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ABSTRACT 

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 
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Organizational Perfomance, Organziational Culture memiliki 

pengaruh positif yang signifikan terhadap Organizational 

Perfomance, dan Organziational Commitment memiliki pengaruh 

positif yang signifikan terhadap Organizational Perfomance 

I. Pendahuluan 

1.1 Latar belakang masalah 

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. 

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. 
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1.2 Pembatasan Masalah 

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 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 
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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.   

1.3 Perumusan Masalah 

 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 Tujuan Masalah 

Berdasarkan dari rumusan masalah tersebut maka penulis memiliki 

maksud dan tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 
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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 

3. Mengetahui dan menganalisis pengaruh positif yang signifikan 

dimiliki dari organizational commitment terhadap 

organizational perfomance pada PT. Bank Panin Syariah 

II. Landasan Teori 

2.1 Tinjauan Pustaka 

2.1.1.   Job Satisfaction 

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. 

2.1.2. Organizational 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. 

2.1.3. Organizational 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.  
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2.1.4 Organizational Perfomance 

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.  

2.2 Rerangka Konseptual 

2.2.1  Pengaruh antara Job Satisfaction dengan Organizational 

Perfomance 

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). 

Ha1:  Job Satisfaction memiliki pengaruh positif yang signifikan 

terhadap Organizational Perfomance 

2.2.2 Pengaruh antara Organizational Culture dan 

Organizational Perfomance 

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 
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dampak yang kuat dan lebih besar pencapaian kerja organisasi. 

Budaya perusahaan dapat memiliki dampak yang signifikan 

terhadap kinerja ekonomi perusahaan dalam jangka panjang. 

Ha2: Organizational Culture memiliki pengaruh positif yang 

signifikan terhadap Organizational Perfomance 

2.2.3 Pengaruh antara Organization Commitment dan 

Organization Perfomance 

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). 

Ha3: Organizational Commitment memiliki pengaruh positif yang 

signifikan terhadap Organizational Perfomance 

2.3 Model Penelitian 

 

III. Metodologi Penelitian 

3.1 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-
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prinsip syariah. Bank Panin Syariah mendapatkan izin operasi 

syariah dari Bank Indonesia berdasarkan Keputusan 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. 

3.2 Desain Penelitian 

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. 

3.3 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 

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



9 | P a g e  
 

peneliti merupakan karyawan tetap yang sudah menjalani masa 

pelatihan di PT. Bank Panin Syariah dengan memiliki masa kerja 

selama lebih dari setahun. 

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 sebagai 

Interval 

1-7 
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Variabel Definisi Alat Ukur 
Skala 

Pengukuran 

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 

(Yafang Tsai, 2010). 

Interval 

1-7 

Organizational 

Commitment 

Komitmen 

organisasi 

didefinisikan 

sebagai ukuran 

kekuatan 

identifikasi 

karyawan dengan 

tujuan dan nilai-

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 

Interval 

1-7 
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Variabel Definisi Alat Ukur 
Skala 

Pengukuran 

nilai organisasi dan 

terlibat di 

dalamnya  

(Mc Neese-Smith, 

1996). 

organisasi ini (Ugboro, 

2006).  

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 

 

 

IV. Analisis dan Pembahasan 

4.1 Profil Responden 

seluruh responden yang berjumlah 96 adalah 62.5%  berjenis 

kelamin laki-laki dan 37.5% perempuan, maka ini sesuai dengan 

responden yang dituju oleh peneliti dalam penelitian ini.  

Hasil Analisis Data 

Hasil validitas dan reliabilitas menunjukkan bahwa seluruh 

variabel memenuhi kriteria yang ditentukan (Loading factor lebih 

dari ≥ 0,50 dan hampir mencapai ≥ 0,70; AVE ≥ 0,50; Composite 

Reliability ≥ 0,70).  Hasil dari model keseluruhan bahwa 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 parameter 

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



12 | P a g e  
 

menunjukkan hasil tidak sesuai dengan hipotesis dan tingkat 

signifikansi p > 0.05 maka hipotesis yang diajukan berarti tidak 

didukung data. Hasil menunjukan bahwa 3 hipotesis memenuhi 

syarat nilai yang diinginkan sehingga mendukung data.  

Model Hasil Pembahasan 

 

 

 

 

4.2 Implikasi Manajerial 

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 
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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. 

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 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. 

Organizational Commitment 
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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 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 

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 
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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: 

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. 
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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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