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ABSTRAK 

Organizational Perfomance menjadi salah satu hal yang terpeting di dalam 

sebuah perusahaan, karena hal tersebut menjadi faktor utama bagi organisasi dalam 

mencapai tujuan organisasi. Dalam penelitian ini ada faktor yang berpengaruh pada 

Organizatinal Perfomance di antaranya adalah Job Satisfaction, Organizational 

Culture dan Organizational Commitment. Fokus pada penelitian ini adalah untuk 

mengetahui pengaruh Job Satisfaction,Image, Organizational Culture, dan 

Organizational Commitment terhadap Organizational Perfomance di PT.Bank 

Panin Syariah. 

Pada penelitian ini maka digunakan kuesioner sebagai pendukungnya. 

Kuesioner yang dibagikan merupakan seorang karyawan tetap yang telah bekerja 

di PT. Bank Panin Syariah setelah melaui masa pelatihan dan memiliki masa kerja 

selama lebih dari setahun., sampel penelitian ini adalah laki-laki dan perempuan. 

Penelitian mendapatkan resonden sebanyak 96 orang dan hasil analisis ini 

menggunakan SEM.  

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel Job Satisfaction memiliki 

pengaruh positif yang signifikan terhadap Organizational Perfomance, 

Organziational Culture memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap 

Organizational Perfomance, dan Organziational Commitment memiliki pengaruh 

positif yang signifikan terhadap Organizational Perfomance 

Kata Kunci : Job Satisfaction, Organziational Culture, Organizational 

Commitment, dan Organizational Perfomance 

 

 

 

 

 

Pengaruh Job Satisfaction,..., Yourdy Prasadama, Ma.-IBS, 2016



  

 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Bisnis perbankan merupakan sebuah bisnis yang menuntut kepercayaan 

sehingga faktor keamanan bagi nasabah dalam menyimpan dananya di bank 

merupakan hal yang utama dan faktor ini menjadi andalan utama bagi Bank Panin 

Syariah. Perlu diketahui bahwa dalam rangka mencapai visi dan misi perusahaan 

menetapkan beberapa tujuan yang dapat diselaraskan bagi stakeholders yaitu antara 

lain adalah dengan memberikan pelayanan dengan kualitas yang terbaik dan nilai 

tambah kepada nasabah untuk menjaga hubungan kemitraan dengan nasabah yang 

berkesinambungan. Peningkatan kualitas pelayanan yang diberikan oleh perbankan 

dapat mendorong terjadinya kebershasilan sebuah bisnis perbankan pada saat ini 

maupun di masa yang akan datang. Dengan persaingan bisnis perbankan nasional 

yang sangat ketat saat ini, salah satunya bank swasta terkemuka yaitu PT. Bank 

Panin Syariah sedang berbenah untuk memperbaiki segala kekurangan baik dari 

sumber daya manusia, teknologi, dan pelayanannya. 

Dalam menghadapi persaingan dengan bank-bank syariah yang lain, datangnya 

bank-bank asing yang semakin banyak bermunculan juga turut memicu persaingan 

di dunia perbankan sehingga persaingan di dalam dunia perbankan akan semakin 

bertambah ketat. Contohnya dengan mulai datangnya bank-bank asing di Indonesia 

seperti HSBC, Commonwealth Bank dan masih banyak lagi di seluruh wilayah 

Indonesia (Info Bank, 2010). Terhitung mulai tanggal 1 Januari 2015 Era 

Masyarakat ASEAN telah diterapkan di Indonesia. Semua sektor kini telah 
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melakukan serangkaian upaya untuk menghadapi hal tersebut. Tidak terkecuali 

perbankan syariah yang harus siap dalam menghadapi persaingan yang semakin 

ketat saat MEA 2015. Corporate Communication Panin Bank Syariah (PBS), Subeni 

dalam Republika tahun 2014 mengatakan pihaknya mempunyai strategi bisnis yang 

berbeda untuk menguasai MEA. Salah satunya dengan menyasar pembiayaan untuk 

UMKM dan pendanaan ibadah-haji umrah. Pihaknya menyatakan bahwa 

pembiayaan untuk UMKM selama 2014 hingga 10 September 2014 sebesar Rp 1,6 

Triliun. Di bidang internal, penguatan kualitas SDM juga menjadi perhatian 

pihaknya supaya siap dalam menghadapi MEA. Beliau menjelaskan saat ini ada 

kurang lebih sekitar 400 Sumber Daya Manysia di Panin Bank Syariah. 

Rencananya, Panin Bank Syariah akan menambah sekitar 600 orang sumber daya 

manusia sehingga akan genap menjadi kurang lebih 1000 orang dikutip dari 

Republika (2014). Berikut ini merupakan perkembangan jumlah pegawai Bank 

Panin Syariah yang bersumber dari laporan tahun 2014. 

Sumber: Laporan Tahunan Bank Panin Syariah 2014 

Gambar 1.1 Jumlah Pegawai Bank Panin Syariah 

Pada tahun 2013 jumlah karyawan yang terdapat pada PT. Bank Panin Syariah 

sebesar 269 orang, memasuki Tahun 2014 jumlah karyawan mengalami 

peningkatan menjadi sebesar 374 orang.  
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Pada tahun 2014 melalui laporan tahunan yang telah diterbitkan kita juga dapat 

melihat kinerja yang meningkat dari tahun ke tahun yang di alami oleh PT. Bank 

Panin Syariah mulai dari jumlah total aktiva, dana pihak ketiga, laba operasional, 

dan jumlah pembiayaan. Berikut ini merupakan data yang diperoleh dari laporan 

tahunan PT. Bank Panin Syariah oleh penulis yaitu sebagai berikut 

 

Sumber: Laporan Tahunan Bank Panin Syariah 2014 

Gambar 1.2 Jumlah Total Aktiva 

Sumber: Laporan Tahunan Bank Panin Syariah 2014 
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Gambar 1.3 Jumlah dana pihak ketiga 

 

Sumber: Laporan Tahunan Bank Panin Syariah 2014 

Gambar 1.4 Laba Operasional 

 

 

Sumber: Laporan Tahunan Bank Panin Syariah 2014 

Gambar 1.5 Jumlah Pembiayaan Bank Panin Syariah 
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Untuk dapat bersaing dengan industri yang sejenis lainnya, perusahaan harus 

mempunyai keunggulan kompetitif yang sulit untuk ditiru oleh pesaing, di mana 

keunggulan tersebut dapat diperoleh dari karyawan yang produktif, kreatif, inovatif 

dan loyal. Salah satu yang dapat memenuhi kriteria seperti hal tersebut hanya akan 

dimiliki dengan melalui penerapan konsep dan teknik manajemen sumber daya 

manusia yang tepat dengan lingkungan kerja yang mendukung. Hal ini menjadi 

peranan penting yang dapat mendukung kegiatan bank dalam menjalankan kegiatan 

operasionalnya. 

Saat ini sumber daya manusia merupakan faktor penentu yang menunjang 

keberhasilan di suatu organisasi atau perusahaan. Di era saat ini seperti sekarang 

sumber daya manusia sudah bukan merupakan beban lagi pada suatu perusahaan, 

melainkan sebuah aset utama yang harus dijaga dan dikembangkan agar dapat 

memberikan kontribusi yang maksimal bagi perusahaan. Namun sumber daya yang 

ada di suatu perusahaan juga harus dapat meningkatkan perfoma atau kemampuan 

agar perusahaan dapat maju berjalan. 

Di dalam sebuah organisasi, budaya dapat di deskripsikan sebagai hal yang 

mempengaruhi pegawai serta dapat memicu interaksi antara pegawai dan institusi, 

organisasi, atau pelayanan tempat pegawai tersebut bekerja. Budaya organisasi telah 

lama menjadi sasaran penelitian. Karena budaya organisasi yang baik dapat 

menciptakan alur kerja yang baik sehingga dapat meningkatkan performa kerja 

pegawai. Budaya organisasi yang baik harus ditanamkan kedalam diri tiap pegawai 

sedini mungkin. Tujuannya agar budaya organisasi tersebut menjadi dasar pikiran 

dan perilaku pegawai dalam bekerja.  

Pengaruh Job Satisfaction,..., Yourdy Prasadama, Ma.-IBS, 2016



  

 

 

Komitmen organisasi merupakan tingkat psikologis dimana pada tingkat ini 

dapat memberi karakter pada hubungan pegawai dengan organisasi serta implikasi 

keputusannya untuk terus menjadi bagian dalam organisasi. Komitmen organisasi 

menyebabkan pegawai bertahan pada suatu organisasi. Ada banyak cara bagi 

perusahaan untuk mengikat pegawai agar terus bekerja pada perusahaan tersebut 

dalam periode waktu yang ditentukan. Namun komitmen organisasi yang dicari 

adalah komitmen dari dalam diri pegawai masing-masing. Komitmen organisasi 

sendiri terbagi menjadi tiga yaitu komitmen afektif, berkelanjutan, dan normatif 

(Ugboro, 2006). 

Menurut Robbins (1996) kepuasan kerja merupakan penilaian seseorang 

terhadap puas atau tidak puasnya individu terhadap pekerjaannya.  Kepuasan 

bekerja dan kepuasan tidak bekerja dipengaruhi oleh pengharapan karyawan. 

Kepuasan karyawan pada dasarnya sangat individualis dan merupakan hal yang 

sangat tergantung pada pribadi masing-masing karyawan, sehingga bisa dikatakan 

kepuasan atau ketidakpuasan seorang karywan merupaka keadaan yang sifatnya 

subyektif. Setiap karyawan yang merasa puas akan pekerjaannya maka akan 

memberi dampak bertahan pada suatu organisasi. 

Penelitian ini mengenai kinerja organisasi yang mulai berfokus kepada kinerja 

dari organisasi tersebut. Kemudian di kaji dari perubahan yang terjadi dalam 

organisasi dan pengembangan yang ada. Kita dapat melihat kinerja dari organisasi 

bisa dikatakan berhasil atau tidaknya dengan menggunakan Balance Scorecard, di 

mana menurut Kaplan dan Norton (1992) telah mengembangkan ukuran dari sebuah 

keberhasilan merupakan perusahaan yang komprehensif nya berlebih. Hal ini dapat 

dilihat dari empat bidang yaitu dengan Financial Perspective, Customer 
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Perspective, Internal Business Process Perspective dan Learning & Growth 

Perspesctive. 

Melihat kinerja dari PT.Bank Panin Syariah yang semakin meningkat dari tahun 

ke tahun dengan melihat laporan tahunan yang telah dikeluarkan oleh bank tersebut 

maka penulis ingin melakukan penelitian untuk melihat bagaimana pengaruh 

organizational performance meningkat atau menurun dengan dilihat dari variabel 

job satisfaction, organizational commitment, dan organizational culture. 

Sehingga job satisfaction, organizational commitment dan organizational 

culture sangatlah penting karena hal tersebut dapat dijadikan sebagai tolak ukur 

meningkat atau menurunnya organizational perfomance di suatu organisasi. Oleh 

karena itu, variabel penelitian ini adalah sebagai berikut: 

“PENGARUH JOB SATISFACTION, ORGANIZATIONAL CULTURE, DAN 

ORGANIZATIONAL COMMITMENT TERHADAP ORGANIZATIONAL 

PERFOMANCE: STUDI KASUS PADA PT. BANK PANIN SYARIAH” 

 

1.2 Ruang Lingkup Penelitian 

Penelitian ini berfokus kepada Sumber Daya Manusia di PT. Bank Panin Syariah 

karena dengan adanya sumber daya manusia yang handal dan berkompetensi suatu 

bisnis dari organisasi dapat terus tumbuh dan  memperluas jaringannya sehingga 

tanpa adanya sumber daya manusia yang berkualitas organisasi tidak akan mampu 

berjalan dengan maksimal. 

Metode penelitian ini bersifat kuantitatif, pengambilan data akan dilakukan 

dengan melalui kuisioner. Agar penelitian ini dapat dilakukan dengan tepat dan 
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dapat menuju sasaran yang sesuai dengan perumusan masalah, maka penulis 

melakukan pembatasan dalam penelitian yang akan dilakukan, yaitu: 

1. Objek penelitian ini dikhususkan bagi karyawan PT. Bank Panin 

Syariah, penelitian ini akan mengukur organizational perfomance yang 

ditinjau dari tingkat  job satisfaction, organizational culture, 

organizational commitment selama karyawan bekerja. 

2. Responden pada penelitian ini merupakan karyawan tetap yang telah 

bekerja di PT. Bank Panin Syariah setelah melaui masa pelatihan dan 

memiliki masa kerja selama lebih dari setahun. 

3. Variabel pada Organizational culture terdapat empat dimensi yaitu 

Employee orientation, Customer focus, Emphasizing responsbility, dan 

Emphasizing coperation. Didalam penelitian ini dimensi Customer 

focus tidak digunakan oleh peneliti karena responden merupakan 

karyawan yang tidak berhubungan dengan customer atau pelanggan. 

4. Untuk melihat variabel yang paling dominan di antara variabel yang lain 

maka yang dilakukan oleh peneliti adalah dengan menggunakan Uji 

Regresi 

Variabel independen yang ada dalam penelitian ini adalah job satisfaction, 

organizational culture, dan organizational commitment. Ketiga variabel tersebut 

dipilih menjadi variabel independen karena dapat memberi pengaruh yang nyata 

kepada variabel dependen. Sementara itu variabel dependen yang terkait dengan 

variabel independen sebelumnya adalah organizational perfomance.   
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1.3 Rumusan Permasalahan 

Organizational Perfomance menggambarkan sampai seberapa jauh satu 

kelompok telah melaksanakan semua kegiatan pokok sehingga mencapai visi dan 

misi. Organizational perfomance dapat memberikan hasil yang positif maupun yang 

negatif, sehingga ada faktor yang menyebabkan komitmen organisasi memberikan 

hasil yang signifikan seperti job satisfaction, organizational culture, dan leadership 

behavior. Berdasarkan uraian diatas, maka peneliti menetapkan rumusan 

permasalahan sebagai berikut untuk menjawab fenomena tersebut. 

1. Apakah Job satisfaction memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap 

organizational perfomance pada PT. Bank Panin Syariah? 

2. Apakah Organizational culture memiliki pengaruh positif yang signifikan 

terhadap organizational perfomance pada PT. Bank Panin Syariah? 

3. Apakah Organizational commitment memiliki pengaruh positif yang 

signifikan terhadap organizational perfomance di Bank Panin Syariah? 

 

1.4 Maksud dan tujuan penelitian 

Berdasarkan dari rumusan masalah tersebut maka penulis memiliki maksud dan 

tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Mengetahui dan menganalisis pengaruh positif yang signifikan dimiliki dari 

job satisfaction terhadap organizational perfomance pada PT. Bank Panin 

Syariah 

2. Mengetahui dan menganalisis pengaruh positif yang signifikan dimiliki dari 

organizational culture terhadap organizational perfomance pada PT. Bank 

Panin Syariah 
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3. Mengetahui dan menganalisis pengaruh positif yang signifikan dimiliki dari 

organizational commitment terhadap organizational perfomance pada PT. 

Bank Panin Syariah 

 

1.5 Manfaat Penelitian 

Hasil dari penelitian yang dilakukan ini diharapkan bisa dapat bermanfaat dan 

berguna bagi akademisi, peneliti, dan perusahaan. 

 

A. Bagi Akademisi 

1. Sebagai bahan wacana untuk menambah pengetahuan, pengertian,  

pemahaman, hubungan antara pengaruh Job satisfaction, 

Organizational commitment, dan Organizational culture terhadap 

Organizational perfomance. 

2. Memberikan gambaran seberapa besar pengaruh Job satisfaction, 

Organizational commitment, dan Organizational culture terhadap 

Organizational perfomance. 

B. Bagi Peneliti 

1. Menambah pengetahuan mengenai keilmuan di sumber daya 

manusia terutama di bidang Organizational Commitment, 

Organizational Culture, Organizational Perfomance dan Job 

Satisfaction serta meningkatkan kemampuan dalam penulisan karya 

ilmiah. 
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2. Memberikan pemahaman teoritis seperti apa yang sudah dipelajari 

selama proses penelitian, agar dapat diterapkan sejalan dengan 

kegiatan praktisnya.  

C. Bagi Perusahaan 

1. Dapat mengetahui pengaruh variabel Job satisfaction, 

organizational culture, dan Organizational culture terhadap 

Organizational performance. 

2. Penelitian ini dapat membantu pihak PT Bank Panin Syariah untuk 

meningkatkan Organization perfoamance melalui Job satisfaction, 

Organizational commitment dan Organizational culture. 

3. Penelitian ini diharapkan dapat mampu memberikan gambaran dan 

membantu bagian manajemen sumber daya manusia di perusahaan 

dalam memahami dan mengetahui tingkat kinerja karyawannya. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Manajemen 

Menurut Griffin (2006) manajemen merupakan proses perencanaan, 

pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan sumber daya finansial, manusia, 

serta informasi suatu perusahaan untuk mencapai sasarannya. Para manajer harus 

mengawasai penggunaan seluruh sumber daya itu. Seluruh aspek pekerjaan seorang 

manajer saling berkaitan. Bisa jadi tiap manajer akan dituntut untuk terjun dalam 

tiap aktifitas selama waktu tertentu 

Berikut ini merupakan fungsi-fungsi yang terdapat dalama manajemen 

yaitu: 

1. Perencanaan 

2. PengorganisasianPengarahan/ 

3. Pengawasan 

4. Pengarahan 

 

2.2 SDM (Sumber Daya Manusia) 

Menurut Mathis dan Jackson (2006) SDM atau sumber daya manusia adalah 

rancangan sistem-sistem formal dalam sebuah organisasi untuk memastikan 

penggunaan bakat manusia secara efektif dan efisien guna mencapai tujuan 

organisasi. 
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2.3 Manajemen Sumber Daya Manusia 

Manajemen sumber daya manusia atau yang sering kita singkat menjadi 

MSDM merupakan pemanfaatan sejumlah individu untuk mencapai tujuan-tujuan 

organisasi. konsekuensinya, para manajer disetiap tingkat harus melibatkan diri 

mereka dengan MSDM. Pada dasarnya semua manajer membuat segala sesuatunya 

terselesaikan melalui upaya-upaya orang lain; hal ini memerlukan MSDM yang 

efektif. Para individu yang berurusan dengan masalah-masalah sumber daya 

manusia menghadapi sejumlah besar tantangan, mulai dari tenaga kerja yang 

berubah secara terus-menerus hingga peraturan-peraturan pemerintah yang selalu 

ada, revolusi teknologi, dan bencana-bencana alam seperti topan dan tornado. Lebih 

jauh, persaingan global memaksa perusahaan yang besar maupun yang kecil untuk 

lebih sadar akan biaya-biaya dan produktivitas harus mendapatkan perhatian besar 

dari manajemen tingkat atas (Mondy,2008). 

 

2.3.1 Fungsi-Fungsi Manajemen Sumber Daya Manusia 

Orang-orang yang terlibat dalam manajemen sumber daya manusia 

mengembangkan dan bekerja melalui sistem MSDM yang terintegrasi. Dalam 

MSDM terdapat lima fungsi yang dikaitkan dengan efektifitas MSDM, yaitu  

(Mondy,2008) : 

1. Penyediaan Staf (Staffing) 

2. Pengembangan SDM (Human resource development/HRD) 

3. Kompensasi 

4. Keselamatan dan Kesehatan Kerja 

5. Hubungan Kekaryawanan dan Perburuhan 
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2.4 Job Satisfaction 

Kepuasan kerja yang sederhana difenisikan sebagai sikap umum individu 

terhadap pekerjaannya. Ketertarikan para manajer terhadap kepuasan kerja 

cenderung berpusat pada dampaknya terhadap kinerja karyawan. Para peneliti telah 

menangkap ketertarikan tersebut, sehingga kita menemukan banyak penelitian yang 

dirancang untuk menilai dampak kepuasan kerja pada produktivitas karyawan, 

keabsenan, dan pengunduran diri (Robbins, 2008) 

Kepuasan kerja mencerminkan seseorang puas atau tidaknya seseorang 

terhadap pekerjaan yang sedang mereka lakukan, dikutip dari Suyasa (2001) 

menjelaskan bahwa kepuasan kerja adalah pernyataan sikap yang menunjukan 

ukuran atau tingkat pemikiran setuju-tidak setuju, perasaan senang – tidak senang, 

suka – tidak suka maupun perasaan positif – negatif dari pekerja terhadap 

pekerjaanya, sebagai hasil dari evaluasi terhadap pengalaman kerja yang didasarkan 

pada berbagai aspek pekerjaan. 

Dikutip dari Riggio (2000) menyatakan bahwa kepuasan kerja atau job 

satisfaction adalah perasaan dan sikap positif atau negatif terhadap suatu 

pekerjaannya. Seseorang yang memiliki tingkat kepuasan kerja yang tinggi akan 

meyimpan perasaan positif terhadap pekerjaannya, namun sedangkan seseorang 

yang tingkat kepuasan bekerja nya renda makan mereka akan menyimpan perasaan 

negatif terhadap pekerjaannya. Mempertimbangkan kepuasan kerja sangat penting 

bagi pegawai maupun perusahaan karena memiliki dampak kepda berbagai perilaku 

organisasi. kepuasan karyawan harus dilakukan untuk menyediakan informasi yang 

dibutuhkan untuk meningkatkan berbagai faktor seperti loyalitas produkif, dan 
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kepuasan kerja. Dengan sisi pandang karyawan, organiasi bisa menemukan akar 

permasalahan dan menciptakan perkembangan. 

Menurut Porter (1961) dalam pengukuran kepuasan kerja terdiri dari tujuh 

aspek. Ketujuh aspek tersebut dirumuskan berdasarkan kebutuhan individu, yaitu  

1. Security  

2. Social 

3. Esteem  

4. Autonomy 

5. Self-actualization 

6. Pay 

7. Being in the know 

Pengukuran yang dikembangkan oleh Porter sudah mengarah kepada 

pendekatan yang menyaratakan bahwa kepuasan kerja terbentuk dari pemenuhan 

kebutuhan yang dimiliki oleh individu. 

Pengukuran kepuasan kerja MSQ yang dikembangkan Weit et all (1967) 

mencakup aspek yang lebih detail daripada pengukuran Porter. Aspek pada alat 

ukur MSQ mencakup 20 aspek yaitu ability, utilization, achievement, activity, 

advancement, authority, company policies and practices, compensation, co-

workers, creativity, independence, moral values, recognition, responbility, security, 

social service, social status, supervision – human relations, supervision – technical, 

variety, dan working conditions. Dibandingkan dengan alat ukur sebelumnya 

tampak bahwa MSQ lebih spesifik dan detail. Dalam pengukuran setiap aspek Weit 

et all menggunakan 5 buah butir dengan pilihan respons sangat tidak puas sampai 

dengan sangat puas. 
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Setelah MSQ, dua tahun kemudian Smith et al (1969) meluncurkan alat 

kepuasan kerja yang diberi nama Job Description Index (JDI). Aspek pada alat ukur 

ini yaitu: 

1. Gaji 

2. Promosi 

3. Rekan kerja 

4. Pekerjaan  

5. Supervisi 

Namun demikian adapun indikator yang telah dilakukan oleh peneliti 

sebelumnya, menurut Rizwan Salem et. al. (2010) : 

1. Pegawai merasa nyaman dengan pekerjaannya 

2. Pegawai merasa puas dengan pekerjannya 

3. Pegawai mendapat pengakuan sehingga bisa bekerja lebih baik 

4. Pegawai merasa puas dengan adanya peluang promosi 

 

2.5 Organizational 

Menurut Robbins (2010) pengertian organisasi adalah entitas sosial yang 

terkoordinasi secara sadar dengan batas batas yang dapat diidentifikasi yang 

berfungsi untuk mencapai tujuan tujuan yang relatif berlanjut ataupun seperangkat 

tujuan.  

Organisasi memiliki tiga sifat umum yaitu sebagai berikut: 

1. Sebuah organisasi memiliki tujuan yang jelas terdefinisi. Tujuan ini 

biasanya dituangkan ke dalam sasaran-sasaran yang hendak dicapai oleh 

organisasi. 
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2. Sebuah organisasi tentulah terdiri dari orang-orang. Dibutuhkan SDM 

untuk melaksanakan berbagai pekerjaan yang harus dilakukan untuk 

mencapai sasaran-sasaran organisasi. 

3. Sebuah organisasai memiliki suatu bentuk struktur yang mengatur hak dan 

kewajiban para anggotanya dalam melaksanakan pekerjaan-pekerjaan 

organisasi. struktur ini dapat bersifat terbuka dan fleksibel, di mana tidak 

terdapat batasan-batasan pekerjaan yang kaku dan strata-strata jabatan 

yang tegas. 

 

2.6 Organization culture 

Menurut Robbins (2008) bahwa budaya organisasi atau organization culture 

merupakan sistem makna bersama yang dianut oleh anggota-anggota yang 

membedakan organisasi itu dari organisasi-organisasi lain. Terdapat karakteristik 

yaitu sebagai berikut: 

1. Inovasi dan pengambila risiko 

2. Perhatian terhadap detail 

3. Orientasi hasil 

4. Orientasi orang 

5. Orientasi tim 

6. Keagresifan  

7. Kemantapan  

Setiap karakteristik tersebut berada pada kontinum dari rendah ke tinggi. Maka 

dengan menilai organisasi itu berdasarkan tujuh karateristik ini, akan diperoleh 

gambaran gabungan atas budaya organisasi itu. 
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Menurut Robbins (2008) budaya organisasi menunjukan persepsi bersama 

yang dianut oleh anggota-anggota organisasi itu. Konsep ini dijadikan eksplisit 

ketika mendefisinikan budaya sebagai sistem makan yang dianut bersama. Oleh 

karena itu kita akan mengharapkan bahwa individu-individu dengan latar belakang 

yang berlainan dalam organisasi itu akan cenderung mendeskripsikan budaya 

organisasi dalam istilah-istilah yang serupa. 

Dikutip dari Schein (2004) yang menyatakan bahwa definisi dari budaya 

organisasi adalah suatu bentuk dari asumsi dasar yang diciptakan oleh suatu 

kelompok, atau ditemukan dalam lingkup pembelajaran dari permasalah adaptasi 

eksternal dan integrasi internal, dan telah berjalan dengan sangat baik untuk diikuti, 

lalu diajarkan kepada anggota baru sebagai cara yang benar untuk berperilaku, 

berfikir, dan bagaimana harus merasa dalam masalah dalam organisasi tersebut. 

Dengan kata lain, budaya organisasi harus dianggap sebagai cara bagaimana 

menyelesaikan pekerjaan atau sebagai cara organisasi dalam memahami suatu 

masalah. Maka dari itu, budaya organisasi harus diterapkan dalam berbagai 

aktivitas organisasi. Hal tersebut telah diterima secara luas, bahwa budaya 

organisasi didefinisikan sebagai nilai yang menjadi akar organisasi dan 

kepercayaan yang diterapkan kepada semua pegawai di organisasi. 

Dikutip dari Mas'ud (2004) Budaya organisasi adalah sebuah sistem makna, 

nilai-nilai dan kepercayaan yang dianut bersama dalam suatu organisasi yang 

merupakanreferensi untuk bertindak dan membedakan satu organisasi ke organisasi 

lain. Organisatoris budaya lebih jauh ke dalam identitas organisasi atau karakter 

utama yang dijaga dan dipelihara. Sebuah budaya yang kuat adalah alat yang ampuh 

untuk mendorong perilaku, karena membantu karyawan untuk melakukan 
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pekerjaan yang lebih baik sehinggasetiap karyawan pada awal karirnya perlu 

memahami budaya dan bagaimana budaya diimplementasikan. 

Dalam penelitian Purnama (2013) bahwa Robbins (1998) menyatakan ada 

tujuh karakteristik utama, yang secara garis besar memiliki esensi budaya 

organisasi: 

1. Inovasi dan mengambil resiko. Merupakan ukuran apakah seorang 

pegawai tergerak untuk berinovasi dan berani mengambil resiko dalam 

bekerja.  

2. Perhatian kepada hal yang detail. Sebuah ukuran dimana seorang 

pegawai diharapkan untuk menunjukkan presisi, analisis, dan perhatian 

terhadap suatu hal dengan detail.  

3. Orientasi kepada outcome. Merupakan ukuran yang mengatur fokus 

untuk sebuah hasil atau outcome daripada hanya dengan teknik dan 

proses yang digunakan untuk mendapatkan hasil tersebut.  

4. Orientasi kepada orang banyak. Sejauh mana keputusan manajemen 

memperkirakan efek dari hasil yang akan dialami orang lain karena 

organisasi.  

5. Orientasi kepada tim. Sejauh mana seorang individu akan bekerja sama 

dengan teman sekelompoknya daripada bekerja sendiri.  

6. Agresif. Suatu ukuran apakah seorang pegawai akan dengan agresif 

berkompetitif atau santai.  

7. Stabilitas. Sebuah ukuran dimana aktivitas organisasi di tekankan 

untuk menjaga perkembangan.  
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Yafang Tsai (2011) menyatakan bahwa, dalam manajemen lapangan lainnya, 

penelitian empiris mengenai budaya organisasi telah melibatkan beberapa 

pandangan fungsional, menyediakan bukti yang nyata dari peran budaya organisasi 

dalam meningkatkan performa kerja. Dengan kata lain, penilaian budaya organisasi 

membutuhkan kesadaran manajemen akan dimensi dan dampak variabel lain yang 

berhubungan dengan pegawai, seperti kepuasan kerja, komitmen organisasi, dan 

kinerja pegawai. Maka dari itu, budaya organisasi dapat diukur dengan 4 dimensi 

yaitu Employee Orientation, Customer Focus, Emphasizing Responbility, dan 

Emphasizing Coperation. 

Employee Orientation: 

1. Perkembangan pegawai secara individual dalam organisasi tersebut  

2. Pendapat pegawai yang dijadikan bahan pertimbangan dalam 

pengambilan keputusan 

3. Memiliki standar yang jelas mengenai reward dan punishment  

4. Menetapkan target atau tujuan yang jelas bagi pegawai  

5. Berani mengadopsi teknologi tinggi 

6. Memiliki sistem yang komprehensif dan peraturan 

 

Customer Focus: 

1. Memberikan pelayanan terbaik bagi pelanggan  

2. Pelanggan adalah nomos satu 

3. Menyediakan layanan berkelas untuk pelanggan 

4. Keuntungan dari pelanggan sangat ditekankan 

5. Mengembangkan produk baru dan jasa secara berkelanjutan 

Pengaruh Job Satisfaction,..., Yourdy Prasadama, Ma.-IBS, 2016



  

 

 

6. Siap menerima perubahan baru 

Emphasizing Responbility: 

1. Pertimbangan antar karyawan 

2. Memuaskan kebutuhan pelanggan pada skala terbesar. 

3. Menekankan inovasi 

4. Menjaga disiplin ketat bekerja. 

5. Menampilkan tanggung jawab sosial. 

6. Menekankan pada ekonomi dan sosialkeuntungan. 

Emphasizing Coperation: 

1. Pertimbangan antar karyawan 

2. Memuaskan kebutuhan pelanggan pada skala terbesar. 

3. Menekankan inovasi 

4. Menjaga disiplin ketat bekerja  

 

Namun demikian adapun indikator yang telah dilakukan oleh peneliti 

sebelumnya, menurut Sri Trianingsih (2007):  

1. Keputusan penting lebih sering dibuat individu dibandingkan kelompok 

2. Pegawai tertarik dengan hasil pekerjaan sendiri dibandingkan hasil 

orang lain. 

3. Keputusan lebih sering dibuat oleh bawahan 

4. Para pemimpin cenderung mempertahankan pegawai yang berprestasi 

5. Perubahan ditentukan berdasarkan pemimpin 

6. Pemimpin memberikan petunjuk kerja kepada pegawai baru 

7. Organisasi mempunya ikatan tertentu oleh masyarakat sekitar 
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8. Organisasi peduli dengan masalah pribadi yang dimiliki pegawai 

 

2.7 Organization Perfomance 

Menurut Armstrong (1999) bahwa Kinerja merupakan hasil kerja dari tingkah 

laku. Pengertian kinerja ini mengaitkan antara hasil kerja dengan tingkah laku. 

Sebgai tingkah laku, kinerja merupakan aktivitas manusia yang diarahkan pada 

pelaksanaan tugas organisasi yang dibebankan kepadanya. Sedangkan Mathis dan 

Jackson (2006) menyatakan bahwa kinerja pada dasarnya adalah apa yang 

dilakukan atau tidak dilakukan pegawai. Manajemen kinerja adalah keseluruhan 

kegiatan yang dilakukan untuk meningkatkan kinerja perusahaan atau organisasi, 

termasuk kinerja masing-masing individu dan kelompok kerja di perusahaan 

tersebut. 

Menurut Mangkunegara (2005) menjelaskan bahwa kinerja organisasi atau 

organizational perfomance adalah gabungan dari kinerja individu dengan kinerja 

kelompok. Dengan mengutip dari Purnama (2013) bahwa dalam konsep 

manajemen, sumber daya manusia di perusahaan / lembaga harus dapat sepenuhnya 

memanfaatkan dan meningkatkan daya atau seoptimal mungkin untuk 

meningkatkan produktivitas, diikuti oleh penciptaan hubungan kerja yang 

berkualitas dengan konotasi menyenangkan, penuh toleransi dan saling bangunan. 

Memanfaatkan pengembangan sumber daya manusia diwujudkan memahami 

struktur organisasi dan pengembangan kualitas tenaga kerja baik yang aktual dan 

potensial. Kinerja tidak hanya produktivitas karena kekhawatiran kinerja yang 

dimiliki perilaku alami untuk bertindak secara bebas sesuai keinginannya, perilaku 
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ini masih bebas untuk bertindak tidak dapat dipisahkan dari segi peran formal 

karyawan untuk meningkatkan fungsi efektif organisasi. 

Produktivitas tenaga kerja (performance) adalah perbandingan antara hasil 

yang dicapai dengan partisipasi tenaga kerja per satuan waktu, sedangkan peran 

tenaga kerja dalam efisiensi penggunaan sumber daya dan efektivitas. Menurut The 

Forker (1996) dalam Purnama (2013) menyatakan bahwa faktor-faktor yang 

mempengaruhi peningkatan produktivitas adalah kondisi harmoni karyawan dan 

insentif keuangan yang universal, kondisi saling ketergantungan yang harmonis 

kerja termasuk manajer dan karyawan, sementara insentif keuangan bagi karyawan 

adalah unsur keadilan dalam gaji, upah, bonus yang diterima oleh karyawan. Dari 

uraian di atas dapat dikatakan bahwa jika database harus mengatasi karyawan yang 

memuaskan atau individu yang baik secara otomatis akan melakukan / kinerja 

organisasi juga baik bahwa dalam keyakinan akhir di lembaga atau institusi yang 

lebih kuat (Vigoda-Gadot, Erran 2001) . 

Dalam penelitian Purnama (2013) bahwa Kaplan dan Norton (1992) 

mengembangkan ukuran dari sebuah keberhasilan merupakan perusahaan yang 

komprehensif nya berlebih, yang disebut Balanced Scorecard (BS). Menurut 

konsep kinerja balanced scorecard perusahaan untuk mencapai keberhasilan 

kompetitif dapat dilihat dalam empat bidang, yaitu dengan: 

1. Financial perspective, yang dalam perspektif ini perusahaan dituntut untuk 

meningkatkan pangsa pasar, meningkatkan pendapatan melalui penjualan 

produk perusahaan. Selain itu, meningkatkan efektivitas biaya dan utilitas 

aset dapat meningkatkan produktivitas perusahaan. 
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2. Customer perspective, perusahaan mana yang perlu mengidentifikasi 

kebutuhan pelanggan dan segmen pasar. Identifikasi kebutuhan pelanggan 

membantu perusahaan bagaimana memberikan layanan kepada pelanggan. 

Penerapan terminal penumpang umum meliputi: pengaturan jadwal 

berangkat penumpang tepat waktu dan tertib, meningkatkan kepercayaan 

pelanggan dalam keamanan dan ketertiban terminal. 

3. Internal business process perspective, perusahaan mana yang perlu 

mengidentifikasi proses yang paling penting untuk mencapai tujuan 

meningkatkan nilai bagi pelanggan (perspektif pelanggan) dan 

peningkatan nilai tujuan keuangan. 

4. Learning and growth perspective, di mana tujuan yang ditetapkan dalam 

perspektif finansial, pelanggan dan bisnis internal proses untuk 

mengidentifikasi di mana organisasi harus unggul untuk mencapai kinerja 

terobosan, sementara gol dalam perspektif pembelajaran dan pertumbuhan 

menyediakan infrastruktur yang memungkinkan tujuan ambisius yaitu 

ketiga perspektif tercapai. Tujuan dalam perspektif ini adalah untuk 

mencapai keunggulan kontroler hasil sebelum tiga perspektif tersebut. 

Namun demikian adapun indikator yang telah dilakukan oleh peneliti 

sebelumnya, menurut Tucker & Thorne (2010) :  

1. Selama ini perusahaan berjalan sesuai dengan visi dan misinya. 

2. Selama ini perusahaan dapat memberikan manfaat terbaik kepada 

semua pihak yang berkepentingan.  

3. Selama ini perusahaan dapat mencapai tujuan – tujuan organisasi.  
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2.8 Organization Commitment 

Menurut Robbins (2008) menjelaskan bahwa organizational commitment 

didefinisikan sebagai keadaan dimana karyawan mengaitkan dirinya ke organisasi 

tertentu dan sasaran-sasarannya serta berharap mempertahankan keanggotaan 

dalam organisasi itu. sehingga keterlibatan kerja yang tinggi berarti mengaitkan diri 

ke pekerjaan khusus seseorang, sedangkan komitmen pada organisasi yang tinggi 

berarti mengaitkan diri ke organisasi yang mempekerjakannya. 

Komitmen organisasi didefinisikan sebagai ukuran kekuatan identifikasi 

karyawan dengan tujuan dan nilai-nilai organisasi dan terlibat di dalamnya, 

komitmen organisasi juga menjadi indikator yang lebih baik bagi karyawan yang 

ingin tetap di tempat kerja atau ingin pindah dikutip dari Mc Neese- Smith (1996). 

Komitmen terhadap organisasi juga membahas kedekatan karyawan untuk 

organisasi di mana mereka dan pada saat yang sama mencerminkan kekuatan 

komitmen untuk keterlibatan karyawan dan loyalitas kepada organisasi. Menurut 

Babakus (1996) bahwa keterlibatan dan loyalitas sangat dipengaruhi oleh berapa 

banyak pekerjaan yang dibebankan kepada karyawan sesuai dengan harapan 

mereka. 

Peningkatan komitmen organisasi adalah hal yang sangat penting bagi 

motivasi dan kualitas karyawan sektor publik yang bekerja untuk pelayanan publik 

membutuhkan tingkat yang baik komitmen jika dilakukan oleh seorang karyawan 

yang dimiliki kedua layanan publik juga baik dan sebaliknya, sementara masyarakat 

layanan telah dipengaruhi oleh budaya di sana (Suleyman, Sozen, 2002) Pada 

dasarnya karyawan ingin berkontribusi untuk mencapai tujuan organisasi untuk 

mencapai tujuan organisasi yang telah dipengaruhi oleh sifat dari komitmen yang 
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berbeda, sehingga tuntutan atas menjadi semakin mendesak di saat seperti ini, 

sementara manajer lingkungan di Usaha Kecil dan Menengah (UKM) memiliki 

kapasitas yang sangat terbatas. Komitmen organisasi dapat dibagi menjadi 3 hal 

sifatnya menurut Cheng & Kalleberg (1996) yaitu: 

1. Kesediaan untuk melakukan kepentingan bisnis yang menguntungkan 

organisasi 

2.  Kuat keinginan untuk mempertahankan keanggotaan dalam organisasi 

3.  Keyakinan kuat dan penerimaan tujuan organisasi dan nilai-nilai  

Dalam Purnama (2013) penelitian yang dilakukan Benkhoff (1997), komitmen 

organisasi memainkan peran penting bagi peningkatan kinerja yang baik dan 

mengabaikan komitmen terhadap organisasi akan menyebabkan kerugian. Variabel 

komitmen organisasi merupakan faktor yang mempengaruhi kinerja organisasi; 

variabel ini diukur melalui delapan indikator. 

1. Kerja melebihi target 

2. Membanggakan organisasi kepada orang lain 

3. Menerima semua tugas 

4. Nilai kesamaan 

5. Bangga menjadi bagian dari organisasi 

6. Organisasi menginspirasi 

7. memilih Excited untuk bekerja dalam organisasi ini 

8. Kepedulian terhadap nasib organisasi 

Namun demikian adapun indikator yang telah dilakukan oleh peneliti 

sebelumnya, menurut Ugboro (2006): 
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1. Pegawai merasa memiliki organisasi tersebut. 

2. Pegawai akan merasa terikat secara emosional dengan organisasi 

tersebut. 

3. Pegawai merasa bagian dari keluarga di organsisasi tersebut. 

 

2.9 Rerangka Konseptual 

2.9.1 Pengaruh antara Job Satisfaction dengan Organizational Perfomance 

Menurut Robbins (2008) menjelaskan bahwa Job Satisfaction merupakan 

perasaan positif tentang pekerjaan seseorang yang dihasilkan dari evaluasi 

karakteristiknya dan menurut Mangkunegara (2005) menjelaskan bahwa kinerja 

organisasi atau organizational perfomance adalah gabungan dari kinerja individu 

dengan kinerja kelompok. Dalam penelitian Purnama (2013) Job satisfaction 

memberikan pengaruh positif yang signifikan pada Organizational perfomance dan 

penelitian ini terbukti secara statistik. Hasil ini juga konsisten dengan penelitian 

Morrison (1997) yang menyatakan bahwa hubungan antara kepuasan kerja dan 

kinerja terjadi pada tingkat tertentu atau dalam keadaan tertentu dan posisi 

hubungan ini terjadi di orang-orang yang berada di tingkat manajer. Ada beberapa 

peneliti yang berpendapat bahwa kepuasan kerja dan hubungan kinerja justru 

sebaliknya dimana kinerja yang baik dari karyawan akan menerima penghargaan 

seperti perhatian promosi, insentif dari atasan bahwa penghargaan tersebut 

mendorong kepuasan kerja (Chruden, 1998). 

melihat pendapat di atas bahwa ada perbedaan penelitian yang  sudah 

dijawab oleh seorang peneliti yang mengklaim bahwa kinerja dapat dibagi menjadi 

dua bagian: dalam extra role dan role perfomance memiliki peran di mana kinerja 

Pengaruh Job Satisfaction,..., Yourdy Prasadama, Ma.-IBS, 2016



  

 

 

mempengaruhi kinerja (antecedent),  sementara job satisfaction bagian dari extra 

role perfomance dimana kinerja (consequences) dipengaruhi oleh kepuasan kerja 

yang merupakan opini dari peneliti sebelumnya sehingga apakah kepuasan kerja 

terpengaruhi atau mempengaruhi kinerja maka masing-masing dianggap benar 

menurut Mac Kenzie (1998) atau dapat juga dikatakan bahwa karyawan 

memberikan yang terbaik bagi organisasi jika mereka juga mendapatkan yang 

terbaik dari organisasi tempat mereka bekerja  (Morrison, 1997). 

Ha1:  Job Satisfaction memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap 

Organizational Perfomance 

 

2.9.2 Pengaruh antara Organizational Culture dan Organizational 

Perfomance 

Menurut Robbins (2008) menjelaskan bahwa Organizational Culture 

adalah sistem makna bersama yang dianut oleh anggota yang membedakan 

organisasi dari organisasi lain. Menurut Mangkunegara (2005) menjelaskan bahwa 

kinerja organisasi atau organizational perfomance adalah gabungan dari kinerja 

individu dengan kinerja kelompok. Menurut penelitian yang dilakukan oleh 

Purnama (2013) hasil dari hipotesis bahwa hubungan antara Organizational  

Culture dengan Organizational Perfomance mempunyai pengaruh positif yang 

signifikan dalam penelitian ini hasil empiris terbukti. Penelitian Kotter dan Heskett 

(1992) menunjukkan bahwa budaya memiliki dampak yang kuat dan lebih besar 

pencapaian kerja organisasi. Budaya perusahaan dapat memiliki dampak yang 

signifikan terhadap kinerja ekonomi perusahaan dalam jangka panjang. 
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Budaya perusahaan bahkan mungkin menjadi faktor yang lebih penting 

dalam menentukan keberhasilan atau kegagalan perusahaan dalam dekade 

mendatang. Budaya perusahaan yang menghambat kinerja keuangan yang solid 

dalam jangka panjang tidak jarang; budaya dikembangkan dengan mudah, bahkan 

di sebuah perusahaan penuh bijaksana dan cerdas. 

Meskipun sulit untuk mengubah, budaya perusahaan dapat dibuat untuk 

lebih meningkatkan kinerja. Budaya pada dasarnya adalah dasar bagi sebuah 

organisasi. Jika yayasan tidak dibuat cukup kuat, maka seberapa baik sebuah 

bangunan, itu tidak akan cukup kokoh untuk mendukung dia. 

Ha2: Organizational Culture memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap 

Organizational Perfomance 

 

2.9.3 Pengaruh antara Organization Commitment dan Organization 

Perfomance 

Menurut Robbins (2008) menjelaskan bahwa organizational commitment 

didefinisikan sebagai keadaan dimana karyawan mengaitkan dirinya ke organisasi 

tertentu dan sasaran-sasarannya serta berharap mempertahankan keanggotaan 

dalam organisasi itu. Menurut Mangkunegara (2005) menjelaskan bahwa kinerja 

organisasi atau organizational perfomance adalah gabungan dari kinerja individu 

dengan kinerja kelompok. Penelitian Purnama (2013) dapat diterima secara positif 

komitmen organisasi mempengaruhi secara signifikan terhadap kinerja organisasi, 

dalam penelitian ini terbukti secara empiris. Hasil ini konsisten dengan penelitian 

Porter dan Steers (1992) Perankomitmen organisasi untuk perusahaan dan 

perdagangan serikat, hasil ini menunjukkan masa keanggotaan serikat merupakan 
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karakteristik yang signifikan untuk memprediksi komitmen karyawan pada 

organisasi dan serikat pekerja. Kekuatan keterlibatan karyawan dan loyalitas 

kepada organisasi, jika komitmen karyawan pada organisasi yang tinggi, maka akan 

mempengaruhi kinerja, sedangkan komitmen karyawan rendah, dampak pada 

kinerja juga rendah bahkan dapat menyebabkan munculnya keinginan untuk 

berhenti (Mac Kenzie,1998). 

Hasilnya juga sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Benkhoff 

(1997) adalah bahwa hubungan antara komitmen karyawan terhadap organisasi dan 

kinerja menunjukkan hasil yang signifikan antara keduanya. 

Ha3: Organizational Commitment memiliki pengaruh positif yang signifikan 

terhadap Organizational Perfomance 
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2.10 Rerangka Pemikiran 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

Gambar 2.1: Model Penelitian; diadaptasi dari Purnama (2013) dan 

Marcoulides (1993) 

 

Hipotesis: 

Ha1: Job Satisfaction memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap 

Organizational Perfomance 

Ha2: Organziational Culture memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap 

Organizational Perfomance 

Ha3: Organizational Commitment memiliki pengaruh positif yang signifikan 

terhadap Organizational Perfomance 

 

 

 

Job Satisfcation 

Organizational 
Commitment 

Organizational 
Culture 

Organizational 
Perfomance 
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

3.1 Jenis dan Desain Penilitian 

Jenis penelitian yang digunakan di dalam penelitian ini adalah dengan tipe 

penelitian hypothesis testing. Penelitian hypothesis testing bertujuan untuk 

mengecek kebenaran hasil penelitian yang bertujuan untuk mengecek kebenaran 

hasil penelitian lain atau penelitian sebelumnya (Sekaran & Bougie, 2010). Metode 

penelitian yang digunakan adalah Cross Sectional Design yang di ambil satu kali 

di dalam satu periode (Malhotra, 2010). 

Desain penelitian yang digunakan adalah penelitian kuantitatif deskriptif. 

Dikutip dari Rumaysha (2014), penelitian kuantitatif deskriptif adalah penelitian 

yang dilakukan dengan tujuan utama untuk memberikan gambaran atau deskripsi 

tentang suatu keadaan secara objektif baik bersifat alamiah atau rekayasa dan 

dikembangkan dengan tujuan untuk menguji tiga variabel yang digunakan dalam 

penelitian tersebut. Variabel yang dimaksud adalah Job Satisfaction, 

Organizational Commitment, dan Organizational Culture. 

 

3.2 Objek Penelitian 

PT Bank Panin Syariah merupakan perusahaan yang bergerak di bidang 

perbankan dengan berbasis syariah sehingga bank ini melakukan kegiatan usaha-

usaha dengan menjalankan prinsip-prinsip syariah. Bank Panin Syariah 

mendapatkan izin operasi syariah dari Bank Indonesia berdasarkan Keputusan 
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Gubernur BI No.11/52/KEP.GBI/DpG/2009 tanggal 6 Oktober 2009 dan kemudian 

resmi beroperasi sebagai bank syariah pada tanggal 2 Desember 2009. 

Objek dalam penelitian ini merupakan karyawan tetap yang telah bekerja dan 

sudah menjalani masa pelatihan di PT. Bank Panin Syariah dengan memiliki masa 

kerja selama lebih dari setahun. PT. Bank Panin Syariah  ini adalah perusahaan 

swasta yang sangat fokus dengan pencapaian kinerja organisasi. Penelitian ini 

meneliti tentang manajemen sumber daya manusia terutama mengenai Job 

Satisfaction, Organizational Culture, Organizational Commitment, dan 

Organizational Perfomance. 

 

3.3 Jenis Data 

Pada penelitian ini, jenis data yang digunakan adalah data primer. Data 

primer merupakan penelitian yang diperoleh dengan survei lapangan yang 

menggunakan metode kuesioner dalam pengumpulan data, langsung memberikan 

kapada orang (Malhotra, 2010). Data primer pada penelitian ini merupakan data 

yang diperoleh secara langsung oleh responden, teknik penghimpun data yang 

digunakan untuk mendapatkan data primer adalah dengan metode kuesioner. 

Kuesioner akan disebarkan secara online dan secara langsung yang telah 

dipersiapkan penulis kepada responden untuk diisi dengan sebenar-benarnya. 

Responden yang dipilih oleh peneliti merupakan karyawan tetap yang sudah 

menjalani masa pelatihan di PT. Bank Panin Syariah dengan memiliki masa kerja 

selama lebih dari setahun. 
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3.4 Populasi  

Populasi merupakan keseluruhan dari subjek penelitian (Arikunto, 2010). 

Populasi di dalam penelitian ini adalah karyawan-karyawan yang bekerja di 

perusahaan PT. Bank Panin Syariah, di mana karyawan tersebut sudah selesai 

menjalani masa pelatihan dan diangkat sebagai karyawan tetap yang memiliki masa 

kerja selama lebih dari setahun dengan total keseluruhan karyawan adalah 96 orang.  

Teknik yang digunakan dalam pengambilan data pada penelitian ini adalah 

dengan menggunakan populasi. Data tersebut mencakup orang-orang yang 

diseleksi atas dasar kriteria-kriteria tertentu yang dibuat berdasarkan tujuan riset. 

Sedangkan, di dalam populasi yang tidak sesuai dengan kriteria tidak dijadikan 

data. 

Dalam penelitian ini dengan jumlah populasi yang telah diketahui yaitu 

sebanyak 96 orang karyawan tetap yang sudah menjalani masa pelatihan dan 

memiliki masa kerja lebih dari setahun maka karyawan tersebut nantinya akan 

dijadikan sebagai responden di dalam penelitian ini. 

 

3.5 Operasional Variabel 

Variabel Definisi Alat Ukur Skala 
Pengukuran 

Job 
satisfaction 

Kepuasan kerja 
atau job 

satisfaction 
adalah perasaan 
dan sikap positif 

atau negatif 
terhadap suatu 
pekerjaannya 

(Riggio, 2000). 

JS1: Saya sangat 
nyaman dalam 
bekerja di Bank 
Panin Syariah 
JS2: Saya merasa 
puas dengan 
kondisi pekerjaan 
Bank Panin 
Syriah 
JS3: Saya puas 
dengan pengakuan 

Interval 
1-7 
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Variabel Definisi Alat Ukur Skala 
Pengukuran 

sebagai karyawan, 
sehingga saya bisa 
bekerja lebih baik 
JS4: Dengan 
adanya 
kesempatan 
promosi di bank 
panin syariah 
membuat saya 
merasa puas 
(Rizwan Saleem 
et. al., 2010) 

Organizational 
Culture 

 
Budaya 

organisasi adalah 
sebuah sistem 

makna, nilai-nilai 
dan kepercayaan 

yang dianut 
bersama dalam 
suatu organisasi 
yang merupakan 
referensi untuk 
bertindak dan 
membedakan 

satu organisasi ke 
organisasi lain 

(Mas'ud, 2004). 

OC1: Anggota 
organisasi dapat 
dijadikan bahan 
pertimbangan 
dalam 
pengambilan 
keputusan 
OC2: Anggota 
organisasi 
mendapat reward 
dan punishment 
OC3: Anggota 
organisasi 
memiliki target 
dan tujuan yang 
jelas 
OC4: Anggota 
organisasi 
memiliki sistem 
yang 
komprehensif dan 
peraturan 
OC5: Anggota 
organisasi 
memiliki disiplin 
yang ketat saat 
bekerja 
OC6: Anggota 
organisasi 
menunjukan 
tanggung jawab 
sosial 

Interval 
1-7 
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Variabel Definisi Alat Ukur Skala 
Pengukuran 

(Yafang Tsai, 
2010). 

Organizational 
Commitment 

Komitmen 
organisasi 

didefinisikan 
sebagai ukuran 

kekuatan 
identifikasi 

karyawan dengan 
tujuan dan nilai-
nilai organisasi 
dan terlibat di 

dalamnya  
(Mc Neese-

Smith, 1996). 

OCM1: Saya 
merasa 
mempunyai 
organisasi ini. 
OCM2: Saya 
merasa ada 
emosional yang 
melekat pada 
organisasi ini. 
OCM3: Saya 
merasa bahwa 
saya bagian dari 
keluarga di 
organisasi ini 
(Ugboro, 2006).  

Interval 
1-7 

Organizational 
Perfomance 

Kinerja 
organisasi adalah 

gabungan dari 
kinerja individu 
dengan kinerja 

kelompok 
(Mangkunegara, 

2005) 

OP1: Selama ini 
perusahaan saya 
berjalan sesuai 
dengan visi dan 
misinya.  
OP2: Selama ini 
perusahaan saya 
dapat memberikan 
manfaat terbaik 
kepada semua 
pihak yang 
berkepentingan.  
OP3: Selama ini 
perusahaan saya 
dapat mencapai 
tujuan – tujuan 
organisasi. 
(Tucker & 
Thorne, 2010)  

Interval 
1-7 

 

3.6 SEM ( Structural Equation Model) 

SEM (Structural Equation Model) merupakan sebuah alat analisis statistik 

yang popular saat ini. Jika dilihat SEM merupakan gabungan dari analisis 

faktor dan regresi. Teori dalam model ilmu sosial dan perilaku umumnya 
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diformulasikan menggunakan konsep-konsep teoritis atau constructs yang 

tidak dapat diukur atau diamati secara langsung. 

 

3.6.1 Karakteristik SEM 

Karakteristik dari SEM berikut ini akan diuraikan dalam komponen-komponen 

model SEM yang terdiri dari: 

 

3.6.1.1 Jenis Variabel 

1. Variabel Laten 

Dalam SEM variabel kunci yang menjadi perhatian adalah variabel laten 

atau konstruk laten. Variabel laten merupakan konsep abstrak, sebagai 

contoh sikap, motivasi, perasaan dan motivasi. Variabel laten ini hanya 

dapat diamati secara tidak langsung dan tidak sempurna melalui efeknya 

pada variabel yang teramati. SEM mempunyai dua jenis variabel laten 

yaitu eksogen dan endogen. 

2. Variabel Teramati 

Variabel teramati (observed variable) atau variabel terukur (measured 

variable) merupakan variabel yang dapat diamati atau dapat diukur 

secara empiris dan sering juga disebut indikator. Variabel teramati 

merupakan efek atau ukuran dari variabel laten. Pada metode survei 

dengan menggunakan kuesioner, setiap pertanyaan pada kuesioner 

mewakili sebuah variabel teramati. 
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3.6.1.2 Model-model dalam SEM 

1. Model Struktural  

Model ini menggambarkan hubungan-hubungan yang ada diantara 

variabel-variabel laten. Hubungan-hubungan ini umumnya linier, 

meskipun perluasan SEM memungkinkan untuk mengikutsertakan 

hubungan non-linier. Sebuah hubungan di antara variabel-variabel laten 

serupa dengan sebuah persamaan regresi linier di antara variabel-variabel 

laten tersebut. 

2. Model Pengukuran 

Dalam SEM setiap variabel laten biasanya mempunyai beberapa ukuran 

atau variabel teramati atau indikator. Pengguna SEM paling sering 

menghubungkan variabel laten dengan variabel-variabel teramati melalui 

model pengukuran yang berbentuk analisis faktor dan banyak digunakan di 

psikiometri dan sosiometri. 

 

3.6.1.3 Tahapan dalam Proses SEM 

Adapun tahap-tahap prosedur SEM secara umum sebagai berikut ini (Bolten & 

Long, 1993): 

1. Spesifikasi Model  

Tahap ini berkaitan dengan pembentukan model awal persamaan struktural 

sebelum dilakukan estimasi. Model awal ini diformulasikan berdasarkan 

suatu teori atau penelitian sebelumnya. 

2. Identifikasi 
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Tahap ini berkaitan dengan pengkajian tentang kemungkinan akan 

diperolehnya nilai yang unik untuk setiap parameter yang ada di dalam 

model dan kemungkinan persamaan simultan tidak ada solusinya. 

 

 

3. Estimasi 

Tahap ini berkaitan dengan estimasi terhadap model untuk menghasilkan 

nilai-nilai parameter dengan menggunakan salah satu metode estimasi yang 

tersedia. Pemilihan metode estimasi yang digunakan seringkali ditentukan 

berdasarkan karakteristik dari variabel-variabel yang di analisis. 

4. Uji Kecocokan  

Tahap ini berkaitan dengan pengujian kecocokan antara model dengan 

data. Beberapa kriteria ukuran kecocokan dapat digunakan untuk 

melaksanakan langkah ini. 

5. Respefikasi 

Tahap ini berkaitan dengan respefikasi model berdasarkan atas hasil uji 

kecocokan tahap sebelumnya. 

 

3.7 Metode Analisis Data 

Dalam penelitian ini, model yang akan digunakan adalah model hubungan 

atau pengaruh untuk menguji hipotesis yang diajukan maka metode analisis data 

yang digunakan adalah SEM (Structural Equation Models). SEM adalah prosedur 

untuk memperkirakan serangkaian hubungan ketergantungan antara satu konsep 

atau konstruksi yang diwakili oleh beberapa variabel yang diukur dan dimasukkan 
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kedalam sebuah model yang terintegrasi (Malhotra, 2010).  Proses SEM dilakukan 

secara otomatis dengan bantuan software yang membantu menganalisis model 

SEM, software itu adalah Amos 21. Di dalam SEM terdapat 2 jenis model, yaitu 

model struktural (structural model) dan model pengukuran (measurement model). 

Structural model  menggambarkan hubungan-hubungan yang ada di antara 

variabel-variabel laten, sedangkan measurement model ditujukan untuk 

mengkonfirmasi sebuah dimensi atau faktor berdasarkan indikator-indikator 

empirisnya (Wijanto, 2008). Ada beberapa tahapan pokok yang dilalui dalam 

menggunakan SEM untuk sebuah kegiatan penelitian, yaitu (Wijanto, 2008): 

1. Spesifikasi model (specification model) 

2. Identifikasi (identification) 

3. Estimasi (estimation) 

4. Uji kecocokan (Testing Fit) 

 

3.7.1 Spesifikasi Model (Specification Model) 

SEM dimulai dengan menspesifikasikan model yang akan diestimasi. 

Spesifikasi model yang mempresentasikan permasalahan yang diteliti sangatlah 

penting dalam SEM. 

Dalam penelitian ini terdapat variabel laten eksogen dan endogen, yaitu job 

satisfaction, organizational culture, organizational commitment (variabel 

eksogen), dan organizational performance (variabel endogen). 

Selanjutnya variabel teramati (observed variable) atau variabel terukur adalah 

variabel yang dapat diamati dan biasanya disebut indikator. Variabel teramati 

merupakan indikator atau ukuran dari variabel laten. Pada metode survei dengan 
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menggunakan kuesioner, setiap pertanyaan pada kuesioner mewakili sebuah 

variabel teramati, maka pada penelitian ini terdapat 16 variabel teramati 

dikarenakan terdapat 16 pertanyaan pengukuran. 

 

3.7.2 Identifikasi (identification) 

Secara garis besar ada tiga kategori identifikasi dalam persamaan simultan, 

yaitu (Wijanto, 2008): 

1. Under-Identified Model  

Merupakan model dengan jumlah parameter yang di estimasi lebih besar 

dari jumlah data yang diketahui (data tersebut merupakan variance dan  

covariance dari variabel-variabel teramati). Pada SEM, model dikatakan 

under-identified model dikategorikan jika degree of freedom adalah negatif. 

Jika terjadi under-identified maka estimasi dan penilaian model tidak perlu 

dilakukan.  

2. Just Identified 

Merupakan model dengan jumlah parameter yang iestimasi sama dengan 

data yang diketahui. Pada SEM, model yang just identified mempunyai 

degree of freedom 0 (nol) dan dalam terminology SEM dinamakan 

saturated. Pada model yang sudah teridentifikasi, penilaian model tidak 

perlu dilakukan. 

 

3.7.3 Estimasi (Estimation) 

Setelah kita mengetahui bahwa identifikasi dari model adalah over-identified, 

maka tahap berikutnya adalah kita melakukan estimasi untuk memperoleh nilai dari 
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parameter-parameter yang ada di dalam model. Dalam penelitian ini dalam SEM 

yang digunakan adalah Maximum Likelihood Estimator (MLE). MLE ini secara 

interaktif akan meminimisasikan fungsi F(S,Ʃ(θ)) sebagai berikut : 

F ML (ө)= log |Σ| (ө) + tr(SΣ-1) (ө)) – log |S| - (p+q) 

Di mana diasumsikan Ʃ(θ) dan S adalah definit positif, X dan Y adalah multinormal 

distribution, dan S mempunyai Wishart distribution (Bollen, 1989 dalam (Wijanto, 

2008). Sedangkan p+q adalah banyaknya variabel teramati (X dan Y) dalam model.  

 

3.7.4 Uji kecocokan (testing fit) 

Menurut Wijanto (2008), dalam tahap ini akan memeriksa tingkat 

kecocokan antara data dengan model, validitas dan reliabilitas model pengukuran, 

dan signifikansi koefisien-koefisien dari model struktural. Menurut Hair et. al. 

(1998) dalam Wijanto (2008), evaluasi terhadap tingkat kecocokan data dengan 

model dilakukan melalui beberapa tahapan yaitu: 

1. Kecocokan keseluruhan model (overall model fit) 

Pada tahap pertama dari uji kecocokan ini ditujukan untuk mengevaluasi 

secara umum derajat kecocokan atau Goodness Of Fit (GOF) antara data 

dengan model. Menilai suatu SEM secara menyeluruh tidak dapat dilakukan 

secara langsung seperti teknik multivariat yang lain (multiple regression, 

discriminant analysis, MANOVA, dan lain-lain). 

Uji kecocokan yang akan dilakukan pada penelitian ini yaitu: 

 

a. Root Mean Square Error of Approximation (RMSEA) 
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 RMSEA dapat menggambarkan derajat prediksi model keseluruhan 

terhadap matrik korelasi dan kovarian. RMSEA digunakan untuk 

menampilkan seberapa layak model menggunakan populasi. Rumus 

perhitungan RMSEA adalah sebagai berikut  

RMSEA  =  

Nilai RMSEA ≤ 0,05 menandakan close fit,sedangkan 0,05 ≤ RMSEA 

≤ 0,08 menunjukkan goodfit. 

b. CFI (Comparative Fit Index) 

CFI merupakan peningkatan fit index dari NFI, dalam index ini 

menjelaskan perbandingan model yang diusulkan dengan model dasar. 

Nilai CFI berkisar dari 0 sampai 1. Nilai CFI ≥ 0,90 menunjukkan 

goodfit¸ sedangkan 0,80 ≤ CFI ≤ 0,90 sering disebut sebagai marginal 

fit. 

c. CMIN/DF 

CMIN/DF adalah nilai CMIN dibagi dengan DF. Rumus 

perhitungan CMIN/DF adalah sebagai berikut: 

𝐶𝑀𝐼𝑁

𝐷𝐹
 

Dengan tingkat kecocokan yang dapat diterima nilai CMIN/DF ≤ 5 

adalah goodfit. 

2. Kecocokan Model Pengukuran (Measurement Model Fit) 

Uji kecocokan model pengukuran akan dilakukan terhadap setiap 

konstruk atau model pengukuran (hubungan antara sebuah variabel laten 

dengan beberapa variabel teramati/indikator) secara terpisah melalui: 
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a. Evaluasi terhadap validitas (validity) dari model pengukuran. 

Uji validitas digunakan untuk mengetahui dan mengukur seberapa 

baik instrumen yang akan diukur (Hair et al., 2010). Tingkat validitas 

dapat diukur menggunakan faktor loading. Faktor loading yang 

diisyaratkan untuk dapat dikatakan signifikan sebesar ≥ 0,5. 

b. Evaluasi terhadap reliabilitas (realibility) dari model pengukuran. 

Reliabilitas adalah konsistensi suatu pengukuran. Reliabilitas tinggi 

menunjukkan bahwa indikator-indikator mempunyai konsistensi tinggi 

dalam mengukur konstruk latennya (Hair et al., 2010). Untuk mengukur 

reliabilitas dalam SEM akan digunakan composite reliability measure 

(ukuran reliabilitas komposit) dan variance extracted measure (ukuran 

ekstrak varian) (Hair et al., 2010). 

Reliabilitas komposit suatu konstruk dihitung dengan rumus seperti 

berikut: 

𝐶𝑜𝑛𝑠𝑡𝑟𝑢𝑐𝑡 𝑅𝑒𝑙𝑖𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑡𝑦=  

Di mana standaridized loading (std loading) dapat diperoleh secara 

langsung hasil perhitungan AMOS, dan ej adalah measurement error 

untuk setiap indikator atau variabel teramati (Hair et al., 2010). 

Ekstrak varian mencerminkan jumlah varian keseluruhan dalam 

indikator-indikator atau variabel teramati yang dijelaskan oleh variabel 

laten. Menurut Hair et al., (2010) ukuran ekstrak varian dapat dihitung 

sebagai berikut :  

𝑉𝑎𝑟𝑖𝑎𝑛𝑐𝑒 𝐸𝑥𝑡𝑟𝑎𝑐𝑡𝑒𝑑 =  
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Di mana N adalah banyaknya indikator atau variabel teramati dari 

model pengukuran. Hair et al., (2010), menyatakan bahwa sebuah 

konstruk mempunyai reliabilitas yang baik, jika nilai konstruk 

reliabilitasnya (construct reliability) ≥ 0,70 dan nilai ekstrak variannya 

(variance extracted) ≥ 0,50. 

 

3. Over Identified 

Merupakan model dengan jumlah parameter yang diestimasi lebi 

kecil dari jumlah data yang diketahui. Dalam SEM, model dikatakan over 

identified jika degree of freedom adalah positif. Jadi jika terjadi over 

identified maka estimas penilaian bisa dilakukan. 

 

3.7.5 Uji validitas dan reabilitas (pre-test) 

Dalam uji instrumen yang akan dilakukan pada penelitian ini adalah menguji 

validitas dan reliabilitas dari kuesioner yang akan dijadikan sebagai alat ukur. 

Jumlah sample yang diperlukan untuk menguji instrumen antara 15-30 responden 

(Malhotra, 2005). Pre-test menggunakan software SPSS 21. 

1. Uji validitas adalah sejauh mana tes mengukur apa yang sebenarnya ingin 

kita ukur. Suatu skala pengukuran dikatakan valid bila ia melakukan apa 

yang seharusnya dilakukan dan mengukur apa yang seharusnya diukur 

(Cooper & Schindler, 2011).  

Dalam penelitian ini, instrumen penelitian diharapkan dapat mengukur variabel 

job satisfaction, organizational culture, organizational commitment, dan 

organizational perfomance. Pengukuran validitas dilakukan dengan analisis faktor 
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pada hasil pre-test, untuk melihat nilai Kaiser meyer-olkin measure of sampling 

adequacy (KMO), Bartlett’s test of sphericity, Anti image matrices (MSA), 

Component matrix. Ketentuan dari setiap nilai tersebut adalah sebagai berikut: 

Tabel 3. 1 Uji Validitas (pre-test) 

No. Ukuran Validitas Nilai Disyaratkan 
1. Kaiser meyer-olkin measure of sampling 

adequacy adalah statistik yang mengindikasikan 
proporsi variasi dalam variabel yang merupakan 
variasi umum (common variance), yakni variasi 
dalam penelitian 

Nilai KMO MSA > 0,5 
menunjukkan bahwa faktor analisis 
dapat digunakan  
 

2. Bartlett’s test of sphericity mengindikasikan 
bahwa matriks korelasi adalah matriks identitas 
yang mengindikasikan bahwa variabel-variabel 
dalam faktor bersifat related atau unrelated  

Nilai signifikansi adalah hasil uji, 
jika nilai hasil uji < 0,05 
menunjukkan hubungan yang 
signifikan antara variabel dan 
merupakan nilai yang diharapkan  

3. 
 

Anti image matrices, setiap nilai pada kolom 
diagonal anti-image correlation matrix 
menunjukkan measure of sampling adequacy 
dari masing-masing indikator. 

Nilai diagonal anti-image 
correlation matrix > 0,5 
menunjukkan variabel cocok atau 
sesuai dengan struktur variabel 
lainnya di dalam faktor tersebut. 

4. Component matrix, nilai factor loading dari 
variabel-variabel komponen faktor  

Nilai factor loading ≥ 0,5 
menunjukkan besarnya korelasi 
antara indikator dengan variabel 
laten tesebut. 

Sumber : (Hair et  al., 2010) 

2. Uji reliabilitas : Reabilitas menunjukkan konsistensi dan stabilitas dari suatu 

skor (skala pengukuran) (Kuncoro, 2003). Reabilitas berbeda dengan 

validitas karena yang pertama memusatkan perhatian pada masalah 

konsisten, yang kedua lebih memperhatikan masalah ketepatan. Beberapa 

metode pengujian reliabilitas diantaranya menggunakan cronboach’s alpha 

dimana uji signifikansi dilakukan taraf signifikansi > 0.6 dan setelah diuji 

validitasnya maka item-item yang gugur dibuang dan item yang tidak gugur 

dimasukkan ke dalam uji reliabilitas (Priyatno, 2008). 

Pengaruh Job Satisfaction,..., Yourdy Prasadama, Ma.-IBS, 2016



  

 

 

BAB IV 

ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Gambaran Umum Objek Penelitian 

4.1.1 Profil Perusahaan PT. Bank Panin Syariah 

Panin Bank Syariah adalah lembaga perbankan yang berbasis di Jakarta. Bank 

ini dulunya bernama Bank Harfa yang berpusat di Surabaya yang berdiri 

sejak 1990. Sesuai dengan pasal 3 Anggaran Dasar Panin Bank Syariah, ruang 

lingkup kegiatan Panin Bank Syariah adalah menjalankan kegiatan usaha di bidang 

perbankan dengan prinsip bagi hasil berdasarkan syariat Islam. Panin Bank Syariah 

mendapat ijin usaha dari Bank Indonesia berdasarkan Surat Keputusan Gubernur 

Bank Indonesia No.11/52/KEP.GBI/DpG/2009 tanggal 6 Oktober 2009 sebagai 

bank umum berdasarkan prinsip syariah dan mulai beroperasi sebagai Bank Umum 

Syariah pada tanggal 2 Desember 2009. 

Sejak mengawali keberadaan di industri perbankan syariah di Indonesia, 

Panin Bank Syariah secara konsisten menunjukkan kinerja dan pertumbuhan usaha 

yang baik. Panin Bank Syariah berhasil mengembangkan aset dengan pesat berkat 

kepercayaan nasabah yang menggunakan berbagai produk jasa, pembiayaan dan 

pendanaan. 

Kinerja yang baik dan kepercayaan nasabah ini telah menjadi landasan 

sehingga Panin Bank Syariah dapat menawarkan saham perdananya ke publik 

melalui Initial Public Offering (IPO) pada awal tahun 2014. 
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Dukungan penuh dari PT Bank Pan Indonesia Tbk (“Panin Bank”) sebagai 

induk perusahaan juga telah membantu tumbuh kembang Panin Bank Syariah. 

Panin Bank Syariah terus berkomitmen untuk membangun kepercayaan nasabah 

dan masyarakat melalui pelayanan dan penawaran produk yang sesuai dengan 

prinsip-prinsip syariah dan memenuhi kebutuhan nasabah. 

KEPEMILIKAN SAHAM 

Posisi 31 Desember 2015, komposisi kepemilikan Saham Panin Bank Syariah 

adalah sebagai berikut : 

      -  PT Bank Panin Tbk  : 51,86% 

      -  Dubai Islamic Bank : 39,50% 

      -  Masyarakat            :   8,64% 

 

Bank Panin Syariah juga memiliki visi dan misi yaitu sebagai berikut: 

VISION 

Bank Syariah pilihan yang menjadi Role Model berbasiskan Kemitraan dan 

Ekonomi Rakyat 

MISSION 

1. Menyediakan produk dan layanan yang kreatif, inovatif dan mampu 

memenuhi kebutuhan masyarakat 

2. Mengembangkan kemitraan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi 

rakyat 

3. Mengembangkan sumber daya insani berintegritas dan profesional 

berlandaskan nilai-nilai spiritual berbasis sistem merit 
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4. Menerapkan tata kelola perusahaan dan sistem pengendalian yang 

terintegrasi sesuai prinsip syariah. 

5. Meningkakan nilai tambah kepada stakeholder. 

  

Bank Panin Syariah di samping itu juga memiliki nilai-nilai yang terkandung di 

dalam perusahaannya yaitu sebagai berikut: 

Integrity : Jujur, amanah dan beretika 

Collaboration : Pro aktif, sinergi dan solusi 

Accountability : Terukur, akurat, obyektif dan bertanggung-jawab 

Respect : Rendah hati, empati dan saling menghargai 

Excellence : Cepat, tepat dan ramah 

 

4.2 Uji Validitas dan Reliabilitas  

4.2.1 Hasil Uji Validitas (Pre-Test) 

Pengukuran validitas yang dilakukan oleh peniliti adalah dengan 

menganalisis faktor kepada hasil pre-test untuk melihat nilai Kaiser-Meyer-Olkin 

measure of sampling adequacy (KMO), Barlett’s test of spericity (signifikansi), 

Antiimage matrices (MSA) dan Factor loading of component matrix (factor 

loading). 

  

Pengaruh Job Satisfaction,..., Yourdy Prasadama, Ma.-IBS, 2016



  

 

 

Perhitungan sebagai berikut: 

Tabel 4. 2 Uji Validitas Data (pre-test) 

Variabel Indikator KMO SIG MSA Factor 
Loading Kesimpulan 

Nilai yang diisyaratkan ≥0.5 <0.05 ≥0.5 ≥0.5 Valid  

Job 
Satisfaction 

1. Saya sangat 
nyaman dalam 
bekerja di Bank 
Panin Syariah 

0,744 0,000 

 0.718  0.818 Valid 

2. Saya merasa 
puas dengan 
kondisi 
pekerjaan Bank 
Panin Syriah 

 0.738  0.785 Valid 

3. Saya puas 
dengan 
pengakuan 
sebagai 
karyawan, 
sehingga saya 
bisa bekerja 
lebih baik 

 0.770  0.852 Valid 

4. dengan 
adanya 
kesempatan 
promosi di 
bank panin 
syariah 
membuat saya 
merasa puas 

 0.747  0.864 Valid 
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Tabel 4. 3 Uji Validitas Data (pre-test) (Lanjutan 1) 

Variabel laten Indikator KMO SIG MSA Factor 
Loading Kesimpulan 

Nilai yang diisyaratkan ≥0.5 <0.05 ≥0.5 ≥0.5 Valid  

Organizational 
Culture 

1. Anggota 
organisasi dapat 
dijadikan bahan 
pertimbangan 
dalam 
pengambilan 
keputusan 

0,748 0,000 

 0.820  0.815 Valid  

2. Anggota 
organisasi 
mendapat reward 
dan punishment 

 0.638  0.740 Valid  

3. Anggota 
organisasi 
memiliki target 
dan tujuan yang 
jelas 

 0.875  0.831 Valid  

4. Anggota 
organisasi 
memiliki sistem 
yang 
komprehensif dan 
peraturan 

 0.775  0.912 Valid  

  

5. Anggota 
organisasi 
memiliki disiplin 
yang ketat saat 
bekerja 

 0.701  0.897 Valid 

  

6. Anggota 
organisasi 
menunjukan 
tanggung jawab 
sosial 

 0.672  0.845 Valid  
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Tabel 4. 4 Uji Validitas Data (pre-test) (Lanjutan 2) 

Variabel laten Indikator KMO SIG MSA Factor 
Loading Kesimpulan 

Nilai yang diisyaratkan ≥0.5 <0.05 ≥0.5 ≥0.5 Valid  

Organizational 
Commitment 

1. Saya merasa 
mempunyai 
organisasi ini. 

0,770 0,000 

 0.727  0.966 Valid  

2. Saya merasa 
ada emosional 
yang melekat 
pada organisasi 
ini 

 0.822  0.949 Valid  

3. Saya merasa 
bahwa saya 
bagian dari 
keluarga di 
organisasi ini. 

 0.770  0.958 Valid  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pengaruh Job Satisfaction,..., Yourdy Prasadama, Ma.-IBS, 2016



  

 

 

Tabel 4. 5 Uji Validitas Data (pre-test) (Lanjutan 3) 

Variabel laten Indikator KMO SIG MSA Factor 
Loading Kesimpulan 

Nilai yang diisyaratkan ≥0.5 <0.05 ≥0.5 ≥0.5 Valid  

Organizational 
Perfomance 

1. Selama ini 
perusahaan saya 
berjalan sesuai 
dengan visi dan 
misinya.  
  

0,754 0,000 

 0.732 0.942  Valid  

2. selama ini 
perusahaan saya 
dapat 
memberikan 
manfaat terbaik 
kepada semua 
pihak yang 
berkepentingan. 

 0.833  0.917 Valid  

3. selama ini 
perusahaan saya 
dapat mencapai 
tujuan – tujuan 
organisasi. 

 0.713  0.948 Valid  
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Kesimpulan yang diperoleh dari item-item indikator (pertanyaan) dalam 

kuesioner yang terdiri dari empat variabel dengan jumlah enam belas indikator 

benar-benar telah dapat mengukur apa yang ingin diukur dalam penelitian ini. Tabel 

4.1 – 4.4 telah menunjukkan seluruh indikator pernyataan dalam instrumen 

penelitian ini dapat mencapai dan memenuhi nilai yang telah disyaratkan atau dapat 

disimpulkan bahwa semua indikator pernyataan dalam pre-test adalah valid. 

Didalam penelitian ini setelah dilakukan tahap pre-test maka tidak perlu ada item 

indikator yang harus disingkirkan atau dibuang, sehingga dari semua item indikator 

dalam penelitian ini maka dapat digunakan untuk tahap penelitian selanjutnya. 

 

4.2.2 Hasil Uji Reliabilitas (pre-test) 

Uji reliabilitas dilakukan untuk mengukur konsistensi dan reliabilitas 

indikator pertanyaan-pertanyaan dalam setiap kuisioner terhadap variabelnya. 

Batas nilai cronbach’s alpha ≥ 0.60 maka, indikator pernyataan dalam kuisioner 

dinyatakan reliable, konsisten, dan relevan terhadap variabel (Malhotra, 2010). 

Berikut ini merupakan hasil analisis reliabilitas indikator penelitian. 

Tabel 4. 6 Hasil Uji Realibilitas Data (pre-test) 

Variable Cronbach’s Alpha Kriteria 

Job Satisfaction 0.926 Reliable 

Organizational Culture 0.842 Reliable 

Organizational Commitment 0.917 Reliable 

Organizational Perfomance 0.955 Reliable 

Sumber : Hasil pengolahan data dilakukan oleh peneliti dengan SPSS 21 
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Berdasarkan hasil yang dilakukan oleh peneliti pada tabel 4.5 diatas telah 

menunjukkan bahwa semua variabel penelitian, yaitu job satisfaction, 

organizational culture, organizational commitment, dan organizational 

performance memiliki cronbach’s alpha ≥ 0.60. Hasil ini menyatakan bahwa jika 

item indikator pernyataan dalam kuisioner yang ditanyakan kepada responden yang 

sama dan berbeda, hasilnya maka akan cenderung tetap dan konsisten. 

 

4.3 Profil Responden 

Pada profil responden penelitian ini akan menggambarkan berbagai profil 

responden secara keseluruhan pada jumlah populasi yang berdasarkan jenis 

kelamin, status kepegawaian, dan pegawai yang sudah menjalani pelatihan.  

 

4.3.1 Jenis Kelamin Responden 

 

Gambar 4. 1 Jenis Kelamin Responden 

Sumber : Hasil pengolahan data dengan Microsoft excel 

Jenis Kelamin

Laki-Laki Perempuan

62.5%

37.5%
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Pada gambar 4.1 grafik tersebut telah menggambarkan bahwa dari seluruh 

responden yang berjumlah 96 adalah 62.5%  laki-laki dan 37.5% perempuan, maka 

ini sesuai dengan responden yang dituju oleh peneliti dalam penelitian ini. 

 

4.3.2 Lama bekerja pada PT Bank Panin Syariah 

Data yang diperoleh telah menunjukan bahwa seluruh karyawan dari populasi 

yang berjenis kelamin laki-laki dan perempuan di PT Bank Panin Syariah yang 

diambil oleh peneliti telah bekerja lebih dari 1 tahun. 

 

4.3.3 Pekerja Tetap Pada PT. Bank Panin Syariah 

Data yang telah diperoleh menyatakan bahwa status pekerja dalam penelitian 

ini merupakan seluruhnya adalah pegawain tetap yang bekerja pada PT. Bank Panin 

Syariah. 

 

4.3.4 Karyawan yang mendapat pelatihan dari PT. Bank Panin Syariah 

Data yang telah diperoleh menyatakan bahwa dari jumlah karyawan 

responden di dalam penelitian ini seluruhnya merupakan karyawan yang sudah 

mendapat pelatihan dari PT. Bank Panin Syariah 

 

4.4 Hasil Analisis Data 

Sesuai dengan metode pengolahan data yang telah dipilih pada bab 

sebelumnya, peneliti menggunakan software AMOS 21 sebagai alat pendukung 

analisis Structural Equation Model. Penggunaan AMOS 21 dipilih karena lebih 

mudah digunakan dan dapat langsung mengetahui hasil olah data melalui model 
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grafis. Hasil akhir dari AMOS 21 dapat dilihat di model struktural yang menguji 

kecocokan model dengan data yang ada. Selain AMOS 21, software pendukung 

lainnya yang digunakan dalam penelitian ini adalah SPSS 21. 

4.4.1 Spesifikasi Model 

Pembuatan spesifikasi model pada AMOS 21 terdiri dari model struktural 

(structural model) dan model pengukuran (measurement model). Model struktural 

menggambarkan hubungan-hubungan antara variabel laten, atau dengan kata lain 

model struktural menggambarkan hipotesis yang dibentuk. Model pengukuran 

tidak jauh berbeda dengan penggambaran model struktural, perbedaannya terletak 

antar variabel teramati (observed variable) dengan variabel laten yang terkait. 

Kedua model tersebut digambarkan dalam path diagram. 

 

4.4.2 Identifikasi  

Kategori identifikasi terbagi menjadi 3, yaitu under-identiified, just-identified 

dan over-identified. Cara untuk mengetahui posisi data tersebut berada dalam tiga 

kategori tersebut, dapat dilihat dari nilai degree of freedom yang positif. Setelah 

dilakukan pengolahan data dengan model pengukuran (measurement model) 

peneliti dapat mengidentifikasi kategori data tersebut, yang diperoleh hasil degree 

of freedom dengan berikut. 

Tabel 4. 7 Computation of Degrees of Freedom 

Number of distinct sample moments 152 
Number of distinct parameters to be 

estimated 
51 

Degrees of freedom (152 – 51) 101 
Sumber : Hasil pengolahan data dilakukan oleh peneliti dengan AMOS 21 

Pengaruh Job Satisfaction,..., Yourdy Prasadama, Ma.-IBS, 2016



  

 

 

Hasil tabel 4.6 diketahui bahwa DF > 0 yang menunjukkan model termasuk 

dalam kategori over-identified. Bab sebelumnya telah dijelaskan bahwa, model 

dalam kategori over-identified perlu dilakukan estimasi dan penilaian model. 

Sebelum dilakukan estimasi, data harus dilakukan uji validitas dan uji reliabilitas 

terlebih dahulu. 

 

4.4.3 Uji Model Pengukuran 

4.4.3.1 Uji Validitas dan Uji Realibilitas 

Construct validity atau validitas konstruk adalah validitas yang berkaitan 

dengan kemampuan suatu alat ukur atau indikator dalam mengukur variabel laten 

yang diukurnya. Suatu variabel dapat dikatakan mempunyai validitas yang baik jika 

muatan faktor standarnya (standardized loading factors) ≥ 0.50 dan idealnya ≥ 0.70 

(Hair et al., 2010). Reliabilitas adalah konsisten suatu pengukuran. Reliabilitas 

tinggi menunjukkan bahwa indikator-indikator mempunyai konsistensi tinggi 

dalam mengukur konstruk latennya (Hair et al., 2010). Mengukur reliabilitas dalam 

SEM akan digunakan composite reliability Measure dan variance extracted 

Measures, sebuah konstruk mempunyai reliabilitas yang baik jika nilai construct 

reliability (CR) ≥ 0.70 dan variance extracted (EVA) ≥ 0.50. 
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Tabel 4.8 Hasil Uji Validitas dan Realibilitas 

Variabel 
Laten Indikator 

Uji Validitas Uji Realibilitas 
Factor 

Loading Kesimpulan AVE>
0.5 

CR>0
.7 Kesimpulan 

Job satisfaction 

JS1 0.805 Valid 

0.611 0.862 Reliable 
JS2 0.724 Valid 
JS3 0.757 Valid 
JS4 0.819 Valid 

Organizational 
Culture 

OCL1 0.809 Valid 

0.658 0.92 Reliable 

OCL2 0.72 Valid 
OCL3 0.759 Valid 
OCL4 0.845 Valid 
OCL5 0.872 Valid 
OCL6 0.85 Valid 

Organizational 
Commitment 

OCM1 0.879 Valid 
0.792 0.92 Reliable OCM2 0.896 Valid 

OCM3 0.895 Valid 

Organizational 
Perfomance 

OP1 0.891 Valid 
0.769 0.909 Reliable OP2 0.863 Valid 

OP3 0.876 Valid 
 

Pada tabel 4.7 terlihat bahwa seluruh indikator memiliki factor loading yang 

berada ≥ 0.5 yang menjelaskan seluruh indikator dinyatakan valid dan semua 

variabel mampu mengukur apa yang sebenarnya diukur. Selain validitas, tabel 4.7 

juga dapat menjelaskan reliabilitas dari pengukuran AVE dan CR yang telah 

memenuhi syarat dengan demikian diketahui bahwa indikator-indikator yang 

dibentuk mampu menjelaskan variabel laten. 

 

4.4.4 Estimasi 

Pada tahap estimasi ini, data harus dilakukan evaluasi kembali. Untuk 

melakukan evaluasi terdapat tahap yang harus dilewati, sebagai berikut. 
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4.4.4.1 Populasi 

Pada penelitian ini peneliti menggunakan metode SEM untuk menganalisis  

data  yang sudah diperoleh langsung dari populasi keseluruhan karyawan atau 

pegawai. Jumlah indikator yang terdapat pada penelitian ini sebanyak 16 indikator 

dan jumlah data yang di peroleh peneliti sebanyak 96 data. 

 

4.4.5 Uji Model Keseluruhan 

4.4.5.1 Pengukuran Goodness of Fit (GOF) 

Tabel 4. 9 Hasil Penelitian Indeks Goodness of Fit 

GOF Tingkat 
Kecocokan 

Hasil 
Perhitungan 

Kesimpulan 

CMIN/df CMIN/df ≤ 5.00 

(good fit) 
4.251 Good Fit 

RMSEA RMSEA ≤ 0.08 

(good fit) 
 0.08 ≤ RMSEA ≤ 

0.10 (marginal 
fit)   

RMSEA ≥ 0.10 

(poor fit) 

0.185 Poor Fit 

CFI CFI≥ 0.90 (good 

fit) 
 0.80 ≤ CFI ≤ 

0.90 (marginal 
fit)  

CFI ≤ 0.80 (poor 

fit) 

0.763 Poor Fit 

Sumber: Hasil pengolahan dengan AMOS 21 

Tabel 4.8 memberikan gambaran bahwa 3 ukuran GOF yang terdiri dari 

CMIN/df, RMSEA, dan CFI menunjukkan satu ukuran dengan kriteria good fit, lalu 

menunjukkan dua ukuran dengan kriteria poor fit. Jika ada satu atau lebih parameter 

yang telah fit maka model dinyatakan fit. Sehingga model dalam penelitian ini 

dinyatakan fit (Hait et al., 2010). CMIN/df merupakan merupakan nilai statistik Chi 
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Square dibagi degree of freedom (df) yang disebut juga Chi Square relatif, pada 

tabel diatas CMIN/df menunjukan ukuran dengan kriteria Good fit yang merupakan 

indikator diterimanya suatu kecocokan model dan data. RMSEA digunakan untuk 

menampilkan seberapa layak model menggunakan populasi sedangkan untuk hasil 

RMSEA jika nilai nya sebesar 0.08 atau lebih kecil maka nilai tersebut 

menunjukkan kecocokan model yang baik namun pada penelitian ini menunjukan 

ukuran dengan kriteria Poor fit yang berarti model memiliki kecocokan yang 

rendah. CFI merupakan peningkatan fit index dari NFI, dalam index ini menjelaskan 

perbandingan model yang diusulkan dengan model dasar. Pada tabel diatas CFI 

menunjukan ukuran dengan kriteria Poor fit maka model memiliki kecocokan yang 

rendah. Menurut Jonathan (2006) apabila asumsi dalam menggunakan SEM tidak 

dipenuhi maka hasil yang akan diperoleh kurang baik.  

 

4.4.5.2 Hasil Pengujian Hipotesis Dalam Struktural Model (Structural Model 

Fit) 

Model keseluruhan adalah seluruh hubungan antar konstruk yang 

mempunyai hubungan kausal (sebab akibat) maka dari itu akan ada variabel laten 

eksogen dan variabel endogen. Analisis model keseluruhan berhubungan terhadap 

koefisien-koefisien atau parameter-parameter yang menunjukkan hubungan kausal 

atau pengaruh variabel laten terhadap variabel laten lainnya, sesuai dengan rerangka 

konseptual penelitian. Kemudian, pada analisis model keseluruhan akan diketahui 

tingkat signifikansi dengan cara melihat nilai p. Jika nilai estimasi paramater 

menunjukkan hasil yang sesuai dengan hipotesis dan tingkat signifikansi p < 0.05 

maka hipotesis yang diajukan berarti didukung data. Namun, jika nilai estimasi 
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parameter menunjukkan hasil tidak sesuai dengan hipotesis dan tingkat signifikansi 

p > 0.05 maka hipotesis yang diajukan berarti tidak didukung data. Hasil pengujian 

hipotesis pada model keseluruhan dapat dilihat pada tabel 4.6 dibawah ini. 

Tabel 4.10 Output Regression Weights 

Hipotesis Path Estimasi P Kesimpulan 
1 OCL  →OP 0.701 *** Didukung 

data 
2 JS → OP 0.116 0.047 Didukung 

data 
3 OCM → OP 0.110 0.048 Didukung 

data 
Sumber: Hasil pengolahan data dilakukan oleh peneliti dengan AMOS 21 

Tabel 4.9 di atas, terdapat 3 hipotesis yang terbukti yaitu H1, H2, H3 

 

4.5 Model Hasil Pembahasan 

 

Gambar 4.2 Model Hasil Pembahasan 

Sumber: Hasil pengolahan data dilakukan oleh peneliti dengan AMOS 21 
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4.6 Pembahasan 

Setelah peneliti melakukan uji analisi data yang mengacu dengan menggunakan 

metode SEM, maka hasil yang telah diteliti menunjukkan bahwa seluruh variabel 

telah memenuhi syarat validitas dan reliabilitas dan model keseluruhan telah 

menunjukkan kecendrungan ke arah yang baik. Pengujian hipotesis yang dilakukan 

pada tabel 4.9 yang diajukan pada model penelitian ini, tiga hipotesis memiliki 

hubungan yang signifikan dalam penelitian ini. Pembahasan dari pengujian masing-

masing hipotesis penelitian akan dijelaskan berikut ini. 

 

4.6.1 Hasil uji Job Satisfaction terhadap Organizational Perfomance 

Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian yang pernah dilakukan oleh 

Purnama (2013) yang menyatakan bahwa hubungan antara Job satisfaction 

terhadap Organizational performance secara positif mempengaruhi dengan 

signifikan dan Morrison (1997) bahwa hasil ini konsisten dengan penelitian yang 

menyatakan bahwa hubungan antara kepuasan kerja dan kinerja terjadi pada tingkat 

tertentu atau dalam keadaan tertentu dan posisi hubungan ini terjadi di orang-orang 

yang berada di tingkat manajer (Purnama, 2013). Karyawan memberikan yang 

terbaik bagi organisasi jika mereka juga mendapatkan yang terbaik dari organisasi 

tempat mereka bekerja (Morrison, 1997). Merujuk pada hasil dari pengujian data 

yang diperoleh dari table 4.9 bahwa nilai estimasi sebesar 0,116 dengan nilai P-

Value sebesar 0,047. Nilai estimasi tersebut menunjukan hasil yang positif namun 

dengan nilai probabilitas > 0.05. Maka dari itu, Job satisfaction memiliki pengaruh 

yang positif dan signifikan terhadap Organizational performance dan hipotesis 
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didukung data. Berdasarkan hasil tersebut maka peneliti dapat menyimpulkan 

bahwa Job satisfaction di dalam perusahaan PT. Bank Panin Syariah sebagai 

variable yang dapat mempengaruhi variable Organizational performance di dalam 

perusahaan. Semakin puas karyawan yang bekerja di dalam suatu perusahaan maka 

hal ini akan diikuti juga dengan meningkatnya organisasi kinerja dalam suatu 

perusahan. Sehingga penting sekali perusahaan untuk menjaga tingkat kepuasan 

karyawan bekerja karena hal ini akan berdampak pada kinerja organisasi tersebut. 

H1 : Job Satisfaction memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap 

Organizational Perfomance 

 

4.6.2 Hasil uji Organizational Culture terhadap Organizational Perfomance 

Hasil dari penelitian ini telah membuktikan bahwa organizational culture 

memiliki dampak yang signifikan terhadap organizational performance. Hal ini 

sesuai dengan penelitian yang di lakukan sebelumnya oleh Purnama (2013) hasil 

dari hipotesis bahwa hubungan antara Organizational Culture dengan 

Organizational Perfomance mempunyai pengaruh positif yang signifikan dalam 

penelitian ini hasil empiris terbukti. Penelitian Kotter dan Heskett (1992) 

menunjukkan bahwa budaya memiliki dampak yang kuat dan lebih besar 

pencapaian kerja organisasi. Budaya perusahaan dapat memiliki dampak yang 

signifikan terhadap kinerja ekonomi perusahaan dalam jangka panjang. Merujuk 

pada hasil dari pengujian data yang diperoleh dari table 4.9 bahwa nilai estimasi 

sebesar 0,701 dengan nilai P-Value sebesar ***. Nilai estimasi tersebut 

menunjukan hasil yang positif namun dengan nilai probabilitas > 0.05. Maka dari 
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itu, Organizatioanl culture memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap 

Organizational performance dan hipotesis didukung data. 

Berdasarkan penelitian ini maka peneliti bisa menyimpulkan bahwa 

organizational culture yang telah kuat dan sudah terbentuk di dalam suatu 

perusahaan sangat penting sekali dan harus dipertahankan untuk jangka panjang 

karena dalam hal ini dapat menunjang organizational performance, organizational 

culture sendiri  pun dapat digunakan sebagai nilai yang menjadi akar organisasi dan 

kepercayaan yang diterapkan kepada semua pegawai di organisasi dalam suatu 

perusahaan. 

H2 : Organziational Culture memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap 

Organizational Perfomance 

 

4.6.3 Hasil Uji Organizational Commitment terhadap Organizational 

Perfomance 

Hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti berhasil membuktikan 

bahwa organizational commitment memiliki pengaruh positif yang signifikan 

terhadap organizational performance. Maka hal ini sesuai dengan penelitian yang 

dilakukan oleh peneliti sebelumnya, dalam penelitian Purnama (2013) dijelaskan 

dapat diterima secara positif komitmen organisasi mempengaruhi secara signifikan 

terhadap kinerja organisasi, dalam penelitian ini terbukti secara empiris. Hasil ini 

konsisten dengan penelitian Porter dan Steers (1992) peran komitmen organisasi 

untuk perusahaan dan perdagangan serikat, hasil ini menunjukkan masa 

keanggotaan serikat merupakan karakteristik yang signifikan untuk memprediksi 

komitmen karyawan pada organisasi dan serikat pekerja. Kekuatan keterlibatan 
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karyawan dan loyalitas kepada organisasi, jika komitmen karyawan pada organisasi 

yang tinggi, maka akan mempengaruhi kinerja, sedangkan komitmen karyawan 

rendah, dampak pada kinerja juga rendah bahkan dapat menyebabkan munculnya 

keinginan untuk berhenti (Mac Kenzie,1998). Merujuk pada hasil dari pengujian 

data yang diperoleh dari tabel 4.9 bahwa nilai estimasi sebesar 0,110 dengan nilai 

P-Value sebesar 0,048. Nilai estimasi tersebut menunjukan hasil yang positif 

namun dengan nilai probabilitas > 0.05. Maka dari itu, Organizational commitment 

memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap Organizational 

performance dan hipotesis didukung data. 

Maka dari penelitian ini dapat menyimpulkan bahwa organizational 

commitment yang kuat di dalam perusahaan akan memberikan kinerja yang 

meningkat bagi perusahaan. Komitmen yang dimiliki oleh karyawan terhadap 

organisasi perusahaan juga membahas kedekatan karyawan dengan organisasi nya, 

di mana mereka dan pada saat yang sama mencerminkan kekuatan komitmen untuk 

keterlibatan karyawan dan loyalitas kepada organisasi. 

H3 : Organziational Commitment memiliki pengaruh positif yang signifikan 

terhadap Organizational Perfomance 

 

4.7 Implikasi Manajerial 

Penelitian ini memiliki tujuan untuk dapat mengetahui seberapa besar efektif 

dari peran Job satisfaction, Organizational culture, dan Organizational 

commitment terhadap Organizational perfomance. Berdasarkan hasil penelitian 

tersebut, diharapkan dapat memberikan masukan kepada PT. Bank Panin Syariah. 

 

Pengaruh Job Satisfaction,..., Yourdy Prasadama, Ma.-IBS, 2016



  

 

 

4.7.1 Organizational Culture 

Pada penelitian ini dapat diketahui bahwa di PT. Bank Panin Syariah pengaruh 

budaya organisasi sangat diperhitungkan untuk berkembangnya suatu perusahaan. 

Berdasarkan nilai skor factor loading terendah yang diperoleh dari analisa 

penelitian bahwa OC 2 membuktikan anggota organisasi mendapat reward dan 

punishment. Hal ini perlu dikaji ulang bagaimana sistem reward dan punishment 

yang berada di Bank Panin Syariah agar perusahan dapat mengetahui bila terdapat 

kekurangan pada system yang telah diterapkan. Jika dilihat dari  nilai skor factor 

loading tertinggi yang diperoleh dari analisa penelitian bahwa OC 5 membuktikan 

bahwa anggota organisasi memiliki disiplin yang ketat saat bekerja sehingga hal ini 

mampu untuk mencapai Organizational Performance. Ternyata hasil dalam 

penelitian ini membuktikan bahwa, peraturan-peraturan yang telah diterapkan 

dalam perusahaan berdampak pada kedisiplinan karyawan sehingga hal tersebut 

membentuk sebuah budaya yang mencerminkan perusahaan tersebut. Pentingnya 

perusahaan untuk menjaga budaya disiplin tersebut salah satunya dengan tepat 

waktu saat datang bekerja dan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan waktu yang 

telah ditentukan. 

 

4.7.2 Job Satisfaction 

Pada penelitian ini dapat diketahui bahwa di PT. Bank Panin Syariah 

pengaruh kepuasan kerja sangat diperhitungkan untuk berkembangnya suatu 

perusahaan. Berdasarkan nilai skor factor loading terendah yang diperoleh dari 

analisa penelitian bahwa JS 2 membuktikan karyawan merasa puas dengan kondisi 

pekerjaan di Bank Panin Syariah. Hal ini perlu dilihat bagaimana kondisi pekerjaan 
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di bank tersebut, bagian divisi human resource bisa lebih meninjau ulang hal-hal 

apakah yang dapat menunjang kepuasan dalam bekerja di perusahaan tersebut salah 

satunya dengan melihat dari sisi Ekstrinsic reward dan Instrinsic reward. 

Sedangkan berdasarkan nilai skor factor loading tertinggi yang diperoleh dari 

analisa penelitian bahwa JS 4 membuktikan dengan adanya kesempatan promosi di 

PT. Bank Panin Syariah membuat para karyawan cukup merasa puas bekerja 

terhadap perusahaan sehingga hal ini mampu untuk mencapai Organizational 

Performance. Ternyata hasil dalam penelitian ini membuktikan bahwa, dengan 

adanya kesempatan karyawan untuk mendapatkan promosi membuat karyawan 

merasa puas  sehingga menyebabkan kinerja mereka meningkat dan berpengaruh 

pada kinerja organisasi yang meningkat juga. 

 

4.7.3 Organizational Commitment 

Pada penelitian ini dapat diketahui bahwa di PT. Bank Panin Syariah pengaruh 

komitmen organisasi sangat diperhitungkan untuk berkembangnya suatu 

perusahaan. Berdasarkan nilai skor factor loading terendah yang diperoleh dari 

analisa penelitian bahwa OCM 1 membuktikan karyawan merasa mempunyai 

organisasi ini di Bank Panin Syariah. Maka hal ini dapat dilihat bagaimana keadaan 

seorang karyawan terhadap organisasinya di Bank Panin Syariah. Untuk dapat 

meningkatkannya dapat dengan memahami organisasi secara keseluruhan sehingga 

setiap karyawan diwajibkan memahami seluk-beluk terhadap organisasi PT.Bank 

Panin Syariah Dari mulai arah, tujuan, nilai, sistem, serta manfaatnya. Sedangkan 

berdasarkan nilai skor factor loading tertinggi yang diperoleh dari analisa penelitian 

bahwa OCM 2 membuktikan bahwa karyawan merasa ada emosional yang melekat 

Pengaruh Job Satisfaction,..., Yourdy Prasadama, Ma.-IBS, 2016



  

 

 

pada organisasi di PT. Bank Panin Syariah sehingga hal ini mampu untuk mencapai 

Organizational Performance. Hasil dalam penelitian ini membuktikan bahwa, 

sikap emosional setiap karyawan menghasilkan dorongan-dorongan dan suasana 

perasaan yang kuat terhadap organisasinya. Hal ini dapat memicu perubahan- 

perubahan karyawan salah satunya adalah tingkah laku.  Jika karyawan memiliki 

emosi yang negatif maka akan memberi dampak pada pekerjaannya sehingga 

mempengaruhi kinerja yang menurun pada organisasi. Begitu pula sebaliknya, 

apabila karyawan memiliki emosi yang positif maka akan mempengaruhi 

kinerjanya yang akan meningkat pada organis 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan mengenai hubungan job 

sastisfaction, organizational culture dan organizational commitment terhadap 

organizational perfomance pada karyawan atau pegawai pada PT. Bank Panin 

Syariah, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: 

1. Berdasarkan dari hasil analisis tersebut maka dapat disimpulkan bahwa 

variabel job satisfaction memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap 

organizational perfomance.  

2. Berdasarkan dari hasil analisis tersebut maka dapat disimpulkjan bahwa 

variabel organizational culture memiliki pengaruh positif yang signifikan 

terhadap organizational performance. 

3. Berdasarkan dari hasil analisis tersebut maka dapat disimpulkan bahwa 

variabel organizational commitment memiliki pengaruh positif yang 

signifikan terhadap organizational performance. 

 

5.2 Saran 

Terkait pada hasil analisis yang menyatakan job satisfaction, organizational 

culture, dan organizational commitment memberikan pengaruh yang positif 

signifikan terhadap organizational perfomance maka peneliti memberikan 

beberapa saran, yaitu: 
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Bagi PT. Bank Panin Syariah: 

1. Sistem reward yang terdiri dari instrinsic reward & ekstrinsic reward dan 

juga punishment yang berada di PT. Bank Panin Syariah juga sebaiknya 

ditinjau kembali untuk melihat sejauh mana sistem tersebut sudah 

diterapkan oleh perusahaan mulai dari melihat keadaan kompensasi 

finansial dan kompensasi non finansial. Apabila terdapat kekurangan di 

dalam sistem tersebut sebaiknya perusahaan harus segera memperbaikinya 

agar kedepannya sistem yang sudah diterapkan dapat berjalan dengan baik. 

2. Untuk peningkatkan rasa memiliki terhadap organisasi yang dimiliki oleh 

karyawan PT. Bank Panin Syariah dapat dilakukan dengan cara 

menekankan pada setiap karyawan sangat lah penting bagi organisasi. 

Kehadiran, hasil pemikiran, dan tenaga dari setiap karyawan yang bekerja 

sangat lah berarti bagi sebuah organisasi. Lalu bisa juga dilakukan dengan 

meningkatkan kemampuan karyawan seperti memberi tantangan kerja agar 

dapat mengembangkan keterampilan baru. 

Bagi penelitian selanjutnya: 

1. Untuk penelitian selanjutnya diharapkkan dapat memperluas mengenai 

kajian dan penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian ini. 

2. Dalam penelitian selanjutnya peneliti mengharapkan dapat mengidentifikasi 

faktor-faktor lain yang mempengaruhi organizational perfomance. 

Misalnya, apakah ada variabel lain yang mempengaruhi organizational 

perfomance yang tidak diungkap dalam penelitian ini dan atau bagaimana 

cara yang dilakukan perusahaan untuk meningkatkan organizational 

perfomance. 
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LAMPIRAN 

 

Lampiran 1 : Hasil Uji Validitas dan Realibilitas (pre-test) 

1. Validitas Job Satisfaction 
 

KMO and Bartlett's Test 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. .744 

Bartlett's Test of Sphericity 

Approx. Chi-Square 48.665 

df 6 

Sig. .000 

 
 

Anti-image Matrices 
 JS1 JS2 JS3 JS4 

Anti-image Covariance 

JS1 .466 .055 -.157 -.231 

JS2 .055 .534 -.223 -.157 

JS3 -.157 -.223 .462 -.052 

JS4 -.231 -.157 -.052 .425 

Anti-image Correlation 

JS1 .718a .111 -.340 -.520 

JS2 .111 .738a -.449 -.329 

JS3 -.340 -.449 .770a -.117 

JS4 -.520 -.329 -.117 .747a 

a. Measures of Sampling Adequacy(MSA) 

 
 

Component Matrixa 
 Component 

1 

JS1 .818 

JS2 .785 

JS3 .852 

JS4 .864 

Extraction Method: 

Principal Component 

Analysis. 

a. 1 components 

extracted. 
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2. Validitas Organizational Culture 

 
 

KMO and Bartlett's Test 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. .748 

Bartlett's Test of Sphericity 

Approx. Chi-Square 129.479 

df 15 

Sig. .000 

 
 

Anti-image Matrices 
 OCL1 OCL2 OCL3 OCL4 OCL5 OCL6 

Anti-image Covariance 

OCL1 .362 .072 -.087 -.134 .040 -.066 

OCL2 .072 .397 -.074 -.110 .100 -.169 

OCL3 -.087 -.074 .360 -.047 -.082 .061 

OCL4 -.134 -.110 -.047 .194 -.086 .053 

OCL5 .040 .100 -.082 -.086 .160 -.131 

OCL6 -.066 -.169 .061 .053 -.131 .203 

Anti-image Correlation 

OCL1 .820a .190 -.241 -.504 .167 -.245 

OCL2 .190 .683a -.196 -.395 .394 -.595 

OCL3 -.241 -.196 .875a -.179 -.342 .227 

OCL4 -.504 -.395 -.179 .775a -.486 .270 

OCL5 .167 .394 -.342 -.486 .701a -.727 

OCL6 -.245 -.595 .227 .270 -.727 .672a 

a. Measures of Sampling Adequacy(MSA) 

 
 

Component Matrixa 
 Component 

1 

OCL1 .815 

OCL2 .740 

OCL3 .831 

OCL4 .912 

OCL5 .897 

OCL6 .845 
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Extraction Method: 

Principal Component 

Analysis. 

a. 1 components 

extracted. 

 

 
3. Validitas Organizational Commitment 

 
KMO and Bartlett's Test 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. .770 

Bartlett's Test of Sphericity 

Approx. Chi-Square 87.354 

df 3 

Sig. .000 

 
 

Anti-image Matrices 
 OCM1 OCM2 OCM3 

Anti-image Covariance 

OCM1 .147 -.084 -.096 

OCM2 -.084 .210 -.059 

OCM3 -.096 -.059 .173 

Anti-image Correlation 

OCM1 .727a -.478 -.604 

OCM2 -.478 .822a -.308 

OCM3 -.604 -.308 .770a 

a. Measures of Sampling Adequacy(MSA) 

 
 

Component Matrixa 
 Component 

1 

OCM1 .966 

OCM2 .949 

OCM3 .958 

Extraction Method: 

Principal Component 

Analysis. 

a. 1 components 

extracted. 
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4. Validitas Organizational Perfomance 

 
 

KMO and Bartlett's Test 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. .754 

Bartlett's Test of Sphericity 

Approx. Chi-Square 66.719 

df 3 

Sig. .000 

 
 

Anti-image Matrices 
 OP1 OP2 OP3 

Anti-image Covariance 

OP1 .235 -.086 -.143 

OP2 -.086 .330 -.106 

OP3 -.143 -.106 .219 

Anti-image Correlation 

OP1 .732a -.307 -.631 

OP2 -.307 .833a -.394 

OP3 -.631 -.394 .713a 

a. Measures of Sampling Adequacy(MSA) 

 
 

Component Matrixa 
 Component 

1 

OP1 .942 

OP2 .917 

OP3 .948 

Extraction Method: 

Principal Component 

Analysis. 

a. 1 components 

extracted. 
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1. Reliability Job satisfaction 

 
 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha 

N of Items 

.926 3 

 

 
2. Reliability Organizational Culture 

 
Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha 

N of Items 

.842 4 

 

3. Reliability Organizational Commitment 
 

 
Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha 

N of Items 

.917 6 
 

4. Reliability Organizational Perfomance 
 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha 

N of Items 

.926 3 
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Lampiran 2 : Path Diagram Measurement Model 
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Lampiran 3 : Path Diagram Structural Model 
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Lampiran 4 : Model Fit Summary 
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Lampiran 5 : Estimate - Regression Weight 
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Lampiran 6 : Kuesioner Pertanyaan 

Pengaruh Job satisfaction, Organizational Culture, dan Organizational 
Commitment terhadap Organizational Perfomance. 

Responden yang terhormat saya adalah Yourdy Prasadama mahasiswa Sekolah 
Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia Banking School jurusan Manajemen Sumber Daya 
Manusia. Saat ini saya sedang melakukan penelitian tentang "Pengaruh Job 
satisfaction, Organizational Culture, dan Organizational Commitment terhadap 
Organizational Perfomance pada PT. Bank Panin Syariah", untuk itu saya mohon 
kesediaan anda membantu saya untuk meluangkan waktu mengisi kuesioner ini. Ini 
bersifat anonim dimana hanya digunakan untuk penghimpunan data skripsi saya. 
Oleh karena itu, saya meminta anda menjawab seobjektif mungkin. Atas perhatian 
dan bantuannya, saya ucapkan terima kasih.  

Jika ada pertanyaan yang membingungkan, silahkan menghubungi melalui e-mail 
yourdyprasadama@gmail.com 

 
Apakah anda pekerja tetap pada PT. Bank Panin Syariah?  

o  Ya 

o  Tidak 

Apakah anda mendapat pelatihan dari PT. Bank Panin Syariah?  

o  Ya 

o  Tidak 

 
Profil Responden 
Jenis Kelamin * 

o  A. Laki-Laki 

o  B. Perempuan 
Berapa lama anda bekerja pada PT. Bank Panin Syariah  

o  A. Lebih dari 1 Tahun 

o  B. Kurang dari 1 Tahun 
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Quesioner Penelitian 
A. Job Satisfaction 

 

 Saya sangat nyaman dalam bekerja di Bank Panin Syariah 

 1 2 3 4 5 6 7  

sangat tidak setuju        sangat setuju 

 

 

 

Saya merasa puas dengan kondisi pekerjaan Bank Panin Syariah 

 1 2 3 4 5 6 7  

sangat tidak setuju        sangat setuju 

Saya puas dengan pengakuan sebagai karyawan, sehingga saya bisa 
bekerja lebih baik 

 1 2 3 4 5 6 7  

sangat tidak setuju        sangat setuju 

dengan adanya kesempatan promosi di bank panin syariah membuat saya 
merasa puas 

 1 2 3 4 5 6 7  

sangat tidak setuju        sangat setuju 

 

Organizational Culture 
Anggota organisasi dapat dijadikan bahan pertimbangan dalam 
pengambilan keputusan  
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1 2 3 4 5 6 7  

Sangat tidak setuju        Sangat setuju 

Anggota organisasi mendapat reward dan punishment  

 1 2 3 4 5 6 7  

Sangat tidak setuju        Sangat setuju 

Anggota organisasi memiliki target dan tujuan yang jelas  

 1 2 3 4 5 6 7  

Sangat tidak setuju        Sangat setuju 

 

 

 

Anggota organisasi memiliki sistem yang komprehensif dan 
beraturan  

 1 2 3 4 5 6 7  

Sangat tidak setuju        Sangat setuju 

Anggota organisasi memiliki disiplin yang ketat saat bekerja  

 1 2 3 4 5 6 7  

Sangat tidak setuju        Sangat setuju 

 

Anggota organisasi menunjukan tanggung jawab sosial  

 1 2 3 4 5 6 7  
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Sangat tidak setuju        Sangat setuju 

 
Organizational Commitment 
Saya merasa memiliki dan mempunyai dari organisasi ini.  

 1 2 3 4 5 6 7  

Sangat tidak setuju        Sangat setuju 

Saya memiliki rasa emosional yang melekat pada organisasi ini.  

 1 2 3 4 5 6 7  

Sangat tidak setuju        Sangat setuju 

Saya merasa bahwa saya bagian dari keluarga di organisasi ini.  

 1 2 3 4 5 6 7  

Sangat tidak setuju        Sangat setuju 

 
 
 
Organizational Perfomance 
Selama ini perusahaan saya berjalan sesuai dengan visi dan misinya.  

 1 2 3 4 5 6 7  

Sangat tidak setuju        Sangat setuju 

selama ini perusahaan saya dapat memberikan manfaat terbaik 
kepada semua pihak yang berkepentingan.  

 1 2 3 4 5 6 7  
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Sangat tidak setuju        Sangat setuju 

selama ini perusahaan saya dapat mencapai tujuan – tujuan 
organisasi.  

 1 2 3 4 5 6 7  

Sangat tidak setuju        Sangat setuju 
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