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ABSTRACT 

Basically, the work environment is supporting to increased of employee performance. 

Good working environment and comfortable can support employees to work more effectively 

with fast, precise, focused and carefully so that employees are not easily stressed, bored, and 

stay motivated in their duties that will ultimately lead to improvements in the performance of the 

employee and the company. 

This research is categorized as survey research with descriptive analysis method by 

taking sample and using questionnaire as the main data. The sample in this research is frontline 

employees of PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk, Jakarta. The respondents are chosen by using 

nonprobability sampling and purposive sampling techniques. The results of analysis using 

Structural Equation Modeling (SEM) and its result would be summarized as below: 

1. There are positive and significant influence between training toward employee 

performance at PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk, Jakarta. 

2. There are positive and significant influence between empowerment toward employee 

performance at PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk, Jakarta. 

3. Reward has positive and significant influence toward employee performance at PT. 

Bank Mandiri (Persero) Tbk, Jakarta. 

4. There are positive and significant influence between supportive management toward 

employee performance at PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk, Jakarta.  

5. Service technology has positive and significant influence toward employee 

performance at PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk, Jakarta. 

Keywords: Training, Empowerment, Reward, Supportive Management, Service Technology, 

Employee Performance. 
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PENDAHULUAN 

Pada era globalisasi seperti saat ini, perusahaan dari berbagai jenis industri di tuntut untuk 

mampu bersaing. Dengan manajemen yang baik sebuah perusahaan akan mampu bersaing 

dengan perusahaan lain melalui peningkatan efektivitas perusahaannya. Sumber daya manusia 

merupakan faktor dan aset yang paling penting untuk sebuah perusahaan. Sumber daya manusia 

yang memiliki peran sebagai subjek pelaksana sebuah kebijakan dan kegiatan operasional suatu 

perusahaan harus sangat diperhatikan dan dipelihara dengan baik. Sumber daya yang dimiliki 

oleh perusahaan seperti modal, metode dan mesin tidak bisa memberikan hasil yang optimal jika 

tidak di dukung oleh sumber daya manusia yang mempunyai kinerja yang optimum. Douglas 

(2000) menjelaskan bahwa perusahaan membutuhkan karyawan yang mempunyai kinerja (job 

performance) yang tinggi.  

Menurut Boshoff dan Allen (2000) bahwa terdapat variabel yang diyakini dapat mendukung 

kinerja karyawan dari industri jasa yaitu, employee reward, teamwork, empowerment, staff 

training, customer complaint handling procedures, role ambiguity, dan role conflict.. Hal yang 

sama juga diungkapkan oleh Masoud dan Hmeidan (2013) banyak faktor yang dapat 

meningkatkan kinerja karyawan, salah satu faktor yang dapat dapat meningkatkan kinerja 

karyawan adalah persepsi lingkungan kerja seperti training, empowerment, motivation, 

supportive management dan service technology. Dengan lingkungan kerja yang mendukung 

karyawan diharapkan dapat meningkatkan kinerjanya melalui rasa aman dan nyaman yang 

diciptakan melalui lingkungan kerja yang mendukung. 

Persepsi merupakan proses yang digunakan individu mengelola dan menafsirkan kesan 

indera mereka dalam rangka memberikan makna kepada lingkungan mereka. Meski demikian 

apa yang dipersepsikan seseorang dapat berbeda dari kenyataan yang obyektif (Robbins, 2002). 

Program pelatihan yang intensif perlu dilaksanakan oleh perusahaan agar memiliki sumber daya 

manusia yang memiliki kinerja optimal. Dengan adanya kegiatan pelatihan, karyawan memiliki 

kesempatan untuk menyerap pengetahuan atau nilai-nilai baru, sehingga dengan pengetahuan 

baru tersebut para karyawan dapat meningkatkan profesinya dalam melaksanakan tugas yang 

dibebankan kepadanya. 

Pengembangan sumber daya manusia yang dilakukan melalui pelatihan merupakan suatu 

usaha untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Pelatihan merupakan hal yang sangat 

penting yang dapat dilakukan oleh organisasi tersebut memiliki tenaga kerja yang pengetahuan 

(knowledge), kemampuan (ability), dan keterampilan (skill) dapat memenuhi kebutuhan 

organisasi di masa kini dan di masa yang akan datang. Dengan kemampuan kerja yang memadai 

karyawan diharapkan dapat mengatasi segala permasalahan pekerjaan sehingga tugas pekerjaan 
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dapat diselesaikan dengan lebih baik. Kemampuan (ability) baik pengetahuan atau keterampilan 

merupakan komponen penting dalam mencapai kinerja. 

Robbins (2002) mengungkapkan bahwa kemampuan mempengaruhi langsung tingkat kinerja 

dan kepuasan seorang karyawan lewat kesesuaian kemampuan pekerjaan. Untuk mencapai 

kinerja yang memuaskan diperlukan kemampuan profesional dan untuk mencapainya harus 

melalui beberapa tahapan atau kondisi. Pendidikan formal masih belum memadai untuk 

mencapai kemampuan yang profesional. Untuk itu kemampuan SDM karyawan harus 

diberdayakan melalui pelatihan, pendidikan dan pengembangan. Dengan kemampuan kerja yang 

memadai diharapkan memberikan implikasi terhadap peningkatan kinerja karyawan sehingga 

mendukung pelaksanaan tugas secara efektif, efisien, dan profesional. 

Karyawan pada PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. merupakan salah satu aset penting yang 

memiliki peran penting dalam mencapai keberhasilan kegiatan usaha PT. Bank Mandiri (Persero) 

Tbk. dalam upaya menjadi lembaga keuangan pada industri perbankan yang lebih baik. Melalui 

karyawan tersebut, kegiatan PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. dapat terlaksana dengan baik, 

dengan profesionalitas karyawan yang dimiliki bank tersebut maka karyawan PT. Bank Mandiri 

(Persero) Tbk. mampu meraih prestasi dan kinerja yang baik dalam pekerjaannya. 

Berdasarkan artikel yang dimuat oleh kompas.com PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. sebagai 

lembaga keuangan yang termasuk dalam kategori aset terbesar di Indonesia pada semester I 

tahun 2014 dengan total aset mencapai Rp 674,74 triliun dalam melakukan kegiatan kerjanya 

berusaha untuk menekankan kepada seluruh sumber daya manusia yang dimilikinya untuk tetap 

dapat mencapai kinerja yang baik, hal tersebut bukan hanya dirasakan oleh individu atau 

karyawan saja tetapi juga dirasakan oleh perusahaan yang bersangkutan. 

Dalam usaha mencapai kinerja yang baik tersebut tidaklah mudah, proses dan kendala yang 

dihadapi oleh PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. dipengaruhi oleh berbagai faktor diantaranya 

faktor individu dimana hubungan antar karyawan dapat terjalin secara baik atau tidak, kerjasama 

sesama karyawan dalam satu bagian, lain bagian maupun dengan atasan. Dalam menjalankan 

kegiatan sehari-hari yang kegiatan utamanya bergerak disektor industri jasa khususnya jasa 

keuangan atau perbankan sangat erat hubungannya dengan konsumen sebagai pengguna jasa 

yang disebut sebagai nasabah. Karyawan frontline PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. harus 

mampu melayani nasabahnya dengan baik, menanggapi keluhan dan berbagai masalah nasabah 

dengan baik, cermat dan tepat dalam penanganannya. Hal ini menuntut karyawan untuk memiliki 

pengetahuan yang luas, berpengalaman serta keahlian dan kemampuan yang dapat diperoleh 

melalui program pelatihan yang diberikan oleh bank tersebut. 

Kemampuan dasar dalam dunia perbankan dapat diperoleh karyawan melalui pelatihan yang 

diberikan sebelum memulai pekerjaan, baik melalui in class training maupun on the job training. 
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Dengan program pelatihan karyawan frontline dianggap siap dan mampu melayani nasabahnya. 

Program pelatihan juga dapat dilakukan sebagai program pengembangan karyawan untuk 

meningkatkan kinerjanya. Dengan program pelatihan yang diharapkan dapat dijadikan 

kemampuan dan pengetahuan tambahan bagi karyawan frontline, PT. Bank Mandiri (Persero) 

Tbk. membekali karyawannya untuk dapat bekerja dengan baik dan mampu menjawab masalah-

masalah nasabahnya sehingga akan terciptanya lingkungan kerja yang nyaman yang akan 

meningkatkan kinerja karyawan frontline pada PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. 

Lingkungan kerja yang baik dan nyaman juga dapat tercipta melalui empowerment, reward, 

supportive management, dan service technology. Lingkungan kerja karyawan akan tercipta 

melalui employee empowerment dengan memberikan kebebasan untuk melakukan pengambilan 

keputusan. Kebebasan tersebut didasari atas kemampuan dan pengetahuan yang telah didapat 

melalui program pelatihan. Pada PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. pemberdayaan karyawan 

dilakukan dalam hal karyawan frontline dapat mengatasi masalah dan keluhan yang dimiliki oleh 

nasabahnya. Dengan kebebasan memberikan saran dan solusi kepada nasabahnya, karyawan 

frontline akan merasa nyaman dengan pekerjaannya sehingga dengan menyelesaikan masalah 

nasabahnya kinerja karyawan frontline akan meningkat. 

Reward, motivasi dan manajemen yang baik juga dapat mendukung terciptanya lingkungan 

kerja yang baik dan nyaman. Reward dapat tercipta baik secara finansial maupun non finansial. 

Manajemen yang mendukung dan pemimpin yang dapat mendukung serta membantu pekerjaan 

karyawannya merupakan suatu wujud motivasi non finansial yang didapat. Dengan dukungan 

dan motivasi yang didapat melalui pemimpin dan manajemen yang mendukung akan menjadikan 

sebuah motivasi bagi karyawannya. Dengan meningkatnya reward karyawan tersebut, karyawan 

akan lebih termotivasi dalam menjalankan pekerjaannya sehingga lebih fokus dan lebih produktif 

dalam bekerja. Produktifitas pekerja yang terus meningkat akan menciptakan dan meningkatkan 

kinerja karyawan PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. 

Perbankan di Indonesia terus berkembang, dengan berkembangnya industri jasa perbankan 

akan menuntut berkembangnya service technology yang mendukung pekerjaannya. Kecanggihan 

teknologi yang dimiliki oleh PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. dapat membantu karyawan dalam 

melaksankan tugasnya sehingga pekerjaan dapat terselesaikan secara efisien dan efektif. Dengan 

terselesaikannya tugas dan tanggung jawab karyawan dengan baik maka hal ini menunjukkan 

kinerja yang baik bagi karyawan tersebut. Bantuan service technology sangat dibutuhkan untuk 

kegiatan PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. dalam kegiatan sehari-hari. Apabila terjadi kerusakan 

ataupun sistem offline akan mempersulit dalam melakukan pekerjaannya. Service technology 

yang mendukung juga harus didukung oleh tenaga kerja yang mendukung. Sehingga penggunaan 

teknologi yang dimiliki oleh PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. juga memiliki kegunaan atau 
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manfaat yang dapat menciptakan lingkungan kerja yang selaras yang akan meningkatkan kinerja 

karyawannya khususnya karyawan fronline. 

Dengan training programme yang diberikan, employee empowerment, reward, supportive 

management dan service technology yang mendukung maka akan tercipta lingkungan kerja yang 

nyaman bagi karyawannya. Dengan lingkungan kerja yang nyaman tersebut karyawan akan lebih 

fokus dalam menjalankan kegiatan sehari-harinya khususnya dalam menangani keluhan dan 

masalah nasabah. Lingkungan kerja yang tercipta tersebut membantu karyawan dalam 

meningkatkan kinerjanya. Apabila lingkungan kerja tidak mendukung maka karyawan tidak 

tenang dan nyaman dalam melakukan kegiatannya sehingga akan menurunkan kinerja karyawan. 

Misal karyawan tidak dapat menangani keluhan nasabahnya dengan baik, maka akan merasa 

tidak nyaman dan gelisah dalam kerjanya sehingga tidak produktif yang dalam jangka panjang 

dapat menyebabkan penurunan kinerja karyawan. 

 

Tinjauan Pustaka 

Lingkungan Kerja 

Sedarmayanti (2011) menyatakan bahwa Lingkungan kerja adalah keseluruhan alat 

perkakas dan bahan yang dihadapi, lingkungan sekitarnya di mana seseorang bekerja, metode 

kerjanya, serta pengaturan kerjanya baik sebagai perseorang maupun sebagai kelompok. Dari 

pengertian tersebut dapat dikatakan bahwa lingkungan kerja mencakup aspek yang sangat luas, 

tidak hanya meliputi aspek tempat pegawai atau karyawan melaksanakan pekerjaanya tetapi juga 

aspek sarana dan prasarana yang mendukung karyawan tersebut melaksanakan pekerjaannya 

seperti peralatan dan pekerjaan yang mendukung. 

 

Training 

Simanjuntak (2005) mendefinisikan pelatihan merupakan bagian dari investasi SDM 

(human investment) untuk meningkatkan kemampuan dan keterampilan kerja, dan dengan 

demikian meningkatkan kinerja pegawai. Pelatihan biasanya dilakukan dengan kurikulum yang 

disesuaikan dengan kebutuhan jabatan, diberikan dalam waktu yang relatif pendek, untuk 

membekali seseorang dengan keterampilan kerja. 

Training didefinisikan oleh Ivancevich (2008) sebagai “usaha untuk meningkatkan 

kinerja pegawai dalam pekerjaannya sekarang atau dalam pekerjaan lain yang akan dijabatnya 

segera”. Selanjutnya, sehubungan dengan definisinya tersebut, Ivancevich (2008) 

mengemukakan sejumlah butir penting yang diuraikan di bawah ini: Pelatihan (training) adalah 

“sebuah proses sistematis untuk mengubah perilaku kerja seorang/sekelompok pegawai dalam 

usaha meningkatkan kinerja organisasi”. Pelatihan terkait dengan keterampilan dan kemampuan 
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yang diperlukan untuk pekerjaan yang sekarang dilakukan. Pelatihan berorientasi ke masa 

sekarang dan membantu pegawai untuk menguasai keterampilan dan kemampuan (kompetensi) 

yang spesifik untuk berhasil dalam pekerjaannya. 

 

Empowerment 

Pemberdayaan dalam bahasa inggris disebut dengan empowerment. Menurut Brown 

(2004), empowerment erat hubungannya dengan profesionalisme yang pada awalnya selalu 

dimiliki oleh individual. Oleh karena itu empowerment terjadi: “when power goes to employees 

who the experience a sense of ownership and control over”. Menurut Noe et. Al., (2004) 

empowerment merupakan pemberian tanggung jawab dan wewenang terhadap pekerjaan untuk 

mengambil suatu keputusan yang menyangkut semua pengembangan produk dan pengambilan 

keputusan. Menurut Kahn (2007) menjelaskan bahwa empowerment  merupakan hubungan antar 

personal yang berkelanjutan untuk membangun kepercayaan antara karyawan dan manajemen.  

 

Reward 

Nitisemito (1982) menyatakan bahwa reward merupakan balas jasa yang diberikan oleh 

perusahaan kepada para karyawannya yang dapat dinilai dengan uang dan mempunyai 

kecenderungan diberikan secara tetap. Reward adalah kegiatan dimana organisasi menilai 

kontribusi karyawan dalam rangka untuk mendistribusikan penghargaan moneter dan non 

moneter cukup langsung dan tidak langsung dalam kemampuan organisasi untuk membayar 

berdasarkan peraturan hukum (Schuler, 1987). Reward adalah semua pendapatan yang berbentuk 

uang, barang langsung atau tidak langsung yang diterima karyawan sebagai imbalan atau jasa 

yang diberikan kepada perusahan (Hasibuan, 2003). 

 

Supportive Management 

Menurut Hutchinson (1997) dukungan organisasi bisa juga dipandang sebagai komitmen 

organisasi pada individu. Bila dalam interaksi antara individu dengan organisasi, dikenal istilah 

komitmen organisasi dari individu pada organisasinya; maka dukungan organisasi berarti 

sebaliknya, yaitu komitmen organisasi pada individu (karyawan) dalam organisasi tersebut. 

Komitmen organisasi pada karyawan bisa diberikan dalam berbagai bentuk, di antaranya berupa 

rewards, kompensasi yang setara, dan iklim organisasi yang adil. Bentuk-bentuk dukungan ini 

pun berkembang dari mulai yang bersifat ekstrinsik (material) seperti gaji, tunjangan, bonus, dan 

sebagainya; hingga yang bersifat intrinsik (non material), seperti perhatian, pujian, penerimaan, 

keakraban, informasi, pengembangan diri, dan sebagainya. 
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Service Technology 

Pertemuan layanan dapat ditingkatkan melalui penggunaan teknologi yang efektif, 

teknologi dapat membuat karyawan lebih efektif dan efisien. Teknologi menyediakan cara 

informasi pelanggan dan data yang akan disimpan dan mudah diakses oleh karyawan untuk 

meningkatkan nilai interaksi mereka dengan pelanggan. Jumlah informasi yang tidak mungkin 

diingat, diajukan, atau diurutkan di masa lalu sekarang tersedia untuk karyawan dengan klik 

tombol komputer (Bitner, et al., 2000). Lytle et al., (1998) dalam Masoud dan Hmeidan (2013) 

menyatakan bahwa service technology meliputi alat-alat canggih dan terintegrasi yang disediakan 

oleh manajemen kepada karyawan untuk mendukung mereka dalam mengerjakan tugas-tugas 

rutin sehingga mereka dapat mencurahkan lebih banyak waktu untuk pelanggan.  

 

Kinerja Karyawan 

Secara etimologis, kinerja berasal dari kata prestasi kerja (performance). Sebagaimana 

dikemukan oleh Mangkunegara (2007) bahwa istilah kinerja dari kata kata job performance atau 

actual performance yaitu hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seorang 

pegawai dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan padanya. 

Lebih lanjut Mangkunegara (2007) menyatakan bahwa pada umumnya kinerja dibedakan 

menjadi dua, yaitu kinerja individu dan kinerja organisasi. Nawawi (2004) menyatakan bahwa, 

“Kinerja adalah hasil pelaksanaan suatu pekerjaan, baik bersifat fisik/ material maupun non fisik/ 

non material. Menurut Mathis dan Jackson (2008) Kinerja adalah seberapa baik seorang 

karyawan melakukan pekerjaannya dibandingkan dengan standar kerja didefinisikan sebagai 

kinerja yang diharapkan atas suatu pekerjaan dibandingkan dengan tujuan dan target dari 

perusahaan. 

 

Pengembangan Hipotesa 

Pengaruh Training terhadap Kinerja Karyawan 

 Training dibutuhkan untuk karyawan frontline karena untuk mencegah kegagalan dalam 

penanganan masalah pelanggan. Apabila terjadi kegagalan dalam penanganan pelanggan, maka 

akan menurunkan kinerja karyawan frontline tersebut. Berdasarkan uraian penjelasan diatas, 

peneliti dapat merumuskan hipotesa penelitian sebagai berikut. 

H1: Training karyawan memiliki pengaruh yang positif terhadap kinerja karyawan. 

 

Pengaruh Empowerment terhadap Kinerja Karyawan 

Dengan penerapan kebijakan untuk dapat membuat pengambilan keputusan sendiri, 

karyawan akan bekerja lebih efektif dan responsif dalam menangani keluhan konsumen atau 
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pelanggan. Sehingga mereka akan lebih produktif dalam melakukan kegiatannya sehari-hari yang 

nantinya akan meningkatkan kinerja karyawan frontline. Dengan penjelasan yang telah diuraikan 

diatas peneliti dapat merumuskan hipotesa sebagai berikut. 

H2: Empowerment pada karyawan frontline memiliki pengaruh yang positif terhadap 

kinerja karyawan. 

 

Pengaruh Reward terhadap Kinerja Karyawan 

Bragg (2000) dalam Masoud dan Hmeidan (2013) menyatakan bahwa dalam reward 

evaluation secara intrinsik dan ekstrinsik, perusahaan perlu memahami bahwa merubah kebiasan 

karyawan dan memotivasi mereka akan meningkatkan kinerja, perusahaan harus mempengaruhi 

persepsi mereka bagaimana perusahaan memberikan reward untuk perilaku dan kinerja mereka. 

Dengan pemberian reward yang menarik dan efektif akan membantu memotivasi karyawan 

untuk bekerja lebih baik sehingga kinerja mereka akan meningkat. 

H3: Reward memiliki pengaruh yang positif terhadap kinerja karyawan. 

 

Pengaruh Supportive Management terhadap Kinerja Karyawan 

Semakin karyawan merasa atau memiliki persepsi yang baik atas dukungan manajemen 

di organisasinya, maka akan lebih baik juga kinerja mereka dalam kegiatan sehari-hari. 

Dukungan manejemen merupakan peran penting bagi karyawan dalam bekerja, dengan 

manajemen yang mendukung karyawan merasa lebih dihargai, dipedulikan sehingga dengan 

persepsi yang dirasakan tersebut akan membantu karyawan dalam menciptakan kinerja yang baik 

juga. Berdasarkan uraian diatas peneliti dapat membuat suatu hipotesa penelitian, yaitu. 

H4: Supportive management memiliki pengaruh yang positif terhadap kinerja karyawan. 

 

Pengaruh Service Technology terhadap Kinerja Karyawan 

Dengan bantuan service technology tersebut karyawan akan lebih efektif dan efesien 

dalam menangani konsumennya. Sehingga dalam penyelesaian tugas dan menangani masalah 

konsumen, karyawan akan lebih cepat memberikan solusi dan menyelesaikan masalah 

konsumen. Service technology yang semakin baik yang didukung dengan sumber daya manusia 

yang berkualitas yang ditempatkan sesuai dengan pekerjaannya, akan menciptakan teknologi 

yang efektif dan berkualitas. Dengan bantuan teknologi karyawan akan lebih produktif sehingga 

akan meningkatkan kinerja mereka. Dengan uraian diatas, peneliti dapat membuat hipotesa 

sebagai berikut.  

H5: Service technology memiliki pengaruh yang positif terhadap kinerja karyawan. 
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Model Penelitian 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1 Model Penelitian 

Sumber: Diadopsi dari Boshoff dan Allen (2000), Ashill et al., (2008), Masoud dan Hmeidan 

(2013) dengan variabel yang disesuaikan oleh peneliti. 

METODE PENELITIAN 

Penelitian ini di lakukan dengan tujuan ingin menguji dan menganalisis peran Training, 

Empowerment, Reward, Supportive Management, serta Service Technology terhadap peningkatan 

kinerja karyawan frontline kriya PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk, Jakarta. Penelitian ini 

menggunakan metode deskriptif kualitatif. Dengan metode penelitian yang digunakan adalah 

Cross Sectional Design. Jenis data yang di himpun adalah data primer dan data sekunder. 

Populasi dari penelitian ini adalah karyawan frontline PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk, 

Jakarta. Jumlah sampel yang di gunakan dalam penelitian ini adalah sebanyak 140 orang. Teknik 

yang digunakan dalam pengambilan sampel pada penelitian ini adalah nonprobabily sampling, 

yaitu purposive sampling. Teknik ini mencakup orang-orang yang di seleksi atas dasar kriteria-

kriteria tertentu yang di buat berdasarkan tujuan riset. Sedangkan di dalam populasi yang tidak 

sesuai dengan kriteria tidak di jadikan sampel.  

PEMBAHASAN 

Gambaran Umum Objek Penelitian 

PT Bank Mandiri (PERSERO) Tbk. adalah bank yang berkantor pusat di Jakarta, dan 

merupakan bank terbesar di Indonesia dalam hal aset, pinjaman, dan deposit. Bank ini berdiri 

pada tanggal 2 Oktober 1998 sebagai bagian dari program restrukturisasi perbankan yang 

dilaksanakan oleh Pemerintah Indonesia. Pada bulan Juli 1999, empat bank milik Pemerintah 

yaitu, Bank Bumi Daya (BBD), Bank Dagang  Negara (BDN), Bank Ekspor Impor 

Indonesia (Bank Exim), dan Bank Pembangunan Indonesia (Bapindo), digabungkan menjadi 

Bank Mandiri. 

H2+

H3+

H4+ 

H5+

H1+ Training 

Empowerment 

Reward 

Supportive Management

Service Technology 

Employee Performance
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Profil Responden 

Jenis Kelamin 

 Dari yang berjumlah 140 orang, terdiri dari responden yang berjenis kelamin wanita 

berjumlah 75 orang (54%) dan responden yang berjenis kelamin pria berjumlah 65 orang (46%). 

Hal ini menunjukkan bahwa jumlah responden wanita lebih besar daripada jumlah responden 

pria. 

 

Usia 

 Peneliti mengelompokkan skala usia responden menjadi 3 kelompok, yaitu skala usia 20-

25 tahun, 26-30 tahun, dan ≥ 31 tahun. Mayoritas responden dalam penelitian ini adalah 

responden yang berusia antara 20-25 tahun yang berjumlah 104 orang atau sebesar 74% dari total 

responden, kemudian diikuti oleh responden yang berusia antara 26-30 tahun dengan jumlah 

responden 27 orang atau sebesar 19%, sisanya sebanyak 9 responden yang berusia ≥ 31 tahun  

dengan persentase 7%. 

 

Tingkat Pendidikan 

 Mayoritas  tingkat pendidikan responden adalah Diploma 3 (D3) dengan jumlah 64 

orang atau sebesar 46% dari total responden, kemudian diikuti oleh responden berpendidikan 

SMA/SLTA yang berjumlah 48 orang atau sebesar 34% dan peringkat terakhir adalah Sarjana 

Strata I dengan jumlah 28 orang atau dengan presentase sebesar 20%. Meskipun pada penelitian 

ini peneliti mengelompokkan tingkat pendidikan SMP dan yang lainnya yang tidak disebutkan 

dalam kuesioner, ternyata tidak ada responden yang berpendidikan SMP atau pendidikan lainnya. 

 

Lama Kerja 

 Lama kerja mayoritas responden adalah 1-5 tahun sejumlah 90 orang atau sebesar 64% 

dari total responden, kemudian diikuti oleh responden yang memiliki lama kerja <1 tahun yang 

berjumlah 44 orang atau sebesar 32%, dan sisanya adalah responden yang bekerja 5-10 tahun 

sejumlah 6 orang dengan persentase sebesar 4%. 

 

Hasil Analisis Data 

Berdasarkan metode penelitian yang telah dijelaskan pada bab III, metode analisis data yang 

akan digunakan dalam penelitian ini adalah Structural Equation Modeling dengan software 

AMOS 21 sebagai upaya pengujian hipotesis. AMOS dipilih karena penggunaannya yang cukup 

mudah dan cukup sering digunakan untuk analisis data SEM. Analisis data SEM bertujuan untuk 

mendapatkan dan mengevaluasi kecocokan model yang diajukan. Kemudian, setelah diketahui 
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semua hasil pengolahan data, selanjutnya akan diinterpretasikan dan akan ditarik kesimpulan 

berdasarkan hasil analisis data SEM. Alat bantu atau software tambahan yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah Microsoft Office Excel 2007 dan SPSS 17. 

 

Spesifikasi Model 

Sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa penelitian ini menerapkan analisis 

dengan SEM sebagai upaya pengujian hipoteses. Spesifikasi model dan path diagram, dimana 

model penelitian terdiri dari 6 variabel, 5 hipotesis, dan 28 indikator untuk menguji adanya 

hubungan kausalitas antara variabel-variabel yang dihipotesiskan. 

 

Identifikasi Model 

Analisis SEM hanya dapat dilanjutkan apabila hasil identifikasi model menunjukkan 

bahwa model termasuk dalam kategori over-identified atau nilai degree of freedom menunjukkan 

nilai yang positif. Identifikasi ini dilakukan dengan melihat nilai degree of freedom (df) dari 

model penelitian. Tabel dibawah ini merupakan hasil output AMOS yang menunjukkan nilai df 

sebesar 335. Hal tersebut mengindikasikan bahwa model termasuk kategori over-identified 

karena memiliki nilai df positif. 

 

Uji Normalitas Data 

Berdasarkan hasil pengolahan data, dapat dilihat uji normalitas untuk secara keseluruhan 

(multivariate normality) distribusi data tidak normal karena nilai angka multivariate-nya 23.199, 

hal ini menunjukkan bahwa nilai tersebut tidak berada di antara nilai -2,58 dan +2,58. 

 

Hasil Uji Pengukuran Model (Measurement Model Fit) 

Uji Validitas dan Reliabilitas 

 Setelah melakukan pengujian untuk mengetahui validitas dan reliablitas terdapat 

indikator yang nilai factor loading ≤ 0,50 sehingga peneliti harus melakukan penyesuaian alat 

ukur atau indikator kembali yaitu dengan membuang indikator yang nilainya ≤ 0,50. Indikator 

tersebut adalah SM1, EP2 dan EP5. Setelah melakukan pengujian ulang menunjukkan bahwa 

semua nilai construct reliability (CR) ≥ 0,70, dan tetapi tidak semua nilai variance extracted 

(VE) bernilai ≥ 0,50. Variabel empowerment memiliki nilai variance extracted (VE) bernilai ≤ 

0,50  yaitu 0,450 tetapi penelitian ini tetap dilanjutkan dengan mempertimbangkan nilai construct 

reliability (CR) ≥ 0,70 yaitu 0,765 dan nilai Standardized Factor Loading yang cukup baik dari 

masing-masing indikator yang nilainya ≥ 0,50. Secara keseluruhan dapat dikatakan bahwa nilai 

reliabilitas model pengukuran (measurement model) ini adalah baik dan dapat disimpulkan 
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bahwa indikator-indikator yang digunakan sebagai observed variable mampu menjelaskan 

variabel laten yang dibentuknya. 

 

Hasil Uji Model Keseluruhan (Overall Model Fit) 

Hasil Analisis Model Keseluruhan (Overall Model Fit) 

 Berdasarkan tabel 4.10 di atas, hipotesis dalam penelitian ini dapat disimpulkan sebagai 

berikut. 

1. Training berpengaruh positif terhadap kinerja karyawan 

Berdasarkan hasil dari pengujian data, diperoleh nilai estimasi sebesar 0,626 dengan nilai 

p ***. Nilai estimasi tersebut menunjukkan hasil yang positif dengan nilai probabilitas 

lebih kecil dari 0,05. Dengan demikian, training memiliki pengaruh yang positif dan 

signifikan terhadap employee performance dan hipotesis dapat diterima. 

2. Empowerment berpengaruh positif terhadap kinerja karyawan 

Berdasarkan hasil dari pengujian data, diperoleh nilai estimasi sebesar 0,239 dengan nilai 

p 0,014. Nilai estimasi tersebut menunjukkan hasil yang positif dengan nilai probabilitas 

lebih kecil dari 0,05. Dengan demikian, empowerment memiliki pengaruh yang positif 

dan signifikan terhadap employee performance dan hipotesis dapat diterima. 

3. Reward berpengaruh positif terhadap kinerja karyawan 

Berdasarkan hasil dari pengujian data, diperoleh nilai estimasi sebesar 0,468 dengan nilai 

p ***. Nilai estimasi tersebut menunjukkan hasil yang positif dengan nilai probabilitas 

lebih kecil dari 0,05. Dengan demikian, reward memiliki pengaruh yang positif dan 

signifikan terhadapemployee performance dan hipotesis dapat diterima. 

4. Supportive Management berpengaruh positif terhadap kinerja karyawan 

Berdasarkan hasil dari pengujian data, diperoleh nilai estimasi sebesar 0,794 dengan nilai 

p 0,04. Nilai estimasi tersebut menunjukkan hasil yang positif dengan nilai probabilitas 

lebih kecil dari 0,05. Dengan demikian, supportive management memiliki pengaruh yang 

positif dan signifikan terhadap employee performance dan hipotesis dapat diterima. 

5. Service Technology berpengaruh positif terhadap kinerja karyawan 

Berdasarkan hasil dari pengujian data, diperoleh nilai estimasi sebesar 0,930 dengan nilai 

p ***. Nilai estimasi tersebut menunjukkan hasil yang positif dengan nilai probabilitas 

lebih kecil dari 0,05. Dengan demikian, service technology memiliki pengaruh yang 

positif dan signifikan terhadap employee performance dan hipotesis dapat diterima. 
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Implikasi Manajerial  

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui seberapa besar keefektikfan pengaruh lingkungan 

kerja terhadap kinerja karayawan. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa lingkungan kerja pada 

karyawan frontline di sebuah bank memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap 

kinerja karyawan. 

Implikasi Manajerial untuk PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. 

Berdasarakan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti, maka dapat diberikan 

implikasi manajerial untuk PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk, selaku pihak yang menciptakan 

lapangan pekerjaan. Berikut ini beberapa implikasi manajerial yang dapat diberikan kepada PT. 

Bank Mandiri (Persero) Tbk,. 

1 Berdasarkan hasil pengujian dapat diketahui bahwa peran yang paling mendukung 

karyawan frontline dalam meningkatkan kinerjanya pada PT. Bank Mandiri (Persero) 

Tbk, adalah service technology. Dengan teknologi yang mendukung dan terus 

dikembangkan karyawan frontline dapat bekerja lebih efektif sehingga kinerja mereka 

dapat meningkat. PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk, selaku pihak pemberi kerja harus 

terus mendukung peningkatan kinerja karyawannya salah satunya dengan melakukan 

pengembangan dan pembaharuan teknologi yang dimilikinya. Tidak hanya dengan 

teknologi yang mendukung, PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk, juga harus menyediakan 

sumber daya manusia yang kompeten dan menguasai teknologi. Teknologi yang harus 

diimplementasikan oleh PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk, menurut penelitian ini 

adalah teknologi yang dapat mendukung kegiatan karyawan khususnya karyawan 

frontline yang diperlukan untuk melayani karyawannya secara efektif sehingga 

karyawan dapat bekerja lebih produktif dan dapat meningkatkan kinerja mereka.  

2 PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk, memiiki peran dalam meningkatkan kinerja 

karyawan, tidak hanya melalui service technology tetapi juga melalui supportiive 

management. Karyawan frontline PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk, menginginkan 

perusahaan tempat mereka bekerja dapat bersedia membantu mereka dalam melakukan 

pekerjaan sehari-hari mereka yang terbaik dengan kemampuan yang mereka miliki. 

Dukungan manajemen atau organisasi yang dapat diberikan oleh manajer atau 

perusahaan salah satunya dengan memberikan motivasi, memperhatikan, 

mendengarkan dan memperdulikan apa yang diperlukan oleh karyawan atau 

bawahannya. Dengan perasaan diperhatikan dan diperdulikan, karyawan lebih 

termotivasi dalam bekerja sehingga akan meningkatkan kinerja mereka dalam jangka 

pendek dan jangka panjang. 
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3 Karyawan frontline juga dapat meningkatkan kinerja mereka melalui program training 

yang diberikan oleh PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk, selaku pihak yang memberi 

pekerjaan. Melalui kuesioner yang disebar, responden yang dalam hal ini adalah 

perwakilan karyawan frontline dari PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk, mengharapkan 

dilakukannya program training yang berkaitan dengan cara mereka dalam melayani 

nasabah atau pelanggannya dengan baik. Program training tersebut dapat dilakukan 

dengan memilih metode pelatihan dan mengembangan yang dapat dilakukan oleh PT. 

Bank Mandiri (Persero) Tbk, misalnya intrustructure-led. Dengan metode 

intrustructure-led karyawan frontline dapat digunakan dan efektif untuk waktu yang 

relatif singkat dan jumlah peserta yang sedikit, sehingga peserta dapat melakukan 

diskusi dengan teman kelompoknya untuk meningkatkan efektivitas penggunaan 

metode ini. Waktu yang digunakan dalam melakukan program training harus 

disesuaikan, jumlah jam dan hari harus menjadi pertimbangan untuk perusahaan. 

Apabila waktu dalam satu hari yang digunakan untuk training terlalu berlebihan, maka 

penyerapan ilmu tidak akan maksimal dikarenakan karyawan peserta program training 

merasa kelelahan. Oleh karena itu, PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk harus 

memperhatikan dan mempertimbangan penggunaan waktu pelatihan tersebut. 

4 Berdasarkan hasil pengujian dapat diketahui bahwa peran lain yang dapat mendukung 

karyawan frontline dalam meningkatkan kinerjanya pada PT. Bank Mandiri (Persero) 

Tbk, adalah reward. Dengan reward karyawan akan lebih giat lagi dalam melakukan 

dan memperbaiki pekerjaannya sehingga akan memperbaiki atau meningkatkan 

kinerja yang telah dicapai. Karyawan frontline PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk, 

menginginkan pihak perusahaan ataupun manajemen mereka melakukan promosi 

terhadap karyawannya bergantung pada kualitas pelanan yang telah mereka berikan. 

Reward yang mereka inginkan bukan hanya reward secara finansial tetapi juga reward 

yang diberikan oleh perusahaan atau atasan secara non finansial yang akan membantu 

mereka dalam meningkatkan kinerja mereka. 

5 Terakhir, terdapat peran yang membantu meningkatkan kinerja karyawan frontline 

pada PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk, meskipun dukungan dan pengaruh peran ini 

relatif kecil, tetapi perusahaan perlu memberikan empowerment untuk membantu 

karyawannya dalam melakukan pekerjaan sehingga akan membantu meningkatkan 

kinerja mereka. Pada industri perbankan seperti PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk, 

empowerment bukanlah sesuatu yang dapat membantu dalam meningkatkan kinerja, 

didalam dunia perbankan empowerment tidak begitu diperlukan karena kegiatan yang 

dilakukan karyawan pada industri ini dituntut untuk independen dengan regulasi yang 

Peran Training..., Novia Adhie Prastiwi, Ma.-IBS, 2015



15 
 

sudah jelas dan budaya yang tercipta. Meski bukan sesuatu hal yang memiliki peran 

yang penting, karyawan perlu memiliki kendali atas bagaimana mereka dalam 

memecahkan masalah pelanggannya. Kendali tersebut mereka bisa dapatkan dengan 

memahami regulasi dan standar yang sudah jelas dan memahami budaya mereka. 

Empowerment merupakan peran yang terendah karena semakin lama mereka bekerja 

di perusahaan perbankan, maka mereka akan semakin independen sehingga 

empowerment bukanlah sesuatu yang sangat diperlukan oleh karyawan frontline 

dengan adanya regulasi yang sudah jelas. 

Kesimpulan 

Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis seberapa jauh pengaruh lingkungan kerja 

terhadap kinerja karyawan. Hasil analisis data yang dilakukan dengan menggunakan analisis 

SEM menunjukkan bahwa seluruh hipotesis memiliki pengaruh positif dan signifikan. Dengan 

menggunakan studi penelitian lingkungan kerja pada PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk, yang 

dapat meningkatkan kinerja karyawan frontline diperoleh kesimpulan sebagai berikut. 

1. Training berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan frontline PT. 

Bank Mandiri (Persero) Tbk, wilayah Jakarta. 

2. Empowerment berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan frontline 

PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk, wilayah Jakarta. 

3. Reward berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan frontline PT. Bank 

Mandiri (Persero) Tbk, wilayah Jakarta. 

4. Supportive Management berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan 

frontline PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk, wilayah Jakarta.  

5. Service Technology berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan 

frontline PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk, wilayah Jakarta. 

6. Dalam penelitian ini, diketahui bahwa variabel yang paling dominan mempengaruhi 

kinerja karyawan frontline pada PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk, wilayah Jakarta adalah 

service technology. 

Saran 

 Hasil dari penelitian ini telah menunjukkan adanya pegaruh yang positif dan signifikan 

pada setiap hipotesisnya. Tentunya, penelitian ini masih memiliki kekurangan sehingga masih 

memerlukan penyempurnaan untuk penelitian di masa yang akan datang. Oleh karena itu, 

beberapa saran yang mungkin dapat diberikan untuk perusahaan dan untuk peneliti selanjutnya. 

1. Sebagai perusahaan dengan aset terbesar di Indonesia PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk, 

tidak hanya dituntut untuk memiliki manajemen yang baik dan mendukung dalam 
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mengelola asetnya. PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk, juga dituntut untuk memiliki 

sumber daya manusia yang kompeten dalam bidangnya. Tidak hanya itu, perusahaan 

juga harus menciptakan lingkungan kerja fisik dan non fisik yang baik, sehingga 

karyawan tidak mudah stres, bosan, dan tetap bersemangat dalam melaksanakan 

tugasnya yang pada akhirnya akan berujung pada peningkatan kinerja karyawan dan 

perusahaan. 

2. Guna meningkatkan kinerja karyawan bagian frontline khususnya wilayah Jakarta PT. 

Bank Mandiri (Persero) Tbk, sebagai pihak pemberi kerja harus mampu menciptakan 

dan memperhatikan kondisi lingkungan kerja karyawannya. Banyak cara yang dapat 

dilakukan oleh perusahaan misalnya dengan terus berinovasi dalam pelaksanaan 

program training, melakukan perkembangan teknologi guna keefektifan kerja 

karyawannya sehingga dengan lingkungan kerja yang baik yang berhasil diciptakan dan 

kemudian dipertahankan oleh PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk,. khususnya wilayah 

Jakarta dapat berdampak pada meningkatkan kinerja karyawan tidak hanya bagian 

frontline tetapi kinerja karyawan secara keseluruhan. Berdasarkan hasil penelitian, 

karyawan frontline membutuhkan training tentang service excellent yang dapat 

membantu mereka dalam menangani pelanggannya dengan lebih baik serta pihak 

pemberi program juga perlu memperhatikan lamanya program misalnya jam, mungkin 

akan lebih baik jika jam perhari lebih pendek tetapi menggunakan lebih banyak hari 

untuk meningkatkan keefektivitasan program training agar karyawan atau peserta dapat 

menyerap ilmu lebih banyak dan tidak terlalu lelah.  

3. Pada penelitian ini ditemukan bahwa empowerment pada  PT. Bank Mandiri (Persero) 

Tbk, memiliki pengaruh yang lemah terhadap kinerja karyawan hal ini dikarenakan 

budaya  dan regulasi dari perbankan khususnya PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk, yang 

mengharuskan karyawannya bekerja lebih independen dalam melayani nasabahnya. 

Berdasarkan hasil tersebut PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk, harus membentuk budaya 

dan regulasi yang kuat untuk tetap menjaga sikap independen dari setiap karyawannya. 

Dengan regulasi yang sudah terstandarisasi dengan baik dan kuat, karyawan 

memerlukan persetujuan atasannya untuk memudahkan dan mempercepat mereka dalam 

menangani masalah konsumen atau pelanggannya. 

4. Untuk penelitian selanjutnya, sebaiknya sampel responden yang digunakan dalam 

penelitian yang akan datang tidak hanya terbatas pada frontline yang mengikuti program 

kriya seperti teller dan customer service, tetapi juga karyawan frontline non kriya yang 

meliputi account officer dan marketing officer. 
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