditetapkan 

didalam perusahaan, pimpinan perusahaan senantiasa memberikan 

perhatian baik berupa moral maupun material. Berupa moral dengan 

memberikan pengawasan terhadap karyawan dan material berupa 

pemberian kompensasi, menyediakan fasilitas ibadah dan tempat kerja yang 

nyaman.  

Kenyataan dilapangan banyak karyawan yang tidak mematuhi 

aturan-aturan yang dibuat perusahaan dimana aturan tersebut merupakan 

wujud penerapan budaya kerja yang berlaku diperusahaan. Budaya kerja 

juga dapat digunakan dalam upaya penyelesaian permasalahan internal 

maupun eksternal pada perusahaan dalam upaya meningkatkan mutu kinerja 

para karyawannya dalam bekerja. 

Adapun pola budaya kerja yang dinilai kurang sehat dapat dilihat 

dari aktivitas kegiatan sehari-hari seperti tidak kreatif, tidak inovatif, kurang 

analisis, dan kurang berfikir secara global. Keseluruhan pola kebiasaan 

tersebut sebagai wujud dari buruknya sistem kerja didalam suatu perusahaan 

atau organisasi. Disamping itu juga sebagai akibat dari rendahnya 
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kompetensi dan minimnya informasi yang diterima oleh SDM, maka 

diyakini bahwa pencapaiannya juga tidak optimal.  

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang ada diatas, maka 

penulis tertarik untuk mengangkat tema penelitian dengan judul: 

“Pengaruh Budaya Kerja Terhadap  Kinerja Karyawan PT. Bank 

Mandiri Syariah Banjar”. 

1.2 Identifikasi dan Rumusan Masalah 

1.2.1 Identifikasi Masalah 

  Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, maka penulis   

mengidentifikasi  masalahnya sebagai berikut: 

1. Beberapa karyawan masih kurang tingkat keterampilannya karena 

kurangnya pengalaman kerja yang pernah didapatkan. 

2. Pelaksanaan tugas dan pekerjaan yang diberikan belum bisa dikuasai 

sepenuhnya. 

3. Kurangnya kesadaran dari beberapa karyawan terhadap aturan-aturan 

yang dibuat perusahaan, sehingga memungkinkan  karyawan kurang 

memperhatikan budaya kerja. 

1.2.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang penelitian diatas, rumusan masalah 

dalam penelitian ini adalah: 

1. Bagaimana Budaya  Kerja di PT. Bank Mandiri Syariah Banjar? 

2. Bagaimana Kinerja Karyawan di PT. Bank Mandiri Syariah Banjar? 
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3. Seberapa Besar Pengaruh Budaya Kerja terhadap Kinerja Karyawan 

PT. Bank Mandiri Syariah Banjar ? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah: 

1. Untuk menganalisis dan mengetahui budaya & kinerja karyawan PT. 

Bank Mandiri Syariah Banjar 

2. Untuk menganalisis dan mengetahui bagaimana pengaruh budaya kerja 

terhadap kinerja karyawan PT. Bank Mandiri Syariah Banjar 

1.4 Kegunaan Penelitian 

1.4.1 Secara Teoritis 

1. Peneliti 

Hasil  penelitian  ini  diharapkan  memberikan  informasi dalam  

pengembangan  teori-teori  yang  berkaitan  dengan  budaya  kerja 

karyawan serta sebagai informasi pembanding dalam penggunaan 

teori-teori  yang berkaitan dengan budaya kerja. 

2. Universitas Winaya Mukti Bandung 

Penulis sangat berharap agar hasil dari penelitian ini dapat berguna 

sebagai suatu kajian keilmuan yang dapat menambah khasanah dan 

perbendaharaan ilmu pengetahuan bagi pihak pembaca mengenai 

pengaruh budaya kerja terhadap kinerja karyawan di perusahaan. 

3. PT. Bank Mandiri Syariah 
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Penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan bagi 

perusahaan dalam mengambil kebijakan kinerja karyawan, gaya 

kepemimpinan, budaya kerja, dan disiplin kerja pada perusahaan.  

1.4.2 Secara Praktis 

1. Peneliti 

Bermanfaat untuk menambah pengetahuan  dan pengalaman 

penulis, serta untuk melengkapi  tugas-tugas dan memenuhi syarat 

guna memperoleh gelar sarjana ekonomi. 

2. Universitas Winaya Mukti Bandung 

Penelitian  ini  diharapkan  sebagai  salah  satu  referensi untuk  

melakukan  penelitian  yang  sejenis  dan  dikembangkan  lagi  guna 

kepentingan penelitian tentang budaya kerja yang lebih luas lagi. 

3. PT. Bank Mandiri Syariah 

Penelitian ini juga diharapkan menjadi suatu masukan yang 

bermanfaat bagi perusahaan agar kedepannya dapat lebih baik lagi  

dalam mengatur sumber daya manusia sehingga terjadi 

peningkatan kinerja serta pentingnya peningkatan kualitas budaya 

kerja karyawan. 
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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN 

HIPOTESIS 

 

2.1 Kajian  Pustaka 

2.1.1. Pengertian Manajemen 

George R.Terry berpendapat bahwa “Manajemen adalah 

pencapaian tujuan (organisasi) yang sudah ditentukan sebelumnya dengan 

mempergunakan  bantuan orang lain”. 

Dengan makin berkembang pola pikir manusia dan semakin besar 

atau mahal biaya-biaya operasional organisasi, membuat manusia (kita) 

perlu menata ulang kebijakan dalam bekerja untuk lebih efisien dan efektif. 

Berdasarkan pandangan tersebut, manusia akan lebih banyak bekerja dengn 

sarana pendukung  (alat-alat) kerja dari pada dengan manusia lainnya agar 

lebih cepat dan lebih baik hasil produk (Barag atau Jasa)nya. Pengaturan 

dan kerja sama (satu) manusia dengan sarana pendukung (alat) kerja dapat 

termasuk dalam pengertian manajemen. Siswandi (2011, 1) dalam bukunya 

berpendapat Manajemen di definisikan sebagai “pengaturan dan kerja sama 

unsur-unsur manusia dengan manusia dan sarana pendukung (alat-alat) 

untuk mencapai tujuan (organisasi) secara efektif dan efisien”. Definisi 

tersebut memerikan pemahaman perlunya penataan (para) manusia dan 
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ssarana pendukung yang bekerja secara efektif dan efisien dalam suatu 

organisasi guna mencapai tujuan yang ditentukan untu dicapai/diraih. 

Adapun dimensi manajemen menurut pandangan para pakar  Manajemen 

dapat dikelompokan sebagai berikut: 

a. Manajemen  sebagai suatu proses kerja sama dari dua orang atau lebih  

b. Manajemen sebagai suatu seni mencapai tujuan dari dua orang atau 

lebih  

c. Manajemen sebagai ilmu mempelajari kerja sama dua orang atau lebih 

untuk mencapai tujuan bersama 

Siswandi (2011, 2) “Manajemen sebagai ilmu mempelajari dan seni proses 

kerja sama manusia dengan manusia dan sarana pendukung (alat-alat) 

untuk mencapai tujuan” 

 

2.1.2 Pengertian Manajemen Sumber Daya Manusia 

Perkembangan teknologi yang sangat pesat dewasa ini membuat 

banyak pekerjaan digantikan oleh mesin. Misalnya sistem absensi karyawan 

yang sudah mulai digantikan dengan mesin, tetapi tetap saja perusahaan 

membutuhkan orang sebagai operator atau bahkan pengawas dari kerja 

mesin untuk menganalisa data dan menghasilkan output dari mesin absensi 

tersebut. 

Agar sumber daya manusia diatas, dapat didayagunakan secara 

kreatif dan produktif sesuai minat dan bakat karyawan dan memiliki satu 
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tujuan dengan perusahaan, maka diperlukan ilmu manajemen sehingga 

disebutkan manajemen sumber daya manusia. 

 Wilson Bangun (2012:5), menjelaskan bahwa untuk 

mendefinisikan manajemen sumber daya manusia, perlu pemahaman pada 

dua fungsi, antara lain, fungsi fungsi manajerial (managerial function) dan 

operasional (operational function).Berdasarkan sumber dauya-sumber daya 

yang ada pada organisasi, makan manajemen dapat dibagi kedalam 

manajemen sumber daya manusia, keuanga, operasi/produksi, dan 

pemasaran. Fungsi-fungsi manajemen tersebut akan berkaitan dengan setiap 

bidang manajemen. Manajemen sumber daya manusia melakukan kegiatan, 

perencanaan, pengorganisasia, penyusunan personalia, penggerakan, dan 

pengawasan terhadap fungsi-fungsi operasionalnya, untuk mencapai tujuan 

organisasi. demikian pula, manajemen pada bidang-bidang lainnya 

melakukan hal yang sama pada arah yang berbeda, tetapi memiliki 

keterkaitan antara satu dengan lainnya untuk mencapai tujuan organisasi 

secara keseluruhan. Tentunya, fungsi operasional pada setiap bidang 

manajmen tersebut berbeda. Fungsi operasional manajemen sumber daya 

manusia berkaitan dengan pengelolaan manusia dalam organisasi, seperti 

pengadaan, pengembangan, pemberian kompensasi, pengintegrasian, 

pemeliharaan, dan pemisahan tenaga kerja. Demikian pula dengan 

manajemen keuangan, produksi/operasi, dan pemasaran, yaitu 

melaksanakan kegiatan-kegiatan manajemen terhadap fungsi-fungsi 

operasionalnya masing-masing untuk mencapai tujuan organisasi. 
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 Manajemen sumber daya manusia berkaitan dengan pengelolaan 

manusia melalui aktivitas-aktivitas organisasi dan fungsi-fungsi 

operasionalnya. 

Dengan demikian, Wilson Bangun (2012:6) mendefinisikan manajemen 

sumber daya manusia adalah: 

“Sebagai suatu proses perencanaan, pengorganisasian, penyususnan 

staf, penggerakan, dan pengawasan, terhadap pengadaan, 

pengembangan, pemberian kompensasi, pengintegrasian, 

pemeliharaan, dan pemisahan tenaga kerja untuk mencapai tujuan 

organisasi”. 

Adapun pengertian manajemen sumber daya manusia menurut 

Hasibuan(2013:10), adalah: 

“Ilmu dan seni mengatur hubungan dan peranan tenaga kerja agar 

efektif dan efisien membantu terwujudnya tujuan perusaan, 

karyawan, dan masyarakat”. 

Sutrisno (2013:7), mendefinisikan: 

“Manajemen sumber daya manusia sebagai suatu perencanaan, 

pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan atas pengadaan, 

pengembangan, kompensasi, pengintegrasian, pemeliharaan, dan 

pemutusan hubungan kerja dengan maksud untuk mencapai tujuan 

organisasi perusahaan secara terpadu”. 

 

Selanjutnya Hasibuan (2013:12), menyatakan: 

“Manajemen sumber daya manusia mempunyai komponen-

komponen yang merupakan bagian dari tenaga kerja manusia, 
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komponen tersebut saling mendukung satu sama lainnya didalam 

perusahaan”. 

Adapun komponen tersebut dapat dibedakan tiga hal diantaranya: 

1. Pengusaha 

Pengusaha adalah setiap orang yang menginvestasikan modalnya untuk 

memperoleh pendapatan dan besarnya pendapatan itu tidak menentu 

tergantung laba yang dicapai perusahaan tersebut. 

2. Karyawan 

Karyawan merupakan kekayaan utama suatu perusahaan, karena tanpa 

keikutsertaan mereka, aktivitas perusahaan tidak akan terjadi. Karyawan 

berperan aktif dalam menetapkan rencana, sistem, proses, dan tujuan 

yang ingin dicapai. 

3. Pemimpin atau Manajer 

Pemimpin adalah seseorang yang mempergunakan wewenang dan 

kepemimpinannya untuk mengarahkan orang lain serta bertanggung 

jawab atas pekerjaan orang tersebut dalam mencapai suatu tujuan. 

 Hasibuan (2013:14), menyatakan: 

 “Manajemen adalah fungsi yang berhubungan dengan mewujudkan 

hasil tertentu melalui kegiatan orang-orang. Hal ini berarti bahwa 

sumber daya manusia berperan penting dan dominan dalam 

manajemen”. 

Manajemen sumber daya manusia mengatur dan menetapkan program 

Kepegawaianyang mencakup masalah masalah sebagai berikut : 
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1. Menetapkan jumlah, kualitas, dan penempatan tenaga kerja yang efektif 

sesuai dengan kebutuhan perusahaan berdasarkan job description, job 

specification, job requirement, dan job evaluation. 

2. Menetapkan penarikan, seleksi,dan penempatan karyawan berdasarkan 

asas the right man in the right place and the right man in the right job. 

3. Menetapkan program kesejahteraan, pengembangan, promosi, dan 

pemberhentian.  

4. Meramalkan penawaran dan permintaan sumber daya manusia pada 

masa yang akan datang 

5. Memperkirakan keadaan perekonomian pada umumnya dan 

perkembangan perusahaan pada khususnya. 

6. Memonitor dengan cermat undang-undang perburuhan dan 

kebijaksanaan pemberian balas jasa perusahaan-perusahaan sejenis. 

7. Memonitor kemajuan teknik dan perkembangan serikat buruh. 

8. Melaksanakan pendidikan, latihan, dan penilaian prestasi kerja 

karyawan. 

9. Mengatur mutasi karyawan baik vertikal maupun horizontal. 

10. Mengatur pensiun, pemberhentian, dan pesangonnya. 

 

Malayu SP Hasibuan, juga mengatakan bahwa manajemen sumber daya 

manusia mempunyai fungsi yang meliputi: 

1. Perencanaan  

Perencanaan (human resources planning) adalah merencanakan tenaga 

kerja secara efektif serta efisien agar sesuai dengan kebutuhan 
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perusahaan dalam membantu terwujudnya tujuan perencanaan 

dilakukan dengan menetapkan program kepegawaian. Program 

kepegawaian meliputi pengorganisasian, pengarahan, pengadaan, 

pengembangan, kompensasi, pengarahan, pemeliharaan, kedisiplinan, 

dan pemberhentian karyawan, program kepegawaian yang baik akan 

membantu tercapainya tujuan perusahaan, karyawan, dan masyarakat. 

2.  Pengorganisasian  

Pengorganisasian adalah kegiatan untuk mengorganisasi semua 

karyawan dengan menetapkan pembagian kerja, hubungan kerja, 

delegasi wewenang, integrasi, dan koordinasi dalam bagan organisasi 

(organization chart). Organisasi hanya merupakan alat untuk 

mencapai tujuan. Dengan organisasi yang baik akan membantu 

terwujudnya tujuan secara efektif. 

3.  Pengarahan  

Pengarahan (directing) adalah kegiatan mengarahkan semua 

karyawan, agar mau bekerja sama dan bekerja efektif serta efisien 

dalam membantu tercapainya tujuan perusahaan, karyawan, dan 

masyarakat. Pengarahan dilakukan pimpinan dengan menugaskan 

bawahan agar mengerjakan semua tugasnya dengan baik. 

4. Pengendalian  

 Pengendalian (controlling) adalah kegiatan mengendalikan semua 

karyawan, agar mentaati semua peraturan-peraturan perusahaan dan 

bekerja sesuai dengan rencana. Apabila terdapat penyimpangan atau 
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kesalahan, diadakan tindakan perbaikan dan penyempurnaan rencana. 

Pengendalain karyawan meliputi kehadiran, kedisiplinan, perilaku, 

kerja sama, pelaksanaan pekerjaan, dan menjaga situasi lingkungan 

pekerjaan. 

5. Pengadaan 

 Pengadaan (procurement) adalah proses penarikan, seleksi, 

penempatan, orientasi, dan induksi untuk mendapatkan karyawan 

yang sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Pengadaan yang baik akan 

membantu terwujudnya tujuan. 

6. Pengembangan 

 Pengembangan (development)adalah proses peningkatan 

keterampilan teknis, teoritis, konseptual, dan moral karyawan melalui 

pendidikan an pelatihan, pendidikan dan pelatihan yang diberikan  

harus sesuai dengan kebutuhan pekerjaan masa kini maupun masa 

depan. 

7. Kompensasi 

 Kompensasi (compensation) adalah pemberian balas jasa langsung 

(direct) dan tidak langsung (indirect), uang antar barang kepada 

karyawan sebagai imbalan jasa  yang diberikan kepada perusahaan. 

Prinsip kompensasi adalah adil dan layak. Adil diartikan sesuai 

dengan prestasi kerjanya, layak diartikan dapat memenuhi kebutuhan 

primernya serta berpedoman pada batas minimum pemerintah dan 

berdasarkan internal dan eksternal konsistensi. 
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8. Pengintegrasian 

 Pengintegrasian (integration) adalah kegiatan untuk mempersatukan 

kepentingan perusahaan dan kebutuhan karyawan, agar tercipta kerja 

sama yang serasi dan saling menguntungkan. Perusahaan memperoleh 

laba, karyawan dapat memenuhi kebutuhan dan hasil pekerjaannya. 

Pengintegrasian merupakan hal yang penting dan sulit dalam MSDM, 

karena mempersatukan dua kepentingan dua kepentingan yang 

bertolak belakang. 

9. Pemeliharaan  

 Pemeliharaan (Maintenance) adalah kegiatan untuk pemeliharaan 

atau meningkatkan kondisi fisik, mental dan loyaitas karyawan, agar 

mereka tetap bekerja sama sampai pensiun. Pemeliharaan yang baik 

dilakukan dengan program kessejahteraan yang berdasarkan 

kebutuhan sebagian besar karyawan serta berpedoman kepada internal  

dan eksternal konsistensi. 

10. Kedisiplinan  

 Kedisiplinan merupakan fungsi yang sangat penting dan merupakan 

kunci terwujudnya tujuan karena tanpa disiplin yang  baik sulit 

terwujud tujuan yang maksimal. Kedisiplinan adalah keinginan dan 

kesadaran untuk mentaati peraturan-peraturan perusahaan dan norma-

norma sosial. 

11. Pemberhentian  
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 Pemberhentian (Separation) adalah putusnya hubungan kerja 

seseorang dan suatu perusahaan. Pemberentian ini disebabkan oleh 

keinginan karyawan, keinginan perusahaan, kontrak kerja berakhir, 

pensiun dan sebab-sebab lainnya.  

 

2.1.3 Budaya Kerja 

2.1.3.1 Pengertian Budaya Kerja 

 Menurut Triguno, budaya kerja adalah suatu falsafah yang didasari 

oleh pandangan hidup sebagai nilai-nilai yang menjadi sifat, kebiasaan dan 

kekuatan pendorong, membudaya dalam kehidupan suatu kelompok 

masyarakat atau organisasi, kemudian tercermin dari sikap atau perilaku, 

kepercayaan, atau cita-cita, pendapat dan tindakan yang terwujud sebagai 

“kerja” atau “bekerja”. budaya kerja organisasi adalah manajemen yang 

meliputi pengembangan, perencanaan, produksi atau pelayanan suatu 

produk yang berkualitas dalam arti optimal, ekonomi dan memuaskan. 

Warna budaya kerja adalah produktivitas, yang berupa perilaku 

kerja yang tercermin antara lain: kerja keras, ulet, disiplin, produktif, 

tanggung jawab, motivasi, manfaat, kreatif, dinamik, konsekuen, konsisten, 

responsive, mandiri, makin lebih baik, dan lain-lain. Menurut Budhi 

Paramita dalam tulisannya berjudul “Masalah Keserasian Budaya dan 

Manajemen di Indonesia”, budaya kerja dapat dibagi menjadi :  

1) Sikap terhadap pekerjaan, yakni kesukaan akan kerja dibandingkan 

dengan kegiatan lain, seperti bersantai, atau semata-mata memperoleh 
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kepuasan dari kesibukan pekerjaannya sendiri, atau merasa terpaksa 

melakukan sesuatu hanya untuk kelangsungan hidupnya.  

2) Perilaku pada waktu bekerja, seperti rajin, berdedikasi, bertanggung 

jawab, berhati-hati, teliti, cermat, kemauan yang kuat untuk mempelajari 

tugas dan kewajibannya, suka membantu sesama karyawan, atau 

sebaiknya.  

2.1.3.2 Terbentuknya Budaya Kerja 

Budaya kerja berbeda antara organisasi satu dengan yang lainnya, 

hal itu dikarenakan landasan dan sikap perilaku yang dicerminkan 

oleh setiap orang dalam organisasi berbeda. Budaya kerja yang 

terbentuk secara positif akan bermanfaat karena setiap anggota dalam 

suatu organisasi membutuhkan sumbang saran, pendapat bahkan 

kritik yang bersifat membangun dari ruang lingkup pekerjaaannya 

demi kemajuan di lembaga pendidikan tersebut, namun budaya kerja 

akan berakibat buruk jika pegawai dalam suatu organisasi 

mengeluarkan pendapat yang berbeda hal itu dikarenakan adanya 

perbedaan setiap individu dalam mengeluarkan pendapat, tenaga dan 

pikirannya, karena setiap individu mempunyai kemampuan dan 

keahliannya sesuai bidangnya masing-masing. 

Untuk memperbaiki budaya kerja yang baik membutuhkan 

waktu bertahun-tahun untuk merubahnya, maka itu perlu adanya 
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pembenahan-pembenahan yang dimulai dari sikap dan tingkah laku 

pemimpinnya 

kemudian diikuti para bawahannya, terbentuknya budaya 

kerja diawali tingkat kesadaran pemimpin atau pejabat yang ditunjuk 

dimana besarnya hubungan antara pemimpin dengan bawahannya 

sehingga akan menentukan suatu cara tersendiri apa yang dijalankan 

dalam perangkat satuan kerja atau organisasi. 

2.1.3.3 Unsur – Unsur Budaya Kerja 

Budaya kerja adalah berpijak dari nilai-nilai yang dimiliki oleh 

bangsa atau masyarakat Indonesia yang diolah sedemikian rupa 

menjadi nilai-nilai baru yang akan menjadi sikap dan perilaku 

manajemen yang diharapkan dalam upaya menghadapi tantangan 

baru. Budaya kerja tidak akan muncul begitu saja, akan tetapi harus 

diupayakan dengan sungguh-sungguh melalui proses yang terkendali 

dengan melibatkan semua sumber daya manusia dalam seperangkat 

sistem, alat-alat dan teknik-teknik pendukung.  

Budaya kerja akan menjadi kenyataan melalui proses 

panjang, karena perubahan nilai-nilai lama menjadi nilai-nilai baru 

akan memakan waktu untuk menjadi kebiasaan dan tak henti-

hentinya terus melakukan penyempurnaan dan perbaikan 

Komponen-komponen budaya kerja yaitu (Ndraha, 2005 : 209) 
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1. Anggapan dasar tentang kerja, Pendirian atau anggapan dasar atau 

kepercayaan dasar tentang kerja, terbentuknya melalui konstruksi 

pemikiran silogistik. Premisnya adalah pengalaman hidup empiric, 

dan kesimpulan. 

2. Sikap terhadap pekerjaan, Manusia menunjukkan berbagai sikap 

terhadap kerja. Sikap adalah kecenderungan jiwa terhadap 

sesuatu. Kecenderungan itu berkisar antara menerima 

sepenuhnya atau menolak sekeras-kerasnya. 

3. Perilaku ketika bekerja, Dan sikap terhadap bekerja, lahir 

perilaku ketika bekerja. Perilaku menunjukkan bagaimana 

seseorang bekerja. 

4. Lingkungan kerja dan alat kerja, Dalam lingkungan, manusia 

membangun lingkungan kerja yang nyaman dan menggunakan 

alat (teknologi) agar ia bekerja efektif, efisien dan produktif.  

5. Etos kerja, Istilah ethos diartikan sebagai watak atau semangat 

fundamental budaya,berbagai ungkapan yang menunjukkan 

kepercayaan, kebiasaan,atau perilaku suatu kelompok 

masyarakat.Jadi etos berkaitan erat dengan budaya kerja. 

Budaya kerja merupakan suatu organisasi komitmen yangluas 

dalamupaya untuk membangun sumber daya mnusia, proses kerja 

dan hasil kerja yang lebih baik. Untuk mencapai tingkat kualitas 

yang makin baik tersebut diharapkan bersumber dari perilaku setiap 

individu yang terkait dalam organisasi kerja itu sendiri. Setiap fungsi 
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atau proses kerja mempunyai perbedaan cara kerja, yang 

mengakibatkan berbeda nilai-nilai yang cocok untuk diambil dalam 

kerangka kerja organisasi. 

2.1.3.4 Faktor Fakor Yang Mempengaruhi Budaya 

Kerja 

Setiap tingkatan budaya memiliki tendensi alamiah untuk 

mempengaruhi tingkatan budaya yang lain. Hal ini jelas terlihat dari segi 

nilai panutan bersama yang mempengaruhi sikap dan perilaku kelompok 

maupun individu. Budaya perusahaan tidak muncul begitu saja dari 

suatu kehampaan.  

Budaya kerja dalam organisasi memiliki faktor-faktor yang 

mempengaruhinya adalah : 

1. Perilaku pemimpin yaitu tindakan nyata dari seorang pemimpin 

biasanyaakan menjadi cermin penting bagi para pegawai. 

2. Seleksi para pekerja dengan menempatkan pegawai yang tepat 

dalamkedudukan yang tepat, akan menumbuhkembangkan rasa 

memiliki dari para pegawai. 

3. Budaya organisasi adalah setiap organisasi memiliki budaya kerja 

yangdibangun. 

4. Budaya luar, didalam suatu organisasi, budaya dapat dikatakan 

lebihdipengaruhi oleh komunitas budaya luar yang 

mengelilinginya. 
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5. Menyusun misi perusahaan dengan jelas, dengan memahami misi 

organisasisecara jelas maka akan diketahui secara utuh dan jelas 

sesuatu pekejaan yangseharusnya dilakukan oleh para pegawai. 

6. Mengedepankan misi perusahaan, jika tujuan suatu organisasi 

sudahditetapkan, setiap pemimpin harus dapat memastikan 

bahwa misi tersebut harus berjalan. 

7. Keteladanan pemimpin, pemimpin harus dapat memberi contoh 

budayasemangat kerja kepada para bawahannya. 

8. Proses pembelajaran, pembelajaran pegawai harus tetap 

berlanjut. Untuk menghasilkan budaya kerja yang sesuai, para 

pegawai membutuhkanpengembangan keahlian dan 

pengetahuan. 

9. Motivasi, pekerja membutuhkan dorongan untuk turut 

memecahkan masalah organisasi lebih inovatif. 

 

Dengan demikian pemimpin dapat mengembangkan budaya 

kerja yang adil melalui peningkatan daya pikir pegawai dalam 

memecahkan masalah yang adasecara efektif dan efisien. 

 

2.1.3.5 Dimensi dan Indikator-Indikator Budaya Kerja 

     Budaya kerja memiliki Dimensi dan indikator-indikator yang 

terbagi menjadi dua indikator, yaitu indikator yang mempengaruhi sikap 

karyawan terhadap pekerjaannya dan indikator perilaku kerja pegawai 

pada waktu bekerja. Indikator yang mempengaruhi sikap karyawan 
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terhadap pekerjaannya.  Menurut Schein dalam Taliziduhu Ndraha 

(2012:230), indikator yang mempengaruhi sikap karyawan terhadap 

pekerjaannya adalah: 

1. Mau menerima arahan pimpinan; 

2. Senang menerima tanggung jawab kerja; 

3. Kerja sebagai ibadah; 

4. Melaksanakan pekerjaan sesuai tugas; 

5. Dapat mengatasi kendala kerja; dan 

6. Dapat menyusun laporan kerja. 

Kemudian indikator perilaku kerja pegawai pada waktu bekerja 

TaliziduhuNdraha (2012:232), adalah : 

1. Disiplin kerja; 

2. Jujur dalam kerja; 

3. Komitmen kerja/sikap terhadap pekerjaan; 

4. Tanggungjawab terhadap pekerjaan; 

5. Kerjasama dengan rekan kerja; dan 

6. Mengevaluasi pekerjaan. 

Adapun indikator-indikator menurut Taliziduhu Ndraha (2005:229), 

yaitu: 

1. Kebiasaan 

Kebiasaan-kebiasaan biasanya dapat dilihat dari cara 

pembentukan perilakuberorganisasi pegawai, yaitu perilaku 

berdasarkan kesadaran akan hak dankewajiban, kebebasan atau 
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kewenangan dan tanggungjawab baik pribadimaupun kelompok di 

dalam ruang lingkup lingkungan pekerjaan. Adapunistilah lain yang 

dapat dianggap lebih kuat ketimbang sikap, yaitu 

pendirian(position), jika sikap bisa berubah pendiriannya 

diharapkan tidak berdasarkanketeguhan atau kekuatannya. Maka 

dapat diartikan bahwa sikap merupakancermin pola tingkah laku 

atau sikap yang sering dilakukan baik dalamkeadaan sadar ataupun 

dalam keadaan tidak disadar, kebiasaan biasanya sulitdiperbaiki 

secara cepat dikarenakan sifat yang dibawa dari lahiriyah, 

namundapat diatasi dengan adanya aturan-aturan yang tegas baik 

dari organisasiataupun perusahaan. 

2. Peraturan 

Untuk memberikan ketertiban dan kenyamanan dalam 

melaksanakan tugaspekerjaan pegawai, maka dibutuhkan adanya 

peraturan karena peraturanmerupakan bentuk ketegasan dan bagian 

terpenting untuk mewujudkanpegawai disiplin dalam mematuhi 

segala bentuk peraturan-peraturan yangberlaku di lembaga 

pendidikan. Sehingga diharapkan pegawai memilikitingkat 

kesadaran yang tinggi sesuai dengan konsekuensi terhadap 

peraturanyang berlaku baik dalam organisasi perusahaan maupun di 

lembagapendidikan. 
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3. Nilai-nilai 

Nilai merupakan penghayatan seseorang mengenai apa yang 

lebih pentingatau kurang penting, apa yang lebih baik atau kurang 

baik, dan apa yang lebihbenar atau kurang benar. Untuk dapat 

berperan nilai harus menampakkan dirimelalui media atau encoder 

tertentu. Nilai bersifat abstrak, hanya dapatdiamati atau dirasakan 

jika terekam atau termuat pada suatu wahana ataubudaya kerja. Jadi 

nilai dan budaya kerja tidak dapat dipisahkan dankeduanya harus ada 

keselarasan dengan budaya kerja searah, keserasian 

dankeseimbangan. 

 

2.1.4 Kinerja 

2.1.4.1 Pengertian Kinerja 

Wilson Bangun (2012:230), menjelaskan bahwa 

peningkatan kinerja merupakan hal yang diinginkan baik dari pihak 

pemberi kerja maupun para pekerja. Pemberi kerja menginginkan 

kinerja karyawannya baik untuk kepentingan peningkatan hasil 

kerja dan keuntungan perusahaan. Di sisi lain, para pekerja 

berkepentingan untuk pengembangan diri dan promosi pekerjaan. 

Secara umum, dapat dikatakan bahwa kinerja karyawan yang baik 

bertujuan untuk meningkatkan produktivitas. Oleh karena itu, 

perbaikan sistem kerja dilakukan oleh setiap komponen yang ada 
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dalam perusahaan. Untuk tujuan tersebut akan dibutuhkan sistem 

manajemen kinerja yang baik. 

 Wilson Bangun (2012:231), mendefinisikan: 

“kinerja (performance) adaah hasil pekerjaan yang dicapai seseorang 

berdasarkan persyaratan-persyaratan pekerjaan (job requirement). 

Suatu pekerjaan mempunyai persyaratan tertentu untuk dapat dilakukan 

dalam mencapai tujuan  yang disebut juga sebagai standar pekerjaan 

(Job Standard)”. 

 

 Selanjutnya, Mangkunegara (2004: 9), mendefinisikan: 

“Kinerja karyawan (prestasi kerja) adalah hasil kerja secara kualitas dan 

kuntitas yang dicapai oleh seeorang karyawan  dalam melaksanakan 

tugasnya  sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya”. 

 

Dapat disimpulkan  bahwa kinerja karyawan adalah prestasi 

kerja, atau hasil kerja (output) baik kualitas maupun kuantitas yang 

dicapai karyawan per satuan periode  waktu dalam melaksanakan tugas  

kerjanya sesuai dengan tanggung  jawab yang diberikan kepadanya. 

Kinerja merupakan variabel tidak bebas (dependent 

variable)yang dipengaruhi oleh banyak faktor yang mempunyai tujuan 

organisasional. Artinya, kesalahan dalam pengelolaan pada variabel 

bebas (independent variable) akan berakibat pada kinerja, baik secara 

negatif maupun positif. 
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2.1.4.2 Penilaian Kinerja Karyawan 

Wilson Bangun (2012:231), menjelaskan bahwa penilaian 

kinerja adalah proses yang dilakukan organisasi untuk mengevaluasi 

atau menilai keberhasilan karyawan dalam melaksanakan tugasnya. 

Penilaian dapat dilakukan dengan membandingkan hasil kerja yang 

dicapai karyawan dengan standar pekerjaan. Bila hasil kerja yang 

diperoleh  sampai atau melebihi  standar pekerjaan dapat dikatakan 

kinerja seorang karyawan termasuk pada kategori baik. Demikian 

sebaliknya, seorang karyawan yang hasil pekerjaannya tidak 

mencapai standar pekerjaan termasuk pada kinerja yang tidak baik 

atau kinerja rendah. 

Penilaian kinerja dapat ditinjau kedalam jumlah dan kualitas 

pekerjaan yang diselesaikan karyawan pada periode tertentu. 

Kinerja seorang karyawan dapat dinilai berdasarakan jumlah 

pekerjaan yang diselesaikan dalam batas waktu tertentu. Karyawan 

yang dapat menyelesaikan pekerjaan dalam jumlah yang melampaui 

standar pekerjaan dinilai dengan kinerja yang baik. Demikian juga, 

hasil pekerjaan yang kualitasnya melebihi dari standar pekerjaan 

dapat dinilai dengan kinerja baik. 
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2.1.4.3 Tujuan dan Manfaat Penilaian Kinerja 

Menurut Wilson Bangun (2012:232), tujuan dan manfaat 

penilaian kinerja diantaranya adalah: 

1. Evaluasi Antar Individu dalam Organisasi 

Penilaian kinerja dapat bertujuan untuk menilai kinerja setiap  

individu dalam organisasi Tujuan ini dapat memberi manfaat  

dalam menetukan jumlah dan jenis kompensasi yang merupakan 

hak bagi setiap individu dalam organisasi. 

2. Pengembangan Diri Setiap Individu Dalam Organisasi 

Penilaian kinerja pada tujuan ini bermanfaat untuk             

pengembang karyawan. Setiap individu dalam organisasi dinilai 

kinerjanya, bagi karyawan yang memiliki kinerja rendah perlu 

dilakukan pengembangan baik melalui pendidikan maupun 

pelatihan. 

3. Pemeliharaan Sistem 

Berbagai sistem yang ada dalam organisasi, setiap subsistem yang         

ada saling  berkaitan antara satu subsistem dan subsistem lainnya. 

Salah satu  subsstem yang tidak berfungsi dengan baik akan 

mengganggu jalannya subsistem yang lain. Oleh karena itu, sistem 

dalam organisasi perlu dipelihara dengan baik. 

4. Dokumentasi 
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Penilaian kinerja akan memberi manfaat sebagai dasar tindak 

lanjut dalam posisi pekerjaan karyawan di masa akan datang. 

Manfaat penilaian kinerja disini berkaitan dengan keputusan-

keputusan manajemen sumber daya manusia, pemenuhan secara 

legal manajamen sumber daya manusia, dan sebagai kriteria untuk 

pengujian validitas. 

2.1.4.4 Mengukur Kinerja Karyawan 

Wilson Bangun (2012:234), menyatakan bahwa standar 

pekerjaan dapat ditentukan dari isi suatu pekerjaan, dapat dijadikan 

sebagai dasar penilaian setiap pekerjaan. Untuk memudahkan 

penilaian kinerja karyawan, standar pekerjaan harus dapat diukur 

dan dipahami secara jelas. Suatu pekerjaan dapat diukur melalui 

dimensi-dimensi  diantaranya: 

(1)   Jumlah Pekerjaan 

Dimensi ini menunjukan jumlah pekerjaan yang dihasilkan    

individu  atau kelompok sebagai persyaratan yang menjadi standar 

pekerjaan. Setiap pekerjaan memiliki persayaratan yang berbeda 

sehingga menuntut karyawan harus memenuhi persyaratan tersebut 

baik pengetahuan, keterampilan, maupun kemampuan yang sesuai. 

(2) Kualitas Pekerjaan 

Setiap karyawan dalam perusahaan harus memenuhi persyaratan    

tertentu untuk dapat menghasilkan pekerjaan sesuai kualitas yang 

dituntut suatu  pekerjaan tertentu.  Setiap pekerjaan mempunyai 
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standar kualitas tertentu yang harus disesuaikan oleh karyawan 

untuk dapat mengerjakannya sesuai ketentuan. 

(3) Ketepatan waktu 

Setiap pekerjaan memiliki  karakteristik yang berbeda, untuk jenis 

pekerjaan  tertentu  harus diselesaikan tepat waktu, karena 

memiliki ketergantungan atas pekerjaan lainnya. Jadi, bila  

pekerjaan pada suatu bagian tertentu tidak selesai tepat waktu akan 

menghambat pekerjaan pada bagian lain, sehingga memengaruhi 

jumlah dan kualitas hasil pekerjaan. 

(4) Kehadiran 

Suatu jenis pekerjaan tertentu menuntut kehadiran karyawandalam 

mengerjakannya sesuai waktu yang ditentukan. Ada tipe pekerjaan 

yang menuntut kehadiran karyawan selama delapan jam sehari 

untuk lima hari kerja seminggu. Kinerja karyawan ditentukan oleh 

tingkat kehadiran  karyawan dalam mengerjakannya. 

(5) Kemampuan Kerjasama 

Tidak semua  pekerjaan dapat diselsaikan oleh satu orang karyawan 

saja. Untuk jenis  pekerjaan tertentu mungkin  harus diselesaikan 

oleh dua orang karyawan atau lebih, sehingga membutuhkan 

kerjasama antar karyawan  sangan dibutuhkan. Kinerja karyawan  

dapat dinilai dari kemampuannya bekerjasama dengan rekan  

sekerja  lainnya. 
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2.1.5 Pengaruh  Budaya Kerja Terhadap Kinerja Karyawan 

  Setiap perusahaan menginginkan produktivitas kerja  yang baik 

dan efisien. Untuk itu maka diperlukan  suatu konsep manajemen untuk 

mengontrol  seuruh aktivitas  perusahaan. Konsep manajemen  sendiri lahir 

dengan harapan mampu  mengelola serta mengawasi  cara kerja  manusia 

itu sendiri  agar diperoleh hasil optimal, baik dalam bentuk barang atau 

jasa  sevara produktif dan efisien. Hal ini dikarenakan karena manusia 

memiliki peran sebagai perencana, pelaku sekaligus penentu terwujudnya 

tujuan perusahaan. Untuk menciptakan  suatu tenaga kerja yang 

berkualitas, dalam hal ini tenaga kerja sebagai suatu sumber daya manusia 

yang profesional maka perusahaan senantiasa memberikan upaya-upaya 

untuk memberdayakan karyawan dengan mengikut  sertakan karyawan 

dalam berbagai pelatihan  dan pendidikan yang mendukung kinerja dalam 

berkarir. Selain itu untuk meningkatkan kedisiplinan serta ketaatan dalam 

bekerja, perusahaan berkomitmen untuk menerapkan aturan-aturan yang 

tercantum dalam Standart Operasional Prosedur (SOP). 

  Terkait dengan budaya kerja merupakan awal terbentuknya budaya 

perusahaan. Dalam hal ini budaya merupakan suatu ciri khas atau pembeda 

perusahaan yang satu dengan perusahaan yang lain dalam menjalankan 

dalam melihat keunggulan dan gaya pimpinan perusahaan dalam 

menjalankan kegiatan operasional suatu perusahaan. Budaya sendiri 

merupakan nilai-nilai yang dijadikan pedoman dalam bertingkah laku para 

karyawan dalam berorganisasi dilingkungan kerja sehari-hari. Budaya 
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kerja yang kuat kan menciptakan suatu budaya perusahaan yang baik juga 

dan mencerminkan bahwa budaya tersebut telah memiliki akar yang kuat 

dimana telah mampu dijiwai  serta diaktualisasikan dalam kegiatan sehari-

hari. Hal tersebut  seperti nilai-nilai apa saja yang patut dimiliki, 

bagaimana perilaku setiap orang akan dapat mempengaruhi kerja mereka, 

kemudian falsafah yang dianutnya. Proses yang panjang dan terus menerus 

disempurnakan sesuai dengan tuntutan dan kemampuan  sumber daya 

manusia itu sendiri sesuai dengan prinsip pedoman yang diakui. 

  Suatu pendekatan yang didasari pada suatu kebijakan keputusan 

dari perusahaan dalam upaya peningkatan kinerja karyawan dapat 

dilakukan dengan studi budaya kerja. Usaha penilaian terhadap nilai nilai 

budaya kerja memiliki hubungan yang nyata dengan kinerja karyawan 

yang diharapkan mampu  mendorong karywan untuk melaksanakan tugas 

dan tanggung jawab pekerjaannya secara baik dan benar 

2.1.6    Penelitian Terdahulu 

Penelitian terdahulu ini menjadi salah satu acuan penulis dalam 

melakukan penelitian sehingga penulis dapat memperkaya teori yang 

digunakan dalam mengkaji penelitian yang dilakukan. Dari penelitian 

terdahulu, penulis tidak menemukan penelitian dengan judul yang sama 

seperti judul penelitian penulis. Namun penulis mengangkat beberapa 

penelitian sebagai referensi dalam memperkaya bahan kajian pada 
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penelitian penulis. Berikut merupakan penelitian terdahulu berupa beberapa 

jurnal terkait dengan penelitian yang dilakukan penulis. 

Perbandingan dengan penelitian  terdahulu dapat dilihat pada tabel  di 

bawah ini     

Tabel. 2.1 

Penelitian Terdahulu 

Judul Jurnal dan Penulis Pembahasan Hasil  Penelitian 

Pengaruh budaya kerja  

PT. Bank tabungan  

Negara (Persero) Tbk. 

Terhadap Kinerja 

Karyawan  oleh Sugiati 

Surayitno, 2015 

Penelitian ini bertujuan 

untuk membuktikan 

secara empiris 

bagaimana budaya kerja 

PT. Bank Tabungan 

Negara (Persero) Tbk. 

Berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap 

kinerja karyawan (studi 

pada karyawan PT. Bank 

Tabungan Negara 

(Persero) Tbk. Kantor 

Cabang Syariah 

Yogyakarta 

Berdasarkan hasil uji t 

diperoleh hasil bahwa Ha 

diterima dengan nilai 

signifikansi hitung 

sebesar 0,000 < 0,5  

terdapat pengaruh yang 

signifikan dan positif  

antara Pengaruh Budaya 

Kerja PT Bank Tabungan 

Negara (Persero) Tbk.  

Terhadap kinerja 

karyawan (Studi pada 

karyawan PT. Bank 

Tabungan Negara 

(Persero) Tbk. Kantor 

Cabang Syariah 

Yogyakarta) 

 

Pengaruh Budaya 

Organisasi terhadap 

kinerja karyawan BTN 

Syariah kantor Pusat oleh 

Dewi Kuraesin, 2017 

Penelitian ini bertujuan 

untuk mengetahui 

pengaruh budaya 

organisasi terhadap 

kinerja karyawan BTN 

Syariah Kantor Pusat 

serta mengetahui 

persentase pengaruh 

Hasil analisa pengaruh 

budaya organisasi 

terhadap kinerja 

karyawan bahwasanya 

budaya organisasi (X) 

berpengaruh terhadap 

kinerja karyawan (Y) 

namun dari hasil uji 

determinasi terdapat 
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budaya organisasi 

terhadap kinerja karywan 

jumlah sisa sebesar 42,3 

%  dipengaruhi oleh 

faktor lain yang  penulis 

tidak teliti 

 

2.1 Kerangka Pemikiran 

Karyawan merupakan sumber daya yang mempunyai tempat terpenting 

dalam organisasi baik pemerintahan ataupun swasta. Diperlukan suatu  budaya 

kerja yang harus terus menerus dipelihara agar tercapai suatu hasil yang baik di 

lingkungan organisasi. Budaya kerja merupakan hal yang penting untuk diterapkan  

di sebuah organisasi. Budaya kerja dapat  dilihat  sebagai sesuatu yang besar 

manfaatnya, baik bagi kepentingan organisasi maupun bagi para karyawan. Bagi 

organisasi adanya budaya kerja akan menjamin terpeliharanya tata tertib, tanggung 

jawab, dan kelancaran pelaksanaan  tugas, sehingga diperoleh hasil yang optimal. 

Hadari Nawawi (2003:65), menyatakan: 

“Budaya Kerja adalah kebiasaan  yang dilakukan berulang-ulang oleh pegawai  

dalam suatu organisasi, pelanggaran terhadap kebiasaan  ini memang tidak  ada 

sangsi tegas, namun dari pelaku organisasi secara moral telah menyepakati bahwa 

kebiasaan tersebut merupakan  kebiasaan  yang harus ditaati dalam rangka 

pelaksanaan pekerjaan untuk mencapai tujuan” 

Indikator-indikator yang mempengaruhi budaya kerja karyawan suatu organisasi 

adalah: 

1. Sikap Terhadap pekerjaan 

2. Kedisiplinan 

3. Kerja Keras 

4. Saling Membantu 
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5. Berdedikasi 

6. Bertanggung Jawab 

 Wilson Bangun (2012:234), menyatakan bahwa susatu pekerjaan dapat  

diukur melalui dimensi-dimensi diantaranya: 

1. Jumlah Pekerjaan    

 Dimensi ini menunjukan jumlah pekerjaan yang dihasilkan individu atau 

kelompok sebagai persyaratan yang menjadi standar pekerjaan. Setiap 

pekejerjaan memiliki persyaratan yang berbeda sehingga menuntut karyawan 

harus memenuhi persyaratan tersebut baik pengetahuan, keterampilan, maupun 

kemampuan yang sesuai. 

2. Kualitas Pekerjaan 

 Setiap karyawan dalam perusahaan harus memenuhi persyaratan tertentu untuk 

dpat menghasilkan pekerjaan sesuai kualitas yang dituntut suatu pekerjaan 

tertentu. Setiap pekrjaan mempunyai standar tertenru yang harus di sesuaikan 

oleh karyawan untuk dapat mengerjakannya sesuai ketentuan. 

3. Ketepatan waktu 

 Setiap pekerjaan memiliki karakteristik yang berbeda, untuk jenis pekerjaan 

tertentu harus diseesaikn tepat waktu, karena memiliki ketergantungan atas 

pekerjaan lainnya. Jadi, bila pekerjaan pada suatu bagian tertentu tidak selesai 

tepat waktu akan menghambat pekerjaan pada bagian lain, sehingga 

memengaruhi jumlah dan kualitas hasil pekerjaan.  
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4. Kehadiran  

 Suatu jenis pekerjaan tertentu menuntut kehadiran karyawan dlam 

mengerjakannya sesuai waktu yang ditentukan. Ada tipe pekerjaan yang 

menuntut kehadiran karyawan selama delapan jam sehari untuk lima hari kerja 

seminggu. Kinerja karyawan ditentukan oleh tingkat kehadiran karyawan 

dalam mengerjakannya. 

5. Kemampuan Kerjasama 

 Tidak semua pekerjaan dapat diselesaikan oleh satu orang karyawan saja. 

Untuk jenis pekerjaan tertentu mungkin harus diselesaikan oleh dua orang 

karyawan atau lebih,sehingga membutuhkan kerjasama antar karyawan sangat 

dibutuhkan. Kinerja karyawan dapat dinilai dari kemampuannya bekerjasama 

dengan rekan sekerja lainnya. 

  Dari teori dua ahli manajemen sumber daya manusia tersebut diatas, 

maka dengan dilakukannya penelitian ini dapat mengetahui pengaruh budaya 

kerja terhadap kinerja karyawan. Ditetapkan bahwa pengaruh budaya kerja 

sebagai variabel X terhadap kinerja karyawan sebagai variabel Y. 

  Agar penelitian ini mudah dalam pelaksanaannya serta dapatdipakai 

sebagai bahan acuan dalam perumusan hipotesis, digambarkan bentuk 

kerangka pemikiran berupa dua buah kotak yang saling berhubungan satu 

dengan lainnya. 
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Gambar 2.1 

Paradigma Penelitian 

2.2 Hipotesis Penelitian 

Juliandi (2013: 47) menyatakan bahwa hipotesis  merupakan  dugaan, 

kesimpulan atau jawaban sementara terhadap permasalahan yang telah  dirumuskan 

di alam rumusan masalah  sebelumnya. Dengan demikian hipotesis relevan dengan 

rumusan masalah yakni, jawaban sementara  terhadap hal-hal  yang ditanyakan 

pada rumusan masalah. hipotesis disebut sementara karena jawaban  sebenarnya  

belum dikemukakan pada bagian ini, sebab belum ada data apapun yang 

dikumpulkan peneliti. 

Berdasarakan tujuan penelitian dana kerangka teori, maka hipotesis yang 

diajukan dalam penelitian ini adalah Terdapat pengaruh yang signifikan antara 

pengaruh budaya kerja  terhadap kinerja karyawan PT Bank  Mandiri Syariah 

Banjar. 

(Variabel X) 

Budaya Kerja: 

 

1) Sikap Terhadap pekerjaan 

2) Kedisiplinan 

3) Kerja Keras 

4) Saling Membantu 

5) Berdedikasi 

6) Bertanggung Jawab 

 

Hadari Nawawi (2003:65) 

(Variabel Y) 

Kinerja: 
 

1) Jumlah Pekerjaan 

2) Kualitas Pekerjaan 

3) Ketepatan Waktu 

4) Kehadiran 

5) Kemampuan 

Kerjasama 

 

Wilson Bangun (2012:234) 

 

 

(Wilson Bangun, 

2012:234) 
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 
3.1   Metode Yang Digunakan  

Pengertian metode penelitian menurut Sugiyono (2013:5) adalah sebagai 

berikut:  

“Metode penelitian adalah cara ilmiah untuk mendapatkan data yang 

valid dengan tujuan dapat ditemukan, dibuktikan, dikembangkan suatu 

pengetahuan tertentu sehingga pada gilirannya dapat digunakan untuk 

memahami, memecahkan dan mengantisipasi masalah.”  

 

Metode penelitian dalam penelitian ini menggunakan metode analisis 

deskriptif dengan  pendekatan kuantitatif. Menurut Sugiyono (2013:206) metode 

deskriptif yaitu:  

“Metode deskriptif adalah statistik yang digunakan untuk 

menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data 

yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa membuat kesimpulan 

yang berlaku untuk umum atau generalisasi.”  

   

Metode ini digunakan untuk menjelaskan suatu  situasi  yang hendak  diteliti  

dengan dukungan studi kepustakaan  sehingga lebih  memperkuat analisa  peneliti 

dalm membuat suatu kesimpulan. Dimana hasil penelitian diperoleh dari hasil  

perhitungan indikator-indikator variabel  penelitian  kemudian dipaparkan  secara  

tertulis oleh penulis. 

“Pendekatan kuantitatif adalah penelitian  yang berdaasarkan pada 

filsafat  positivisme, yang digunakan untuk meneliti pada populasi  atau 

sampel tertentu. Pengumpulan  data  menggunakan  instrument  penelitian, 

analisis  data bersifat  kuantitatif  statistik, dengan  tujuan  untuk menguji 

hipotesis  yang telah ditetapkan.” (Sugiyono,2016; 8). 
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       Pendekatan kuantitatif merupakan upaya  mengukur  variabel-variabel  

yang ada dalam penelitian (variabel X dan variabel Y) untuk  kemudian  dicari  

hubungan  antara variabel tersebut. Pendekatann kuantitatif mementingkan  

adanya variabel-variabel  sebagai objek  penelitian dan vaiabel-variabel 

tersebut harus didefinisikan  dalam bentuk  oprasionalisasi  variabel masing-

masing.  Reliabilitas dan validitas merupakan syarat mutlak  yang harus 

dipenuhi  dalam menggunakan  pendekatan ini karena  kedua elemen tersebut  

akan menetukan  kualitas penelitian. 

Dengan metode diatas tersebut penulis bermaksud mengumpulkan data 

historis dan mengamati secara seksama mengenai aspek-aspek tertentu yang 

berkaitan erat dengan masalah yang diteliti sehingga akan diperoleh data-data 

yang menunjang penyusunan laporan penelitian. Data yang diperoleh tersebut 

kemudian diproses, dianalisis lebih lanjut dengan dasar-dasar teori yang telah 

dipelajari sehingga memperoleh gambaran mengenai objek tersebut dan dapat 

ditarik kesimpulan mengenai masalah yang diteliti.  

3.1.1 Analisis Data 

Identifikasi masalah pertama  mengenai budaya kerja  digunakan 

metode analisis  deskriptif berdasarkan tanggapan responden mengenai  budaya 

kerja PT. Bank Mandiri Syariah Banjar  yang diperoleh dari jawaban kuesioner 

kemudian dilakukan pentabulasian dan diberi kesimpulan. Identifikasi masalah 

yang kedua mengenai kinerja pada PT. Bank Mandiri Syariah Banjar  

digunakan juga metode analisis deskriptif yang dapat dari hasil  jawaban 

kuesioner yang telah diisi  responden.  
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Selain itu juga digunakan metode analisis  kualitatif yang 

mengemukakan data-data yang termasuk dengan cara mengelompokan dan 

pentabulasian diberi penjelasan. Sedangkan analisis data yang digunakan untuk 

menjawab identifikasi masalah yang ketiga mengenai bagaimana pengaruh 

budaya kerja terhadap kinerja yaitu dengan menggunakan data yang diperoleh 

dari hasil kuesioner yang telah diisi oleh responden, kemudian di lanjutkan 

dengan pengujian  hubungan variabel X (budaya kerja) dengan variabel Y 

(Kinerja) yaitu dengan menggunakan metode analisis  verifikatif, selain itu 

juga digunakan metode analisis kualitatif dan metode analisis kuantitatif.  

Setelah data  dan informasi  dikumpulkan  dan diolah, maka untuk 

mengetahui pengaruh budaya kerja terhadap kinerja,  nilai tanggapan  yang 

diperoleh kuesioner dibobotkan dimasukan berdasarkan Likert Scale (Skala 

Likert). Kemudian dalam melakukan penganalisaan hasil penelitian, yaitu 

untuk mengkuantitatif data kualitatif, maka dilakukan analisis pembobotan 

dengan menentukan skor tertinggi yang  dikurangi  skor terendah, kemudian 

dibagi kedalam lima interval. Yang mana menurut Sugiyono (2016:93)  

“Skala likert digunakan untuk mengukur  sikap,  pendapat dan persepsi  

Seseorang atau sekelompok orang tentang fenomena sosial” 

Dari data kualitatif yang diperoleh  dijadikan  data kuantitatif  dengan 

memberikan skor nilai terhadap  setiap pernyataan  kuisioner yang diberikan. 

Selanjutnya dari jawaban  kuisioner yang diberikan kepada responden, 

dilakukan pembobotan untuk menilai secara kuantitatif terhadap jawaban 
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responden tentang Budaya Kerja terhadap Kinerja Karyawan PT. Bank 

Mandiri Syariah banjar. 

Penilaian yang akan  diberikan pada jawaban pernyataan  tersebut 

memiliki bobot nilai  1-5  dengan memperlihatkan  pendapat positif  atau 

negatif. Untuk lebih  jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut : 

     Tabel 3.1 

      Formulasi Notasi, Nilai dan Predikat 

Masing-masing pilihan jawaban 

 

Notasi Nilai Positif Nilai Negatif Predikat 

Sangat Setuju 5 1 Sangat baik 

Setuju 4 2 Baik 

Cukup Setuju 3 3 Cukup baik 

Tidak Setuju 2 4 Tidak Baik 

Sangat Tidak 

Setuju 
1 5 

Sangat Tidak 

baik 

 

Keterangan: 

1. Persepsi sangat tidak baik/sangat tidak setuju bernilai “1”. 

Berarti penilaian responden adalah tidak baik atau responden mengatakan 

tidak setuju atas hal yang  ditanyakan. 

2. Persepsi tidak baik/tidak setuju bernilai “2”. 

Berarti penilaian responden adalah kurang  baik atau responden 

mengatakan kurang  setuju atas hal yang ditanyakan 

3. Persepsi cukup baik/cukup setuju bernilai “3”. 
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Berarti penilaian responden adalah cukup baik atau responden mengatakan  

cukup  setuju atas hal  yang ditanyakan. 

4. Persepsi baik/setuju bernilai “4”. 

Berarti penilaian responden adalah baik atau responden mengatakan setuju 

atas hal yang ditanyakan. 

5. Persepsi sangat baik/sangat setuju bernilai “5”. 

Berarti penilaian responden adalah sangat baik atau responden mengatakan 

sangat setuju atas hal yang ditanyakan. 

3.1.2 Populasi dan Sampel 

Adapun teknik penentuan data terbagi menjadi dua yaitu populasi dan 

sampel. Populasi adalah seluruh data yang menjadi perhatian peneliti dalam 

suatu ruang lingkup dan waktu yang sudah ditentukan (Kamadi dan Sunariah, 

2013:65).  

Menurut Sugiyono (2014:115) bahwa:  

“Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek/subyek yang 

mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang diterapkan oleh peneliti 

untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.”  

 

Dari pengertian diatas, menunjukan bahwa populasi bukan hanya 

manusia tetapi bisa juga obyek atau benda-benda subyek yang dipelajari seperti 

dokumen-dokumen yang dapat dianggap sebagai objek penelitian. Populasi 

juga bukan sekedar jumlah yang ada pada obyek/subyek yang dipelajari, tetapi 

meliputi seluruh karakteristik/sifat yang dimiliki oleh subyek atau obyek itu. 

Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah semua karyawan PT. 

Bank Mandiri Syariah Banjar sebanyak 30 orang. 
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Sampel adalah bagian dari populasi yang dijadikan subjek penelitian. 

Menurut Sugiyono (2013:115), pengertian populasi adalah “wilayah 

generalisasi yang terdiri atas objek/subjek yang mempunyai kualitas dan 

karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan 

kemudian ditarik kesimpulannya”.  

Sampel merupakan  bagian dari  suatu populasi  keseluruhan yang dipilih secara 

cermat  agar mewakili populasi itu. 

Karena jumlah karyawan hanya 30, maka seluruh karyawan dijadikan 

sampel penelitian. Maka sampel yang diambil  menjadi 30 orang karyawan. 

Pengambilan  sampel ini menggunakan teknik simple random sampling. Cara  

pengambilan teknik ini  adalah mengambil  secara acak sampel  sesuai dengan 

jumlah sampel yang diperlukan. 

3.1.3 Skala Pengukuran 

Skala pengukuran merupakan kesepakatan yang digunakan sebagai acuan 

untuk menentukan panjang pendeknya interval yang ada dalam alat ukur, sehingga 

alat ukur tersebut bila digunakan dalam pengukuran akan menghasilkan data 

kuantitatif (sugiyono, 2017:92). Dalam penelitian ini penulis menggunakan skala 

likert.Menurut Sugiyono (2017:93) “Skala Likert digunakan untuk mengukur 

sikap,pendapat,dan persepsi seseorang atau kelompok orang tentang fenomena 

social”. 
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Dengan skala likert, maka variable yang akan diukur dijabarkan menjadi indicator 

variable. Kemudian Indikator tersebut dijadikan sebagai titik tolak untuk menyusun 

item-item instrument yang dapat berupa pernyataan atau pertanyaan. 

Teknis analisis skala likert: 

1. Menentukan penilaian untuk setiap pilihan, dari setiap jawaban diberi nilai. 

Dimana dalam pemberian nilai ditentukan berdasarkan skala penilaian, yaitu 

Skala Likert. 

Table 3.2 Skala Likert 

Alternatif Jawaban Nilai 

Sangat Setuju 5 

Setuju 4 

Cukup setuju 3 

Tidak Setuju 2 

Sangat Tidak Setuju 1 

 Sumber: Sugiyono (2017:93) 

 

2. Menghitung skor nilai untuk setiap item pernyataan dengan cara perhitungan 

sebagai berikut: 

 Skor = Bobot Nilai x Frekuensi 

Nilai terendah dan nilai tertinggi. 
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a. Dalam hal ini nilai terendah = jumlah responden yaitu 30 orang. Maka nilai 

terendah adalah 30. 

b. Sedangkan nilai tertinggi, jumlah responden dikalikan dengan bobot nilai 

tertinggi, yaitu 30 x 5 = 150 

 

3. Menentukan jarak interval dari nilai terendah sampai nilai  tertinggi sehingga 

didapat lima kategori penilian.  

     Jarak interval dapat dilakukan dengan cara perhitungan sebagai berikut: 

 JI = (N1-N2) 

 5 

 JI = (150 - 30) 

   5 

 = 24 

Jarak Interval untuk penilian ini adalah 24 

Keterangan: 

JI  = Jarak Interval 

N1 = Nilai Tertinggi 

N2 = Nilai Terendah 

Dengan demikian kategori penilaian untuk setiap item pernyataan dari penilaian 

terhadap variable yang diteliti adalah sebagai berikut: 
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Tabel 3.3 Kategori Nilai 

Jarak Interval Kategori 

126-150 Sangat Baik 

102-125 Baik 

78-101 Cukup Baik 

54-77 Tidak Baik 

30-53 Sangat Tidak Baik 

 Sumber: Kategori Nilai, Diolah 

3.2    Operasionalisasi Variabel 

 Operasional variabel adalah memecah variabel-variabel yang terkandung 

dalam maslah tersebut menjadi bagian-bagian terkecil sehingga dapat diketahui 

klasifikasi ukurannya, hal ini dilakukan untuk mempermudah mendapatkan data 

yang diperlukan dalam penelitian. Ada dua jenis variabel yang digunakan yaitu: 

1. Variabel Bebas atau  Independen (X) 

Variabel bebas adalah “variabel yang mempengaruhi atau menjadi penyebab 

perubahannya atau timbulnya variabel dependen.” (Sugiyono, 2016:39) atau 

yang diberi simbol (X), yaitu Budaya kerja. 

2. Variabel Terikat 

“Variabel terikat  adalah variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat, 

karena adanya variabel bebas” (Sugiyono, 2016:39) atau yang diberi simbol 

(Y), yaitu Kinerja. 
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Variabel- variabel yang digunakan  harus dapat diukur dan didefinisikan 

dengan baik untuk mendukung  pengujian, keudian variabel-variabel tersebut 

disajikan dalam bentuk operasionalisasi  variabel. Operasional variabel 

merupakan proses penguraian variabel penelitian kedalam dimensi, indikator, 

dan item-item kuesioner. Syarat penguraian operasionalisasi dilakukan jika 

dasar  teori dan indikator masing-masing variabel sudah jelas. 

Berikut operasional variabel untuk Budaya kerja (X) dan Kinerja (Y) dalam 

bentuk tabel agar lebih mudah untuk dipahami. 

Tabel 3.4 

Operasionalisasi Variabel 

Variabel 
Konsep 

Variabel 
Dimensi Indikator Skala 

Budaya 

kerja  

(X) 

Kebiasaan  yang 

dilakukan 

berulang-ulang 

oleh pegawai  

dalam suatu 

organisasi 

 

Hadari Nawawi 

(2003:65) 

Sikap 

Terhadap 

pekerjaan 

 

- Inisiatif dan 

inovasi 

 

Ordinal 

Kedisiplinan 

 

- Taat pada 

peraturan  yang 

berlaku 

Kerja Keras - Bekerja dengan 

sungguh sungguh 

Saling 

Membantu 

 

- Kerjasama dengan 

rekan kerja 

Berdedikasi 

 

- Dapat melebihi 

volume target   

- Melaksanakan 

pekerjaan sesuai 

tugas 

Bertanggung 

Jawab 

 

- mau menerima 

arahan pemimpin 

- dapat mengatasi 

kendala kerja 
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Kinerja 

(Y) 

Hasil pekerjaan 

yang dicapai  

seseorang  

berdasarkan 

pesyaratan-

persyaratan 

pekerjaan (job 

requirement). 

 

(Wilson 

Bangun, 

2012:231) 

Jumlah 

Pekerjaan 

- Kemampuan 

dalam 

meningkatkan  

jumlah 

pekerjaan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ordinal 

 

Kualitas  

Pekerjaan 

- Kualitas 

pekerjaan  yang 

dihasilkan 

Ketepatan 

Waktu 

- Tepat waktu 

dalam 

menyelesaikan 

pekerjaan 

Kehadiran 

- Kehadiran 

karyawan sesuai 

waktu yang 

ditentukan 

Kemampuan 

kerjasama 

- Kerjasama antar 

karyawan dan 

atasan 

 

3.3 Sumber dan Cara Penentuan Data 

Untuk keperluan pengujian diperlukan serangkaian langkah-langkah yang 

akan dimulai dari operasionalisasi variabel dan teknik pengumpulan data. 

Pengumpulan data-data dianggap diperlukan dan mempunyai kaitan terhadap 

penelitian yang dilakukan, data yang digunakan berupa data primer dan data 

sekunder yaitu sebagai berikut: 

3.3.1 Data Primer 

Data primer adalah data yang diperoleh dengan mengumpulkan 

langsung dari lapangan atau sumber yang diamati dan dicatat untuk 

pertamakali.  Sumber data primer diperoleh  dengan cara membagikan 
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kuesioner (angket penelitian) kepada objek yang akan diteliti, dalam hal ini 

karyawan kantor PT Bank Mandiri Syariah Banjar dan diisi secara langsung. 

3.3.2 Data Sekunder  

Data sekunder yaitu data yang diperoleh atau dikumpulkan dari 

sumber- sumber yang ada. Data ini diperoleh dari buku-buku atau laporan-

laporan terdahulu yang berkaitan dengan budaya kerja dan kinerja 

karyawan. 

3.4 Teknik Pengumpulan Data 

Dalam melaksanakan  penelitian perlu ditentukan teknik pengumpulan data 

yang akan digunakan untuk memperoleh data. Adapun tekhnik pengumpualn data 

yang digunakan dalam penelitian ini adalah: 

1. Penelitian lapangan (Field Research): 

Adalah pengumpulan data dengan cara penelitian langsung ke objek 

penelitian untuk memperoleh data primer, yaitu dengan cara sebagai berikut: 

a) Observasi yaitu pengamatan yang dilakukan oleh peneliti secara langsung 

    terhadap aktivitas kerja di lingkungan kerja PT Bank Mandiri 

Syariah Banjar.  

b) Wawancara yaitu dengan melakukan tanya jawab secara langsung dengan 

mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada pihak-pihak yang terkait, 

seperti bagian SDM dan Manajer bagian Operasional dengan tujuan untuk 

memperoleh data atau informasi yang berhubungan dengan masalah yang 

diteliti.  



49 
 

 
 

c) Kuisioner yaitu metode pengumpulan data dengan cara membuat daftar 

pertanyaan atau pernyataan yang disertai dengan alternatif jawaban, 

kemudian disebutkan secara langsung kepada responden sehingga hasil 

kuesioner diberikan kepada karyawan Bank BSM  adalah pernyataan yang 

bersifat tertutup yaitu pernyataan yang disediakan sejumlah jawaban 

tertentu sebagai pilihan. Pemberian skor tiap subjek didasarkan atas 

pernyataan dan alternatif jawaban yang telah dipilih. 

 Adapun alasan penulis menggunakan angket tertutup adalah: 

1. Angket tertutup memberikan kemudahan kepada responden  dalam    

 memberikan jawaban 

2. Angket tertutup  lebih praktis 

3. Keterbatasan waktu penelitian. 

 

2. Penelitian Kepustakaan  

Dilakukan untuk memperoleh data sekunder penelitian, dengan 

melakukan penelaahan teori-teori yang berkaitan dengan topik peneliti yang 

berasal dari sumber-sumber penelitian kepustakaan. Sumber-sumber penelitian 

kepustakaan dapat diperoleh dari buku, jurnal, majalah, hasil-hasil penelitian 

terdahulu yang telah dipublikasikan (tesis dan disertasi), dan sumber-sumber 

lainnya (internet, surat kabar, dan lain-lain) yang sesuai dengan topik 

penelitian. Berikut adalah beberapa data sekunder yang diperoleh melalui 

penelitian kepustakaan (library research), yaitu teori-teori yang berkaitan 

dengan variabel-variabel penelitian, data-data pendukung lainnya yang 
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bersumber dari internal perusahaan, artikel-artikel yang berkaitan dengan topik 

penelitian, dan jurnal-jurnal penelitian terdahulu. 

3.5 Rancangan Analisis dan Uji Hipotesis 

3.5.1  Rancangan Analisis 

Berdasarkan pada tujuan penelitian yaitu pengujian kebenaran suatu 

hipotesis, menganalisis hubungan-hubungan antara satu variabel dengan 

variabel lainnya, maka penelitian yang dilakukan bersifat verifikatif. 

Sedangkan untuk memperoleh gambaran ataupun menguraikan kedaan suatu 

objek penelitian pada saat penelitian sedang berlangsung, yaitu mengenai 

Budaya Kerja dan Kinerja karyawan PT. Bank Mandiri Syariah Banjar, maka 

jenis penelitian yang dipergunakan adalah deskriptif. 

Menurut Consuelo dalam Husein Umar (2003:23), penelitian yang 

dilakukan degan menggunakan metode deskriptif yang membantu dalam hal 

mmembandingkan dan menguraikan data-data yang telah ditentukan atau 

diperoleh adalah dengan menggunakan metode survei yang dilakukan dengan 

cara mengambil sampel dari satu populasi dan menggunakan kuesioner 

sebagai alat pengumpul data. 

Kedua rancangan  ini yaitu verifikatif dan deskriptif,  digunakan 

dengan melakukan pengumpulan data di lapangan, baik itu data primer dari 

hasil wawancara. Kuesioner, maupun data sekunder yaitu merupakan hasil 

pengolahan data-data yang didapatkan dari PT Bank Mandiri Syariah Banjar. 
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Berdasarkan metode tersebut diatas, maka pengumpulan data primer  

yang digunakan  dalam penelitian ini perlu diuji validitas  dan reliabilitasnya  

agar data tersebut dapat difungsikan  dengan baik dan dapat  

dipertanggungjawabkan. Hal ini sangat penting dilakukan  karena  kualitas  

data nantinya  akan sangat  mempengaruhi  kualitas  hasil penelitian. Metode 

pengujian  data yang dilakukan antara lain: 

3.5.1.1 Uji Validitas  

Menurut Sugiyono (2016:121),” instrumen yang valid  berarti 

instrumen  tersebut dapat digunakan untuk mendapatkan  data (mengukur) apa 

yang seharusnya diukur”. Pengujian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh 

mana ketepatan dan kecermatan suatu instrumen pengukuran dalam melakukan 

fungsi ukurnya agar data yang diperoleh bisa relevan dan sesuai dengan tujuan  

diadakannya pengukuran tersebut.  Uji validitas dilakukan dengan cara 

menghitung korelasi dari masing-masing pernyataan melalui  total skor dengan 

menggunakan  Pearson Product moment Prosedur uji validitas yaitu  

membandingkan r hitung dengan r tabel  yaitu angka kritik tabel  korelasi pada 

derajat kebebasan.  

Untuk mempermudah perhitungan, uji validitas  akan menggunakan  program 

SPSS (Statistical  Packages for Social  Sciences) for windows versi 25.0 : 

 

a. Jika koefisien korelasi r > 0,30 maka item tersebut dinyatakan valid, 

b. Jika koefisien korelasi r < 0,30 maka item tersebut dinyatakan tidak valid.  
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3.5.1.2   Uji Realibilitas  

   Uji Reliabilitas  menyatakan bahwa apabila instrument yang digunakan 

beberapa kali untuk mengukur objek yang sama akan menghasilkan data yang 

sama. Menurut Sugiyono (2016: 121), menyatakan bahwa “Reliabilitas adalah  

instrumen yang bila  digunakan beberapa kali untuk mengukur obyek  yang sama 

akan menghasilkan data yang sama”. Pengujian terhadap  tingkat 

reliabilitas/keandalan dimaksudkan untuk  mengetahui apakah kuesioner  dapat 

memberika ukuran yang konstan atau tidak. Instrumen (Kuesioner) yang reliabel 

mampu mengungkapkan data yang dapat dipercaya. Pengujian ini juga bertujuan 

untuk menjamin instrumen yang digunakan merupakan sebuah instrumen yang 

handal, konsisten, stabil  dan dependibilitas, sehingga bila digunakan berkali-

kali  dapat menghasilkan data yang sama. 

Untuk melihat reliabilitas masing-masing instrumen yang digunakan, 

penulis menggunakan koefisien cronbach alpha (α) dengan menggunakan 

fasilitas SPSS versi 25,0 untuk jenis pengukuran interval. Suatu instrumen 

dikatakan reliabel jika: 

a. nilai cronbach alpha  >  0,6 maka pernyataan reliable 

b. nilai cronbach alpha < 0,6 maka gugur (tidak reliable) 

3.5.2 Pengujian Hipotesis 

Hipotesis Penelitian Menurut Sugiyono (2009: 96), hipotesis merupakan 

jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, di mana rumusan 

masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk pertanyaan. Dikatakan 
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sementara karena jawaban yang diberikan baru didasarkan pada teori. Hipotesis 

dirumuskan atas dasar kerangka pikir yang merupakan jawaban sementara atas 

masalah yang dirumuskan. 

Penelitian yang merumuskan hipotesis adalah penelitian yang 

menggunakan pendekatan kuantitatif. Pada penelitian kualitatif hipotesis tidak 

dirumuskan, tetapi justru diharapkan dapat ditemukan hipotesis. Selanjutnya 

hipotesis tersebut akan diuji dengan pendekatan kuantitatif. 

3.5.2.1. Koefisien dan Determinasi 

A. Koefisien Korelasi 

  Analisis  korelasi yang dimaksud adalah  untuk menguji keeratan 

hubungan Budaya kerja terhadap Kinerja Karyawan PT Bank Mandiri Syariah 

Banjar. Rumus untuk menghitung koefisien korelasi adalah sebagai berikut: 

 

 

 

Keterangan: 

R =  Koefisien Korelasi 

X = Skor Variabel bebas (Independent Variable) 

Y = Skor Variabel terikat (Dependent Variable) 
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n = Jumlah Frekuensi (Sampel) 

Selanjutnya untuk mengolah data dan menganalisis  data yang telah 

tersedia akan digunakan  perangkat lunak program SPSS agar hasilnya lebih 

kredibel dan mempunyai tingkat akurasi yang tinggi  

B. Koefisien  Determinasi 

  Koefisien determinasi ini dimaksudkan untuk mengetahui seberapa 

besar pengaruh variabel independen terhadap variabel  

Dependn Menurut Sugiyono (2013:286),  rumus yang digunakan  adalah 

sebagai berikut:  

 

Keterangan:  

Kd  =   Koefisien determinasi atau seberapa jauh perubahan variabel terikat    

            (kepuasan pengguna sistem ERP). 

   =   Koefisien korelasi product moment. 

 

Dalam output data hasil pengolahan SPSS, nilai R Square (R2) atau kuadrat 

dari R menunjukkan koefisien determinasi.  

Kriteria dalam melakukan analisis koefisien determinasi adalah sebagai 

berikut:  

a. Jika Kd mendekati nol (0), berarti pengaruh variabel independen terhadap    

variabel dependen lemah, dan  
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b. Jika Kd mendekati satu (1), berarti pengaruh variabel independen terhadap 

variabel dependen kuat.  

 

3.5.2.2    Analisis Regresi Linier Sederhana 

Data yang diperoleh dari hasil wawancara dan kuesioner kemudian 

diolah dan dianalisis. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah dengan menggunakan analisis regresi linier sederhana, Berupa variabel 

(X) budaya kerja dan (Y) Kinerja. 

  Menurut Iqbal Hasan (2005:45), menyatakan bahwa dalam metode 

statistika analisis regresi linear sederhana yang dimaksud untuk mengetahui 

pengaruh budaya kerja terhadap kinerja. 

Analisis regresi linier sederhana adalah hubungan secara linier  antara satu 

variabel independen (X) dengan variabel dependen (Y)  atau dalam artian  ada 

variabel yang mempengaruhi dan  variabel yang dipengaruhi. Analisis ini 

untuk mengetahui arah hubungan antara variabel independen dengan variabel 

dependen apakah positif atau negative dan untuk memprediksi nilai dari 

variabel dependen apabila nilai variabel independen mengalami kenaikan atau 

penurunan..    

menurut Husein Umar (2003:114), untuk mencari pengaruh tersebut, maka 

digunakan rumus sebagai berikut: 

Y = a + bX 

Keterangan: 

Y = Variabel Terikat (Dependent Variable) 
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X = Variabel Bebas (Independent Variable) 

a = Nilai Konstanta 

b = Koefisien Regresi untuk  variabel bebas 

3.5.2.3   Uji Parsial (uji t) 

Uji parsial digunakan untuk untuk mengetahui seberapa jauh 

pengaruh dari variabel independen (X) terhadap variabel dependen (Y) secara 

parsial. untuk melihat pengaruh/hubungan variabel bebas terhadap variabel 

terikat. Uji t dilakukan dengan membandingkan nilai t hitung dengan t tabel. 

Kriteria ujinya adalah apabila nilai statistik t hitung perhitungannya lebih 

tinggi dibandingkan nilai t tabel, atau signifikansi (sig.) t ≤ 0,05 maka Ho 

ditolak. Tingkat signifikansi yang digunakan dalam penelitian ini adalah 0,05 

(α =5%) atau tingkat keyakinan sebesar 0,95. pengelolaan data akan 

dilakukan dengan menggunakan alat bantu aplikasi software IBM SPSS 

Statisticsts agar pengukuran data yang dihasilkan lebih akurat. Selanjutnya 

untuk mencari nilai thitung  : 

Menurut Sugiyono (2014:250), menggunakan rumus:  

 Keterangan: 

 t      = Distribusi 

 r      = Koefisien korelasi parsial 

 r2    = Koefisien determinasi 

n     = jumlah data 

Kriteria yang digunakan adalah sebagai berikut:  

- H0 diterima jika nilai thitung  ≤  ttabel atau nilai sig > α  
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- H0 ditolak jika nilai thitung  ≥ ttabel atau nilai sig < α 

Bila terjadi penerimaan Ho maka dapat disimpulkan bahwa tidak 

terdapat pengaruh signifikan, sedangkan bila Ho ditolak artinya terdapat 

pengaruh yang signifikan. 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

4.1  Gambaran Umum Perusahaan 

4.1.1  Sejarah dan Profil PT Bank Syariah Mandiri  

Krisis moneter dan ekonomi sejak Juli 1997, yang disusul dengan krisis 

politik nasional telah membawa dampak besar dalam perekonomian nasional. 

Krisis tersebut telah mengakibatkan perbankan Indonesia yang didominasi oleh 

bank-bank konvensional mengalami kesulitan yang sangat parah. Keadaan tersebut 

menyebabkan pemerintah Indonesia terpaksa mengambil tindakan untuk 

merestrukturisasi dan merekapitalisasi sebagian bank-bank di Indonesia. 

Lahirnya Undang-Undang No. 10 Tahun 1998, tentang Perubahan atas 

Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, pada bulan November 1998 

telah memberi peluang yang sangat baik bagi tumbuhnya bank-bank syariah di 

Indonesia. Undang-Undang tersebut memungkinkan bank beroperasi sepenuhnya 

secara syariah atau dengan membuka cabang khusus syariah.( Company Profile. PT 

Bank Syariah Mandiri 2016) 

PT Bank Susila Bakti (PT Bank Susila Bakti) yang dimiliki oleh Yayasan 

Kesejahteraan Pegawai (YKP) PT Bank Dagang Negara dan PT Mahkota Prestasi 

berupaya keluar dari krisis 1997-1999 dengan berbagai cara. Mulai dari langkah-

langkah menuju merger sampai pada akhirnya memilih konversi menjadi bank 

syariah dengan suntikan modal dari pemilik. 
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Dengan terjadinya merger empat bank (Bank Dagang Negara, Bank Bumi 

Daya, Bank Exim dan Bapindo) ke dalam PT Bank Mandiri (Persero) pada tanggal 

31 Juli 1999, rencana perubahan PT Bank Susila Bakti menjadi bank Syariah 

(dengan nama Bank Syariah Sakinah) diambil alih oleh PT Bank Mandiri (Persero). 

PT Bank Mandiri (Persero) selaku pemilik baru mendukung sepenuhnya 

dan melanjutkan rencana perubahan PT Bank Susila Bakti menjadi Bank Syariah, 

sejalan dengan keinginan PT Bank Mandiri (Persero) untuk membentuk unit 

syariah. Langkah awal dengan merubah Anggaran Dasar tentang nama PT Banj 

Susila Bakti menjadi PT Bank Syariah Sakinah berdasarkan Akta Notaris : Ny. 

Machrani M.S.SH, No.29 pada tanggal 19 Mei 1999. Kemudian melalui Akta No. 

23 tanggal 8 September 1999 Notaris : Sutjpto, SH nama PT Bank Syariah Sakinah 

Mandiri diubah menjadi PT Bank Syariah Mandiri. 

Pada tanggal 25 Oktober 1999, Bank Indonesia melalui surat Keputusan 

Gubernur Bank Indonesia No. 1/24/KEP.BI/1999 telah memberikan ijin perubahan 

kegiatan usaha konvensional menjadi kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah 

kepada PT Bank Susila Bakti. Selanjutnya dengan Surat Keputusan Depan 

Gubernur Senior Bank Indonesia telah menyetujui perubahan nama PT Bank Susila 

Bakti menjadi PT Bank Syariah Mandiri. 

Senin tanggal 25 Rajab 1420 H atau tanggal 1 November 1999 merupakan 

hari pertama beroperasinya PT Bank Syariah Mandiri. Kelahiran Bank Syariah 

Mandiri merupakan buah usaha bersama dari para perintis bank syariah di PT Bank 

Susila Bakti dan Manajemen PT Bank Mandiri yang memandang pentingnya bank 

syariah dilingkungan PT Bank Mandiri (Persero). 
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PT Bank Syariah Mandiri hadir sebagai bank yang mengkombinasikan 

idealisme usaha dengan nilai-nilai rohani yang melandasi operasinya. Harmoni 

antara idealisme usaha dan nilai-nilai rohani inilah yang menjadi salah satu 

keunggulan PT Bank Syariah Mandiri sebagai alternative jasa perbankan di 

Indonesia. 

 

4.1.2  Sejarah Singkat Bank Mandiri Syariah Cabang Pembantu Banjar 

PT. Bank Syariah Mandiri memperluas jaringannya dengan membuka 

kantor-kantor cabang ataupun kantor cabang pembantu diseluruh nusantara. Salah 

satunya ialah dengan membuka Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu 

Banjar, Kota Banjar Propinsi Jawa Barat.  

BSM KCP Banjar diresmikan pada tanggal 28 Juni 2010 dan merupakan 

hari pertama operasional untuk melayani nasabah. Pembukaan BSM KCP Banjar 

ini diresmikan oleh Bapak Deputi Perbankan Tasikmalaya (BI), Kepala kanwil  3 ( 

Bapak Didi ), Kepala BSM Cabang (Bapak Heriyanto Lukmantara) serta dihadiri 

oleh Walikota Banjar dan Kapolres Kota Banjar. 

Adapun perkembangan BSM KCP Banjar saat ini cukup signifikan, sebagai 

bank syariah baru di Banjar , BSM sudah mendapatkan banyak simpati dari 

masyarakat khususnya Masyarakat  kota banjar. Sehingga banyak nasabah 

perorangan, perusahaan maupun lembaga pemerintahan yang membuka rekening 

(giro, Tabungan dan Deposito) maupun mengajukan pembiayaan di BSM KCP 

Banjar. 
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4.1.3 Visi dan Misi 

Visi dari Bank Syariah Mandiri adalah “Bank Syariah Terdepan dan 

Modern”. Sedangkan misi yang ingin dicapai oleh Bank Syariah Mandiri adalah 

sebagai berikut:   

1. Mewujudkan pertumbuhan dan keuntungan di atas rata-rata industri yang 

berkesinambungan. 

2. Mengutamakan penghimpunan dana murah dan penyaluran pembiayaan pada 

segmen ritel. 

3. Mengembangkan manajemen talenta dan lingkungan kerja yang sehat. 

4. Meningkatkan kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan 

5. Mengembangkan nilai-nilai syariah universal 

4.1.4  Budaya Perusahaan 

Dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi BSM, insan-insan BSM perlu 

menerapkan nilai-nilai yang relatif seragam. Insan-insan BSM telah menggali dan 

menyepakati nilai-nilai dimaksud, yang kemudian disebut BSM Shared 

Values.BSM Shared Values tersebut adalah ETHIC (Excellence, Teamwork, 

Humanity, Integrity, dan Customer Focus)   

Excellence 

Bekerja keras, cerdas, tuntas dengan sepenuh hati untuk memberikan hasil terbaik 

Teamwork  

Aktif, bersinergi untuk sukses bersama  

Humanity  

Peduli, ikhlas, memberi maslahat dan mengalirkan berkah bagi negeri  
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Integrity 

Jujur, taat, amanah dan bertanggung jawab 

 

Customer Focus 

Berorientasi pada kepuasan pelanggan yang berkesinambungan dan saling 

menguntungkan  

4.2  Aspek Kegiatan Usaha 

4.2.1 Produk Unggulan BSM KC Banjar 

1. Tabungan BSM, Tabungan Mabrur dan Mabrur Junior 

2. Pembiayaan Usaha Mikro  

3. Pembiayaan Griya 

4. Gadai dan Cicil Emas 

5. Pembiayaan Pensiun 

 

A. Produk Pendanaan BSM KC Banjar 

1) Tabungan BSM 

Simpanan dalam mata uang rupiah  yang penarikan dan setorannya dapat 

dilakukan setiap saat selama jam kas dibuka. Karakteristik dari tabungan 

Syariah Mandiri, antara lain. Berdasarkan akad MudharabahMuthalaqah. 

Menggunakan mata uang Rupiah, Dollar Amerika, dan Dollar Singapura. BSM 

Net banking dan BSM Mobile Banking.ATM dan Debit Card. Tabungan 

dengan bagi hasil yang menarik,aman dan terjamin.Dapat ditarik ataupun 

disetor di seluruh cabang bank Syariah Mandiri.Nasabah dapat menyalurkan 

zakat,infak, dan sedekah melalui tabungan Syariah Mandiri.  

2) Tabungan Mudharabah 
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adalah produk penghimpunan dana bank syariah dengan 

akad mudharabah yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat 

tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek/bilyet giro, dan atau 

alat lainnya yang dipersamakan dengan itu. 

 

3) Tabungan Mabrur BSM 

Tabungan MABRUR adalah simpanan dalam mata uang rupiah yang bertujuan 

membantu masyarakat muslim dalam merencanakan ibadah haji & umrah, 

tabungan ini dikelola berdasarkan prinsip Mudharabah Muthlaqah. 

Keuntungan tabungan mabrur  : 

 Aman dan terjamin 

 Online dengan SISKOHAT Kementerian Agama untuk kemudahan 

pendaftaran haji. 

Berikut Persyaratan tabungan mabrur : 

 Kartu identitas: KTP/Paspor nasabah 

 NPWP 

 Tidak dapat dicairkan kecuali untuk melunasi Biaya Penyelenggaraan 

Ibadah Haji/ Umrah (BPIH). 

 Setoran awal minimal Rp100.000. 

 Setoran selanjutnya minimal Rp100.000. 

 Saldo minimal untuk didaftarkan ke SISKOHAT adalah Rp25.100.000 atau 

sesuai ketentuan dari Kementerian Agama 

 Biaya penutupan rekening karena batal Rp25.000. 
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4) Tabungan Mabrur Junior 

Tabungan dalam mata uang rupiah untuk membantu pelaksanaan ibadah 

haji & umrah. 

Keuntungan tabungan Mabrur Junior : 

 Aman dan terjamin 

 Online dengan SISKOHAT Kementerian Agama untuk kemudahan 

pendaftaran haji dengan minimal usia 12 tahun. 

Berikut persyaratan tabungan mabrur junior: 

 KTP/Paspor orang tua dan akte lahir anak. 

 NPWP orang tua 

 Setoran awal minimal Rp100.000. 

 Setoran selanjutnya minimal Rp100.000. 

 Saldo minimal untuk didaftarkan ke SISKOHAT adalah Rp25.100.000 atau 

sesuai ketentuan dari Kementerian Agama 

 Nama yang tercantum di buku tabungan adalah nama Anak. 

 Tidak dapat dicairkan kecuali untuk melunasi Biaya Penyelenggaraan 

Ibadah Haji/ Umrah (BPIH). 

 Biaya penutupan rekening karena batal Rp25.000. 

5) Tabungan Berencana BSM 

Simpanan berjangka yang memberikan nisbah bagi hasil berjenjang 

serta kepastian bagi penabung maupun ahli waris untuk memperoleh dananya 

sesuai target pada waktu yang diinginkan.Produk tabungan dengan jangka 
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waktu, dana dan tujuan investasinya dapat ditentukan secara fleksibel oleh 

nasabah dan dilengkapi dengan fasilitas asuransi cuma-cuma.  

6) Bsm Tabungan Investa Cendekia 

Tabungan berjangka untuk keperluan uang pendidikan 

denganjumlah setoran bulanan tetap (installment) dengan menggunakan 

prinsip syari’ah mudharabah muthlaqah dan dilengkapi dengan 

perlindungan asuransi. 

 

7) Bsm Tabungan Simpatik 

Tabungan berdasarkan prinsip wadi’ah yang penarikanya dapat 

dilakukan setiap saat berdasarkan syarat-syarat yang disepakti. 

 

8) Tabunganku  

Tabungan ku merupakan tabungan untuk perorangan 

denganpersyaratan mudah dan ringan dan diterbitkan secara bersama 

olehbank-bank di Indonesia guna menumbuhkan budaya menabung dan 

meningkatkan kesejahteraan masyarakat. 

9) BSM Giro 

Sarana penyimpanan dana dalam mata uang rupiah untuk kemudahan 

transaksi dengan pengelolaan berdasarkan prinsip wadi’ah yad dhamanah. 

10) Deposito BSM 

Deposito Syari’ah Mandiri adalah sarana investasi berjangka waktu 

tertentu yangdikelola berdasarkan prinsip Mudharabah Muthlaqah 
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B.    Produk Pembiayaan BSM KC Banjar 

1. BSM Edukasi 

Pembiayaan Edukasi BSM adalah pembiayaan jangka pendek dan 

menengah yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan uang masuk sekolah 

atau perguruan tinggi atau lembaga pendidikan lainnya atau uang 

pendidikan pada saat pendaftaran tahun ajaran atau semester baru 

berikutnya dengan akad ijarah. 

2. BSM Griya 

Pembiayaan Griya BSM adalah pembiayaan jangka pendek, 

menengah, atau panjang untuk membiayai pembelian rumah tinggal 

(konsumtif), baik baru maupun bekas, di lingkungan developer maupun non 

developer, dengan sistem murabahah. 

3. BSM Implan 

Pemberian fasilitas pembiayaan konsumer kepada sejumlah 

karyawan (kolektif) dengan rekomendasi perusahaan/instansi (approve 

company), di mana pembayaran angsurannya dikoordinasi oleh 

perusahaan/instansi melalui pemotongan gaji langsung. Akad yang 

digunakan pada pembiayaan ini adalah Wakalah wal Murabahah. 

4. Gadai Emas BSM 

Gadai emas BSM merupakan produk pembiayaan atas dasar jaminan berupa 

emas sebagai salah satu alternatif memperoleh uang tunai dengan cepat.Akad 

pembiayaannya, antara lain akad yang digunakan adalah akad Qardh. Qardh 

dalam rangka Rahn adalah akad pemberian pinjaman dari bank untuk nasabah 
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yang disertai dengan penyerahan tugas agar bank menjaga barang jaminan 

yang diserahkan. Biaya pemeliharaan menggunakan akad ijarah. 

5. Talangan Haji BSM 

Pembiayaan Talangan Haji BSM merupakan pinjaman dana talangan dari 

bank kepada nasabah khusus untuk menutupi kekurangan dana untuk 

memperoleh kursi  haji dan pada saat pelunasan BPIH. Akad yang digunakan 

adalah akad Qardh wal Ijarah. Qardh wal Ijarah adalah akad pemberian 

pinjaman dari bank untuk nasabah yang disertai dengan penyerahan tugas agar 

bank menjaga barang jaminan yang diserahkan. 

6. Pembiayaan Kepada Pensiunan 

Penyaluran fasilitas pembiayaan komersial/konsumer kepada  para 

pensiunan PNS, di mana pembayaran angsurannya dilakukan melalui 

pemotongan uang pensiun langsung yang diterima setiap bulannya. 

7. Pembiayaan Umrah 

Produk pembiayaan umrah BSM adalah salah satu upaya BSM untuk 

memberikan kemudahan dan keringanan kepada calon nasabah dalam 

memenuhi  kebutuhan perjalanan umrah yang selama ini belum terakomodir 

melalui pembiayaan secara syariah dengan menggunakan akad ijarah. 

Pembiayaan digunakan untuk memfasilitasi kebutuhan biaya perjalanan umrah 

seperti namun tidak terbatas untuk tiket, akomodasi dan persiapan biaya umrah 

lainnya melalui Penyelenggara Umrah yang telah terdaftar dan mempunyai izin 

dari Departemen Agama serta memiliki pengalaman usaha penyelenggaraan 

umrah minimal selama 2 tahun.  
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8. BSM Warung Mikro 

Pembiayaan yang digunakan untuk pengembangan usaha mikro dengan 

limit  pembiayaan sampai dengan Rp.100.000.000,-. Pembiayaan ini 

diperuntukkan bagi perorangan (PNS, Pegawai Swasta) yang memiliki usaha 

dan bagi Badan Usaha 

C. Jasa-jasa BSM Kantor Cabang Banjar 

1) Bsm card 

2) Bsmmobile banking gprs 

3) Bsmnet banking 

4) Bsm remittance multi-currencies 

5) Bsm transfer duit 

6) Bsm transfer uang tunai 

7) Pembayaran telepon &handphone 

8) Transfer atau inkaso 

9) Sms banking 

10) Layanan ATM bersama di seluruh Indonesia 

11) Fasilitason-linedi seluruh Kantor Bank Syariah Mandiri 

4.3  Struktur Organisasi 

Struktur Organisasi merupakan gambaran suatu perusahaan secara 

sederhana, memperlihatkan wewenang dan tanggung jawab baik secara vertical 

maupun horizontal serta memberikan gambaran tentang satuan-satuan kerja dalam 

suatu organisasi, dan menjelaskan hubungan-hubungan yang ada untuk membantu 
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bagi pimpinan ataupun ketua umum dalam mengidentifikasi, mengkoordinir 

tingkatan-tingkatan dan seluruh fungsi yang ada dalam suatu organisasi.  

Struktur Organisasi mempunyai arti penting dalam mencapai tujuan dari PT. 

Bank Syariah Mandiri KCP Banjar yang disusun dengan ketentuan yang berlaku. 

Yang mana intinya adalah menjelaskan segala fungsi kewajiban dan tanggung 

jawab personil pada setiap bidang atau bagian yang sudah ditempati.  

Secara Umum Struktur Organisasi PT. Bank Syariah Mandiri KCP Banjar 

dapat dilihat dibawah ini :  

4.3.1  Gambar Struktur Organisasi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.3.2  Uraian Pekerjaan 

 

A. Branch Manager (BM) 

Inti dari aktivitas pemimpin KC yakni merencanakan, monitoring dan 

evaluasi pelaksanaan operasional kantor Cabang. Ruang lingkup aktiv itasnya 
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yakni: Operasional, Funding and Services, Financing, dan Administrasi 

pembiayaan. 

Adapun uraian tugasnya yakni sebagai berikut:  

1) Memastikan seluruh aktivitas Operasional perbankan di Kantor Cabang bisa 

berjalan sesuai Service Quality Level (SQL) yang tercermin dalam pedoman  

dan Standard Operation Procedur (SOP) internal Bank Bank Syariah Mandiri 

dan ketentuan eksternal. 

2) Memastikan tercapainya target bisnis Kantor Cabang yang diukur dari hasil 

kesepakatan angka-angka pencapaian dalam goal setting.  

3) Memastikan pelayanan kepada seluruh nasabah sesuai dengan Service Level 

Agreement (SLA) yang tercermin dalam pedoman dan SOP internal Bank BJB 

Syari’ah.  

4) Mensosialisasikan dan memasarkan produk dana dan pembiayaan Bank 

Syariah Mandiri.  

5) Mempromosikan dan harus menjadi icon citra positif perusahaan.  

6) Memastikan laporan-laporan untuk eksternal maupun internal dapat 

terselesaikan dengan baik dan terkirim tepat waktu.  

7) Memonitor, membina dan mengevaluasi operasional dan pencapaian target 

bisnis jaringan kantor di bawahnya.  

8) Mereview analisis financing dan funding, serta memberikan keputusan 

berdasarkan kewenangan yang diberikan.  

9) Memastikan kualitas administrasi pembiayaan di cabang dan jaringan 

dibawahnya.  
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10) Bertanggung jawab atas kualitas pelayanan cabang.  

11) Menindaklanjuti (follow up) temuan/komentar Audit Internal/Eksternal. 

B. BOSM (BRANCH OPERATIONAL SYARIA MANAGER) 

Inti dari aktivitas manajer operasional yakni merencanakan, monitoring dan 

evaluasi pelaksanaan operasional kantor Cabang. Ruang lingkup aktivitasnya 

yakni:Pelayanan transaksi tunai dan non tunai, Administrasi operasional dan dana 

jasa, Qardh beragunan emas. 

Adapun uraian tugasnya yakni sebagai berikut: 

1) Melakukan fungsi otoritas untuk aktifitas financial sesuai dengan ketentuan 

yang berlaku.  

2) Melakukan pengawasan melekat terhadap pegawai yang disupervisi.  

3) Melakukan fungsi otoritasi untuk aktivitas non financial sesuai ketentuan yang 

berlaku dan lazim dilakukan serta dapat dipertanggung jawabkan.  

4) Melakukan supervisi terhadap seluruh aktivitas di unit Operation Head.  

5) Mendistribusikan tugas/pekerjaan dengan disposisi yang jelas kepada setiap 

unit kerja dibawahnya. 

C. CBRM (CONSUMER BRANCH RELATIONSHIP MANAGER) 

Inti dari aktivitas marketing financing staff yakni menjalankan aktifitas 

operasional dalam mengelola administrasi pembiayaan. Ruang lingkup aktivitasnya 

yakni dalam Administrasi pembiayaan. Adapun uraian tugasnya yakni sebagai 

berikut: 

1) Menerima berkas dokumen permohonan pembiayaan dari unit compliance 

FAS yang telah disetujui oleh pejabat yang berwenang untuk direalisasikan.  



72 
 

 
 

2) Memastikan ketersediaan, membaca dan memperhatikan catatan opini dari 

reviewer untuk mempelajari persyaratan yang harus dipatuhi sesuai keputusan 

dari pemutus/komite pembiayaan.  

3) Menyusun dokumen administrasi pembiayaan dan menjadwalkan serta 

mengelola proses akad pembiayaan.  

4) Memberikan pelayanan kepada nasabah untuk memberikan penjelasan 

mengenai proses akad pembiayaan.  

5) Memeriksa dan memastikan (check list) hal yang berkaitan dengan pembiayaan 

telah memenuhi syarat untuk dilakukan pencairan (syarat pembiayaan yang 

tertera dalam analisis marketing) seperti rekening telah dibuka, biaya telah 

tersedia di rekening nasabah, pengikatan sempurna, cover asuransi, instruksi 

lain dari pihak ketiga.  

6) Membuat memorandum pencairan yang ditanda tangani oleh pihak berwenang. 

7) Melakukan pencairan pembukaan/pelunasan fasilitas pembiayaan berdasarkan 

instruksi yang terdapat pada Memorandum Pencairan.  

8) Melakukan entry data realisasi pembiayaan dan pembayaran angsuran 

pembiayaan ke dalam sistem.  

9) Mengelola pertanggungan asuransi pembiayaan dan agunan pembiayaan.  

10) Menangani dan mengelola pengajuan asuransi pembiayaan dan proses 

pengajuan klaim kepada pihak asuransi pembiayaan.  

11) Mengelola, meneliti, menyimpan dan mengadministrasikan dokumen asli 

jaminan, pengikatan dan salinan dokumen pembiayaan beserta 

kelengkapannya pada ruang yang memenuhi standar penyimpanan.  
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12) Mengelola dan memonitor kolektibilitas pembiayaan.  

13) Mengelola pembentukan PPAP garansi bank.  

14) Melakukan pengadministrasian dan pengelolaan pembayaran angsuran 

pembiayaan, tagihan pembiayaan dan pelunasan pembiayaan.  

15) Memberikan informasi daftar tagihan pembayaran jatuh tempo debitur 

pembiayaan untuk ditinjaklanjuti oleh marketing.  

16) Memastikan ketersediaan dana pada rekening nasabah sebelum dilakukan 

pendebetan pelunasan.  

17) Mengelola rekening titipan pembiayaan.  

18) Memastikan bahwa proses pembukuan dan penyimpanan berkas pembiayaan 

dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 

 

D. Sharia Funding Executive (SFE) 

Adapun karyawan outsourcing yang mendapat tugas penempatan dicabang 

untuk membantu cabang dalam peningkatan pertumbuhan dana consumer. Dengan 

kata lain SFE merupakan marketing funding bertugas hanya mencari dana-dana 

consum yang memiliki arti dan maksud yang sama dengan syariah funding 

executive. 

 Adapun tugas dan tanggung jawab SFE: 

1) SFE wajib menjelaskan ketentuan tabungan pada saat nasabah akan membuka 

rekening tabungan. 

2) SFE bertanggung jawab dalam melakukan pemeriksaanatas kelengkapan 

dokumen nasabah dengan melakukan verifikasi serta membubuhkan stempel 
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verifikasi dan paraf pada seluruh dokumen data nasabah yang akan membuka 

rekening tabungan sebelum diberikan ke customer service 

3) SFE ikut serta dalam program-program consumer funding 

4) SFE wajib melaporkan perolehan target tepat waktu sesuai ketentuan 

5) SFE tidak boleh mengendapkan dana nasabah ke rekening pribadi 

6) SFE membubuhkan paraf semua dokumen persyaratan legalitas asli yang sudah 

difotokopi dan stempel “foto copy sesuai asli”beserta tanggal. 

 

E. Micro Banking Manager (MBM) 

Tugas dan tanggung jawab 

1) Memimpin dan mengelola unit kredit micro 

2) Mengembangkan portofolio kredit 

3) Melakukan supervisi kredit 

4) Mengkoordinir team sales 

5) Memberi keputusan kredit sesuai liwit kewenangan 

6) Menangani administrasi kredit 

7) Melakukan monitoring dan penagihan 

F. Mikro Financing Analyst (Analyst) 

Adapun tugas dan tanggung jawab analis pembiayaan mikro yaitu bertanggung 

jawab atas segala pembiayaan yaang akan diberikan kepada nasabah, 

menandatangani persetujuan pembiayaan nasabah, apabila ada permasalahan yang 

dihadapi oleh nasabah asisten mikro, yang bertanggung jawab atas segala 

permasalahan baik dalam sistem pembiayaannya maupun dalam penarikan jaminan 

nasabah. Apabila nasabah tidak mampu lagi untuk membayar maka asisten analis 
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mikro akan membantu nasabah yang menunggak dengan cara wawancara dan 

menstrukturkan kembali pembiayaan nasabah ynag bermasalah dengan cara 

menurunkan angsuran-angsuran pembiayaan sesuai dengan kesepakatan yang telah 

ditentukan bersama antara Bank dan nasabah. Dan apabila terjadi pembiayaan di 

marketing mikro maka seluruh berkas-berkas harus ditandatangani oleh asisten 

analis mikro untuk persetujuan pembiayaan mikro. Serta menganalisa segala berkas 

pembiayaan yang telah dibuat. 

 

G. Administration Mikro (APM) 

Pelaksana administrasi pembiayaan bertanggung jawabatas 

terselenggaranya administrasi mulai dari permohonan pembiayaan, pencairan 

pembiayaan, angsuran hingga pelunasanpembiayaan. Disamping itu juga 

bertanggung jawab terhadap penyimpanan dokumen, serta pembuatan dan 

penyampain pelaporan pembiayaan dengan benardan tepat waktu. Secara garis 

besar ruang lingkup tugas utama administrasi pembiayaan. 

1) Proyeksi arus kas masuk dan arus kas keluar 

2) Input BI-cheking Untuk mengetahui nasabah pernah mendapat fasilitas 

pinjaman di Bank lain serta mengetahui fasilitas pinjaman tersebut bermasalah 

atau tidak 

3) Report pastdue Melaporkan data-data angsuran nasabah yang menunggak ke 

pihak marketing setiap hari 

4) Input SID Sistem informasi debitur yang merupakan laporan yang berisi 

laporan yang berisi informasi lengkap mengenai keadaan debitur 
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H. Relationship Syaria Eksekutif (RSE) 

Ialah merealisasikan target pembiayaan, pendanaan, dan fee based income 

yang di distribusikan oleh kepala cabang Adapun tugas dan tanggung jawab 

pelaksana marketing mikro: 

1) Mendapatkan calon nasabah pembiayaan yang prospektif 

2) Memastikan kelengkapan dokumen aplikasi pembiayaan mikro 

3) Menindaklanjuti permohonan pembiayaan nasabah dalam bentuk NAP 

4) Memastikan persetujuan atau penolakan pembiayaan yang diajukan 

5) Menindaklanjuti persetujuan atau penolakan permohonan pembiayaan nasabah 

mikro 

6) Memastikan proses pencairan pembiayaan sesuai dengan keputusan komite 

pembiayaan mikro 

7) Melaksanakan pengawalan terhadap seluruh nasabah yangdikelola agar 

kolektibilitas mikro lancar 

8) Menyelesaikan fasilitas pembiayaan bermasalah 

 

I. Customer Service (CS) 

Inti dari aktivitas customer service yakni melayani dan mengelola nasabah. 

Ruang lingkup aktivitasnya yakni dalam transaksi administratif. Adapun uraian 

tugasnya yakni sebagai berikut: 

1) Melayani pembukaan, penutupan serta pemeliharaan rekening Giro, Tabungan, 

Deposito dan Rekening Koran.  

2) Bertanggung jawab atas kelengkapan dan pengisian data-data nasabah 

pendanaan yang diajukan dan telah disetujui.  
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3) Membantu nasabah mengisi form pembukaan dan penutupan rekening sesuai 

ketentuan yang berlaku.  

4) Melayani informasi baik saldo dana, pembiayaan atau produk lainnya kepada 

yang berhak sesuai ketentuan yang berlaku.  

5) Melayani pengajuan pembiayaan atau Bank garansi, serta aplikasi/formulir 

yang berhubungan dengan pembiayaan.  

6) Melayani pembuatan Surat Keterangan / Dukungan Bank sesuai permintaan 

nasabah.  

7) Melayani permohonan pembuatan dan penutupan kartu ATM.  

8) Membantu nasabah mengisi form yang harus diisi dalam permohonan 

pembuatan kartu ATM.  

9) Menyerahkan kartu ATM yang sudah jadi kepada nasabah.  

10) Menyerahkan kartu ATM yang tertelan mesin kepada nasabah setelah melalui 

prosedur tertentu.  

11) Melayani print out rekening nasabah.  

12) Melayani nasabah Safe Deposit Box.  

13) Melakukan encode warkat baru.  

14) Menatausahakan penarikan cek/bilyet giro kosong.  

15) Monitoring dan mengawasi pengelolaan nasabah yang masuk dalam Daftar 

Hitam Nasional Bank Indonesia (DHN BI).  

16) Melayani permintaan cheque dan BG dari nasabah.  

17) Mengelola stock BG, cheque, buku tabungan dan kartu ATM yang belum di 

distribusikan. 
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18) Menyimpan dan mem-filing seluruh administrasi nasabah.  

19) Mengirimkan copy file yang dibutuhkan ke bagian lain untuk diproses lebih 

lanjut atau untuk dijadikan arsip.  

20) Memberikan informasi tentang persyaratan yang harus dipenuhi nasabah untuk 

mendapatkan produk/ jasa tertentu.  

Melayani dan mengklarifikasi pengaduan nasabah dengan mengajukan 

pertanyaan untuk mendapat gambaran yang lebih jelas. 

 

J. Teller Service  

Inti dari aktivitas teller yakni menjalankan aktifitas operasional melayani 

nasabah dalam transaksi tunai dan non tunai serta aktivitas administrasi operasional 

dan dana jasa. Ruang lingkup aktivitasnya yakni: Pelayanan transaksi tunai dan non 

tunai, dan Administrasi operasional dan dana jasa. Adapun uraian tugasnya yakni 

sebagai berikut: 

1) Menerima uang untuk dana awal dalam membuka transaksi dari Branch 

Services and Operation Head.  

2) Menghitung jumlah uang untuk dana awal.  

3) Mencocokkan jumlah modal awal secara fisik dengan yang tertulis di form 

tanda terima modal awal.  

4) Membuka dan mengaktifkan sistem untuk operasional transaksi.  

5) Melayani transaksi nasabah yang datang secara tunai/kas dan warkat bank lain, 

serta transaksi online sesuai kewenangan yang berlaku.  

6) Membantu petugas khusus dalam pelaksanaan APU/PPT di cabang sesuai 

dengan pedoman yang telah ditetapkan.  
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7) Meminta approval untuk transaksi di atas kewenangannya.  

8) Melayani setoran Pajak / Penerimaan Negara, BPIH, pelayanan jasa bank 

lainnya dan aktivitas Payment Point.  

9) Meneliti warkat permohonan transfer, setoran kliring dan jasa lainnya.  

10) Melakukan entry data transaksi ke dalam sistem.  

11) Menyelesaikan semua laporan harian setelah aktivitas transaksi tutup.  

12) Menghitung total transaksi cash yang dilakukan hari itu.  

13) Membandingan jumlah uang fisik dan jumlah uang yang tercatat, baik di form 

maupun di dalam sistem.  

14) Menandatangani laporan harian cash.  

15) Menyerahkan laporan harian kepada Branch Services and Operation Head.  

16) Menyerahkan uang, form, warkat secara fisik kepada Branch Services and 

Operation Head di akhir hari.  

17) Mengelola cash in transit untuk pengambilan/penyetoran ke BI atau bank lain.  

18) Mengelola cash in safe.  

19) Memastikan keaslian uang. 

K. GSS (General Suport Staff) 

Inti dari aktivitas back office and operational administration yakni 

Menjalankan aktifitas operasional terkait dengan transfer antar bank dan 

pemindahbukuan antar rekening atas permintaan nasabah. Ruang lingkup 

aktivitasnya yakni: Transfer antar bank (SKN, RTGS), dan Pemindahbukuan antar 

rekening. Adapun uraian tugasnya yakni sebagai berikut: 
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1) Melakukan input data incoming khusus transaksi yang di retour, atau outgoing 

transfer dan LLG baik melalui kliring maupun RTGS.  

2) Membuat Rekap data incoming atau outgoing transfer.  

3) Melakukan Encode warkat kliring dan membuat rekap dan kirim ke 

Penyelenggara Kliring Lokal (PKL). 

4) Membuat rekap menang kalah kliring lokal untuk dilaporkan ke Bagian fungsi 

treasury Kantor Pusat. 

5) Melakukan registrasi atas warkat Tolakan Kliring masuk untuk diserahkan ke 

Customer Service.  

6) Memberikan Surat Pemberitahuan baik SP1, SP2, SPP atau SPPR kepada 

nasabah atas terjadinya penarikan Cek/BG kosong. 

7) Mendokumentasikan surat pemberitahuan penarikan cek/BG kosong. 

8) Memberikan laporan Daftar Hitam Individual Bank (DHIB) kepada Bank 

Indonesia secara periodik sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 

9) Melakukan pemindahbukuan antar rekening atas dasar permohonan dari 

nasabah. 

10) Mengelola pembayaran dan penyelesaian payroll dan transaksi-transaksi atas 

dasar PKS dengan pihak ketiga. 

11) Mengelola dan melaksanakan penyelesaian tagihan-tagihan yang merupakan 

kewajiban perusahaan terhadap pihak ketiga seperti pajak, zakat, LPS, asuransi 

dll.  
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12) Melakukan proses pemberian garansi bank berdasarkan instruksi yang terdapat 

pada Memorandum pemberian garansi bank yang telah disetujui dari marketing 

financing. 

L.    Security 

Menciptakan kondisi yang aman dan nyaman padalingkungan kantor, baik 

selama jam operasional maupun diluar jamoperasional. Adapun tugas dan tanggung 

jawab security: 

1) Menjaga dan memastikan lingkungan kantor agar selalu dalam kondisi aman 

danterkendali  

2) Memastikan inventaris kantor terjaga dengan baik, dan seluruh ruangan kerja 

dalam kondisiaman 

3) Membantu pelayaan kepada nasabah pada saat jam operasional. 

4) Memastikan pertukaran shift jaga berjalan dengan lancar 

5) Mengadministrasikan penggunaan kendaraan kantor dan suratizin karyawan 

yang bertugas keluarkantor 

6) Mengadministrasikan seluruh mutasi kegiatan selamapenjagaan. 

7) Menjaga, merawat, dan mengoprasikan mesin genset, termasuk memastikan 

ketersediaannya BBM. 

8) Memastikan penggunaan listrik diluar jam operasional secara efektif dan 

efisien 

9) Memastikan kondisi kendaraan nasabah dalam keadaan aman, dan diparkir 

dengan tertib. 

 

M. Office Boy (OB) 
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Adapun tugas utama officeboy 

1) Menjaga kebersihan dan perawatan gedung beserta fasilitas dan inventaris 

kantor. 

2) Mengatur dan menjaga stok kebutuhan logistik kantor 

3) Mengatur pengiriman surat atau barang, mencatat surat-surat masuk, serta 

mendistribusikan dan mengarsipnya dengan baik 

4) Menjawab telfon masuk pada meja operator dengan benar 

5) Mengoprasikan mesin fotocopy dan membantu mendokumentasikan file 

pembiayaan dengan baik 

6) Memastikan sarana dan prasarana kantor dapat berfungsi dengan baik 

7) Menjaga dan memelihara sepeda motor kantor, ketersediaan BBM, termasuk 

pembiayaan pajak, serta pengurusan surat-surat kendaraan 

8) Memastikan ketersediaan konsumsi bagi karyawan yang bekerja lembur 

N. Driver 

Menjaga kelancaran operasional kendaraan dinas berjalan dengan baik, 

Adapun tugas dan tanggung jawab driver: 

1) Menjaga dan memastikan kendaraan dinas dalam kondiisi yangterawat dengan 

baik, aman, dan layak jalan. 

2) Mengoperasikan kendaraan dengan baik dan benar. 

3) Memastikan ketersediaan BBM dalam kondisi yang stabil. 

4) Memastikan pegawai yang menggunakan kendaraan sampai ketujuan dengan 

selamat dan tepat waktu. 
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5) Memastikan setiap karyawan yang menggunakan kendaraan dinas sudah 

mendapatkan izin dari pejabat yang berwenang. 

 

4.3.3  Kepegawaian 

Tabel 4.1 

Unit Kerja 

No Unit kerja Jumlah Umur 
Tingkat 

pendidikan 

Masa 

kerja 

Jenis 

kelamin 

1 Branch Manager 1 36 S1 7 Tahun Laki-laki 

2 CBRM  1 33 S1 7 Tahun Laki-laki 

3 MBM 1 33 S1 10 Tahun Perempuan 

4 BOSM 1 34 S1 7 Tahun Laki laki  

5 Customer Service 1 27 S1 7 Tahun Permpuan 

6 Teller 2 22 S1 7 Tahun Laki-laki 

7 GSS 1 29 S1 9 Tahun Perempuan 

8 Analis  1 32 S1 8 Tahun Laki-laki 

9 SF 4 23 S1 5 Tahun Perempuan 

10 RSE 8 32 D3 6 Tahun Laki-Laki 

11 APM 1 29 S1 5 Tahun Perempuan 

12 OB 2 33 SMA 5 Tahun Laki laki 

13 SECURITY 4 35 SMA 6 Tahun Laki laki  

14 CAS 1 31 S1 6 Tahun Perempuan  

15 DRIVER 1 30 SMA 5 Tahun Laki-Laki 
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Tabel 4.2 

Tabel Fasilitas Operasional dan Umum 

No Fasilitas Jumlah 

1 Banking Hall 1 

2 Ruang Nasabah Priority 1 

3 Ruang Mikro 1 

4 Ruang meeting 1 

5 Mushola 1 

6 Mesin ATM 1 

7 Toilet 2 

8 Pantry 1 

 

4.3 Hasil Penelitian  

Bank Syariah Mandiri merupakan salah satu bank yang berkonsep syariah di 

Indonesia. Bank syariah mandiri juga merupakan salah satu pelopor berdirinya 

bank-bank berkonsep syariah di Indonesia yang hadir dengan cita-cita membangun 

negeri dan merupakan salah satu bank syariah terbesar di Indonesia saat ini. 

PT Bank Syariah Mandiri hadir, tampil dan tumbuh sebagai bank yang mampu 

memadukan idealisme usaha dengan nilai-nilai rohani, yang melandasi kegiatan 

operasionalnya. Harmoni antara idealisme usaha dan nilai-nilai rohani inilah yang 

menjadi salah satu keunggulan Bank Syariah Mandiri dalam kiprahnya di 

perbankan Indonesia. BSM hadir untuk bersama membangun Indonesia menuju 

Indonesia yang lebih baik. 

Sampai saat ini, hampir 100% saham BSM masih milik Bank Mandiri. Hanya 

satu lembar saham yang dimiliki oleh Mandiri Sekuritas. Ini membuktikan bahwa 

Bank Syariah Mandiri merupakan salah satu bank dengan prinsip syariah terbesar 

di Indonesia. 
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4.4.1  Gambaran Umum Responden 

Responden yang dianalisis dalam penelitian ini berjumlah 30 orang. Penyajian 

data mengenai identitas responden yaitu untuk memberikan gambaran tentang 

keadaan diri responden. Sedangkan prosedurnya dengan jalan menyebarkan 

kuesioner dan meminta untuk mengisi kuesioner. Adapun gambaran tentang 

responden yang menjadi populasi dalam penelitian ini di klasifikasikan berdasarkan 

jenis kelamin, usia, tingkat pendidikan. Berikut ini akan dibahas mengenai kondisi 

dari masing-masing klasifikasi demografis responden dalam bentuk tabel distribusi 

frekuensi sebagaimana tercantum dalam tabel berikut: 

1. Karakteristik responden berdasarkan jenis kelamin 

Karakteristik responden berdasarkan jenis kelamin pada saat pengisian 

kuesioner mengenai budaya kerja dan kinerja karyawan dapat dilihat pada tabel 4.2 

dibawah ini: 

Tabel 4.3 

Karakteristik responden berdasarkan jenis kelamin 

No Jenis Kelamin Jumlah Presentase (%) 

1. Laki-laki 9 30.00 

2. Perempuan 21 70.00 

 Jumlah 30 100 

Sumber: data kuesioner (Lampiran 2) 

Berdasarkan Tabel 4.2 diperoleh data bahwa sebagian besar jenis kelamin 

responden yaitu perempuan sebanyak 21 responden atau 70% dan sebagian kecil 

responden yaitu laki-laki sebanyak 9 responden atau 30%. 
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2. Karakteristik responden berdasarkan usia 

Karakteristik responden berdasarkan usia pada saat pengisian kuesioner 

mengenai budaya kerja dan kinerja karyawan dapat dilihat pada tabel 4.3 dibawah 

ini: 

Tabel 4.4 

Karakteristik responden berdasarkan usia 

No Kriteria Usia Jumlah Presentase (%) 

1. 19-22 2 6,67 

2. 23-26 4 13,33 

3. 27-30 24 80,00 

 Jumlah 30 100 

Sumber: data kuesioner (Lampiran 2) 

Berdasarkan Tabel 4.3 diperoleh data bahwa sebagian besar umur responden 

berada diantara umur 27-30 tahun yaitu sebanyak 14 responden atau 80,00% dan 

sebagian kecil responden berada pada umur 19-22 tahun yaitu sebanyak 2 

responden atau 6,67% dan pada umur 23-26 tahun sebanyak 4 responden atau 

13,33%. 

3. Karakteristik responden berdasarkan tingkat pendidikan 

Karakteristik responden berdasarkan tingkat pendidikan pada saat pengisian 

kuesioner mengenai budaya kerja dan kineraja karyawan dapat dilihat pada tabel 

4.4 dibawah ini: 
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Tabel 4.5 

Karakteristik responden berdasarkan tingkat pendidikan 

No Tingkat Pendidikan Jumlah Presentase (%) 

1. SMA 7 23,33 

2. D1-D3 8 26,67 

3. S1 15 50,00 

 Jumlah 30 100 

 

Berdasarkan Tabel 4.4 diperoleh data bahwa sebagian besar tingkat pendidikan 

responden untuk tingkat SMA yaitu sebanyak 7 responden atau 23,33% dan 

Sebagian responden untuk tingkat D1-D3 yaitu sebanyak 8 responden atau 26,67% 

dan untuk tingkat S1 yaitu sebanyak 15 responden atau 50,00%. 

 

4.4.2 Analisis data 

4.4.2.1 Uji Validitas 

Menurut Sugiyono (2012: 172), Validitas menunjukkan sejauh mana suatu alat 

pengukur itu mengukur apa yang diukur. Mencari nilai validitas di sebuah item kita 

mengkorelasikan skor item dengan total item-item tersebut. Bila probabilitas hasil 

korelasi lebih kecil dari 0,05 (5%) maka dinyatakan valid dan sebaliknya 

dinyatakan tidak valid. Berikut uji validitas terhadap pernyataan masing-masing 

item berdasarkan variabel: 

1. Uji Validitas Variabel Budaya Kerja 

Hasil uji validitas variabel Budaya kerja dapat dilihat pada tabel 4.5 sebagai 

berikut: 
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Tabel 4.6 

Uji Validitas Variabel Budaya Kerja 

 

Item r hitung R tabel Keterangan 

(1) (2) (3) (4) 

X1 0,522 0,3 Valid 

X2 0,627 0,3 Valid 

X3 0,306 0,3 Valid 

 X4 0,460 0,3 Valid 

X5 0,310 0,3 Valid 

X6 0,510 0,3 Valid 

X7 0,574 0,3 Valid 

X8 0,547 0,3 Valid 

X9 0,469 0,3 Valid 

X10 0,582 0,3 Valid 

X11 0,530 0,3 Valid 

Sumber: Data Primer, diolah (2019) 

Berdasarkan tabel 4.6 uji validitas untuk variabel budaya kerja di atas dengan 

menggunakan program SPSS Versi 25 maka keseluruhan item dinyatakan valid 

karena rhitung > rtabel atau 0,306 > 0,3. Artinya instrument yang digunakan dalam 

penelitian mengenai budaya kerja baik. 

2. Uji Validitas Variabel Kinerja Karyawan 

Hasil uji validitas variabel Kinerja karyawan dapat dilihat pada tabel 4.6 

sebagai berikut: 
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Tabel 4.7 

Uji Validitas Variabel Kinerja Karyawan 

 

Item r hitung R tabel Keterangan 

(1) (2) (3) (4) 

Y1 0,580 0,3 Valid 

Y2 0,386 0,3 Valid 

Y3 0,758 0,3 Valid 

Y4 0,630 0,3 Valid 

Y5 0,644 0,3 Valid 

Y6 0,455 0,3 Valid 

Y7 0,372 0,3 Valid 

Y8 0,325 0,3 Valid 

Y9 0,342 0,3 Valid 

Y10 0,631 0,3 Valid 

Y11 0,611 0,3 Valid 

Sumber: Data Primer, diolah (2019) 

Berdasarkan tabel 4.7 uji validitas untuk variabel Kinerja karyawan di atas 

dengan menggunakan program SPSS Versi 25 maka keseluruhan item dinyatakan 

valid karena rhitung > rtabel atau 0,325 > 0,3. Artinya instrument yang digunakan dalam 

penelitian mengenai Kinerja karyawan baik. 

4.4.2.2   Uji Reliabilitas 

Uji reliabilitas adalah ukuran yang menunjukkan konsistensi dari alat ukur 

dalam mengukur gejala yang sama dilain kesempatan. Konsistensi disini, berarti 

kuesioner disebut konsisten jika digunakan untuk mengukur konsep dari suatu 

kondisi ke kondisi yang lain. 
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Apabila variabel yang diteliti mempunyai cronbach’s alpha (α) > 60 % (0,60) 

maka variabel tersebut dikatakan reliabel sebaliknya cronbach’s alpha (α) < 60 % 

(0,60) maka variabel tersebut dikatakan tidak reliable (Ghozali, 2013: 48). 

1. Uji Reliabilitas Variabel Budaya Kerja 

Hasil uji reliabilitas variabel Budaya kerja dapat dilihat pada tabel 4.7 sebagai 

berikut: 

Tabel 4.8 

Uji Reliabilitas Variabel Budaya 

 

 

 

 

 

rhitung  > rtabel = 0,718 > 0,6, maka data dikatakan reliable. Artinya, hasil 

pengukuran instrument dari variabel Budaya kerja dapat dipercaya. 

2. Uji Reliabilitas Variabel Kinerja Karyawan 

Hasil uji reliabilitas variabel semangat kerja karyawan dapat dilihat pada tabel 

4.8 sebagai berikut: 

Tabel 4.9 

Uji Reliabilitas Variabel Kinerja Karyawan 

 

 

 

 

 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha N of Items 

,718 12 

 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha N of Items 

,721 12 
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rhitung  > rtabel = 0,721 > 0,6, maka data dikatakan reliable. Artinya, hasil 

pengukuran instrument dari variabel Kinerja karyawan dapat dipercaya. 

 

4.4.3 Tanggapan Responden Mengenai Variabel Budaya Kerja dan Kinerja   

4.4.3.1 Budaya Kerja pada PT Bank Syariah Mandiri 

Hasil penelitian ini adalah hasil yang didapat dari pengisian kuesioner 

mengenai Budaya kerja yang disebarkan kepada responden, yaitu pada semua 

karyawan divisi di PT Bank Syariah Mandiri Banjar. 

Klasifikasi setiap indikator variabel X (Budaya Kerja) dapat dihitung dengan 

langkah-langkah sebagai berikut: 

Nilai tertinggi setiap indikator budaya karyawan : 30 x 5 = 150 

Nilai terendah setiap indikator budaya karyawan : 30 x 1 = 30 

Jumlah kriteria pernyataan = 5 

 

JI = Nilai Tertinggi – Nilai Terendah 

 Jumlah Kriteria Pernyataan 

= 150 – 30  = 24 

          5 

 

Klasifikasi penilaian untuk setiap indikator budaya kerja adalah sebagai berikut: 

Nilai Klasifikasi Penilaian 

(1) (2) 

126 - 150 Sangat Baik 

102  - 125 Baik 

78  - 101 Cukup Baik 

54  - 77 Kurang Baik 

30  - 53 Tidak Baik 
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Berdasarkan data-data yang dikumpulkan melalui kuesioner yang disebarkan 

kepada responden diperoleh hasil mengenai Budaya Kerja yang dilakukan dapat 

dilihat pada analisis sebagai berikut: 

1. Saya diberikan kesempatan berinisiatif sendiri untuk menyelesaikan 

pekerjaan perusahaan 

Tanggapan karyawan mengenai diberikan kesempatan berinisiatif sendiri 

untuk menyelesaikan pekerjaan perusahaan adalah sebagai berikut: 

Tabel 4.10 

“Diberi kesempatan berinisiatif sendiri untuk menyelesaikan pekerjaan” 

Keterangan  Bobot 
Jumlah 

Responden 
Skor 

Persentase 

(%) 

Sangat Setuju 5 11 55 36,67 

Setuju 4 16 64 53,33 

Cukup 3 3 9 10,00 

Tidak setuju 2 0 0 0,00 

Sangat Tidak 

Setuju 
1 0 0 0,00 

Jumlah  30 128 100 

Sumber: Data Primer, diolah (2019) 

Berdasarkan hasil yang diperoleh dari hasil kuisioner pernyataan mengenai 

diberikan kesempatan berinisiatif sendiri untuk menyelesaikan pekerjaan termasuk 

kedalam klasifikasi sangat baik dengan total skor sebesar 128. Karyawan yang 

menyatakan sangat setuju sebanyak 11 orang dengan jumlah skor 55 atau 53,33%, 

setuju sebanyak 16 orang atau dengan jumlah skor 64 atau 53,33% dan cukup 

sebanyak 3 orang dengan skor 9 atau 10,00%. Artinya, karyawan di PT Bank 

Syariah Mandiri menyatakan bahwa perusahaan memberikan kesempatan 

berinisiatif sendiri untuk menyelesaikan pekerjaan. 

2. Saya mampu memberikan ide kreatif untuk kemajuan perusahaan 

Tanggapan karyawan mengenai pernyataan mampu memberikan ide kreatif 

untuk kemajuan perusahaan  adalah sebagai berikut: 
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Tabel 4.11 

“Mampu memberikan ide kreatif untuk kemajuan perusahaan” 

Keterangan  Bobot 
Jumlah 

Responden 
Skor 

Persentase 

(%) 

Sangat Setuju 5 18 90 60,00 

Setuju 4 6 24 20,00 

Cukup 3 6 18 20,00 

Tidak setuju 2 0 0 0,00 

Sangat Tidak 

Setuju 
1 0 0 0,00 

Jumlah  30 132 100 

 Sumber: Data Primer, diolah (2019) 

Berdasarkan hasil yang diperoleh dari hasil kuisioner pernyataan mengenai 

mampu memberikan ide kreatif untuk kemajuan perusahaan termasuk kedalam 

klasifikasi sangat baik dengan total skor sebesar 132. Karyawan yang menyatakan 

sangat setuju sebanyak 18 orang dengan jumlah skor   90 atau 60,00%, setuju 

sebanyak 6 orang dengan jumlah skor 24 atau 20,00%, cukup sebanyak 6 orang 

dengan jumlah skor 18 atau 20,00%. Artinya, karyawan di Bank Syariah Mandiri 

mampu memberikan ide kreatif untuk kemajuan perusahaan. 

3. Saya mampu melaksanakan standar kerja yang ditentukan perusahaan 

Tanggapan karyawan mengenai mampu melaksanakan standar kerja yang 

ditentukan perusahaan  adalah sebagai berikut: 

Tabel 4.12 

“Mampu melaksanakan standar kerja yang ditentukan perusahaan” 

Keterangan  Bobot 
Jumlah 

Responden 
Skor 

Persentase 

(%) 

Sangat Setuju 5 22 110 73,33 

Setuju 4 5 20 16,67 

Cukup 3 3 9 10,00 

Tidak setuju 2 0 0 0,00 
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Sangat Tidak 

Setuju 
1 0 0 0,00 

Jumlah  30 139 100 

 

Berdasarkan hasil yang diperoleh dari hasil kuisioner pernyataan mengenai 

mampu melaksanakan standar kerja yang ditentukan perusahaan termasuk kedalam 

klasifikasi sangat baik dengan total skor sebesar 139. Karyawan yang menyatakan 

sangat setuju sebanyak 22 orang dengan jumlah skor   110 atau 73.33%, setuju 

sebanyak 5 orang atau dengan jumlah skor 20 atau 16,67%, cukup sebanyak 3 orang 

dengan jumlah skor 9 atau 10,00%. Artinya, karyawan di Bank Syariah Mandiri 

menyatakan bahwa mampu melaksanakan standar kerja yang ditentukan 

perusahaan.  

 

4. Perusahaan mengarahkan kinerja saya agar sesuai dengan aturan 

perusahaan dan taat pada peraturan yang berlaku 

Tanggapan karyawan mengenai pernyataan Perusahaan mengarahkan kinerja 

saya agar sesuai dengan aturan perusahaan dan taat pada peraturan yang 

berlaku adalah sebagai berikut: 

Tabel 4.13 

“Perusahaan mengarahkan kinerja saya agar sesuai dengan aturan 

perusahaan dan taat pada peraturan yang berlaku” 

Keterangan  Bobot 
Jumlah 

Responden 
Skor 

Persentase 

(%) 

Sangat Setuju 5 20 100 66,67 

Setuju 4 10 40 33,33 

Cukup 3 0 0 0,00 

Tidak setuju 2 0 0 0,00 

Sangat Tidak 

Setuju 
1 0 0 0,00 

Jumlah  30 140 100 

 Sumber: Data Primer, diolah (2019) 
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Berdasarkan hasil yang diperoleh dari hasil kuisioner pernyataan mengenai 

Perusahaan mengarahkan kinerja saya agar sesuai dengan aturan perusahaan dan 

taat pada peraturan yang berlaku termasuk kedalam klasifikasi sangat baik dengan 

total skor sebesar 140. Karyawan yang menyatakan sangat setuju sebanyak  20 

orang dengan jumlah skor 100 atau 66,67%, setuju sebanyak 10 orang dengan 

jumlah skor 30 atau 33,00%. Artinya, karyawan di PT Bank Syariah Mandiri 

menyatakan bahwa Perusahaan mengarahkan kinerja saya agar sesuai dengan 

aturan perusahaan dan taat pada peraturan yang berlaku. 

5. Saya selalu berusaha menyelesaikan masalah  pekerjaan tanpa 

menunggu perintah atasan 

Tanggapan karyawan mengenai Saya selalu berusaha menyelesaikan 

masalah pekerjaan tanpa menunggu perintah atasan adalah sebagai berikut: 

Tabel 4.14 

“Saya selalu berusaha menyelesaikan masalah  pekerjaan tanpa menunggu 

perintah atasan” 

Keterangan  Bobot Jumlah Responden Skor Persentase (%) 

Sangat Setuju 5 16 80 53,33 

Setuju 4 14 56 46,67 

Cukup 3 0 0 0,00 

Tidak setuju 2 0 0 0,00 

Sangat Tidak Setuju 1 0 0 0,00 

Jumlah  30 136 100 

 Sumber: Data Primer, diolah (2019) 

Berdasarkan hasil yang diperoleh dari hasil kuisioner pernyataan mengenai Saya 

selalu berusaha menyelesaikan masalah pekerjaan tanpa menunggu perintah atasan 

termasuk kedalam klasifikasi sangat baik dengan total skor sebesar 136. Karyawan 
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yang menyatakan sangat setuju sebanyak 16 orang dengan jumlah skor 80 atau 

53,33%, setuju sebanyak 14 orang dengan jumlah skor 56 atau 46,67%. Artinya, 

karyawan bank mandiri syariah selalu berusaha menyelesaikan masalah pekerjaan 

tanpa menunggu perintah atasan. 

6. Atasan saya memberikan dukungan dalam menyelesaikan pekerjaan 

Tanggapan karyawan mengenai Atasan saya memberikan dukungan dalam 

menyelesaikan pekerjaan adalah sebagai berikut: 

Tabel 4.15 

“Atasan saya memberikan dukungan dalam menyelesaikan pekerjaan” 

Keterangan  Bobot Jumlah Responden Skor Persentase (%) 

Sangat Setuju 5 13 65 43,33 

Setuju 4 14 56 46,67 

Cukup 3 3 9 10,00 

Tidak setuju 2 0 0 0,00 

Sangat Tidak Setuju 1 0 0 0,00 

Jumlah  30 130 100 

 Sumber: Data Primer, diolah (2019) 

Berdasarkan hasil yang diperoleh dari hasil kuisioner pernyataan mengenai 

Atasan saya memberikan dukungan dalam menyelesaikan pekerjaan termasuk 

kedalam klasifikasi sangat baik dengan total skor sebesar 130. Karyawan yang 

menyatakan sangat setuju sebanyak 13 orang dengan jumlah skor 65 atau 43,33%, 

setuju sebanyak 14 orang dengan jumlah skor 56 atau 46,6% dan cukup sebanyak 

3 orang dengan jumlah skor 9 atau 10,00%. Artinya, karyawan di PT Bank Syariah 
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Mandiri menyatakan bahwa Atasan selalu memberikan dukungan dalam 

menyelesaikan pekerjaan. 

7. Jika terjadi hambatan ketika melakukan pekerjaan yang tingkat 

kesulitannya lebih tinggi, atasan dan rekan karyawan selalu 

memberikan bantuan kepada saya  

Tanggapan karyawan mengenai Jika terjadi hambatan ketika melakukan 

pekerjaan yang tingkat kesulitannya lebih tinggi, atasan dan rekan karyawan 

selalu memberikan bantuan kepada saya adalah sebagai berikut: 

Tabel 4.16 

“Jika terjadi hambatan ketika melakukan pekerjaan yang tingkat 

kesulitannya lebih tinggi, atasan dan rekan karyawan selalu memberikan 

bantuan kepada saya” 

Keterangan  Bobot 
Jumlah 

Responden 
Skor 

Persentase 

(%) 

Sangat Setuju 5 15 75 50,00 

Setuju 4 12 48 40,00 

Cukup 3 3 9 10,00 

Tidak setuju 2 0 0 0,00 

Sangat Tidak 

Setuju 
1 0 0 0,00 

Jumlah  30 132 100,00 

 Sumber: Data Primer, diolah (2019) 

Berdasarkan hasil yang diperoleh dari hasil kuisioner pernyataan mengenai Jika 

terjadi hambatan ketika melakukan pekerjaan yang tingkat kesulitannya lebih 

tinggi, atasan dan rekan karyawan selalu memberikan bantuan kepada saya 

termasuk kedalam klasifikasi sangat baik dengan total skor sebesar 132. Karyawan 

yang menyatakan sangat setuju sebanyak 15 orang dengan jumlah skor 75 atau 

50,00%, setuju sebanyak 12 orang dengan jumlah skor 48 atau 40,00%, cukup 

sebanyak 3 orang dengan jumlah skor 9 atau 10,00%. Artinya, Jika terjadi hambatan 
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ketika melakukan pekerjaan yang tingkat kesulitannya lebih tinggi, atasan dan 

rekan karyawan selalu memberikan bantuan kepada saya. 

8. Perusahaan melakukan pengawasan terhadap pencapaian hasil kinerja 

saya 

Tanggapan karyawan mengenai Perusahaan melakukan pengawasan terhadap 

pencapaian hasil kinerja saya adalah sebagai berikut: 

Tabel 4.17 

“Perusahaan melakukan pengawasan terhadap pencapaian hasil kinerja 

saya” 

Keterangan  Bobot Jumlah Responden Skor Persentase (%) 

Sangat Setuju 5 14 70 46,67 

Setuju 4 14 56 46,67 

Cukup 3 2 6 6,67 

Tidak setuju 2 0 0 0,00 

Sangat Tidak Setuju 1 0 0 0,00 

Jumlah  30 132 100 

 Sumber: Data Primer, diolah (2019) 

Berdasarkan hasil yang diperoleh dari hasil kuisioner pernyataan mengenai 

Perusahaan melakukan pengawasan terhadap pencapaian hasil kinerja saya 

termasuk kedalam klasifikasi sangat baik dengan total skor sebesar 132. Karyawan 

yang menyatakan sangat setuju sebanyak 14 orang dengan jumlah skor 70 atau 

46,67%, setuju sebanyak 14 orang dengan jumlah skor 56 atau 46,67,00%, cukup 

sebanyak 2 orang dengan jumlah skor 6 atau 6,67%. Artinya, karyawan di PT Bank 

Syariah Mandiri menyatakan bahwa Pekerjaan saya diawasi langsung oleh atasan. 
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9. Saya dapat melebihi volume pekerjaan yang telah Ditetapkan perusahaan 

Tanggapan karyawan mengenai Saya dapat melebihi volume pekerjaan yang 

telah Ditetapkan perusahaan adalah sebagai berikut: 

Tabel 4.18 

“Saya dapat melebihi volume pekerjaan yang telah Ditetapkan perusahaan” 

Keterangan  Bobot 
Jumlah 

Responden 
Skor 

Persentase 

(%) 

Sangat Setuju 5 11 55 36,67 

Setuju 4 17 68 56,67 

Cukup 3 1 3 3,33 

Tidak setuju 2 1 2 3,33 

Sangat Tidak 

Setuju 
1 0 0 0,00 

Jumlah  30 128 100 

Berdasarkan hasil yang diperoleh dari hasil kuisioner pernyataan mengenai Saya 

dapat melebihi volume pekerjaan yang telah Ditetapkan perusahaan termasuk 

kedalam klasifikasi sangat baik dengan total skor sebesar 128. Karyawan yang 

menyatakan sangat setuju sebanyak 11 orang dengan jumlah skor 55 atau 36,67%, 

setuju sebanyak 17 orang dengan jumlah skor 68 atau 56,67%, cukup sebanyak 1 

orang dengan jumlah skor 2 atau 3,33%, tidak setuju sebanyak 1 orang dengan 

jumlah skor 2 atau 3,33%. Artinya, karyawan di PT Bank Syariah Mandiri 

menyatakan bahwa dapat melebihi volume pekerjaan yang telah Ditetapkan 

perusahaan. 

10. Saya mampu melaksanakan pekerajaan sesuai dengan SOP yang berlaku 

Tanggapan karyawan Saya mampu melaksanakan pekerajaan sesuai dengan SOP 

yang berlaku adalah sebagai berikut 
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Tabel 4.19 

“Saya mampu melaksanakan pekerajaan sesuai dengan SOP yang berlaku” 

Keterangan  Bobot 
Jumlah 

Responden 
Skor 

Persentase 

(%) 

Sangat Setuju 5 9 45 30,00 

Setuju 4 15 60 50,00 

Cukup 3 5 15 16,67 

Tidak setuju 2 1 2 3,33 

Sangat Tidak 

Setuju 
1 0 0 0,00 

Jumlah  30 122 100 

Berdasarkan hasil yang diperoleh dari hasil kuisioner pernyataan mengenai Saya 

mampu melaksanakan pekerajaan sesuai dengan SOP yang berlaku termasuk 

kedalam klasifikasi baik dengan total skor sebesar 122. Karyawan yang menyatakan 

sangat setuju sebanyak 9 orang dengan jumlah skor 45 atau 30,00%, setuju 

sebanyak 15 orang dengan jumlah skor 60 atau 50,00%, cukup sebanyak 5 orang 

dengan jumlah skor 15 atau 16,67%, tidak setuju sebanyak 1 orang dengan skor 2 

atau 3,33% Artinya, karyawan di PT Bank Syariah Mandiri menyatakan bahwa  

mampu melaksanakan pekerajaan sesuai dengan SOP yang berlaku. 

11. Mau menerima arahan pemimpin jika terjadi kesalahan dalam bekerja  

Tanggapan karyawan mengenai Mau menerima arahan pemimpin jika terjadi 

kesalahan dalam bekerja adalah sebagai berikut: 
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Tabel 4.20 

“Mau menerima arahan pemimpin jika terjadi kesalahan dalam bekerja” 

Keterangan  Bobot 
Jumlah 

Responden 
Skor 

Persentase 

(%) 

Sangat Setuju 5 15 75 50,00 

Setuju 4 11 44 36,67 

Cukup 3 4 12 13,33 

Tidak setuju 2 0 0 0,00 

Sangat Tidak 

Setuju 
1 0 0 0,00 

Jumlah  30 131 100 

Berdasarkan hasil yang diperoleh dari hasil kuisioner pernyataan mengenai Mau 

menerima arahan pemimpin jika terjadi kesalahan dalam bekerja termasuk kedalam 

klasifikasi sangat baik dengan total skor sebesar 131. Karyawan yang menyatakan 

sangat setuju sebanyak 15 orang dengan jumlah skor 75 atau 50,00%, setuju 

sebanyak 11 orang dengan jumlah skor 44 atau 36,67%, cukup sebanyak 4 orang 

dengan jumlah skor 12 atau 13,33%. Artinya, karyawan di PT Bank Syariah 

Mandiri menyatakan bahwa Mau menerima arahan pemimpin jika terjadi kesalahan 

dalam bekerja. 

4.4.3.2   Kinerja Karyawan pada PT Bank Syariah Mandiri 

Hasil penelitian ini adalah hasil yang didapat dari pengisian kuesioner 

mengenai kinerja karyawan yang disebarkan kepada 30 responden, yaitu pada 

semua karyawan divisi di PT Bank Syariah Mandiri Banjar. 

Klasifikasi setiap indikator variabel Y (Kinerja Karyawan) dapat dihitung 

dengan langkah-langkah sebagai berikut: 

Nilai tertinggi setiap indikator kinerja karyawan : 30 x 5 = 150 

Nilai terendah setiap indikator kinerja karyawan : 30 x 1 = 30 

Jumlah kriteria pernyataan = 5 
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JI = Nilai Tertinggi – Nilai Terendah 

 Jumlah Kriteria Pernyataan 

= 150 – 30  = 24 

         5 

 

Klasifikasi penilaian untuk setiap indikator kinerja karyawan adalah sebagai 

berikut: 

Nilai Klasifikasi Penilaian 

(1) (2) 

126 - 150 Sangat Baik 

102  - 125 Baik 

78  - 101 Cukup Baik 

54  - 77 Kurang Baik 

30  - 53 Tidak Baik 

Berdasarkan data-data yang dikumpulkan melalui kuesioner yang disebarkan 

kepada 20 responden diperoleh hasil mengenai kinerja karyawan yang dilakukan 

dapat dilihat pada analisis sebagai berikut: 

1. Saya mampu mencapai target yang ditetapkan Perusahaan  

Tanggapan karyawan mengenai saya mampu mencapai target yang ditetapkan 

Perusahaan adalah sebagai berikut: 
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Tabel 4.21 

“Saya mampu mencapai target yang ditetapkan Perusahaan” 

Keterangan  Bobot 
Jumlah 

Responden 
Skor 

Persentase 

(%) 

Sangat Setuju 5 20 100 66,67 

Setuju 4 6 24 20,00 

Cukup 3 4 12 13,33 

Tidak setuju 2 0 0 0,00 

Sangat Tidak 

Setuju 
1 0 0 0,00 

Jumlah  30 136 100 

 

 Berdasarkan hasil yang diperoleh dari hasil kuisioner pernyataan 

mengenai saya mampu mencapai target yang ditetapkan Perusahaan termasuk 

kedalam klasifikasi sangat baik dengan total skor sebesar 136. Karyawan yang 

menyatakan sangat setuju sebanyak 20 orang dengan jumlah skor 100 atau 66,67%, 

setuju sebanyak 6 orang dengan jumlah skor 24 atau 20,00%, dan yang menyatakan 

cukup sebanyak 4 orang dengan jumlah skor 12 atau 13,33%. Artinya, karyawan di 

PT Bank Syariah Mandiri menyatakan bahwa mampu mencapai target yang 

ditetapkan perusahaan. 

2. Saya dapat memenuhi beban kerja yang telah ditetapkan perusahaan 

Tanggapan karyawan mengenai Saya dapat memenuhi beban kerja yang 

telah ditetapkan perusahaan adalah sebagai berikut: 
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Tabel 4.22 

“Saya dapat memenuhi beban kerja yang telah ditetapkan perusahaan” 

Keterangan  Bobot 
Jumlah 

Responden 
Skor 

Persentase 

(%) 

Sangat Setuju 5 20 100 66,67 

Setuju 4 10 40 33,33 

Cukup 3 0 0 0,00 

Tidak setuju 2 0 0 0,00 

Sangat Tidak 

Setuju 
1 0 0 0,00 

Jumlah  30 140 100 

 

Berdasarkan hasil yang diperoleh dari hasil kuisioner pernyataan mengenai 

Saya dapat memenuhi beban kerja yang telah ditetapkan perusahaan termasuk 

kedalam klasifikasi sangat baik dengan total skor sebesar 140. Karyawan yang 

menyatakan sangat setuju sebanyak 20 orang dengan jumlah skor 100 atau 

66,67%, setuju sebanyak 10 orang dengan jumlah skor 40 atau 33,33%. Artinya, 

karyawan di PT Bank Syariah Mandiri menyatakan bahwa dapat memenuhi beban 

kerja yang telah ditetapkan perusahaan. 

 

3. Dapat melebihi volume pekerjaan yang telah Ditetapkan perusahaan 

Tanggapan karyawan mengenai dapat melebihi volume pekerjaan 

yang telah Ditetapkan perusahaan adalah sebagai berikut: 

Tabel 4.23 

“Dapat melebihi volume pekerjaan yang telah Ditetapkan perusahaan” 

Keterangan  Bobot 
Jumlah 

Responden 
Skor 

Persentase 

(%) 

Sangat Setuju 5 18 90 60,00 

Setuju 4 11 44 36,67 

Cukup 3 1 3 3,33 

Tidak setuju 2 0 0 0,00 

Sangat Tidak 

Setuju 
1 0 0 0,00 

Jumlah  30 137 100 
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 Berdasarkan hasil yang diperoleh dari hasil kuisioner pernyataan 

mengenai dapat melebihi volume pekerjaan yang telah Ditetapkan perusahaan 

termasuk kedalam klasifikasi sangat baik dengan total skor sebesar 137. Karyawan 

yang menyatakan sangat setuju sebanyak 18 orang dengan jumlah skor 90 atau 

60,00%, setuju sebanyak 11 orang dengan jumlah skor 44 atau 36,67%, dan yang 

menyatakan cukup sebanyak 1 orang dengan jumlah skor 3 atau 3,33%. Artinya, 

karyawan di PT Bank Syariah Mandiri menyatakan bahwa karyawan dapat 

melebihi volume pekerjaan yang telah Ditetapkan perusahaan. 

4. Saya dapat menyelesaikan pekerjaan dengan rapi dan teliti  

 

Tanggapan karyawan mengenai saya dapat menyelesaikan pekerjaan dengan rapi 

dan teliti adalah sebagai berikut: 

Tabel 4.24 

“Saya dapat menyelesaikan pekerjaan dengan rapi dan teliti” 

 

Keterangan  Bobot 
Jumlah 

Responden 
Skor 

Persentase 

(%) 

Sangat Setuju 5 17 85 56,67 

Setuju 4 13 52 43,33 

Cukup 3 0 0 0,00 

Tidak setuju 2 0 0 0,00 

Sangat Tidak 

Setuju 
1 0 0 0,00 

Jumlah  30 137 100 

 

Berdasarkan hasil yang diperoleh dari hasil kuisioner pernyataan mengenai saya 

dapat menyelesaikan pekerjaan dengan rapi dan teliti termasuk kedalam klasifikasi 

sangat baik dengan total skor sebesar 137. Karyawan yang menyatakan sangat 

setuju sebanyak 17 orang dengan jumlah skor 85 atau 56,67%, setuju sebanyak 13 
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orang dengan jumlah skor 52 atau 43,33%. Artinya, karyawan di PT Bank Syariah 

Mandiri menyatakan bahwa karyawan mengenai saya dapat menyelesaikan 

pekerjaan dengan rapi dan teliti. 

5. Saya dapat meminimalisasikan tingkat kesalahan saya dalam bekerja 

Tanggapan karyawan mengenai Saya dapat meminimalisasikan tingkat kesalahan 

saya dalam bekerja adalah sebagai berikut: 

Tabel 4.25 

“Saya dapat meminimalisasikan tingkat kesalahan saya dalam bekerja” 

Keterangan  Bobot 
Jumlah 

Responden 
Skor 

Persentase 

(%) 

Sangat Setuju 5 14 70 46,67 

Setuju 4 16 64 53,33 

Cukup 3 0 0 0,00 

Tidak setuju 2 0 0 0,00 

Sangat Tidak 

Setuju 
1 0 0 0,00 

Jumlah  30 134 100 

 

Berdasarkan hasil yang diperoleh dari hasil kuisioner pernyataan mengenai Saya 

dapat meminimalisasikan tingkat kesalahan saya dalam bekerja termasuk kedalam 

klasifikasi sangat baik dengan total skor sebesar 134. Karyawan yang menyatakan 

sangat setuju sebanyak 14 orang dengan jumlah skor 70 atau 46,67%, setuju 

sebanyak 16 orang dengan jumlah skor  64 atau 53,33. Artinya, karyawan di PT 

Bank Syariah Mandiri menyatakan bahwa karyawan dapat meminimalisasikan 

tingkat kesalahan saya dalam bekerja. 

6. Saya selalu menyelesaikan pekerjaan tepat waktu 

 

Tanggapan karyawan mengenai Saya selalu menyelesaikan pekerjaan tepat 

waktu adalah sebagai berikut:  
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Tabel 4.26 

“Saya selalu menyelesaikan pekerjaan tepat waktu” 

Keterangan  Bobot 
Jumlah 

Responden 
Skor 

Persentase 

(%) 

Sangat Setuju 5 11 55 36,67 

Setuju 4 17 68 56,67 

Cukup 3 1 3 3,33 

Tidak setuju 2 1 2 3,33 

Sangat Tidak 

Setuju 
1 0 0 0,00 

Jumlah  30 128 100 

 

 Berdasarkan hasil yang diperoleh dari hasil kuisioner pernyataan mengenai 

Saya selalu menyelesaikan pekerjaan tepat waktu termasuk kedalam klasifikasi 

sangat baik dengan total skor sebesar 128. Karyawan yang menyatakan sangat 

setuju sebanyak 11 orang dengan jumlah skor 55 atau 36,67%, setuju sebanyak 

17 orang dengan jumlah skor 68 atau 56,67%, dan yang menyatakan cukup 

sebanyak 1 orang dengan jumlah skor  3 atau 3,33%, tidak setuju sebanyak 1 

dengan jumlah skor 2 atau 3,33%. Artinya, karyawan di PT Bank Syariah 

Mandiri menyatakan bahwa karyawan dapat menyelesaikan pekerjaan tepat 

waktu 

7. Saya tidak pernah menunda pekerjaan  

 

Tanggapan karyawan mengenai Saya tidak pernah menunda pekerjaan 

adalah sebagai berikut: 
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Tabel 4.27 

“Saya tidak pernah menunda pekerjaan” 

Keterangan  Bobot 
Jumlah 

Responden 
Skor 

Persentase 

(%) 

Sangat Setuju 5 9 45 30,00 

Setuju 4 15 60 50,00 

Cukup 3 5 15 16,67 

Tidak setuju 2 1 2 3,33 

Sangat Tidak 

Setuju 
1 0 0 0,00 

Jumlah  30 122 100 

 

 Berdasarkan hasil yang diperoleh dari hasil kuisioner pernyataan 

mengenai tidak pernah menunda pekerjaan termasuk kedalam klasifikasi sangat 

baik dengan total skor sebesar 122. Karyawan yang menyatakan sangat setuju 

sebanyak 9 orang dengan jumlah skor 45 atau 30,00%, setuju sebanyak 15 orang 

dengan jumlah skor 60 atau 50,00%, dan yang menyatakan cukup sebanyak 5 

orang dengan jumlah skor  15 atau 16,67%, tidak setuju sebanyak 1 dengan 

jumlah skor 2 atau 3,33% Artinya, karyawan di PT Bank Syariah Mandiri 

menyatakan bahwa karyawan tidak pernah menunda pekerjaan. 

8. Saya mampu mempercepat menyelesaikan pekerjaan 

 

Tanggapan karyawan mengenai Saya mampu mempercepat menyelesaikan 

pekerjaan  adalah sebagai berikut: 
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Tabel 4.28 

“Saya mampu mempercepat menyelesaikan pekerjaan” 

 

Keterangan  Bobot 
Jumlah 

Responden 
Skor 

Persentase 

(%) 

Sangat Setuju 5 15 75 50,00 

Setuju 4 11 44 36,67 

Cukup 3 4 12 13,33 

Tidak setuju 2 0 0 0,00 

Sangat Tidak 

Setuju 
1 0 0 0,00 

Jumlah  30 131 100 

 

Berdasarkan hasil yang diperoleh dari hasil kuisioner pernyataan mengenai Saya 

mampu mempercepat menyelesaikan pekerjaan termasuk kedalam klasifikasi 

sangat baik dengan total skor sebesar 139. Karyawan yang menyatakan sangat 

setuju sebanyak 22 orang dengan jumlah skor 110 atau 73,33%, setuju sebanyak 5 

orang dengan jumlah skor 20 atau 16,67%, dan yang menyatakan cukup sebanyak 

3 orang dengan jumlah skor  9 atau 10,00%. Artinya, karyawan di PT Bank Syariah 

Mandiri menyatakan bahwa Saya mampu mempercepat menyelesaikan pekerjaan. 

9. Saya selalu datang ke kantor tepat waktu 

Tanggapan karyawan mengenai Saya selalu datang ke kantor tepat waktu adalah 

sebagai berikut: 
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Tabel 4. 29 

“Saya selalu datang ke kantor tepat waktu” 

Keterangan  Bobot 
Jumlah 

Responden 
Skor 

Persentase 

(%) 

Sangat Setuju 5 19 95 63,33 

Setuju 4 11 44 36,67 

Cukup 3 0 0 0,00 

Tidak setuju 2 0 0 0,00 

Sangat Tidak 

Setuju 
1 0 0 0,00 

Jumlah  30 139 100 

Berdasarkan hasil yang diperoleh dari hasil kuisioner pernyataan mengenai 

selalu datang ke kantor tepat waktu termasuk kedalam klasifikasi sangat baik 

dengan total skor sebesar 139. Karyawan yang menyatakan sangat setuju sebanyak 

19 orang dengan jumlah skor 95 atau 63,33%, setuju sebanyak 11 orang dengan 

jumlah skor 44 atau 36,67%. Artinya, karyawan di PT Bank Syariah Mandiri 

menyatakan bahwa karyawan selalu datang ke kantor tepat waktu. 

10. Saya mampu bekerja sama dengan semua karyawan  

Tanggapan karyawan mengenai saya mampu bekerja sama dengan semua 

karyawan adalah sebagai berikut: 

Tabel 4. 30 

“Saya mampu bekerja sama dengan semua karyawan” 

Keterangan  Bobot 
Jumlah 

Responden 
Skor 

Persentase 

(%) 

Sangat Setuju 5 18 90 60,00 

Setuju 4 11 44 36,67 

Cukup 3 1 3 3,33 

Tidak setuju 2 0 0 0,00 

Sangat Tidak 

Setuju 
1 0 0 0,00 

Jumlah  30 137 100 

Berdasarkan hasil yang diperoleh dari hasil kuisioner pernyataan mengenai saya 

mampu bekerja sama dengan semua karyawan termasuk kedalam klasifikasi sangat 
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baik dengan total skor sebesar 137. Karyawan yang menyatakan sangat setuju 

sebanyak 18 orang dengan jumlah skor 90 atau 60,00%, setuju sebanyak 11 orang 

dengan jumlah skor 44 atau 36,67% dan cukup sebanyak 1 orang dengan jumlah 

skor 3 atau 3,33%. Artinya, karyawan di PT Bank Syariah Mandiri menyatakan  

mampu bekerja sama dengan semua karyawan. 

11. Saya membina hubungan yang baik dengan atasan  agar  dapat bekerja 

sama dalam menyelesaikan pekerjaan  

Tanggapan karyawan mengenai saya membina hubungan yang baik dengan 

atasan agar dapat bekerja sama dalam menyelesaikan pekerjaan adalah sebagai 

berikut: 

Tabel 4. 31 

“saya membina hubungan yang baik dengan atasan agar dapat bekerja sama 

dalam menyelesaikan pekerjaan” 

Keterangan  Bobot 
Jumlah 

Responden 
Skor 

  Persentase 

(%) 

Sangat Setuju 5 18 90   60,00 

Setuju 4 12 48   40,00 

Cukup 3 0 0   0,00 

Tidak setuju 2 0 0   0,00 

Sangat Tidak 

Setuju 
1 0 0 

  
0,00 

Jumlah  30 138   100 

 

Berdasarkan hasil yang diperoleh dari hasil kuisioner pernyataan mengenai saya 

membina hubungan yang baik dengan atasan agar dapat bekerja sama dalam 

menyelesaikan pekerjaan termasuk kedalam klasifikasi sangat baik dengan total 

skor sebesar 138. Karyawan yang menyatakan sangat setuju sebanyak 18 orang 

dengan jumlah skor 90 atau 60,00%, setuju sebanyak 12 orang dengan jumlah skor 
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48 atau 40,00%. Artinya, karyawan di PT Bank Syariah Mandiri menyatakan bahwa 

karyawan selalu membina hubungan yang baik dengan atasan agar dapat bekerja 

sama dalam menyelesaikan pekerjaan. 

4.5   Pembahasan 

 Berdasarkan hasil penelitian diatas dari keseluruhan jawaban karyawan 

mengenai Budaya Kerja dan Kinerja Karyawan PT Bank Syariah Mandiri, 

kemudian dilakukan rekapitulasi data untuk dapat melihat skor total jawaban secara 

keseluruhan sebagai berikut: 

4.5.1  Budaya Kerja di PT Bank Mandiri Syariah 

 Rekapitulasi dan kriteria dari seluruh tanggapan karyawan mengenai budaya 

kerja adalah sebagai berikut: 

Tabel 4.32 

Rekapitulasi Budaya kerja 

No. Pertanyaan  
Target 

Skor 

Skor  

Tercapai 
Kriteria  

1 
Saya diberikan kesempatan berinisiatif sendiri 

untuk menyelesaikan pekerjaanperusahaan 100 128 
Sangat 

Baik 

2 
Saya selalu berusaha menyelesaikan masalah  

pekerjaan tanpa menunggu perintah atasan 
100 132 

Sangat 

Baik 

3 
Saya diberikan kesempatan melakukan inovasi 

dalam pekerjaan yang beresiko 100 139 
Sangat 

Baik 

4 

Jika terjadi hambatan ketika melakukan 

pekerjaan yang tingkat kesulitannya lebih tinggi, 

atasan selalu memberikan bantuan kepada saya 
100 140 

Sangat 

Baik 

5 

Atasan mendorong saya untuk meningkatkan 

kreatifitas agar pekerjaan yang sulit dapat 

diselesaikan sesuai dengan standar perusahaan 

100 136 
Sangat 

Baik 
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6 
Saya mampu melaksanakan standar kerja yang 

ditentukan perusahaan 100 130 
Sangat 

Baik 

7 
Atasan saya memberikan dukungan dalam 

menyelesaikan pekerjaan 100 132 
Sangat 

Baik 

8. Pekerjaan saya diawasi langsung oleh atasan 100 132 
Sangat 

Baik 

9. 
Perusahaan mengarahkan kinerja saya agar 

sesuai dengan aturan perusahaan 
100 128 

Sangat 

Baik 

10. 
Perusahaan melakukan pengawasan terhadap 

pencapaian hasil kinerja saya 
100 122 Baik 

11. Atasan mengawasi perilaku saya dalam Bekerja 100 131 
Sangat 

Baik 

Total 1100 1450 
Sangat 

Baik 

Rata Rata 131,82 Sangat Baik 

Sumber: Data Primer, diolah (2019) 

Berdasarkan hasil penelitian diatas dari keseluruhan jawaban karyawan 

mengenai budaya kerja kemudian dilakukan rekapitulasi data untuk dapat melihat 

skor total jawaban secara keseluruhan sebagai berikut: 

 

Nilai tertinggi keseluruhan  : 30 x 5 x 11 = 1650 

Nilai terendah secara keseluruhan : 30 x 1 x 11 = 330 

Jumlah kriteria pernyataan = 5 

JI = Nilai Tertinggi – Nilai Terendah 

     Kriteria Pernyataan 

= 1650 - 330 = 264 

           5 

Klasifikasi penilaian indikator untuk setiap jawaban secara keseluruhan adalah 

sebagai berikut: 
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Tabel 4.33 

Klasifikasi Penilaian 

Untuk Indikator Variabel Budaya Kerja 

 

Nilai Klasifikasi Penilaian 

(1) (2) 

1386 – 1650 Sangat Baik 

1122 – 1385 Baik 

858 – 1121 Cukup 

594 – 857 Tidak Baik 

330 – 593 Sangat Tidak Baik 

Sumber: Data Primer, diolah (2019) 

Dari perhitungan tabel 4.32 didapatkan hasil dari penilaian responden terhadap 

budaya kerja PT Bank Mandiri syariah Banjar dengan jumlah skor sebanyak 1450 

atau rata-rata sebesar 131,82 dari hasil tersebut dapat dikatakan bahwa responden 

menanggapinya dengan sangat baik atas pelaksanaan budaya kerja pada PT Bank 

Mandiri Syariah Banjar. 

4.5.2   Kinerja Karyawan di PT Bank Syariah Mandiri 

Rekapitulasi dan kriteria dari seluruh tanggapan karyawan mengenai kinerja 

karyawan adalah sebagai berikut: 
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Tabel 4.34 

Rekapitulasi Kinerja Karyawan 

No. Pertanyaan 
Target 

Skor 

Sekor  

Tercapai 
Kriteria 

1 

Saya diberikan kesempatan berinisiatif sendiri 

untuk mencapai target kerja yangditetapkan 

perusahaan.  

100 136 
Sangat 

Baik 

2 
Saya mampu mencapai target yang ditetapkan 

Perusahaan 100 140 
Sangat 

Baik 

3 
Saya dapat memenuhi beban kerja yang telah 

ditetapkan perusahaan  100 137 
Sangat 

Baik 

4 
Saya dapat melebihi volume pekerjaan yang telah 

Ditetapkan perusahaan 100 137 
Sangat 

Baik 

5 
Saya dapat menyelesaikan pekerjaan dengan teliti 

 
100 134 

Sangat 

Baik 

6 

Saya dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai standar 

yang telah ditetapkan perusahaan 
100 128 

Sangat 

Baik 

7 
Saya dapat meminimalisasikan tingkat kesalahan 

saya dalam bekerja 
100 122 

Sangat 

Baik 

8 
Saya mampu bekerja sama dengan semua karyawan  

 
100 131 

Sangat 

Baik 

9 

Saya membina hubungan yang baik dengan atasan 

agar dapat bekerja sama dalam menyelesaikan 

pekerjaan 

 

100 139 
Sangat 

Baik 

10 

 

Atasan saya selalu mengajak saya untuk ikut 

berdiskusi memecahkan sebuah masalah  

 
 

100 137 
Sangat 

Baik 

11 
Saya selalu menyelesaikan pekerjaan tepat waktu  

 
100 138 

Sangat 

Baik 

Total 1100 
1479 

 Sangat 

baik 

Rata rata 134,45 

Sangat 

Baik 

Sumber: Data Primer, diolah (2019) 
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Berdasarkan hasil penelitian diatas dari keseluruhan jawaban karyawan 

mengenai kinerja karyawan kemudian dilakukan rekapitulasi data untuk dapat 

melihat skor total jawaban secara keseluruhan sebagai berikut: 

 

Nilai tertinggi keseluruhan  : 30 x 5 x 11 = 1650 

Nilai terendah secara keseluruhan : 30 x 1 x 11 = 330 

Jumlah kriteria pernyataan = 5 

JI = Nilai Tertinggi – Nilai Terendah 

     Kriteria Pernyataan 

= 1650 - 330 = 264 

           5 

 

Klasifikasi penilaian indikator untuk setiap jawaban secara keseluruhan adalah 

sebagai berikut: 

Tabel 4.35 

Klasifikasi Penilaian 

Untuk Indikator Variabel Kinerja Karyawan 

Nilai Klasifikasi Penilaian 

(1) (2) 

1386 – 1650 Sangat Baik 

1122 – 1385 Baik 

858 – 1121 Cukup 

594 – 857 Tidak Baik 

330 – 593 Sangat Tidak Baik 

   Sumber: Data Primer, diolah (2019) 

Dari perhitungan tabel 4.34 didapatkan hasil dari penilaian responden terhadap 

kinerja karyawan pada PT Bank Mandiri syariah Banjar dengan jumlah skor 

sebanyak 1479 atau rata-rata sebesar 134,45 dari hasil tersebut dapat dikatakan 
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bahwa responden menanggapinya dengan sangat baik atas pelaksanaan kinerja 

karyawan pada PT Bank Mandiri Syariah Banjar. 

 

4.6 Analisis Regresi Linear Sederhana 

Persamaan regresi linear sederhana ditunjukan untuk memprediksi variabel 

budaya kerja dan kinerja karyawan di PT Bank Syariah Mandiri. Hasil perhitungan 

persamaan tersebut menggunakan program SPSS Ver. 25 adalah sebagai berikut: 

Tabel 4.36 

Regresi Linear Sederhana 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 18,300 6,024  3,038 ,005 

 X ,641 ,124 ,698 5,161 ,000 

a. Dependent Variable: Y 

 Berdasarkan hasil pengolahan data persamaan regresi linear sederhana adalah  

sebagai berikut: 

 

Y = a + bx 

Y = 18,300 + 0,641X 

Artinya, apabila budaya kerja tidak dipengaruhi oleh kinerja karyawan atau sama 

dengan nol, maka budaya kerja sebesar 18,300. Interpretasi dari variabel 

independen sebagai berikut: 

1. Nilai X = 0,641 jika PT Bank Syariah Mandiri meningkatkan budaya kerja 

karyawan sebesar 100% dengan asumsi konstan maka kinerja karyawan 
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sebesar 0,641. 

Dengan demikian bahwa adanya pengaruh budaya kerja karyawan di PT Bank 

Syariah Mandiri ditentukan oleh kinerja karyawan. 

 

4.7 Uji Signifikansi Parsial (Uji t) 

Uji Signifikasi parsial (t) digunakan untuk menguji signifikansi hubungan antara 

variabel X dan Y, apakah variabel X (budaya kerja) benar-benar berpengaruh 

terhadap variabel Y (kinerja karyawan) secara signifikan (Ghozali, 70:2009). 

Tabel 4.37 

Uji Hipotesis (Uji t) Variabel Budaya Kerja Terhadap Kinerja Karyawan 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 18,300 6,024  3,038 ,005 

 X ,641 ,124 ,698 5,161 ,000 

a. Dependent Variable: Y 

 

Dari tabel 4.37 diatas, maka dapat diketahui bahwa X = thitung > ttabel atau nilai sig. 

< α (0,05) = 5,161 > 2,048 atau 0,000 < 0,05. Maka, tolak Ho terima Ha. Artinya, 

terdapat pengaruh signifikan budaya kerja terhadap kinerja karyawan di PT Bank 

Syariah mandiri. 

Hal ini membuktikan bahwa budaya kerja berpengaruh terhadap kinerja 

karyawan di PT Bank Syariah Mandiri.   
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4.8 Analisis Koefisien Korelasi Pearson 

Analisis Koefisien Korelasi Pearson adalah untuk mengetahui adanya 

derajat/kekuatan hubungan budaya kerja terhadap kinerja karyawan PT. Bank 

Syariah Mandiri Banjar. Output dari program SPSS versi 25,0 diperoleh nilai 

koefisien korelasi seperti yang tertera pada tabel 4.32. 

Tabel 4.38 : Koefisien Korelasi 

              Model Summary 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of 

the Estimate 

1 ,698a ,487 ,469 2,44393 

a. Predictors: (Constant), X  

 

Berdasarkan analisis diatas, maka didapatkan nilai koefisien korelasi 

sebesar 0.698. Hal ini menunjukan bahwa budaya kerja mempunyai hubungan yang 

cukup kuat terhadap kinerja karyawan pada PT. Bank Syariah Mandiri Banjar. 

4.9   Koefisien Determinasi (R2) 

Tabel 4.39 : Koefisien Determinasi 

              Model Summary 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of 

the Estimate 

1 ,698a ,487 ,469 2,44393 

a. Predictors: (Constant), X  
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Berdasarkan data pada tabel diatas dapat diketahui bahwa nilai R2 sebesar 

0,487. Dari nilai tersebut dapat disimpulkan bahwa kinerja karyawan dipengaruhi 

oleh budaya kerja sebsar 0,487. Rumus koefisien determinasi dapat ditunjukkan 

sebagai berikut: 

KD = r2 x 100% 

KD = 0,487x 100% 

KD = 48,7% 

Keterangan:  

KD = Koefisien Determinasi 

R2 = Koefisien Korelasi 

Dari hasil perhitungan diatas maka dapat disimpulkan bahwa budaya kerja 

memberika pengaruh sebesar 48,7% terhadap kinerja karyawan pada PT. Bank 

Syariah Mandiri Banjar. Sedangkan sisanya sebesar 100% - 48,7% = 51,3%, 

disebabkan oleh variabel lainnya. 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1  Kesimpulan 

Berdasarkan hasil analisis  data pengaruh budaya kerja terhadap kinerja 

karyawan, maka penulis menyimpulkan: 

1. Budaya kerja PT. Bank Mandiri Syariah Banjar telah berjalan sangat baik. Hal 

ini terlihat berdasarkan hasil jawaban dari responden sebanyak 30 oang yang 

menjawab 11 butir pertanyaan mengenai Budaya kerja pada PT Bank Mandiri 

Syariah Banjar dengan jumlah rata-rata sebesar 131,82. 

2. Kinerja karyawan padda PT Bank Mandiri Syariah Banjar telah berjalan sangat 

baik. Hal ini terlihat dari jumlah rata-rata sebesar 134,45 dari tanggapan 

responden sebanyak 30 orang yang menjawab 11 pertanyaan mengenai kinerja 

pada PT Bank Mandiri Syariah Banjar. 

3. Berdasarkan hasil analisis data dengan menggunakan metode statistik yaitu 

koefisien korelasi pearson dan koefisien determinasi maka didapat nilai 

koefisien korelasi sebesar 0.698. Hal ini menunjukan bahwa budaya kerja 

mempunyai hubungan yang cukup kuat terhadap kinerja karyawan pada PT. 

Bank Mandiri Syariah Banjar. 

Kemudian Dari hasil perhitungan uji determinasi didapat nilai dengan R2 

sebesar 0,487. maka dapat disimpulkan bahwa budaya kerja memberikan 
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pengaruh sebesar 48,7% terhadap kinerja karyawan pada PT. Bank Mandiri 

Syariah Banjar. Sedangkan sisanya sebesar 100% - 48,7% = 51,3%, disebabkan 

oleh variabel lainnya. 

5.2  Saran 

Berdasarkan dari kesimpulan penelitian diatas maka saran yang diberikan 

adalah : 

1. Untuk meningkatkan kinerja karyawan hendaknya perusahaan lebih 

mengembangkan budaya kerja yang telah ada. 

2. Perlu terjalinnya human relation yang baik antara atasan dan karyawan 

dengan adanya komunikasi yang baik, bila human relation telah terjalin 

dengan baik antara pimpinan dengan karyawan maka dalam kegiatan 

operasional perusahaan dapat berjalan lebih efektif serta kendala-kendala 

yang dihadapi perusahaan lebih mudah untuk diselesaikan.  

3. Karyawan senantiasa diberikan arahan mengenai budaya organisasi serta 

diingatkan tentang aturan-aturan yang ada didalam perusahaan.  
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KUESIONER PENELITIAN 

PENGARUH BUDAYA KERJA TERHADAP KINERJA KARYAWAN 

PT BANK MANDIRI SYARIAH BANJAR 

 

Responden yang terhormat,  

Bersama ini Saya memohon kesediaannya untuk mengisi daftar kuesioner yang 

diberikan. Informasi yang diberikan sebagai data penelitian dalam rangka 

penyusunan skripsi pada program Sarjana Ekonomi Universitas Winaya Mukti 

Bandung dengan judul “Pengaruh Budaya Kerja Terhadap Kinerja Karyawan 

PT Bank Mandiri Syariah Banjar”, Informasi ini merupakan bantuan yang 

sangat berarti dalam penyelesaian data penelitian. Atas bantuan Bapak / Ibu saya 

ucapkan terima kasih.  

 

A. Petunjuk Pengisian  

1. Jawablah setiap pertanyaan ini sesuai dengan pendapat Bapak / Ibu  

2. Pilihlah jawaban dari tabel daftar pertanyaan dengan memberi tanda 

checklist (√) pada salah satu jawaban yang paling sesuai menurut Bapak / 

Ibu  

Adapun makna tanda jawaban tersebut sebagai berikut:  

a. STS : Sangat Tidak Setuju dengan Skor 1  

b. TS : Tidak Setuju dengan Skor 2  

c.  KS : Kurang Setuju dengan Skor 3  

d.  S : Setuju dengan Skor 4  

e.  SS : Sangat Setuju dengan Skor 5  

B. Identitas Responden  

Nama (Optional)  :  

Jenis Kelamin   :  

Umur    :  

Pendidikan   : 



 

 

 

Budaya Organisasi (Variabel X)  

No Pernyataan STS TS KS S SS 

Sikap Terhadap Pekerjaan  

1 
Saya diberikan kesempatan berinisiatif sendiri untuk 

menyelesaikan pekerjaanperusahaan 

     

2 
Saya mampu memberikan ide kreatif untuk kemajuan  

perusahaan 

     

Kedisiplinan 

3 Saya mampu melaksanakan standar kerja yang 

ditentukan perusahaan 

     

4 Perusahaan mengarahkan kinerja saya agar sesuai 

dengan aturan perusahaan dan taat pada peraturan 

yang berlaku  

     

Kerja Keras 

5 Saya selalu berusaha menyelesaikan masalah  

pekerjaan tanpa menunggu perintah atasan 

     

Saling Membantu  

6 Atasan saya memberikan dukungan dalam 

menyelesaikan pekerjaan 

     

7 Jika terjadi hambatan ketika melakukan pekerjaan  

yang tingkat kesulitannya lebih tinggi, atasan dan 

rekan karyawan selalu memberikan bantuan kepada 

saya 

     

8 Perusahaan melakukan pengawasan terhadap 

pencapaian hasil kinerja saya 

     

Berdedikasi  

9 Saya dapat melebihi volume pekerjaan yang telah 

Ditetapkan perusahaan 

     

10 Saya mampu mellaksanakan pekerajaan sesuai dengan 

SOP yang berlaku 

     



 

 

 

 

  

Bertanggung Jawab 

11 Mau menerima arahan pemimpin jika terjadi 

kesalahan dalam bekerja 

     

 

 

Kinerja Karyawan (Variabel Y) 

 

No Pernyataan STS TS KS S SS 

Jumlah Pekerjaan  

1 Saya mampu mencapai target yang 

ditetapkan Perusahaan 

 
 

     

2 Saya dapat memenuhi beban kerja yang telah 

ditetapkan perusahaan  

 

     

3 Saya dapat melebihi volume pekerjaan yang 

telah Ditetapkan perusahaan 

 
 

     

Kualitas Pekerjaan  

4 Saya dapat menyelesaikan pekerjaan dengan 

rapi dan teliti 
     

5 Saya dapat meminimalisasikan tingkat 

kesalahan saya dalam bekerja  

 

     

Ketepatan Waktu  

6 Saya selalu menyelesaikan pekerjaan tepat 

waktu  
     

7 Saya tidak pernah menunda pekerjaan  

 

     

8 Saya mampu mempercepat menyelesaikan 

pekerjaan 
     

Kehadiran  

9 Saya selalu datang ke kantor tepat waktu 

 

     



 

 

Kemampuan Kerjasama  

10 Saya mampu bekerja sama dengan semua 

karyawan  
     

11 Saya membina hubungan yang baik dengan 

atasan agar dapat bekerja sama dalam 

menyelesaikan pekerjaan  
 

     

 

KISI – KISI PENELITIAN 

 

No Variabel 

Penelitian 

Sumber Data Metode Instrumen 

1 Budaya 

Kerja 

- Karyawan sebagai pelaku 

- Kegiatan 

- Wawancara 

- Observasi 

- Kuesioner 

- Pedoman Wawancara 

- Pedoman Obsevasi 

- Kuesioner dan pedoman 

wawancara 

2 Kinerja 

Karyawan 

- Karyawan sebagai pelaku 

- Kegiatan 

- Wawancara 

- Observasi 

- Kuesioner 

- Pedoman Wawancara 

- Pedoman Obsevasi 

- Kuesioner dan pedoman 

wawancara 

 

 

 

 

 



 

 

PEDOMAN OBSERVASI 

 

1. Latar belakang PT. Bank Syariah Mandiri Banjar. 

a. Sejarah berdirinya PT. Bank Syariah Mandiri Banjar. 

b. Kondisi tempat dan lokasi PT. Bank Syariah Mandiri Banjar. 

2. Sumber Daya Manusia (SDM) PT. Bank Syariah Mandiri Banjar. 

a. Keadaan Manajer. 

b. Keadaan Staf. 

c. Keadaan karyawan. 

d. Tingkat pendidikan, keahlian, dan pengalaman kerja karyawan. 

e. Budaya kerja dan kebiasaan karyawan. 

3. Kegiatan dan bidang usaha PT. Bank Syariah Mandiri Banjar. 

a. Pekerjaan yang dilaksanakan didalam perusahaan. 

b. Pekerjaan yang dilaksanakan diluar perusahaan. 

c. Jenis pekerjaan yang dapat dimiliki. 

d. Kemampuan yang dimiliki. 

4. Fasilitas PT. Bank Syariah Mandiri Banjar. 

a. Keadaan ruangan kantor dan banking hall, tempat parkir,dan lain-lain. 

b. Alat-alat pendukung pekerjaan dan lain-lain. 

 

 

 



 

 

PEDOMAN WAWANCARA 

1. Bagaimana sejarah berdirinya PT. Bank Syariah Mandiri Banjar? 

2. Berapa jumlah karyawan yang bekerja di PT. Bank Syariah Mandiri Banjar? 

3. Bagaimana manajemen PT. Bank Syariah Mandiri Banjar? 

4. Bagaimana tingkat pendidikan karyawan yang bekerja di PT. Bank Syariah 

Mandiri Banjar? 

5. Bagaimana peraturan perusahaan yang telah ditetapkan oleh PT. Bank 

Syariah Mandiri Banjar? 

6. Bagaimana budaya kerja yang diterapkan/dijalankan setiap harinya ketika 

bekerja di PT. Bank Syariah Mandiri Banjar? 

7. Bagaimana kinerja karyawan setiap harinya ketika bekerja di PT. Bank 

Syariah Mandiri Banjar? 

8. Bagaimana kondisi fasilitas umum dan fasilitas kerja di PT. Bank Syariah 

Mandiri Banjar? 

9. Apakah karywan telah melaksanakan pekerjaan sesuai dengan langkah-

langkah kerja (Standar Operating procedure) yang telah diberikan oleh 

perusahaan? 



 

 
 

KUESIONER PENELITIAN 

PENGARUH BUDAYA KERJA TERHADAP KINERJA KARYAWAN 

PT BANK MANDIRI SYARIAH BANJAR 

 

Responden yang terhormat,  

Bersama ini Saya memohon kesediaannya untuk mengisi daftar kuesioner yang 

diberikan. Informasi yang diberikan sebagai data penelitian dalam rangka 

penyusunan skripsi pada program Sarjana Ekonomi Universitas Winaya Mukti 

Bandung dengan judul “Pengaruh Budaya Kerja Terhadap Kinerja Karyawan 

PT Bank Mandiri Syariah Banjar”, Informasi ini merupakan bantuan yang 

sangat berarti dalam penyelesaian data penelitian. Atas bantuan Bapak / Ibu saya 

ucapkan terima kasih.  

 

A. Petunjuk Pengisian  

3. Jawablah setiap pertanyaan ini sesuai dengan pendapat Bapak / Ibu  

4. Pilihlah jawaban dari tabel daftar pertanyaan dengan memberi tanda 

checklist (√) pada salah satu jawaban yang paling sesuai menurut Bapak / 

Ibu  

Adapun makna tanda jawaban tersebut sebagai berikut:  

f. STS : Sangat Tidak Setuju dengan Skor 1  

g. TS : Tidak Setuju dengan Skor 2  

h.  KS : Kurang Setuju dengan Skor 3  

i.  S : Setuju dengan Skor 4  

j.  SS : Sangat Setuju dengan Skor 5  

B. Identitas Responden  

Nama (Optional)  :  

Jenis Kelamin   :  

Umur    :  

Pendidikan   : 



 

 

Budaya Organisasi (Variabel X)  

No Pernyataan STS TS KS S SS 

Sikap Terhadap Pekerjaan  

1 
Saya diberikan kesempatan berinisiatif sendiri untuk 

menyelesaikan pekerjaanperusahaan 

     

2 
Saya mampu memberikan ide kreatif untuk kemajuan  

perusahaan 

     

Kedisiplinan 

3 Saya mampu melaksanakan standar kerja yang 

ditentukan perusahaan 

     

4 Perusahaan mengarahkan kinerja saya agar sesuai 

dengan aturan perusahaan dan taat pada peraturan 

yang berlaku  

     

Kerja Keras 

5 Saya selalu berusaha menyelesaikan masalah  

pekerjaan tanpa menunggu perintah atasan 

     

Saling Membantu  

6 Atasan saya memberikan dukungan dalam 

menyelesaikan pekerjaan 

     

7 Jika terjadi hambatan ketika melakukan pekerjaan  

yang tingkat kesulitannya lebih tinggi, atasan dan 

rekan karyawan selalu memberikan bantuan kepada 

saya 

     

8 Perusahaan melakukan pengawasan terhadap 

pencapaian hasil kinerja saya 

     

Berdedikasi  

9 Saya dapat melebihi volume pekerjaan yang telah 

Ditetapkan perusahaan 

     

10 Saya mampu mellaksanakan pekerajaan sesuai dengan 

SOP yang berlaku 

     

 



 

 

 

  

Bertanggung Jawab 

11 Mau menerima arahan pemimpin jika terjadi 

kesalahan dalam bekerja 

     

 

Kinerja Karyawan (Variabel Y) 

 

No Pernyataan STS TS KS S SS 

Jumlah Pekerjaan  

1 Saya mampu mencapai target yang 

ditetapkan Perusahaan 

 
 

     

2 Saya dapat memenuhi beban kerja yang telah 

ditetapkan perusahaan  

 

     

3 Saya dapat melebihi volume pekerjaan yang 

telah Ditetapkan perusahaan 

 
 

     

Kualitas Pekerjaan  

4 Saya dapat menyelesaikan pekerjaan dengan 

rapi dan teliti 
     

5 Saya dapat meminimalisasikan tingkat 

kesalahan saya dalam bekerja  

 

     

Ketepatan Waktu  

6 Saya selalu menyelesaikan pekerjaan tepat 

waktu  
     

7 Saya tidak pernah menunda pekerjaan  

 

     

8 Saya mampu mempercepat menyelesaikan 

pekerjaan 
     

Kehadiran  

9 Saya selalu datang ke kantor tepat waktu 

 

     

Kemampuan Kerjasama  

10 Saya mampu bekerja sama dengan semua 

karyawan  
     



 

 

11 Saya membina hubungan yang baik dengan 

atasan agar dapat bekerja sama dalam 

menyelesaikan pekerjaan  
 

     

 

KISI – KISI PENELITIAN 

 

No Variabel 

Penelitian 

Sumber Data Metode Instrumen 

1 Budaya 

Kerja 

- Karyawan sebagai pelaku 

- Kegiatan 

- Wawancara 

- Observasi 

- Kuesioner 

- Pedoman Wawancara 

- Pedoman Obsevasi 

- Kuesioner dan pedoman 

wawancara 

2 Kinerja 

Karyawan 

- Karyawan sebagai pelaku 

- Kegiatan 

- Wawancara 

- Observasi 

- Kuesioner 

- Pedoman Wawancara 

- Pedoman Obsevasi 

- Kuesioner dan pedoman 

wawancara 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

PEDOMAN OBSERVASI 

 

5. Latar belakang PT. Bank Syariah Mandiri Banjar. 

c. Sejarah berdirinya PT. Bank Syariah Mandiri Banjar. 

d. Kondisi tempat dan lokasi PT. Bank Syariah Mandiri Banjar. 

6. Sumber Daya Manusia (SDM) PT. Bank Syariah Mandiri Banjar. 

f. Keadaan Manajer. 

g. Keadaan Staf. 

h. Keadaan karyawan. 

i. Tingkat pendidikan, keahlian, dan pengalaman kerja karyawan. 

j. Budaya kerja dan kebiasaan karyawan. 

7. Kegiatan dan bidang usaha PT. Bank Syariah Mandiri Banjar. 

e. Pekerjaan yang dilaksanakan didalam perusahaan. 

f. Pekerjaan yang dilaksanakan diluar perusahaan. 

g. Jenis pekerjaan yang dapat dimiliki. 

h. Kemampuan yang dimiliki. 

8. Fasilitas PT. Bank Syariah Mandiri Banjar. 

c. Keadaan ruangan kantor dan banking hall, tempat parkir,dan lain-lain. 

d. Alat-alat pendukung pekerjaan dan lain-lain. 

 

 

 



 

 

PEDOMAN WAWANCARA 

10. Bagaimana sejarah berdirinya PT. Bank Syariah Mandiri Banjar? 

11. Berapa jumlah karyawan yang bekerja di PT. Bank Syariah Mandiri Banjar? 

12. Bagaimana manajemen PT. Bank Syariah Mandiri Banjar? 

13. Bagaimana tingkat pendidikan karyawan yang bekerja di PT. Bank Syariah 

Mandiri Banjar? 

14. Bagaimana peraturan perusahaan yang telah ditetapkan oleh PT. Bank 

Syariah Mandiri Banjar? 

15. Bagaimana budaya kerja yang diterapkan/dijalankan setiap harinya ketika 

bekerja di PT. Bank Syariah Mandiri Banjar? 

16. Bagaimana kinerja karyawan setiap harinya ketika bekerja di PT. Bank 

Syariah Mandiri Banjar? 

17. Bagaimana kondisi fasilitas umum dan fasilitas kerja di PT. Bank Syariah 

Mandiri Banjar? 

18. Apakah karywan telah melaksanakan pekerjaan sesuai dengan langkah-

langkah kerja (Standar Operating procedure) yang telah diberikan oleh 

perusahaan? 



 

 

Distribusi Nilai ttabel 

d.f t0.10 t0.05 t0.025 t0.01 t0.005  d.f t0.10 t0.05 t0.025 t0.01 t0.005 

1 3.078 6.314 12.71 31.82 63.66  61 1.296 1.671 2.000 2.390 2.659 

2 1.886 2.920 4.303 6.965 9.925  62 1.296 1.671 1.999 2.389 2.659 

3 1.638 2.353 3.182 4.541 5.841  63 1.296 1.670 1.999 2.389 2.658 

4 1.533 2.132 2.776 3.747 4.604  64 1.296 1.670 1.999 2.388 2.657 

5 1.476 2.015 2.571 3.365 4.032  65 1.296 1.670 1.998 2.388 2.657 

6 1.440 1.943 2.447 3.143 3.707  66 1.295 1.670 1.998 2.387 2.656 

7 1.415 1.895 2.365 2.998 3.499  67 1.295 1.670 1.998 2.387 2.655 

8 1.397 1.860 2.306 2.896 3.355  68 1.295 1.670 1.997 2.386 2.655 

9 1.383 1.833 2.262 2.821 3.250  69 1.295 1.669 1.997 2.386 2.654 

10 1.372 1.812 2.228 2.764 3.169  70 1.295 1.669 1.997 2.385 2.653 

11 1.363 1.796 2.201 2.718 3.106  71 1.295 1.669 1.996 2.385 2.653 

12 1.356 1.782 2.179 2.681 3.055  72 1.295 1.669 1.996 2.384 2.652 

13 1.350 1.771 2.160 2.650 3.012  73 1.295 1.669 1.996 2.384 2.651 

14 1.345 1.761 2.145 2.624 2.977  74 1.295 1.668 1.995 2.383 2.651 

15 1.341 1.753 2.131 2.602 2.947  75 1.295 1.668 1.995 2.383 2.650 

16 1.337 1.746 2.120 2.583 2.921  76 1.294 1.668 1.995 2.382 2.649 

17 1.333 1.740 2.110 2.567 2.898  77 1.294 1.668 1.994 2.382 2.649 

18 1.330 1.734 2.101 2.552 2.878  78 1.294 1.668 1.994 2.381 2.648 

19 1.328 1.729 2.093 2.539 2.861  79 1.294 1.668 1.994 2.381 2.647 

20 1.325 1.725 2.086 2.528 2.845  80 1.294 1.667 1.993 2.380 2.647 

21 1.323 1.721 2.080 2.518 2.831  81 1.294 1.667 1.993 2.380 2.646 

22 1.321 1.717 2.074 2.508 2.819  82 1.294 1.667 1.993 2.379 2.645 

23 1.319 1.714 2.069 2.500 2.807  83 1.294 1.667 1.992 2.379 2.645 

24 1.318 1.711 2.064 2.492 2.797  84 1.294 1.667 1.992 2.378 2.644 

25 1.316 1.708 2.060 2.485 2.787  85 1.294 1.666 1.992 2.378 2.643 

26 1.315 1.706 2.056 2.479 2.779  86 1.293 1.666 1.991 2.377 2.643 

27 1.314 1.703 2.052 2.473 2.771  87 1.293 1.666 1.991 2.377 2.642 

28 1.313 1.701 2.048 2.467 2.763  88 1.293 1.666 1.991 2.376 2.641 

29 1.311 1.699 2.045 2.462 2.756  89 1.293 1.666 1.990 2.376 2.641 



 

 

30 1.310 1.697 2.042 2.457 2.750  90 1.293 1.666 1.990 2.375 2.640 

31 1.309 1.696 2.040 2.453 2.744  91 1.293 1.665 1.990 2.374 2.639 

32 1.309 1.694 2.037 2.449 2.738  92 1.293 1.665 1.989 2.374 2.639 

33 1.308 1.692 2.035 2.445 2.733  93 1.293 1.665 1.989 2.373 2.638 

34 1.307 1.691 2.032 2.441 2.728  94 1.293 1.665 1.989 2.373 2.637 

35 1.306 1.690 2.030 2.438 2.724  95 1.293 1.665 1.988 2.372 2.637 

36 1.306 1.688 2.028 2.434 2.719  96 1.292 1.664 1.988 2.372 2.636 

37 1.305 1.687 2.026 2.431 2.715  97 1.292 1.664 1.988 2.371 2.635 

38 1.304 1.686 2.024 2.429 2.712  98 1.292 1.664 1.987 2.371 2.635 

39 1.304 1.685 2.023 2.426 2.708  99 1.292 1.664 1.987 2.370 2.634 

40 1.303 1.684 2.021 2.423 2.704  100 1.292 1.664 1.987 2.370 2.633 

41 1.303 1.683 2.020 2.421 2.701  101 1.292 1.663 1.986 2.369 2.633 

42 1.302 1.682 2.018 2.418 2.698  102 1.292 1.663 1.986 2.369 2.632 

43 1.302 1.681 2.017 2.416 2.695  103 1.292 1.663 1.986 2.368 2.631 

44 1.301 1.680 2.015 2.414 2.692  104 1.292 1.663 1.985 2.368 2.631 

45 1.301 1.679 2.014 2.412 2.690  105 1.292 1.663 1.985 2.367 2.630 

46 1.300 1.679 2.013 2.410 2.687  106 1.291 1.663 1.985 2.367 2.629 

47 1.300 1.678 2.012 2.408 2.685  107 1.291 1.662 1.984 2.366 2.629 

48 1.299 1.677 2.011 2.407 2.682  108 1.291 1.662 1.984 2.366 2.628 

49 1.299 1.677 2.010 2.405 2.680  109 1.291 1.662 1.984 2.365 2.627 

50 1.299 1.676 2.009 2.403 2.678  110 1.291 1.662 1.983 2.365 2.627 

51 1.298 1.675 2.008 2.402 2.676  111 1.291 1.662 1.983 2.364 2.626 

52 1.298 1.675 2.007 2.400 2.674  112 1.291 1.661 1.983 2.364 2.625 

53 1.298 1.674 2.006 2.399 2.672  113 1.291 1.661 1.982 2.363 2.625 

54 1.297 1.674 2.005 2.397 2.670  114 1.291 1.661 1.982 2.363 2.624 

55 1.297 1.673 2.004 2.396 2.668  115 1.291 1.661 1.982 2.362 2.623 

56 1.297 1.673 2.003 2.395 2.667  116 1.290 1.661 1.981 2.362 2.623 

57 1.297 1.672 2.002 2.394 2.665  117 1.290 1.661 1.981 2.361 2.622 

58 1.296 1.672 2.002 2.392 2.663  118 1.290 1.660 1.981 2.361 2.621 

59 1.296 1.671 2.001 2.391 2.662  119 1.290 1.660 1.980 2.360 2.621 

60 1.296 1.671 2.000 2.390 2.660  120 1.290 1.660 1.980 2.360 2.620 

Dari "Table of Percentage Points of the t-Distribution." Biometrika, Vol. 32. (1941), p. 300. Reproduced by permission of the Biometrika Trustess. 



 

 

LAMPIRAN HASIL DATA KUESIONER  

 

 
Variabel X (Budaya Kerja) 30 Responden 

 

 

 

 

      x1       x2        x3         x4        x5        x6        x7        x8        x9       x10      x11      

Total  

5,00 5,00 5,00 5,00 4,00 5,00 4,00 5,00 4,00 5,00 4,00

 51,00 

5,00 5,00 5,00 4,00 4,00 5,00 5,00 4,00 4,00 5,00 5,00

 51,00 

5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00

 55,00 

5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00

 55,00 

4,00 4,00 4,00 4,00 5,00 4,00 4,00 4,00 5,00 4,00 4,00

 46,00 

4,00 4,00 5,00 5,00 5,00 4,00 4,00 5,00 5,00 4,00 4,00

 49,00 

4,00 5,00 5,00 5,00 5,00 4,00 5,00 5,00 5,00 4,00 5,00

 52,00 

4,00 5,00 5,00 5,00 5,00 4,00 5,00 5,00 5,00 4,00 5,00

 52,00 

4,00 5,00 5,00 5,00 5,00 4,00 5,00 5,00 5,00 4,00 5,00

 52,00 

4,00 5,00 5,00 5,00 4,00 4,00 5,00 5,00 4,00 4,00 5,00

 50,00 

4,00 5,00 5,00 4,00 4,00 3,00 5,00 4,00 4,00 3,00 5,00

 46,00 

3,00 5,00 5,00 4,00 4,00 4,00 3,00 4,00 4,00 4,00 3,00

 43,00 



 

 

4,00 3,00 4,00 4,00 4,00 5,00 4,00 4,00 4,00 5,00 4,00

 45,00 

5,00 4,00 5,00 5,00 4,00 4,00 5,00 5,00 4,00 4,00 5,00

 50,00 

4,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 3,00 5,00 5,00 5,00 3,00

 50,00 

5,00 3,00 5,00 5,00 4,00 3,00 3,00 5,00 4,00 3,00 3,00

 43,00 

3,00 3,00 4,00 4,00 4,00 3,00 4,00 4,00 4,00 3,00 4,00

 40,00 

3,00 4,00 4,00 4,00 5,00 5,00 5,00 4,00 5,00 5,00 5,00

 49,00 

5,00 5,00 5,00 5,00 4,00 5,00 5,00 5,00 4,00 5,00 5,00

 53,00 

5,00 5,00 4,00 4,00 4,00 5,00 5,00 4,00 4,00 5,00 5,00

 50,00 

5,00 5,00 5,00 5,00 4,00 5,00 4,00 4,00 3,00 3,00 4,00

 47,00 

4,00 3,00 5,00 4,00 4,00 5,00 5,00 4,00 4,00 4,00 4,00

 46,00 

4,00 4,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 3,00 4,00 4,00 4,00

 48,00 

4,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 4,00 4,00 3,00 3,00

 48,00 

4,00 4,00 5,00 4,00 5,00 4,00 4,00 4,00 2,00 4,00 4,00

 44,00 

5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 5,00

 50,00 

4,00 3,00 3,00 5,00 5,00 4,00 4,00 5,00 5,00 4,00 5,00

 47,00 

4,00 3,00 3,00 5,00 5,00 4,00 4,00 3,00 4,00 4,00 5,00

 44,00 



 

 

5,00 5,00 3,00 5,00 5,00 4,00 4,00 5,00 5,00 4,00 4,00

 49,00 

4,00 5,00 5,00 5,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 2,00 4,00

 45,00 

 

        

     Variabel Y (Kinerja Karyawan) 30 Responden 

 

      y1       y2        y3         y4        y5        y6        y7        y8        y9       y10      y11      

Total  

5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 4,00 5,00 4,00 5,00 5,00 5,00

 53,00 

5,00 5,00 4,00 4,00 4,00 4,00 5,00 5,00 5,00 4,00 4,00

 49,00 

5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00

 55,00 

5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00

 55,00 

5,00 5,00 4,00 4,00 5,00 5,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00

 48,00 

5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 4,00 4,00 4,00 5,00 5,00

 52,00 

5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 4,00 5,00 5,00 5,00 5,00

 54,00 

5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 4,00 5,00 4,00 5,00 5,00

 53,00 

5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 4,00 5,00 5,00 5,00 5,00

 54,00 

3,00 5,00 5,00 5,00 4,00 4,00 4,00 5,00 5,00 5,00 5,00

 50,00 

3,00 5,00 5,00 5,00 4,00 4,00 3,00 5,00 4,00 4,00 4,00

 46,00 



 

 

3,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 3,00 5,00 4,00 4,00

 43,00 

3,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 5,00 4,00 5,00 5,00 4,00

 46,00 

5,00 4,00 5,00 4,00 4,00 4,00 4,00 5,00 5,00 5,00 5,00

 50,00 

5,00 5,00 5,00 5,00 4,00 5,00 5,00 3,00 5,00 5,00 5,00

 52,00 

5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 4,00 3,00 3,00 5,00 5,00 5,00

 50,00 

5,00 5,00 4,00 5,00 4,00 4,00 3,00 4,00 4,00 4,00 4,00

 46,00 

4,00 4,00 5,00 4,00 4,00 5,00 5,00 5,00 4,00 4,00 4,00

 48,00 

4,00 4,00 4,00 4,00 5,00 4,00 5,00 5,00 4,00 4,00 5,00

 48,00 

5,00 4,00 4,00 5,00 4,00 4,00 5,00 5,00 4,00 3,00 4,00

 47,00 

4,00 4,00 3,00 4,00 4,00 3,00 3,00 4,00 5,00 5,00 5,00

 44,00 

5,00 5,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 5,00

 47,00 

5,00 5,00 5,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 5,00 5,00 5,00

 50,00 

4,00 5,00 5,00 5,00 4,00 4,00 3,00 3,00 5,00 5,00 5,00

 48,00 

5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 2,00 4,00 4,00 5,00 5,00 5,00

 50,00 

5,00 4,00 5,00 5,00 5,00 4,00 4,00 5,00 5,00 5,00 5,00

 52,00 

5,00 4,00 5,00 5,00 5,00 5,00 4,00 5,00 5,00 5,00 4,00

 52,00 



 

 

4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 5,00 4,00 4,00 4,00

 45,00 

4,00 5,00 4,00 4,00 4,00 5,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00

 46,00 

5,00 5,00 4,00 4,00 5,00 4,00 2,00 4,00 5,00 4,00 4,00

 46,00 
 



 

 

 

LAMPIRAN 1a 

 

Correlations 

 x1 x2 x3 x4 x5 x6 x7 x8 x9 x10 x11 total 

x1 Pearson Correlation 1 ,318 ,156 ,412* -,135 ,272 ,144 ,330 -,088 ,238 ,230 ,522** 

Sig. (2-tailed)  ,087 ,411 ,024 ,478 ,146 ,448 ,075 ,642 ,205 ,221 ,003 

N 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 

x2 Pearson Correlation ,318 1 ,469** ,265 ,050 ,256 ,264 ,286 ,110 ,119 ,153 ,627** 

Sig. (2-tailed) ,087  ,009 ,157 ,793 ,171 ,159 ,125 ,562 ,532 ,418 ,000 

N 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 

x3 Pearson Correlation ,156 ,469** 1 ,143 -,217 ,130 ,183 ,199 -,229 -,083 -,141 ,306 

Sig. (2-tailed) ,411 ,009  ,450 ,250 ,493 ,332 ,291 ,224 ,662 ,457 ,100 

N 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 

x4 Pearson Correlation ,412* ,265 ,143 1 ,331 ,036 ,000 ,463** ,277 -,122 ,067 ,460* 

Sig. (2-tailed) ,024 ,157 ,450  ,074 ,849 1,000 ,010 ,138 ,520 ,726 ,011 

N 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 

x5 Pearson Correlation -,135 ,050 -,217 ,331 1 ,069 ,060 ,066 ,465** ,167 ,107 ,310 

Sig. (2-tailed) ,478 ,793 ,250 ,074  ,719 ,751 ,730 ,010 ,377 ,573 ,095 

N 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 

x6 Pearson Correlation ,272 ,256 ,130 ,036 ,069 1 ,309 -,084 ,025 ,620** ,024 ,510** 

Sig. (2-tailed) ,146 ,171 ,493 ,849 ,719  ,096 ,659 ,895 ,000 ,899 ,004 

N 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 



 

 

x7 Pearson Correlation ,144 ,264 ,183 ,000 ,060 ,309 1 ,016 ,133 ,208 ,683** ,574** 

Sig. (2-tailed) ,448 ,159 ,332 1,000 ,751 ,096  ,931 ,483 ,269 ,000 ,001 

N 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 

x8 Pearson Correlation ,330 ,286 ,199 ,463** ,066 -,084 ,016 1 ,465** ,226 ,124 ,547** 

Sig. (2-tailed) ,075 ,125 ,291 ,010 ,730 ,659 ,931  ,010 ,229 ,515 ,002 

N 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 

x9 Pearson Correlation -,088 ,110 -,229 ,277 ,465** ,025 ,133 ,465** 1 ,284 ,213 ,469** 

Sig. (2-tailed) ,642 ,562 ,224 ,138 ,010 ,895 ,483 ,010  ,129 ,259 ,009 

N 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 

x10 Pearson Correlation ,238 ,119 -,083 -,122 ,167 ,620** ,208 ,226 ,284 1 ,322 ,582** 

Sig. (2-tailed) ,205 ,532 ,662 ,520 ,377 ,000 ,269 ,229 ,129  ,083 ,001 

N 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 

x11 Pearson Correlation ,230 ,153 -,141 ,067 ,107 ,024 ,683** ,124 ,213 ,322 1 ,530** 

Sig. (2-tailed) ,221 ,418 ,457 ,726 ,573 ,899 ,000 ,515 ,259 ,083  ,003 

N 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 

total Pearson Correlation ,522** ,627** ,306 ,460* ,310 ,510** ,574** ,547** ,469** ,582** ,530** 1 

Sig. (2-tailed) ,003 ,000 ,100 ,011 ,095 ,004 ,001 ,002 ,009 ,001 ,003  

N 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

 
 

 



 

 

Correlations 

 y1 y2 y3 y4 y5 y6 y7 y8 y9 y10 y11 total 

y1 Pearson Correlation 1 ,328 ,244 ,275 ,515** ,187 ,056 ,074 ,083 ,161 ,322 ,580** 

Sig. (2-tailed)  ,077 ,194 ,142 ,004 ,323 ,768 ,696 ,661 ,396 ,082 ,001 

N 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 

y2 Pearson Correlation ,328 1 ,337 ,381* ,236 ,173 -,214 -,234 ,049 ,211 ,289 ,386* 

Sig. (2-tailed) ,077  ,068 ,038 ,209 ,360 ,257 ,214 ,797 ,263 ,122 ,035 

N 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 

y3 Pearson Correlation ,244 ,337 1 ,646** ,367* ,304 ,144 ,149 ,276 ,573** ,463* ,758** 

Sig. (2-tailed) ,194 ,068  ,000 ,046 ,102 ,447 ,431 ,139 ,001 ,010 ,000 

N 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 

y4 Pearson Correlation ,275 ,381* ,646** 1 ,413* ,145 -,012 ,073 ,172 ,405* ,384* ,630** 

Sig. (2-tailed) ,142 ,038 ,000  ,023 ,444 ,951 ,701 ,363 ,026 ,036 ,000 

N 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 

y5 Pearson Correlation ,515** ,236 ,367* ,413* 1 ,223 ,006 ,177 ,157 ,367* ,355 ,644** 

Sig. (2-tailed) ,004 ,209 ,046 ,023  ,237 ,976 ,351 ,407 ,046 ,055 ,000 

N 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 

y6 Pearson Correlation ,187 ,173 ,304 ,145 ,223 1 ,284 ,213 -,210 ,041 -,080 ,455* 

Sig. (2-tailed) ,323 ,360 ,102 ,444 ,237  ,129 ,259 ,265 ,830 ,674 ,012 

N 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 

y7 Pearson Correlation ,056 -,214 ,144 -,012 ,006 ,284 1 ,322 -,024 -,010 ,071 ,372* 

Sig. (2-tailed) ,768 ,257 ,447 ,951 ,976 ,129  ,083 ,900 ,957 ,711 ,043 

N 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 



 

 

y8 Pearson Correlation ,074 -,234 ,149 ,073 ,177 ,213 ,322 1 -,193 -,104 -,058 ,325 

Sig. (2-tailed) ,696 ,214 ,431 ,701 ,351 ,259 ,083  ,308 ,584 ,762 ,080 

N 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 

y9 Pearson Correlation ,083 ,049 ,276 ,172 ,157 -,210 -,024 -,193 1 ,648** ,367* ,342 

Sig. (2-tailed) ,661 ,797 ,139 ,363 ,407 ,265 ,900 ,308  ,000 ,046 ,064 

N 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 

y10 Pearson Correlation ,161 ,211 ,573** ,405* ,367* ,041 -,010 -,104 ,648** 1 ,706** ,631** 

Sig. (2-tailed) ,396 ,263 ,001 ,026 ,046 ,830 ,957 ,584 ,000  ,000 ,000 

N 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 

y11 Pearson Correlation ,322 ,289 ,463* ,384* ,355 -,080 ,071 -,058 ,367* ,706** 1 ,611** 

Sig. (2-tailed) ,082 ,122 ,010 ,036 ,055 ,674 ,711 ,762 ,046 ,000  ,000 

N 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 

total Pearson Correlation ,580** ,386* ,758** ,630** ,644** ,455* ,372* ,325 ,342 ,631** ,611** 1 

Sig. (2-tailed) ,001 ,035 ,000 ,000 ,000 ,012 ,043 ,080 ,064 ,000 ,000  

N 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 

 
 

  

 

 



 

 

LAMPIRAN 1b 

 

 

Reliability 

 

Scale: ALL VARIABLES 
 

Case Processing Summary 

   N % 

Cases Valid 30 100,0 

Excludeda 0 ,0 

Total 30 100,0 

a. Listwise deletion based on all variables in the 

procedure. 

 

 
 

Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

,718 12 

 

 

 

 



 

 

Reliability 

 

Scale: ALL VARIABLES 
 

 

 

Case Processing Summary 

 N % 

Cases Valid 30 100,0 

Excludeda 0 ,0 

Total 30 100,0 

a. Listwise deletion based on all variables in the 

procedure. 

 
 

Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

,721 12 

 

 

 

 

 

 



 

 

LAMPIRAN 1c 

 

Regression 

 
 

Variables Entered/Removeda 

Model Variables Entered 

Variables 

Removed Method 

1 xb . Enter 

a. Dependent Variable: y 

b. All requested variables entered. 

 

Model Summary 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 ,698a ,487 ,469 2,44393 

a. Predictors: (Constant), x 

 

ANOVAa 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 159,062 1 159,062 26,631 ,000b 

Residual 167,238 28 5,973   

Total 326,300 29    

a. Dependent Variable: y 



 

 

b. Predictors: (Constant), x 

 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 18,300 6,024  3,038 ,005 

x ,641 ,124 ,698 5,161 ,000 

a. Dependent Variable: y 
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