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Kopelman (1986) dalam Melsyana (2012) mengemukakan tiga karakteristik yang dapat 
mempengaruhi Kinerja Karyawan yaitu Karakteristik Individu (kemampuan, pengetahuan, 
keterampilan, sikap, Motivasi, nilai dan norma), Karakteristik Organisasi (imbalan, seleksi dan 
Pelatihan, struktur organisasi, visi dan misi, kepemimpinan), dan Karakteristik Pekerjaan (deskripsi 
pekerjaan, design pekerjaan dan jadwal kerja). 

Budaya Organisasi merupakan sistem nilai yang diyakini oleh semua anggota organisasi 
yang tumbuh, dipelajari, diterapkan serta dikembangkan yang berfungsi sebagai sitem perekat dan 
dijadikan acuan perilaku dalam organisasi untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan oleh 
perusahaan (Madjir & Yuniar, 2013). 

Pelatihan bagi karyawan merupakan proses mengajarkan pengetahuan dan keahlian tertentu serta 
sikap agar karyawan semakin terampil dan mampu melaksanakan tanggung jawab sesuai dengan 
kapasitasnya masing-masing (Sahanggamu & Mandey, 2014). 

Motivasi merupakan dorongan dalam diri manusia yang dapat berasal dari diri manusia itu 
sendiri maupun lingkungan sekitarnya untuk dapat meningkatkan kinerja. Motivasi yang tinggi 
dapat mempengaruhi Kinerja Karyawan menjadi lebih baik dan sebaliknya. 

 
Penulis memilih Bank BCA Syariah karena berdasarkan fenomena yang terjadi di 

perusahaan tersebut dimana telah berhasil mendapatkan beberapa penghargaan, sebagai berikut: 

 

Gambar 1. 1 Penghargaan PT Bank BCA Syariah (2017) 

Sumber: SKHSDM Division PT Bank BCA Syariah 
 

Berdasarkan gambar 1.2 diatas, keberhasilan yang diraih  oleh PT Bank BCA Syariah tentu 
tidak terlepas dari kontribusi seluruh karyawan. Selain berperan sebagai lembaga intermediasi, 
bank juga memiliki peran yang sangat penting dalam mendorong pertumbuhan berbagai sektor 
keuangan maupun pembangunan di Indonesia. Untuk itu BCA Syariah tidak hanya mampu 
menghadapi berbagai tantangan dalam industri perbankan yang semakin kompetitif, tetapi juga 
berhasil mencatatkan pertumbuhan berkualitas yang berkelanjutan ( www.bcasyariah.co.id ). 

Meningkat atau tidaknya Kinerja Karyawan dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor yang 
menjadi variabel dalam penelitian ini diantaranya Budaya Organisasi, Pelatihan, dan Motivasi 
karyawan untuk dapat memberikan kontribusi terbaik kepada perusahaan. Berdasarkan uraian 
tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Budaya 
Organisasi, Pelatihan dan Motivasi Terhadap Kinerja Karyawan PT BCA Syariah Kantor 
Pusat”. 
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2. LANDASAN TEORI 

Manajemen Sumber Daya Manusia 

Priansa (2014) Manajemen Sumber Daya Manusia adalah suatu proses yang terdiri atas 
perencanaan, pengorganisasian, pemimpin dan pengendalian kegiatan-kegiatan yang berkaitan 
dengan analisis pekerjaan, evaluasi pekerjaan, pengadaan, pengembangan, kompensasi, 
promosi, dan pemutusan hubungan kerja guna mencapai tujuan yang ditetapkan. Fungsi 
manajemen terdiri dari:  

a. Perencanaan, merencanakan sumber daya manusia agar sesuai dengan kebutuhan 
perusahaan dan efektif serta efisien dalam membantu mencapai tujuan perusahaan 
yang telah ditetapkan..  

b. Pengorganisasian, adalah membentuk organisasi dan membagi kedalam unit-unit yang 
sesuai dengan fungsi-fungsi yang telah ditentukan. 

c. Pengarahan, meliputi kegiatan mengarahkan mengajak para karyawan agar 
melaksanakan pekerjaan sesuai dengan yang telah ditentukan organisasi. 

d. Pengendalian, meliputi kegiatan mengamati dan menilai tindakan atau pekerjaan 
karyawan, membandingkan hasil yang dicapai karyawan dengan target yang telah 
direncanakan. 

Kinerja Karyawan 

 Kinerja Karyawan merupakan hasil kerja secara kualitas maupun kuantitas yang dicapai 
oleh seseorang dalam melaksanakan tugas nya sesuai dengan standar yang telah ditetapkan 
(Taurisa & Ratnawati, 2012). Kinerja Karyawan adalah hasil akhir kerja karyawan yang maksimal 
untuk mencapai sasaran dan tujuan perusahaan demi kemajuan dan mencapai cita-cita 
perusahaan tersebut (Mahardhika et al., 2013).   

Faktor – faktor yang mempengaruhi Kinerja Karyawan 

 Simanjuntak (2011:11) Kinerja setiap orang dipengaruhi oleh banyak faktor yang dapat 
digolongkan pada 3 kelompok, yaitu kompetensi individu orang yang bersangkutan, dukungan 
organisasi dan dukungan manajemen. 

1. Kompetensi Individu, adalah kemampuan dan keterampilan melakukan kerja. 
Kompetensi setiap orang dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu kemampuan dan 
keterampilan kerja, serta Motivasi dan etos kerja. Kemampuan dan keterampilan kerja 
dipengaruhi oleh kebugaran fisik dan kesehatan individu, pendidikan, Pelatihan dan 
pengalaman kerja. Selanjutnya Motivasi dan etos kerja sangat penting mendorong 
semangat kerja. Dipengaruhi oleh latar belakang keluarga, lingkungan masyarakat, 
budaya dan nilai-nilai agama yang dianutnya. 

2. Kinerja seseorang juga tergantung pada dukungan organisasi dalam bentuk 
pengorganisasian, penyediaan sarana dan prasarana kerja, kenyamanan lingkungan 
kerja, serta kondisi dan syarat kerja. Dilakukan dengan memberi kejelasan bagi setiap 
unit kerja dan setiap orang tentang sasaran yang harus dicapai dan apa yang harus 
dilakukan untuk mencapai sasaran tersebut. Setiap orang perlu memiliki dan 
memahami uraian jabatan dan uraian tugas yang jelas serta prosedur melakukan 
pekerjaan tersebut (SOP). 

3. Dukungan manajemen juga berperan penting dalam kinerja seseorang. Meliputi 
kepemimpinan, menciptakan iklim kerja yang nyaman dan kondusif, dapat dilakukan 
dengan membangun dan menerapkan Budaya Organisasi, tidak melakukan tindakan 
yang diskriminatif dan menciptakan hubungan yang harmonis. 

Budaya Organisasi 

Budaya Organisasi dapat digambarkan secara khas kaitannya dengan cara orang-orang 
berpikir, yang mengarahkan kepada bagaimana mereka bertindak (Subhan et al., 2012). Budaya 
yang kuat menjadi alat untuk mendorong perilaku, karena membantu karyawan untuk melakukan 
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pekerjaan dengan lebih baik sehingga setiap karyawan perlu memahami budaya dan bagaimana 
budaya diterapkan dalam organisasi (Purnama, 2013).  

Pelatihan 

Pelatihan merupakan bagian dari investasi sumber daya manusia (human investment), 
semakin lama waktu yang digunakan untuk Pelatihan maka semakin tinggi kemampuan dan 
kompetensi dalam melakukan pekerjaan (Simanjuntak, 2011). Pelatihan karyawan berperan 
penting dalam pengembangan organisasi, meningkatkan produktivitas dan meningkatkan Kinerja 
Karyawan (Khan et al., 2015).  

Motivasi 

Mahardhika et al., (2013) Motivasi adalah serangkaian sikap dan nilai-nilai yang 
mempengaruhi individu untuk mencapai hal yang spesifik sesuai dengan tujuan individu. Sikap dan 
nilai tersebut merupakan suatu kekuatan untuk mendorong individu bertingkah laku dalam 
mencapai tujuan. 

Kerangka Pemikiran 

Budaya Organisasi terhadap Kinerja Karyawan 

Hasil penelitian Hanantoko & Nugraheni (2017) menunjukkan bahwa Budaya Organisasi 
memiliki hubungan positif dengan Kinerja Karyawan. Jika Budaya Organisasi tercipta dengan baik 
akan mendorong karyawan untuk bertindak sesuai dengan aturan yang ada atau menjadi lebih 
disiplin. Selain itu, berdasarkan penelitian Kurniawan & Yuniati (2017) Budaya Organisasi memiliki 
berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kinerja Karyawan. Dengan adanya Budaya Organisasi 
yang kuat, akan bermanfaat bagi organisasi. 

H1 : Budaya Organisasi berpengaruh terhadap Kinerja Karyawan 

Pelatihan terhadap Kinerja Karyawan 

Pelatihan merupakan upaya meningkatkan kualitas kemampuan yang menyangkut 
kemampuan kerja, berpikir dan keterampilan dan pendidikan dan Pelatihan bagi karyawan 
merupakan unsur yang terpenting dengan pengembangan sumber daya manusia, guna 
meningkatkan kemampuan kerja karyawan san selanjutnya produktivitas organisasi (Marga, 2016). 

Hasil penelitian Sahanggamu & Mandey (2014) menyatakan bahwa Pelatihan memiliki 
hubungan yang signifikan terhadap Kinerja Karyawan. Semakin banyak Pelatihan yang diberikan 
sangat berpengaruh untuk meningkatkan Kinerja Karyawan. 

H2 : Pelatihan berpengaruh terhadap Kinerja Karyawan 

Motivasi terhadap Kinerja Karyawan 

Motivasi adalah daya pendorong yang mengakibatkan seseorang anggota organisasi mau 
dan rela mengerahkan kemampuan dalam bentuk keahlian kegiatan yang menjadi tanggung 
jawabnya dan menunaikan kewajibannya dalam rangka pencapaian tujuan dan berbagai sasaran 
organisasi yang telah ditentukan (Subhan et al., 2012). 

Dewi & Ariyanto (2016) menyatakan bahwa kinerja sangat dipengaruhi oleh seberapa 
besar Motivasi yang dimiliki karyawannya. Penting bagi setiap karyawan memiliki Motivasi kerja 
yang kuat sehingga karyawan dapat memberikan kontribusi maksimal untuk pencapaian kinerja. 

H3 : Motivasi berpengaruh terhadap Kinerja Karyawan 
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Model Penelitian 

 

Gambar 2. 1 Kerangka Penelitian 

Sumber: Diadopsi dari Kurniawan & Yuniati (2017) dan Dewi & Ariyanto (2016) 

 

3. METODOLOGI PENELITIAN 

Objek Penelitian 

Objek yang diteliti dalam penelitian tentang Budaya Organisasi, Pelatihan dan Motivasi terhadap 
Kinerja Kayawan adalah karyawan tetap yang memiliki masa kerja selama lebih dari setahun dan 
telah mengikuti Pelatihan. Bank BCA Syariah Kantor Pusat Jatinegara berlokasi di Jl. Jatinegara 
Timur No. 72, Jakarta Timur (11310). PT Bank BCA Syariah sebagai anak perusahaan dari PT 
Bank Central Asia Tbk. merupakan perusahaan yang bergerak di bidang perbankan yang kegiatan 
usaha nya dengan prinsip syariah. 

Desain Penelitian dan Metode Pengambilan Sampel 

Desain penelitian merupakan rancangan berupa pengumpulan, pengukuran, dan analisis 
data berdasarkan pertanyaan-pertanyaan yang telah disusun dengan tujuan penelitian (Sekaran & 
Bougie, 2016, p. 95). Desain penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode 
deskriptif kuantitatif. Bertujuan untuk menggambarkan dan mengungkapkan keterkaitan dari 
variabel Budaya Organisasi, Pelatihan, Motivasi, dan Kinerja Karyawan. 

Desain penelitian merupakan rancangan berupa pengumpulan, pengukuran, dan analisis 
data berdasarkan pertanyaan-pertanyaan yang telah disusun dengan tujuan penelitian (Sekaran & 
Bougie, 2016, p. 95). Desain penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode 
deskriptif kuantitatif. Bertujuan untuk menggambarkan dan mengungkapkan keterkaitan dari 
variabel Budaya Organisasi, Pelatihan, Motivasi, dan Kinerja Karyawan. 

Metode sampling yang digunakan dalam penelitian ini adalah non-probability sampling 
dengan teknik purposive sampling dengan memilih responden yang telah memenuhi kriteria 
tertentu dimana pada penelitian ini ditujukan ke karyawan tetap. Populasi dalam penelitian ini 
adalah 231 karyawan tetap PT Bank BCA Syariah Kantor Pusat. Sampel yang akan diteliti pada 
penelitian ini adalah dengan menggunakan Rumus Slovin diperoleh 146 responden. 

Operasional Variabel 

Penelitian ini terdiri dari empat variabel masing-masing memiliki indikator yang digunakan 
sebagai alat ukur dalam pembuatan kuesioner. Alat ukur yang digunakan diadopsi dari penelitian 
terdahulu dengan memiliki variabel yang sama. Kuesioner yang digunakan dalam penelitian ini 
menggunakan skala Likert 6 poin bertujuan untuk menghindari adanya nilai tengah dalam 
pengisian kuesioner. dengan rentang (1) untuk ‘Sangat Tidak Setuju’ sampai (6) untuk ‘Sangat 
Setuju’. 
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Tabel 3.1 Operasional Variabel 

Variabel Definisi  Alat Ukur Skala 

Budaya 
Organisasi 

(BO) 

Budaya Organisasi 
adalah nilai-nilai yang 
menjadi pegangan 
sumber daya 
manusia dalam 
menjalankan 
kewajibannya dan 
juga perilakunya di 
dalam suatu 
organisasi 
 
Ardana (2009) 

BO1: Organisasi fokus terhadap pengembangan individu 
pegawai 
BO2: Organisasi peduli terhadap pendapat karyawan yang 
dijadikan bahan pertimbangan dalam pengambilan 
keputusan 
BO3: Organisasi mengadopsi  dan menerapkan teknologi 
tinggi dengan berani 
BO4: Organisasi memiliki standar yang jelas mengenai 
reward dan punishment 
BO5: Organisasi memiliki sistem dan peraturan yang 
komprehensif. 
BO6: Organisasi menetapkan tujuan yang jelas untuk 
karyawan. 
Tsai (2011) 

Likert 
1-6 

 

Pelatihan 
(PE) 

Pelatihan adalah 
pendekatan 
sistematis yang 
berdampak pada 
peningkatan 
pengetahuan, 
keterampilan, dan 
sikap dalam rangka 
meningkatkan 
efektivitas individu, 
tim, dan organisasi 
  
Aguinis & Kraiger 
(2009) 

PE1: Saya mencoba belajar semaksimal mungkin dari 
Pelatihan yang diberikan perusahaan 
PE2: Saya mengikuti Pelatihan karena Pelatihan 
memberikan saya keterampilan yang memungkinkan saya 
lebih efektif dalam bekerja 
PE3: Saya mengikuti Pelatihan karena sudah diamanatkan 
oleh perusahaan 
PE4: Saya mengikuti Pelatihan karena ingin meningkatkan 
kesempatan kerja saya diluar perusahaan 
PE5: Saya sering mencoba peran pekerjaan yang spesifik 
hanya untuk menilai kemampuan dan kemampuan saya 
PE6: Dengan Pelatihan yang diberikan perusahaan, saya 
memiliki strategi untuk mencapai tujuan karir saya 
PE7: Saya menemukan bahwa tujuan saya dan tujuan 
perusahaan saya sangat mirip 
PE8: Atasan saya toleran terhadap perubahan yang saya 
inisiasikan sebagai hasil belajar keterampilan baru dalam 
Pelatihan 
 
Facteau et al (1995) dalam Pandini (2017) 

Likert 
1-6 

Motivasi  
(MO) 

Motivasi adalah suatu 
kondisi yang 
mendorong orang 
lain untuk dapat 
melaksanakan tugas-
tugas sesuai dengan 
fungsinya dalam 
organisasi 
 
Bangun (2012) 

MO1: Saya memiliki kebebasan untuk mencapai tugas saya 
seperti yang saya inginkan. 
MO2: Saya diberi imbalan untuk setiap tugas yang saya 
jalankan secara efisien. 
MO3: Saya suka tugas-tugas yang sulit, karena mereka 
menantang. 
MO4: Jika saya dilengkapi dengan peralatan dan peralatan 
yang tepat, saya bekerja secara produktif. 
MO5: Saya akan melakukan lembur untuk mengimbangi 
tugas-tugas dan untuk menghindari beban kerja yang berat 
 
Chintalloo & Mahadeo (2013) 

Likert 
1-6 

Kinerja 
Karyawan 

(KK) 

Kinerja merupakan hasil 
kerja secara kualitas 
maupun kuantitas yang 
dicapai oleh seseorang 
dalam melaksanakan 
tugas yang diberikan 
kepadanya sesuai 
dengan standar atau 
kriteria yang telah 
ditetapkan 
 
Taurisa & Ratnawati 
(2012) 

KK1: Saya selalu mengerjakan tugas sesuai dengan job 
description yang diberikan perusahaan 
KK2: Saya selalu melakukan pekerjaan sesuai dengan 
standar kinerja perusahaan 
KK3: Saya selalu bertanggung jawab atas pekerjaan yang 
saya kerjakan 
KK4: Saya selalu menyelesaikan tugas dengan tepat waktu 
 
Janssen & Yperen (2004) 

Likert  
1-6 
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Metode Pengolahan dan Analisis Data 

Pada penelitian ini, peneliti menggunkan metode analisis regresi linier berganda dengan 
aplikasi pendukung yaitu SPSS 21 untuk mengolah data dan menganalisis hasil dari data yang 
telah dikumpulkan sebelumnya. 

4. ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

Gambaran Umum Objek Penelitian 

Berlandaskan komitmen untuk senantiasa menjadi mitra terpercaya bagi para nasabah, PT 
Bank BCA Syariah terus mengembangkan usaha dan meningkatkan kualitasnya dalam upaya 
menjawab setiap kebutuhan nasabah perbankan syariah. BCAS hadir di tengah masyarakat 
seiring meningkatnya kebutuhan dan minat masyarakat akan layanan syariah. BCAS 
melaksanakan usahanya di industri perbankan syariah berdasarkan Anggaran Dasar dan 
Keputusan Gubernur BI No. 12/13/KEP.GBI/DpG/2010 tanggal 2 Maret 2010. Keputusan Gubernur 
BI tersebut mengukuhkan konversi Bank dari bank konvensional menjadi Bank Umum Syariah. 

Dalam peneilitan ini, dari 146 responden yang mengisi kuesioner didominasi oleh pria 
dengan lama bekerja responden mayoritas 2-3 tahun. Usia responden mayoritas 36-45 tahun dan 
pendidikan terakhir S1.  

Tabel 4. 1 Hasil Uji Validitas 

Variabel Indikator Pearson correlation Kriteria 

Kinerja 

KK1 0,828 Valid  
KK2 0,851 Valid 

KK3 0,854 Valid 

KK4 0,835 Valid 

Budaya 
Organisasi 

BO5 0,767 Valid 
BO6 0,742 Valid 
BO7 0,784 Valid 
BO8 0,735 Valid 
BO9 0,752 Valid 
BO10 0,768 Valid 

Pelatihan 

PE11 0,908 Valid 
PE12 0,863 Valid 
PE13 0,879 Valid 
PE14 0,841 Valid 

PE15 0,852 Valid 

PE16 0,859 Valid 

PE17 0,529 Valid 

PE18 0,505 Valid 

Motivasi 

MO19 0,882 Valid 

MO20 0,849 Valid 

MO21 0,868 Valid 

MO22 0,519 Valid 

MO23 0,777 Valid 

            Sumber: Hasil pengolahan data dengan SPSS 21 (2018) 

Dari tabel 4.1 hasil uji validitas penelitian diketahui bahwa indikator tiap variabel yang 
terdapat pada instrument penelitian ini adalah valid atau dapat digunakan untuk mengukur 
keseluruhan variabel yang akan diteliti. Hasil uji validitas menunjukkan bahwa keseluruhan 
indikator variabel Kinerja, Budaya Organisasi, Pelatihan, Motivasi, masing-masing memiliki skor 
pearson correlation lebih besar dari r tabel (0,162) sehingga dinyatakan valid.  
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Tabel 4. 2 Hasil Uji Reliabilitas 

Variabel Cronbach’s Alpha Keterangan 

Kinerja Karyawan (Y) 0.858 Reliabel 

Budaya Organisasi (X1) 0.848 Reliabel 

Pelatihan (X2) 0.911 Reliabel 

Motivasi (X3) 0.845 Reliabel 

Sumber: Hasil pengolahan data dengan SPSS 21 (2018) 

 Berdasarkan tabel 4.2 dapat diketahui bahwa semua variabel penelitian yaitu Kinerja 
Karyawan, Budaya Organisasi, Pelatihan, dan Motivasi memiliki nilai Cronbach’s Alpha yang lebih 
besar dari 0,6. Maka, instrumen dari keempat variabel tersebut dapat dinyatakan reliabel atau 
dapat dipercaya karena nilai Cronbach’s Alpha lebih > 0,6. 

Pengaruh Budaya Organisasi terhadap Kinerja Karyawan 

 Hasil penelitian menunjukkan bahwa Budaya Organisasi terbukti memiliki pengaruh positif 
dan signifikan terhadap Kinerja Karyawan. Sejalan dengan hasil penelitian sebelumnya, Kurniawan 
dan Yuniati (2017) Budaya Organisasi mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap Kinerja 
Karyawan. Budaya organisasi merupakan sistem makna bersama yang dianut oleh anggota-
anggota yang membedakan organisasi itu dari organisasi-organisasi lain. Penerapan budaya 
organisasi yang kondusif dan menyenangkan agar dapat menjadi kekuatan yang mampu 
mengarahkan perilaku karyawan pada pencapain tujuan organisasi melalui kinerja yang diberikan. 
Adanya budaya organisasi yang kuat, sangat bermanfaat bagi organisasi yaitu dalam hal  
memudahkan koordinasi aktifitas dalam rganisasi, memudahkan atau menghemat komunikasi 
antar individu atau anggota, karena adanya sikap dan kebersamaan dalam menganut nilai-nilai 
yang ada, terciptanya keharmonisan hubungan dan kerjasama antar karyawan, sehingga motivasi 
meningkat, meningkatkan prestasi dan efektifitas organisasi, pengambilan setiap keputusan dapat 
dilakukan dengan cepat dan mudah. 

Pengaruh Pelatihan terhadap Kinerja Karyawan 

Pelatihan merupakan upaya meningkatkan kualitas kemampuan yang menyangkut 
kemampuan kerja, berpikir dan keterampilan dan pendidikan dan Pelatihan bagi karyawan 
merupakan unsur yang terpenting dengan pengembangan sumber daya manusia, guna 
meningkatkan kemampuan kerja karyawan san selanjutnya produktivitas organisasi (Marga, 2016). 
Hasil penelitian Sahanggamu & Mandey (2014) menyatakan bahwa Pelatihan memiliki hubungan 
yang signifikan terhadap Kinerja Karyawan. Semakin banyak Pelatihan yang diberikan sangat 
berpengaruh untuk meningkatkan Kinerja Karyawan. Hal ini sesuai dengan Dewi & Ariyanto (2016) 
dalam penelitiannya menunjukkan bahwa Pelatihan memberikan pengaruh yang signifikan 
terhadap Kinerja Karyawan. 

Pengaruh Motivasi terhadap Kinerja Karyawan 

Motivasi adalah daya pendorong yang mengakibatkan seseorang anggota organisasi mau 
dan rela mengerahkan kemampuan dalam bentuk keahlian kegiatan yang menjadi tanggung 
jawabnya dan menunaikan kewajibannya dalam rangka pencapaian tujuan dan berbagai sasaran 
organisasi yang telah ditentukan (Subhan et al., 2012). 

Selanjutnya sejalan dengan penelitian Dewi & Ariyanto (2016) menyatakan bahwa kinerja 
sangat dipengaruhi oleh seberapa besar Motivasi yang dimiliki karyawannya. Penting bagi setiap 
karyawan memiliki Motivasi kerja yang kuat sehingga karyawan dapat memberikan kontribusi 
maksimal untuk pencapaian kinerja. Hasil penelitian Hanantoko & Nugraheni (2017) menyatakan 
bahwa Motivasi kerja berpengaruh positif terhadap Kinerja Karyawan. Motivasi kerja perlu 
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ditingkatkan karena dengan Motivasi kerja yang tinggi akan mendorong karyawan untuk dapat 
menyelesaikan setiap tugas dan tanggung jawabnya dengan baik. 

Implikasi Manajerial  

Berdasarkan hasil penyebaran kuesioner, Indikator BO9 (Perusahaan memiliki sistem dan 
peraturan yang komprehensif) memiliki nilai mean sebesar 3,6027 yang merupakan nilai paling 
rendah di antara indikator Budaya Organisasi lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa, responden 
merasa perusahaan belum mempunyai sistem dan peraturan yang menyeluruh/lengkap. Oleh 
karena itu, manajemen perusahaan perlu memiliki Standar Operating Procedur (SOP) yang jelas 
agar karyawan dapat mentaati peraturan sebagai pedoman dalam bekerja sesuai dengan tugas, 
pokok dan fungsinya.  

Hal ini sejalan dengan penelitian Madjir & Yuniar (2013) yang menyatakan bahwa upaya 
meningkatkan Budaya Organisasi melalui penetapan misi, visi serta arah dan strategi perusahaan 
yang dapat menumbuhkan rasa memiliki (sense belonging) yang tinggi yang pada akhirnya akan 
meningkatkan kinerja pegawai.  

Berdasarkan hasil penyebaran kuesioner, indikator PE11 (Saya mencoba belajar 
semaksimal mungkin dari Pelatihan yang diberikan perusahaan) memiliki nilai mean sebesar 
3,5479 yang merupakan paling rendah diantara indikator Pelatihan lainnya. Hal ini menunjukkan 
bahwa, responden kurang berusaha untuk belajar semaksimal mungkin pada saat mengikuti 
Pelatihan. Oleh karenanya, manajemen perusahaan perlu memiliki rencana dan tujuan 
berdasarkan kebutuhan setiap masing-masing karyawan, karena Pelatihan yang terencana dan 
terintegrasi dengan baik akan menghasilkan pemahaman yang diperlukan untuk meningkatkan 
Kinerja Karyawan. Selanjutnya, perusahaan perlu mengembangkan bentuk-bentuk Pelatihan yang 
efektif dan melakukan evaluasi secara berkala terhadap hasil belajar karyawan sehingga dapat 
dilakukan review guna meningkatkan efektifitas terhadap Pelatihan.  

Menurut Dewi & Ariyanto (2016) pemberian Pelatihan yang tepat baik dari pemilihan jenis 
Pelatihan maupun dari pemilihan materi yang diberikan akan lebih bermanfaat dalam 
meningkatkan kualitas serta Kinerja Karyawan. Untuk melihat seberapa besar Pelatihan yang 
diberikan berpengaruh terhadap kinerja, serta untuk melihat ketepatan dari pemberian Pelatihan 
kepada karyawan, perlu dilakukan evaluasi berkala atas hasil dari pemberian Pelatihan. 

Berdasarkan hasil penyebaran kuesioner, indikator MO23 (Saya akan melakukan lembur 
untuk mengimbangi tugas-tugas dan untuk menghindari beban kerja yang berat) memiliki nilai 
mean 3,0890 paling rendah diantara indikator Motivasi lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa, 
responden cenderung kurang setuju untuk melakukan lembur. Sebaiknya, manajemen perusahaan 
memberikan insentif kepada karyawan dalam hal ini mengenai overtime yang disesuaikan dengan 
beban kerja masing-masing untuk meningkatkan semangat kerja karyawan. Karyawan akan 
termotivasi jika diberikan imbalan atas setiap tugas yang mereka kerjakan, jika karyawan 
mempunyai Motivasi kerja yang tinggi akan menghasilkan kinerja yang tinggi pula.  

Hal ini sejalan dengan penelitian Kurniawan & Yuniati (2017) Motivasi seseorang 
melakukan suatu pekerjaan karena adanya suatu kebutuhan hidup yang harus dipenuhi. 
Kebutuhan ini dapat berupa kebutuhan ekonomis yaitu untuk memperoleh uang, sedangkan 
kebutuhan non ekonomis sebagai kebutuhan untuk memperoleh penghargaan dan keinginan lebih 
maju. Dengan segala kebutuhan tersebut, seseorang dituntut untuk lebih giat dan aktif dalam 
bekerja, untuk mencapai hal ini diperlukan adanya Motivasi dalam melakukan pekerjaan. 
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5. SIMPULAN DAN SARAN 

Berdasarkan pengujian hipotesis maka dapat disimpulkan: 1) Budaya Organisasi terbukti 
berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kinerja Karyawan pada PT Bank BCA Syariah Kantor 
Pusat. 2) Pelatihan terbukti berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kinerja Karyawan PT Bank 
BCA Syariah Kantor Pusat. 3) Motivasi terbukti berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kinerja 
Karyawan pada PT Bank BCA Syariah Kantor Pusat. 

Adapun saran yang dapat diberikan kepada PT Bank BCA Syariah Kantor Pusat sebagai 
berikut: 1) Budaya Organisasi PT Bank BCA Syariah Kantor Pusat sudah baik untuk mendukung 
keberhasilan perusahaan. Melihat hasil dari rata-rata responden mayoritas berusia 36-45 tahun 
dengan lama bekerja 2-3 tahun, bisa jadi karyawan telah memahami Tata Nilai Perusahaan 
dengan baik. Namun disisi lain, perusahaan sebaiknya mulai memperbaiki Standar Operating 
Procedur (SOP) yang menjadi pedoman bagi tiap karyawan dalam melaksanakan tugas dan 
fungsinya. 2) Program Pelatihan yang sudah berjalan sebaiknya lebih dikembangkan dengan 
bentuk Pelatihan yang efektif dan dilakukan review berkala untuk mengetahui sejauh mana hasil 
yang di dapatkan dari pelaksanaan Pelatihan. 3) Dalam hal pemberian motivasi, perusahaan perlu 
memberikan insentif tambahan kepada karyawan yang berbeda antara divisi/unit masing-masing 
sesuai dengan jumlah waktu kerja lembur yang dilakukan.  

Adapun saran yang dapat diberikan kepada peneliti selanjutnya adalah sebagai berikut: 1) 
Menambah variabel-variabel yang secara teori memungkinkan dapat mendukung variabel terikat 
Kinerja Karyawan. Beberapa variabel lain yang menentukan Kinerja dalam Simanjuntak (2011) 
Kompetensi Individu, Dukungan Organisasi Dan Dukungan Manajemen (meliputi: Kompensasi, 
Kepemimpinan, Lingkungan Kerja). 2) Penelitian ini dapat dilakukan kembali dengan 
menggunakan variabel yang sama namun objek penelitian yang berbeda atau menggunakan 
variabel yang berbeda dengan objek penelitian yang sama. 3) Penelitian lanjutan yang masih 
menggunakan variabel Kinerja Karyawan agar lebih banyak mencari sumber referensi dari buku 
atau pun jurnal yang membahas tentang variabel tersebut. 
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