
 

BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Pada bab ini akan diuraikan tentang hasil penelitian serta analisis yang merupakan 

jawaban responden terhadap pertanyaan-pertanyaan maupun pernyataan-pernyataan 

kuesioner. Hasil penelitian ini merupakan gambaran dari fenomena yang ingin diketahui 

oleh peneliti yang berkaitan dengan Pengaruh Budaya organisasi Terhadap Kinerja 

Karyawan pada PT.Bank Mandiri (persero) diarea Bandar Lampung. 

4.1 Gambaran Umum 

4.1.1 Sejarah Perusahaan 

 Bank Mandiri berdiri pada tanggal 2 Oktober 1998 sebagai bagian dari program 

restrukturisasi perbankan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Indonesia. Pada bulan Juli 

1999, empat bank milik Pemerintah yaitu Bank Bumi Daya, Bank Dagang Negara, Bank 

Ekspor Impor Indonesia dan Bank Pembangunan Indonesia, bergabung menjadi Bank 

Mandiri. Keempat Bank tersebut telah turut membentuk riwayat perkembangan 

perbankan di Indonesia dimana sejarahnya berawal pada lebih 

dari 140 tahun yang lalu.  

4.1.2 PT. Bank Mandiri area Bandar Lampung.   

Bank Mandiri area Bandar Lampung terdiri dari 13 kantor cabang, yang berkantor 

pusat di Jakarta dan berada di bawah pengawasan Bank Mandiri cabang jalan sudirman. 

Bank Mandiri di area Bandar Lampung juga memberikan pelayanan kepada nasabah 

yang meliputi segmen komersial, konsumen, usaha mikro serta korporasi. Bank Mandiri 

di area Bandar Lampung juga menawarkan jasa investmen banking dan perbankan 

syariah melalui Mandiri Sekuritas dan Bank Syariah Mandiri. 
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Bank Mandiri area Bandar lampung saat ini memperkerjakan total 340  karyawan 

dari 13 kantor cabang yang tersebar di Wilayah Bandar Lampung. 

Tabel 4.1 Kantor cabang, Jumlah karyawan Organik, dan karyawan Outsorce. 

Kantor Cabang 
Jumlah 

Karyawan 
Organik 

Jumlah 
Karyawan 
Outsouce 

Jumlah  
Karyawan 

Tiap 
cabang 

Bandar Lampung Malahayati 74 13 87 
Bandar Lampung Teluk betung 14 9 23 
Bandar Lampung Cut Meutia 14 10 24 
Bandar Lampung W.R Supratman 17 8 25 
Bandar Lampung Kota Bumi 22 8 30 
Bandar Lampung Metro 23 8 31 
Bandar Lampung Tanjung Karang Kartini 15 10 25 
Bandar Lampung Bambu Kuning 13 10 23 
Bandar Lampung Raden Intan 7 9 16 
Bandar Lampung Teungku Umar 6 10 16 
Bandar Lampung Pring Sewu 6 8 14 
Bandar Lampung Bandar Jaya 5 7 12 
Bandar Lampung Antasari 6 8 14 
Jumlah Total karyawan 222 118 340 

 

4.1.3 Visi dan Misi Perusahaan 

 Berdasarkan cita-cita yang ingin diwujudkan, maka disusunlah visi dan misi 

perusahaan sebagai berikut: 

Visi 

Bank terpercaya pilihan anda. 

Misi 

1. Mengutamakan kepentingan pasar. 
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2. Mengembangkan sumber daya manusia professional. 

3. Memberikan keuntungan yang maksimal bagi stakeholder. 

4. Melaksanakan manajemen terbuka. 

5. Peduli terhadap masyarakat dan lingkungan. 

Objektif  

 Turut melaksanakan dan menunjang kebijaksanaan dan program Pemerintah di 

bidang ekonomi dan pembangunan nasional pada umumnya, khususnya di bidang 

perbankan dengan menerapkan prinsip-prinsip Perseroan Terbatas.    

Strategy  

1. Menyelesaikan permasalahan kredit bermasalah (NPL) dan melakukan 

konsolidasi bisnis Corporate Banking 

2. Memperbaiki image perusahaan, meningkatkan penerapan Good Corporate 

Governance dan memperkuat kapabilitas 

3. Melanjutkan pengembangan bisnis pada seluruh segmen yang telah ditetapkan 

4. Meningkatkan efisiensi operasional 

5. Meningkatkan profesionalisme SDM melalui penerapan corporate values, 

performance culture, sales & risk culture 

Production  

1. Meningkatkan pertumbuhan kredit konsumsi yang lebih agresif dengan 

mengoptimalkan teknologi, metode scoring, pembentukan consumer loan 

processing center dan sales center (paying agent) serta pertumbuhan kredit 

komersial yang terfokus pada sektor-sektor yang berorientasi ekspor. 
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2. Menjaga dan meningkatkan kualitas serta produktivitas kredit-kredit korporasi 

dan menggali lebih optimal bisnis yang berorientasi menghasilkan fee based 

income (trade finance, forex transaction, cash management). 

3. Mengembangkan bisnis melalui kegiatan yang bernilai tambah melalui 

pengembangan produk dan pelayanan investment banking, islamic banking, 

bancassurance, mutual fund, trade finance, guna memberikan sinergi dan 

kelengkapan produk dan pelayanan perbankan umum sehingga dapat 

memperkuat struktur sumber penghasilan melalui peningkatan fee based 

income. 

Marketing  

1. Pengembangan program promosi yang terpadu terutama untuk pembentukan 

corporate image sebagai bank yang mampu melayani seluruh nasabah 

(universal bank).  

2. Program marketing yang konsisten, efisien dan efektif guna mendukung 

peluncuran produk baru, pengembangan fitur, perluasan jaringan, 

penyelenggaraan undian dan hadiah serta citra perusahaan secara menyeluruh. 

Technology  

1. Pengembangan sistem core banking yang baru dan terintegrasi mencakup 

branch & service system, bankwide customer information file, loan & loan 

collection, remittance system dan general ledger. 

2. Pengembangan sistem delivery channels di antaranya call center, internet 

banking, sms banking, cash management, corporate desktop banking dan 
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pemilihan middleware untuk menghubungkan delivery channel dengan core 

banking. 

3. Pengembangan sistem MIS yang didukung teknologi datawarehouse terkini 

diantaranya untuk kebutuhan internal reporting, regulatory reporting, 

marketing information dan risk management information. 

4. Peningkatan infrastruktur IT. 

Human Resource  

 Mengembangkan sumberdaya manusia dan pelatihan serta peningkatan 

penghayatan atas budaya kerja perusahaan. 

4.1.4 Struktur Organisasi Perusahaan 

 Struktur organisasi perusahaan merupakan alat yang penting bagi tercapainya 

tujuan perusahaan. Dengan adanya struktur ini diharapkan suatu pekerjaan yang ada 

dapat dikerjakan dengan baik dan berjalan lancar karena adanya pembagian tugas, 

wewenang, dan tanggung jawab yang jelas. 

 Ada pun struktur organisasi PT. Bank Mandiri (persero) dapat dilihat pada 

gambar berikut : 
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SPOKE MANAGER 

CSO 
HR & GA 
CLERK 

TELLER CSR / 
GREETER 

HEAD 
TELLER VERIVIKATOR 

Pegawai 
Outsource 

Office Boy Driver Security 

 Sumber : PT.Bank Mandiri (persero) (2008) 

Gambar 4.1 

Struktur Organisasi PT. Bank Mandiri (persero) Area Bandar Lampung. 

 Berdasarkan struktur organisasi tersebut akan diuraikan tugas dari masing-masing 

bagian yaitu sebagai berikut : 

1. Spoke Manager. 

a. Memimpin, mengelola, mengawasi dan mengembangkan kegiatan setra 

mendaya gunakan sarana organisasi cabang untuk mencapai tingkat serta volume 

operasional yang optimal, efektif, dan efisien sesuai dengan target yang telah 

ditentukan bersama antara Hub.Manager dengan Spoke Manager. 

b. Mewakili Direksi ke luar dan ke dalam organisasi yang berhubungan langsung 

dengan cabang spokenya. 

c. Mengusulkan kepada Direksi dalam hal penerimaan, pengangkatan, 

penempatan, pemberian penghargaan / hukuman, pemberhentian pegawai sesuai 

dengan pedoman dan ketentuan lainnya yang berlaku. 
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d. Menandatangani / mengesahkan nota jurnal atau pembukuan lainnya yang 

berhubungan dengan transaksi di spoke. 

e. Terlaksananya Service Standard sesuai standar yang telah ditentukan Bank 

Mandiri. 

f. Membina sumber daya manusia. 

g. Keamanan serta keutuhan aset spoke. 

f. Menjaga kerahasiaan password. 

2. Human Resources & General Clerk. 

 a. Melaksanakan kegiatan pendukung untuk Spoke, yang meliputi fungsi-fungsi : 

 Sumberdaya manusia, logistik, sekretariat, administrasi, dan keamanan. 

 b. Mengelola penggajian seluruh pegawai seluruh di Spoke. 

 c. Membuat perencanaan, pelatihan, dan pendidikan pegawai. 

 d. Menyiapkan penilaian pegawai setiap tahun untuk disampaikan kepada Spoke  

 Manager. 

 e. Menyiapkan kontrak untuk pegawai outsourse (pramubakti, driver, security) 

 dan sewa kendaraan dinas. 

 f. Mengadministrasikan hal-hal yang berkaitan dengan cuti pegawai. 

g. Menerima, mengadministrasikan, menyimpan, serta mengarsipkan dokumen 

penting dari bagian / unit lain. 

3.Verifikator 

a. Bertanggung jawab atas terlaksananya verivikasi transaksi-transaksi di Spoke 

sesuai dengan ketentuan dan Som yang telah ditetapkan. 
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b. Melapor kepada Spoke Manager dan melaksanakan berbagai kegiatan / tugas 

verivikasi, pelaporan, rekonsiliasi dan computer. 

c. Melaporkan dan memantau posisi likuiditas harian. 

d. Membuat, memproses dan mencetak laporan-laporan internal dan eksternal 

yang dibutuhkan oleh Spoke. 

e. Mengoperasikan, melaporkan, memelihara dan memperbaiki system kompoter 

serta perangkat pendukung lainnya sesuai kewenangan. 

h. Melaksanakan tugas-tugas khusus yang diberikan oleh Spoke Manager. 

i. Melakukan rekonsiliasi rekening antar Kantor Spoke dan kantor Pusat. 

j. Melakukan pengamanan data dengan membackup file-file yang diperlukan. 

k. Memonitor dan menanggulangi masalah kompoter. 

4. Customer Service Officer. 

a. Melaksanakan standar pelayanan di front office sesuai dengan standar yang 

ditentukan Bank Mandiri. 

b. Memberikan otorisasi dan verivikasi transaksi yang dilaksanakan Customer 

Service Representative. 

c. Melaksanakan fungsi pemasaran Customer Loan Bank Mandiri yakni 

Multiguna Mandiri, Graha Mandiri, Kendara Mandiri, Kredit Tanpa Agunan dan 

Mitra Karya. 

d.  Memberikan penjelasan kepada nasabah dan menyelesaikan keluhan nasabah 

e    Melaksanakan tugas-tugas administrasi Customer Service. 

f.  Menjamin pelayanan di Front Ofice dilaksanakan sesuai standar pelayanan 

yang ditentukan Bank Mandiri. 
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g.  Memastikan kebenaran membuat dan memasukkan data ke dalam komputer. 

e.  Menjaga nama baik dan reputasi Bank Mandiri. 

5. Head Teller 

 a. Mengkoordinasikan, mengarahkan dan mengawasi aktivitas Teller, dan 

memberikan persetujuan pembayaran untuk jumlah penarikan di atas wewenang 

teller serta menandatangani slip pemindahan kas untuk penyetoran/ pengambilan 

uang kas ke/ dari Vault/ Kluis/ Khasanah/ maupun ke dari cabang koordinator/ 

Hub/ Spoke lainnya. 

 b. mengelola kas dan surat-surat berharga. 

 c. Menjamin terlaksananya standar pelayanan Teller sesuai standar yang 

ditentukan Bank Mandiri. 

 d. Menjamin keamanan dan kerapihan ruang Vault/ Kluis/ Khasanah. 

 e.Meyakini kebenaran dalam memeriksa dan melegalisasi kegiatan kas 

 f. Memberikan persetujauan penarikan di atas wewenang Teller. 

 g. Menjamin ketersediaan uang tunai pada ATM yang berada di bawah kelolaan 

Spoke. 

 h. Menilai kondite Teller  

6. Customer Service Representative. 

a. Melaksanakan standar pelayanan di Front Office sesuai standar yang ditentukan 

Bank Mandiri. 

 b. Memberikan penjelasan kepada nasabah dan menagani keluhan nasabah. 

 c. Melaksanakan pelayanan rekening. 

 d. Melaksanakan tugas-tugas administrasi Customer Service. 
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 e. Meneruskan permohona nasabah ke CSO. 

 f. Melaksanakan tugas-tugas khusus yang diberikan CSO. 

 g. Mengadministrasikan, mengkode dan menginput data buku cek/ BG. 

 h. Melayani permintaan rekening Koran nasabah. 

 i. Melaksanakan kegiatan administrasi lainnya. 

7. Teller. 

 a. bertanggung jawab untuk menerima simpanan, mencairkan cek, dan 

memberikan jasa pelayanan perbankan lain kepada nasabah. 

 b. Melakukan pembayaran tunai kepada nasabah yang bertransaksi tunai di 

counter bank, dan melakukan posting di sistem komputer bank. 

 c. Menjadi gerbang awal pengamanan bank dalam mencegah peredaran uang dan 

warkat (cek/bilyet giro) palsu. 

 d. Menjalankan fungsi tag on dalam cross selling produk2 perbankan. 

e. Bertanggungjawab terhadap kesesuaian antara jumlah kas di sistem dengan kas 

di terminalnya. 

4.2 Gambaran Umum Responden. 

Tabel 4.2 

Distribusi Frekuensi Responden berdasarkan Pendidikan 

Pendidikan Jumlah Karyawan Persentase 

S1 49 71 % 

DIII 11 16 % 

SMA / Sederajat 9 13% 

Jumlah 69 100 % 
Sumber : Data primer diolah, 2008 
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 Dari tabel dapat diketahui bahwa berdasarkan tingkat pendidikan, 49 orang 

karyawan (71 %) memiliki gelar sarjana, 11 orang karyawan (16 %) berpendidikan DIII 

dan sebanyak 9 orang (13 %) berpendidikan SMA. Data tersebut menunjukkan bahwa 

sebagian besar karyawan dan karyawati yang bekerja pada PT. Bank Mandiri adalah 

angkatan kerja terdidik dibandingkan tenaga kerja tidak terdidik, mempunyai pendidikan 

minimal S1 adalah syarat untuk mempunyai jenjang karir yang lebih baik pada PT. Bank 

Mandiri. Sehingga mayoritas karyawan dan karyawati yang bekerja memiliki pendidikan 

S1. 

Tabel 4.3 

Distibusi Frekuensi Responden Berdasarkan Jenis Kelamin / Gender 

Jenis Kelamin Jumlah Karyawan Persentase 

Pria 40 57 % 

Wanita 29 43 % 

Jumlah 69 100 % 
Sumber : Data Primer diolah, 2008 

 Dari tabel dapat diketahui bahwa berdasarkan jenis kelamin, 40 orang karyawan 

(57 %) berjenis kelamin Pria, dan 29 orang (43 %) berjenis kelamin Wanita. Hal ini 

menunjukan bahwa, peluang laki-laki lebih besar dari pada perempuan untuk menjadi 

karyawan dan karyawati pada PT.Bank Mandiri (persero), oleh karena itu peluang 

perempuan untuk menduduki jabatan yang lebih tingi, lebih terbatas dibandingkan laki-

laki. 
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Tabel 4.4 

Distribusi Frekuensi Responden Berdasarkan Usia 

Interval Usia Jumlah Karyawan Persentase 

21 - 25 6 9 % 

26 - 36 32 46 % 

37 - 47 21 30 % 

48 - 54 10 15 % 

Jumlah 69 100 % 

Sumber : Data diolah, 2008 

 Dari tabel dapat diketahui bahwa berdasarkan usia, 6 orang (9 %) karyawan 

berusia antara 21 - 25 tahun, 32 orang (46 %) karyawan berusia antara 26 - 36 tahun, 21 

orang (30 %) karyawan berusia antara 37 - 47 tahun dan 10 orang (15 %) karyawan 

berusia antara 48 - 54. Karyawan dan karyawati yang bekerja pada PT.Bank Mandiri di 

dominasi oleh karyawan yang berusia masih relatif muda. Kemungkinan karyawan yang 

memiliki jabatan tinggi dari golongan usia tua, karena untuk menduduki jabatan 

structural jumlahnya sangat terbatas.  

4.3 Analisis Data 

4.3.1 Analisis Deskriptif Jawaban 

Pada penelitian ini membahas tentang faktor motivasi yang terdiri dari Trust (X1) 

Integrity (X2), Professionalism (X3), Customer Focus (X4), dan Excellence (X5) terhadap 

kinerja pegawai (Y). Sebelum membahas dan menganalisis hasil penelitian, berikut ini 

disajikan tabel distribusi frekuensi untuk setiap variabel.  

Keterangan: Dari semua tabel di bawah arti angka (skala) 5, 4, 3, 2, dan 1 adalah sebagai 

berikut: 

5        : Sangat Setuju 
4 : Setuju 
3    : Netral 
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2    : Tidak Setuju 
1    : Sangat Tidak Setuju 

 
Dengan kriteria penilaian untuk rata-rata tiap-tiap variabel sebagai berikut: 

 1        : Jelek 
 2        : Kurang 
 3        : Cukup 
 4        : Baik 
 5        : Sangat Baik  
 

A. Trust ( kepercayaan ) 

Tabel 4.5 Distribusi Skor Jawaban Responden Variabel X1 

Jawaban Responden 
5 4 3 2 1 

 
Item 

F  F%  F F% F F% F F% F F% 
mean 

X1.1 26 37.6 38 55 5 7.2 0 0.00 0 0.00 4,30 
X1.2 30 43.4 35 50.7 4 5.7 0 0.00 0 0.00 4,38 
X1.3 48 69.5 19 27.5 2 2.8 0 0.00 0 0.00 4,67 
X1.4 36 52.1 30 43.4 3 4.3 0 0.00 0 0.00 4,48 

Rt.X1 35 50.65 30.5 44.15 3.5 5 0 0.00 0 0.00 4,43 
 

Sumber : Data primer diolah,2008 

Variabel ini mengukur sejauhmana para karyawan memiliki sikap Saling 

menghargai dan Bekerja sama, jujur, tulus dan terbuka. Dari hasil penelitian yang sudah 

ditabulasikan didapatkan jawaban responden tentang variabel Trust (X1) dapat diketahui 

bahwa untuk item X1.1 rata-ratanya 4,30, untuk X1.2 rata-ratanya 4,38, untuk X1.3 rata-

ratanya 4,67, untuk X1.4 rata-ratanya 4,48 Kemudian dari data ini di atas diketahui 

variabel Trust (X1) rata-ratanya sebesar 4,43, artinya bahwa karyawan dan karyawati 

mengutamakan kejujuran dalam bertransaksi untuk memperoleh kepercayaan dari 

nasabah, posisi / kondisi baik. Maka dapat disimpulkan bahwa sebagian besar karyawan 

sangat setuju dengan budaya Trust / kepercayaan. 
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B. Integrity / integritas 

Tabel 4.6 Distribusi Skor Jawaban Responden Variabel X2 

Jawaban Responden 
5 4 3 2 1 

 
Item 

F  F%  F F% F F% F F% F F% 
mean 

X2.1 26 37.6 40 57.9 3 4.3 0 0.00 0 0.00 4,33 
X2.2 32 46.3 34 49.2 3 4.3 0 0.00 0 0.00 4,42 
X2.3 29 42.0 36 52.1 4 5.7 0 0.00 0 0.00 4,36 
X2.4 33 47.8 33 47.8 3 4.3 0 0.00 0 0.00 4,43 

Rt.X2 30 43.4 35.75 51.75 3.25 4.65 0 0.00 0 0.00 4,38 
Sumber : Data primer diolah, 2008 

Variabel ini mengukur disiplin dan konsisten, berpikir, berkata dan bertindak terpuji. Dari 

hasil penelitian yang sudah ditabulasikan didapatkan jawaban responden tentang variabel 

Integrity / integritas (X2) seperti pada tabel diatas. Dari pertanyaan pada variabel 

Integrity / integritas dapat diketahui bahwa untuk item X2.1 rata-ratanya 4,33, untuk X2.2 

rata-ratanya 4,42, untuk X2.3 rata-ratanya 4,36, untuk X2.4 rata-ratanya 4,43 Kemudian 

dari data ini di atas diketahui variabel Integrity (X2) rata-ratanya sebesar 4,43, artinya 

bahwa karyawan dan karyawati disiplin dan konsisten terhadap tugas dan pekerjaannya 

masing-masing, mengakui kelemahan dan kekurangan untuk kemudian diperbaiki secara 

terus menerus serta menjaukan diri dari perbuatan bohong dan menipu berada pada posisi 

/ kondisi baik. Maka dapat disimpulkan bahwa sebagian besar karyawan sangat setuju 

dan telah menjalankan budaya Integrity. 
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C. Professionalism / profesionalisme 

Tabel 4.7 Distribusi Skor Jawaban Responden Variabel X3 

Jawaban Responden 
5 4 3 2 1 

 
Item 

F  F%  F F% F F% F F% F F% 
mean 

X3.1 38 55.0 29 42.0 2 2.89 0 0.00 0 0.00 4,52 
X3.2 32 46.3 34 49.2 2 2.89 1 1.44 0 0.00 4,41 
X3.3 41 59.4 27 39.0 1 1.44 0 0.00 0 0.00 4,58 

Rt.X3 37 53.56 30 43.40 1.6 2.40 0.33 0.48 0 0.00 4,50 
Sumber : Data primer diolah, 2008 

Variabel ini mengukur sejauhmana karyawan bertanggung jawab dan memberikan 

solusi dan hasil terbaik dalam pekerjaan. Dari hasil penelitian yang sudah ditabulasikan 

didapatkan jawaban responden tentang variabel Professionalism / profesionalisme seperti 

pada tampilan tabel diatas, tidak ada karyawan yang menjawab sangat tidak setuju, 0.48 

% menjawab tidak setuju, 2.40 % menjawab netral, 43.40 % menjawab setuju dan 53.56 

% karyawan menyatakan sangat setuju, dan untuk rata-rata dapat diketahui bahwa untuk 

item X3.1 rata-ratanya 4,52, untuk X3.2 rata-ratanya 4,41, untuk X3.3 rata-ratanya 4,50, 

Kemudian dari data ini di atas diketahui variabel Professionalism (X3) rata-ratanya 

sebesar 4,50 Maka dapat disimpulkan bahwa sebagian besar karyawan mengerti, 

memahami, dan menghayati secara mendalam segala hal yang menjadi tugas dan 

kewajiban berdasarkan hasil jawaban di atas maka dapat di simpulkan bahwa sebagian 

besar karyawan telah menanamkan dan menjalankan budaya Professionalism / 

profesionalisme dengan baik. 

 

 

 

 67



 

D. Customer focus / focus kepada pelanggan. 

Tabel 4.8 Distribusi Skor Jawaban Responden Variabel X4 

Jawaban Responden 
5 4 3 2 1 

 
Item 

F  F%  F F% F F% F F% F F% 
mean 

X4.1 38 55.07 30 43.47 1 1.44 0 0.00 0 0.00 4,54 
X4.2 30 43.47 36 52.17 3 4.34 0 0.00 0 0.00 4,39 
X4.3 32 46.37 35 50.72 2 2.89 0 0.00 0 0.00 4,43 

Rt.X4 33.33 48.30 33.66 48.78 2 2.89 0 0.00 0 0.00 4,45 
Sumber : Data primer diolah, 2008 

Variabel ini mengukur sejauhmana karyawan Inovatif, Proaktif dan Cepat 

Tanggap, mengutamakan pelayanan dan kepuasan pelanggan. Dari hasil penelitian yang 

sudah ditabulasikan didapatkan jawaban responden tentang variabel Customer focus / 

focus kepada pelanggan seperti pada tampilan tabel diatas, tidak ada karyawan yang 

menjawab sangat tidak setuju dan tidak setuju, 2.89 % menjawab netral, 48.78 % 

menjawab setuju dan 48.30 % karyawan menyatakan sangat setuju, dan untuk rata-rata 

dapat diketahui bahwa untuk item X4.1 rata-ratanya 4,54, untuk X4.2 rata-ratanya 4,39, 

untuk X4.3 rata-ratanya 4,43, Kemudian dari data ini di atas diketahui variabel Customer 

focus (X4) rata-ratanya sebesar 4,45 Maka dapat disimpulkan sebagian besar karyawan 

telah menganggap bahwa Kepuasan customer merupakan hal penting bagi pertumbuhan 

perusahaan, Kualitas pelayanan yang lebih baik inilah yang kemudian akan berkontribusi 

pada tingkat kepuasan pelanggan. 
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E. Excellence / kesempurnaan 

Tabel 4.9 Distribusi Skor Jawaban Responden Variabel X5 

Jawaban Responden 
5 4 3 2 1 

 
Item 

F  F%  F F% F F% F F% F F% 
Mean 

X5.1 31 44.92 35 50.72 3 4.34 0 0.00 0 0.00 4,41 
X5.2 35 50.72 32 46.37 1 1.44 1 1.44 0 0.00 4,46 
X5.3 27 39.13 39 56.52 3 4.34 0 0.00 0 0.00 4,35 

Rt.X5 31 44.92 35.33 51.20 2.33 3.37 0.33 0.48 0 0.00 4,40 
Sumber : Data primer diolah, 2008 

Variabel ini mengukur sejauhmana karyawan berorientasi pada nilai tambah dan 

perbaikan terus menerus, peduli lingkungan. Dari hasil penelitian yang sudah 

ditabulasikan didapatkan jawaban responden tentang variabel Excellence / kesempurnaan 

seperti pada tampilan tabel diatas, tidak ada karyawan yang menjawab sangat tidak setuju 

0.48 % menjawab tidak setuju, 3.37 % menjawab netral, 51.20 % menjawab setuju dan 

44.92 % karyawan menyatakan sangat setuju, dan untuk rata-rata dapat diketahui bahwa 

untuk item X5.1 rata-ratanya 4,41, untuk X5.2 rata-ratanya 4,46, untuk X5.3 rata-ratanya 

4,35, Kemudian dari data ini di atas diketahui variabel Excellence / kesempurnaan (X5) 

rata-ratanya sebesar 4,40 Maka dapat disimpulkan sebagian besar karyawan telah 

memahami budaya Excellence dengan baik dengan mengadakan evaluasi terus menerus 

sehingga tercapai pelayanan yang lebih baik dan melakukan perbaikan secara terus 

menerus demi menghasilkan kinerja yang lebih baik 
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F. Kinerja Karyawan 

Tabel 4.10 Distribusi Skor Jawaban Responden Kinerja Karyawan 

Jawaban Responden 
5 4 3 2 1 

 
Item 

F  F%  F F% F F% F F% F F% 
Mean 

Y1.1 39 56.52 28 40.57 2 2.89 0 0.00 0 0.00 4,54 
Y1.2 43 62.31 24 34.78 2 2.89 0 0.00 0 0.00 4,59 
Y2.1 30 43.47 33 47.82 6 8.69 0 0.00 0 0.00 4,35 
Y2.2 35 50.72 31 44.92 3 4.34 0 0.00 0 0.00 4,46 
Y2.3 31 44.92 30 43.47 7 10.14 1 1.44 0 0.00 4,32 
Y3.1 31 44.92 34 49.27 4 5.79 0 0.00 0 0.00 4,39 
Y3.2 26 37.68 39 56.52 4 5.79 0 0.00 0 0.00 4,32 
Y3.3 32 46.37 33 47.82 4 5.79 0 0.00 0 0.00 4,41 
Rt.Y 33.37 48.36 31.5 45.64 4 5.79 0.12 0.18 0 0.00 4,42 
Sumber : Data primer diolah,2008 

 Variabel ini untuk mengetahui kinerja karyawan yang meliputi kualitas kerja, 

waktu dalam bekerja, dan kerjasama dengan teman. 

 Dari hasil penelitian yang sudah ditabulasikan didapatkan jawaban responden 

tentang kinerja karyawan seperti pada tabel diatas, dapat disimpulkan secara keseluruhan 

bahwa sebanyak 48.36 % karyawan menyatakan sangat setuju, 45.64 % karyawan 

menyatakan setuju, 5.79 % karyawan netral dan 0.18 % karyawan menyatakan tidak 

setuju, dan untuk rata-ratanya dapat diketahui bahwa untuk item Y1.1 rata-ratanya 4,54, 

untuk Y1.2 rata-ratanya 4,59, untuk Y2.1 rata-ratanya 4,35, untuk Y2.2 rata-ratanya 4,46, 

untuk Y2.3 rata-ratanya 4,32, untuk Y3.1 rata-ratanya 4,39, untuk Y3.2 rata-ratanya 4,32, 

untuk Y3.3 rata-ratanya 4,41  Kemudian dari data ini di atas diketahui variabel Kinerja 

Karyawan (Y) adalah 4,42 Dari data tersebut dapat disimpulkan kinerja karyawan baik 

namun perlu ditingkatkan dari yang sudah ada agar kinerja karyawan menjadi lebih baik, 

karena kinerja yang baik merupakan langka untuk tercapainya tujuan organisasi, sehingga 

perlu diupayakan usaha untuk meningkatkan kinerja. 
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4.4 UJI VALIDITAS 

 Menurut Arikunto (2006:168) validitas adalah suatu ukuran yang menunjukkan 

tingkat-tingkat kevalidan suatu instrumen. Hasil uji validitas dinyatakan valid jika  

rhitung > rtabel dengan taraf signifikansi 5%. Adapun nilai rtabel untuk n-k-1 = 63 dengan 

taraf signifikansi 5% adalah 0,244. 

 Adapun hasil uji validitas untuk masing-masing item variabel dalam penelitian ini 

dapat dilihat pada tabel 4.11 berikut ini: 

Tabel 4.11 
Hasil Uji Validitas 

Validitas 
Item Variabel Pearson Korelasi 

(r) Sig 
Keterangan 

X1.1 
X1.2 
X1.3 
X1.4

0,822 
0,892 
0,743 
0,807 

0,00 
0,00 
0,00 
0,00 

Valid 
Valid 
Valid 
Valid 

X2.1
X2.2
X2.3 
X2.4

0,852 
0,833 
0,829 
0,756 

0,00 
0,00 
0,00 
0,00 

Valid 
Valid 
Valid 
Valid 

X3.1
X3.2
X3.3

0,810 
0,828 
0,736 

0,00 
0,00 
0,00 

Valid 
Valid 
Valid 

X4.1
X4.2
X4.3

0,730 
0,858 
0,846 

0,00 
0,00 
0,00 

Valid 
Valid 
Valid 

X5.1 
X5.2 
X5.3 

0,840 
0,849 
0,803 

0,00 
0,00 
0,00 

Valid 
Valid 
Valid 

Y1.1
Y1.2 
Y2.1 
Y2.2 
Y2.3 
Y3.1 
Y3.2 
Y3.3

0,627 
0,630 
0,806 
0,744 
0,413 
0,684 
0,655 
0,639 

0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 

Valid 
Valid 
Valid 
Valid 
Valid 
Valid 
Valid 
Valid 

Sumber: data primer yang diolah, 2008 
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 Dari hasil uji validitas pada tabel 4.11 di atas menunjukkan bahwa seluruh item 

variabel yang digunakan adalah valid, yaitu dimana untuk masing-masing item variabel 

mempunyai rhitung > rtabel dan taraf signifikansi < 0,05. 

4.5 Uji Reliabilitas 

 Menurut Arikunto (2006:178) reliabilitas menunjuk pada suatu pengertian bahwa 

sesuatu instrumen cukup dapat dipercaya untuk digunakan sebagai alat pengumpul data 

karena instrumen tersebut sudah baik. Pengujian reliabilitas dilakukan dengan 

menggunakan korelasi Alpha. Menurut Singgih Santoso (2000:280) jika r Alpha > r tabel, 

maka butir atau variabel tersebut reliabel.  

Tabel 4.12 
Hasil Uji Reliabilitas 

Reliabilitas Alpha Cronbach Variabel Jumlah Item Koefisien Keterangan 

X1 4 0,833 Reliabel 
X2 4 0,834 Reliabel 
X3 3 0,691 Reliabel 
X4 3 0,741 Reliabel 
X5 3 0,775 Reliabel 
Y 8 0,805 Reliabel 

Sumber: data primer yang diolah, 2008 

Dari hasil uji reliabilitas pada tabel 4.12 di atas menunjukkan bahwa seluruh item 

variabel yang digunakan adalah reliabel, yaitu dimana untuk masing-masing item 

variabel mempunyai nilai koefisien r Alpha > r tabel. Artinya bahwa alat ukur ini mampu 

menghasilkan data yang dapat dipercaya. 

4.6 Hasil Uji Asumsi Klasik 

Persyaratan yang diperlukan dalam melakukan analisis regresi adalah 

terpenuhinya asumsi klasik. Pada penelitian ini, sebelum dilakukan analisis regreasi 

berganda, terlebih dahulu dilakukan uji asumsi klasik untuk mengetahui apakah data yang 
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diperoleh dapat dianalisis dengan menggunakan regresi atau tidak. Proses uji prasyarat 

pada penelitian ini antara lain: 

4.6.1 Uji Normalitas 

Uji normalitas dilakukan untuk mengetahui apakah dalam sebuah model regresi, 

variabel bebas dan variabel terikat atau keduanya mempunyai distribusi normal atau 

tidak. Model yang baik adalah mempunyai distribusi data normal atau mendekati normal. 

Pada penelitian ini, pengujian normalitas dilakukan dengan menggunakan 

program Statistical Package for the Social Science (SPSS). Sedangkan hasil pengujian 

normalitas dapat dilihat pada gambar  4.2 berikut: 

Gambar 4.2 Hasil Uji Normalitas 
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Sumber: Output SPSS, 2008 

Pada gambar 4.2 terlihat titik-titik menyebar di sekitar garis diagonal dari 

arah kiri bawah menuju kanan atas, sehingga memenuhi asumsi normalitas. 

Kemudian dengan histogram pada gambar 4.3 menunjukkan kurva normal. 

Dengan hasil uji normalitas tersebut dapat diketahui bahwa distribusi mendekati distribusi 

normal, maka model regresi memenuhi asumsi normalitas 
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Gambar 4.3 Histogram Pada Uji Normalitas 
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Sumber : output SPSS,2008 

Pada prinsipnya normalitas dapat dideteksi dengan melihat penyebaran data 

(titik) pada sumbu diagonal dari grafik atau dengan melihat histogram dari 

residualnya. Dasar pengambilan keputusan : 

- Jika data menyebar disekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal atau 

grafik histogramnya menunjukan pola distribusi normal, maka model regresi 

memenuhi asumsi normalitas. 

- Jika data menyebar jauh dari diagonal dan / atau tidak mengikuti arah garis diagonal 

atau grafik histogram tidak menunjukan pola distribusi normal, maka model regresi 

tidak memenuhi asumsi normalitas. 

4.6.2 Uji Heteroskedastisitas 

Pengujian heteroskedastisitas dimaksudkan untuk mengetahui terjadinya 

ketidaksamaan varians residual dari suatu pengamatan ke pengamatan lain. 
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Pada penelitian ini, pengujian heteroskedastisitas dilakukan dengan menggunakan 

program Statistical Package for the Social Science (SPSS) Sedangkan hasil pengujian 

heteroskedastisitas dapat dilihat pada gambar  berikut: 

 

                          Gambar 4.4 
                         Output Pengujian Heteroskedastisitas 
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Sumber : Output SPSS,2008 

Gambar  memperlihatkan bahwa distribusi dari titik-titik data menyebar secara 

acak dan tidak membentuk suatu pola tertentu. Dengan demikian data dinyatakan bebas 

dari gejala heteroskedastisitas. 

4.6.3 Uji Multikolinearitas 

Metode yang digunakan untuk menguji adanya multikolinearitas adalah dengan 

membandingkan Tolerance dan Variance Inflation Factor (VIF). Jika nilai Variance 

Inflation Factor (VIF) tidak lebih dari 10 dan nilai Tolerance tidak kurang dari 0,1 maka 

dapat dikatakan data terbebas dari multikolinearitas. Melalui pengujian multikolinearitas 
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dengan menggunakan program Statistical Package for the Social Science (SPSS) maka 

diperoleh hasil seperti yang terlihat pada tabel  berikut: 

Tabel 4.13 
Output Pengujian Multikolinearitas 

 
Unstandardized 

Coefficients 
Standardized 
Coefficients Collinearity Statistics 

Model   B Std. Error Beta t Sig. Tolerance VIF 
(Constant) 10.097 3.355  3.010 .004    
X1 .423 .188 .257 2.250 .028 .521 1.919
X2 -.033 .174 -.020 -.192 .848 .613 1.632
X3 .058 .241 .025 .241 .811 .619 1.616
X4 .166 .216 .072 .771 .444 .776 1.288

1 

X5 1.159 .241 .541 4.819 .000 .540 1.853
Sumber : output SPSS,2008 

Berdasarkan hasil pengujian multikolinearitas dapat diketahui bahwa tidak ada 

nilai tolerance yang kurang dari 0,1 dan tidak ada VIF yang melebihi 10. Dengan 

demikian dapat dinyatakan model yang diajukan terbebas dari gejala multikoliniearitas. 

4.7 Analisis Regresi Linear Berganda. 

 Analisis regresi linear berganda ini merupakan model statistik yang digunakan 

untuk mengukur seberapa besar pengaruh beberapa variabel bebas terhadap variabel 

terikat. Dari perhitungan menggunakan SPSS didapat model regresi linear berganda 

sebagai berikut : 
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Tabel 4.14 Hasil Regresi Linear Berganda. 

Variabel Unstandardized 
Coefficients Beta 

Std 
error 

Standardized
Coefficients 

Beta 
t hitung sig. 

X1 0.423 0.188 0.257 2.250 0.028 
X2 - 0.033 0.147 - 0.020 -0.192 0.848 
X3 0.058 0.241 0.025 0.241 0.811 
X4 0.166 0.216 0.072 0.771 0.444 
X5 1.159 0.241 0.541 4.819 0.000 

R    = 0.756    
R Square   = 0.572    
Adjusted R square   = 0.538    
F hitung   = 16.817 
F tabel  = 2.37   
t tabel  = 1.99 

a.Dependen Variabel : Y 
Sumber : Data primer diolah, 2008  
Model regresinya adalah 

Y =  0 + 0.257  X1 – 0.020 X2 + 0.025  X3 + 0.072 X4 + 0.541 X5 

Nilai koefisien regresi dari masing-masing variabel di atas menunjukkan besarnya 

pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat. Semakin besar nilai pada koefisien 

variabel bebas (X), maka semakin besar pula pengaruhnya terhadap variabel terikat (Y). 

Jadi dari keterangan tersebut diketahui besarnya pengaruh (kontribusi) variabel bebas (X) 

terhadap variabel terikat (Y), yaitu untuk variabel Trust (X1) sebesar 0,257 untuk variabel 

Integrity (X2) sebesar -0,020 untuk variabel Professionalism (X3) sebesar 0,025 untuk 

variabel Customer Focus (X4) sebesar 0,072 dan untuk variabel Excellence  (X5) 

kontribusinya sebesar 0,538.  

Besarnya kontribusi seluruh variabel bebas terhadap variable terikat yang 

diterangkan dalam nilai Adjusted R Square menunjukkan nilai sebesar 0,538 atau 53 %. 

Artinya bahwa variabel kinerja karyawan  (Y) dijelaskan sebesar 53 % oleh variabel 

Trust (X1), variabel Integrity (X2), variabel Professionalism (X3), Customer Focus (X4), 

dan variabel Excellence(X5), sedangkan sisanya 47 % dijelaskan oleh variabel lain di luar 

 77



 

5 variabel bebas yang diteliti, misalnya seperti motivasi dari masing-masing pegawai, 

adanya diversitas Budaya Organisasi karyawan akibat perbedaan asal bank. 

 Untuk mengetahui keeratan hubungan antara variabel bebas dengan variabel 

terikat dapat ditunjukkan dengan nilai koefisien korelasi secara keseluruhan (Multiple R) 

sebesar 0.756 artinya bahwa hubungan antara keseluruhan variabel bebas terhadap 

variabel terikat sebanyak 75.6 %. Hubungan tersebut dapat dikategorikan sangat erat 

karena besarnya koefisien korelasi hampir mencapai 100 %. 

4.7.1 Uji Koefisien Determinasi 

Koefisien determinasi digunakan untuk mengukur besar sumbangan dari variabel 

bebas terhadap variabel terikat. Makin besar koefisien determinasi terkoreksi atau model 

regresi, maka model yang diperoleh akan semakin baik.  

Berdasarkan pada tabel 4.14 dapat diketahui persamaan regresi yang diperoleh 

memiliki nilai Adjusted R Square sebesar 0,538 atau 53 %. Artinya bahwa variabel 

kinerja karyawan (Y) dijelaskan sebesar 53 % oleh variabel Budaya Organisasi, 

sedangkan sisanya 47 % dijelaskan oleh variabel lain di luar 5 variabel bebas yang 

diteliti, misalnya seperti motivasi dari masing-masing pegawai, adanya diversitas Budaya 

Organisasi karyawan akibat perbedaan asal bank. 

  Hal ini memberikan arti bahwa pengaruh Budaya Organisasi Terhadap Kinerja 

Karyawan pada PT. Bank Mandiri diarea Bandar Lampung adalah sebesar 53 % atau 

berada pada posisi moderat. 

4.8 Uji Hipotesis 

 Adapun hasil uji hipotesis yang dilakukan sebagai berikut : 

 

 78



 

4.8.1 Uji Hipotesis 1a (uji F) 

 Untuk mengetahui pengaruh variabel Trust / kepercayaan (X1), Integrity  / 

integritas (X2), Professionalism / profesionalisme (X3), Customer Focus / fokus kepada 

pelanggan (X4), dan Excellence/ kesempurnaan (X5) secara simultan terhadap kinerja 

karyawan ( Y ) maka digunakan uji F. 

 Dari hasil penelitian analisis regresi linear berganda menunjukan bahwa nilai 

Fhitung sebesar 16.817 sedangkan nilai Ftabel sebesar 2.37 berarti nilai Fhitung > Ftabel 

artinya terdapat pengaruh secara simultan antara Budaya organisasi terhadap kinerja 

karyawan pada PT. Bank Mandiri (persero) diarea Bandar Lampung. Berarti hipotesis 1 

yang menyatakan : terdapat pengaruh secara simultan dari variabel-variabel budaya 

organisasi yang terdiri dari : Trust, Integrity, Professionalism, Customer Focus, 

Excellence, terhadap kinerja karyawan pada PT.Bank Mandiri diarea Bandar Lampung 

terbukti. 

4.8.2 Uji Hipotesis 1b (Uji t) 

 Dalam uji parsial (uji t) pada tabel 4.14 dapat diketahui pengaruh dari masing-

masing variabel bebas yaitu Trust / kepercayaan (X1), Integrity  / integritas (X2), 

Professionalism / profesionalisme (X3), Customer Focus / fokus kepada pelanggan (X4), 

dan Excellence/ kesempurnaan (X5), terhadap kinerja karyawan (Y). Dengan uji t ini, 

akan diketahui signifikan atau tidak pengaruh masing-masing variabel bebas terhadap 

variabel terikat. Hipotesis dari penelitian ini adalah : 

H0 : b1 = 0 

Ha : b1 ≠ 0 

Dengan melihat nilai probabilitas (P-value) 
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 Jika P Value < 0.05, maka H0 ditolak 

 Jika P Value > 0.05, maka H0 diterima 

 Dengan melihat P Value pada tabel diatas maka dapat diambil keputusan sebagai 

berikut :  

1. Variabel X1 memiliki Thitung sebesar 2.250, Ttabel = 1.99 Karena Thitung > Ttabel 

dengan P Value = 0.028 (<0.05) maka H0 ditolak. 

Kesimpulan : H0 ditolak Ha diterima yang berarti variabel Trust (kepercayan) 

X1 berpengaruh signifikan terhadap variabel kinerja karyawan (Y). 

2. Variabel X2  memiliki Thitung sebesar 0.192, Ttabel = 1.99 karena Thitung < Ttabel 

dengan P Value = 0.848 (>0.05) maka H0 diterima. 

Kesimpulan : H0 diterima dan Ha ditolak yang berarti variabel Integrity  ( 

integritas ) X2, Tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap 

variabel kinerja karyawan (Y). 

3. Variabel X3 memiliki Thitung sebesar 0.241, Ttabel = 1.99 Karena Thitung < Ttabel 

dengan P Value = 0.811(>0.05) maka H0 diterima. 

Kesimpulan : H0 diterima, dan Ha ditolak yang berarti variabel 

Professionalism ( profesionalisme ) X3 tidak memiliki pengaruh yang 

signifikan terhadap variabel kinerja karyawan (Y). 

4. Variabel X4 memiliki Thitung sebesar 0.771, Ttabel = 1.99 karena Thitung < Ttabel 

dengan P Value = 0.444(>0.05) maka H0 diterima. 

Kesimpulan : H0 diterima dan Ha ditolak yang berarti variabel Customer focus 

( focus kepada pelanggan ) X4 Tidak memiliki pengaruh yang signifikan 

terhadap variabel kinerja karyawan (Y). 
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5. Variabel X5 memiliki Thitung sebesar 4.819, Ttabel = 1.99 karena Thitung > Ttabel 

dengan P Value = 0.000(<0.05) maka H0 ditolak. 

Kesimpulan : H0 ditolak, Ha diterima yang berarti variabel Excellence ( 

kesempurnaan ) X5 memiliki pengarung yang signifikan terhadap variabel 

kinerja karyawan (Y). 

 Dari Uji t dapat diketahui pengaruh faktor-faktor budaya organisasi terhadap 

kinerja karyawan secara parsial. Dari perhitungan uji t tersebut dapat disimpulkan bahwa: 

1. Variabel Integrity X2, adalah Menjaga martabat dengan integritas, awali dengan niat 

dan hati yang tulus, berfikir jernih, berbicara benar, sikap terpuji dan berperilaku teladan, 

disiplin tinggi dan konsisten terhadap pekerjaan. tidak mempunyai pengaruh yang 

signifikan, berdasarkan dari penghitungan data statistik karena nilai signifikansinya 

sebesar 0.848 (>0.05) sehingga H0 diterima, apabila berdasarkan dari pengamatan 

karakteristik responden dan tempat penelitian beberapa responden mengaku tidak paham 

betul tentang budaya organisasi yang diterapkan oleh PT.Bank Mandiri, responden hanya 

mengerti tentang bagian pekerjaannya masing-masing, hal ini disebabkan karena 

kurangnya pemberian pelatihan kepada karyawan tentang arti penting dari budaya 

organisasi, dan kurangnya motivasi dari masing-masing karyawan. 

2. Variabel Professionalism X3, adalah gaya kerja kami, semangat belajar berkelanjutan, 

cerdas, inovatif, terampil, bertanggung jawab, serta memberikan hasil dan solusi terbaik, 

juga tidak mempunyai pengaruh yang signifikan, berdasarkan dari penghitungan data 

statistik, karena nilai signifikansinya sebesar 0.811 (>0.05) maka H0 diterima, apabila 

berdasarkan dari pengamatan karakteristik responden dan tempat penelitian, hal ini 

disebabkan karena kurangnya kesadaran dari masing-masing karyawan untuk 
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mengembangkan kemampuan individu dan menambah pengetahuan, karena karyawan 

cenderung monotone. 

3. Variabel Customer Focus X4, kepuasan customer merupakan hal penting bagi 

pertumbuhan perusahaan, Oleh sebab itu pengetahuan akan kondisi obyektif kepuasan 

konsumen, sekaligus keterampilan dan aspek-aspek lainnya dalam kaitan dengan 

konsumen, sangat penting bagi kelangsungan perusahaan, tidak mempunyai pengaruh 

yang signifikan, berdasarkan dari penghitungan data statistik, karena nilai 

signifikansinya sebesar 0.444(>0.05) maka H0 diterima. Apabila berdasarkan dari 

pengamatan karakteristik responden dan tempat penelitian, hal ini disebabkan karena 

karyawan cenderung menjadikan budaya Customer focus ini hanya sebagai sebuah 

selogan untuk mencapai tujuan sesaat, mereka kurang memahami tentang arti 

sesungguhnya Customer focus. 

4. Variabel Trust / kepercayaan (X1), kepercayaan adalah elemen kunci dalam 

pengembangan hubungan dengan klien atau atasan, namun kepercayaan juga bagian yg 

sama pentingnya bagi hubungan profesional masing-masing karyawan, mempunyai 

pengaruh yang signifikan, berdasarkan dari penghitungan data statistik, karena nilai 

signifikansinya sebesar 0.028 (>0.05) maka H0 ditolak. Apabila berdasarkan dari 

pengamatan karakteristik responden dan tempat penelitian, karena nasabah merasa yakin 

dan merasa aman menempatkan dananya di Bank Mandiri, hal ini karena karyawan 

senantiasa menjaga kepercayaan yang telah diberikan oleh nasabah dan perusahaan. 

5. Variabel Excellence / kesempurnaan (X5), artinya mengadakan evaluasi terus-menerus 

sehingga tercapai pelayanan yang lebih baik, memiliki pengaruh yang signifikan, 

berdasarkan dari penghitungan data statistik, karena nilai signifikansinya sebesar 0.000 
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(>0.05) maka H0 ditolak. Apabila berdasarkan dari pengamatan karakteristik responden 

dan tempat penelitian, Setiap hari sebelum kegiatan perbankan dimulai pimpinan cabang 

selalu mengadakan rapat evaluasi yang hanya berdurasi 15 menit, tujuan dari rapat 

evaluasi tersebut adalah untuk memotivasi dan mengkoreksi kinerja dari masing-masing 

karyawan agar selalu berusaha untuk meningkatkan kinerjanya, sehingga lebih baik dari 

hari-hari sebelumnya. Hal inilah yang membuat karyawan memahami dan melaksanakan 

budaya Excellence dengan baik. 

4.8.3 Uji Hipotesis 2 (Uji Dominan) 

 Menurut Gujarati dalam Imam Ghozali (2006:88) berdasarkan nilai koefisien 

standardized coefficients beta tertinggi, uji dominan dapat diuji dengan melihat nilai 

koefiensi regresi dari masing-masing variabel, dimana variabel yang memiliki nilai 

standardized coefficients beta tertinggi atau terbesar merupakan variabel yang dominan. 

Dari data yang telah diolah maka dapat disimpulkan bahwa variabel Excellence / 

kesempurnaan (X5) dengan  nilai koefisien regresi 0.541 dengan signifikansi 0.000 

(<0.05), adalah variabel yang paling dominan. Maka hipotesis 2 yang menyatakan bahwa 

variabel Trust / kepercayaan merupakan variabel yang berpengaruh secara dominan 

terhadap kinerja karyawan pada PT.Bank Mandiri diarea Bandar Lampung tidak terbukti. 

4.9 Pembahasan 

Budaya organisasi merupakan salah satu elemen yang mendukung kelangsungan 

hidup suatu perusahaan. Budaya organisasi pada umumnya merupakan filosofis, dapat 

difungsikan sebagai tuntutan yang mengikat para karyawan karena dapat dibakukan 

dalam berbagai peraturan dan ketentuan perusahaan. Dengan membakukan budaya 

perusahaan sebagai ketentuan atau peraturan perusahaan maka para pemimpin dan 
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karyawan akan secara tidak langsung akan terikat sehingga dapat membentuk sikap dan 

perilaku yang sesuai dengan visi dan misi serta strategi perusahaan.  

Dari hasil analisis dapat ditunjukkan pengaruh secara parsial antara variabel-

variabel bebas yaitu Trust (X1), Integrity (X2), Professionalism (X3), Customer Focus 

(X4) dan Excellence (X5) terhadap variabel terikat yaitu kinerja karyawan pada PT.Bank 

Mandiri (persero) di area Bandar Lampung. Hasil analisa tersebut juga diperkuat dengan 

pengujian statistika dengan melakukan uji Asumsi klasik terhadap model regresi. 

Persamaan regresi yang diperoleh adalah; 

Y =  0 + 0.257  X1 – 0.020 X2 + 0.025  X3 + 0.072 X4 + 0.541 X5 

Variabel Trust / kepercayaan (X1) kepercayaan adalah elemen kunci dalam 

pengembangan hubungan dengan klien atau atasan, namun kepercayaan juga bagian yang 

sama pentingnya bagi hubungan profesional masing-masing karyawan. Dengan 

kepercayaan banyak yang dapat dicapai, tanpa kepercayaan usaha perusahaan untuk 

mencapai apapun akan terasa seperti mendaki gunung, karena para nasabah tidak yakin 

dengan keamanan uang mereka bila disimpan di Bank Mandiri. 

Dalam penelitian didapatkan bahwa sebagian besar dari karyawan setuju dengan 

Budaya Trust yang diterapkan bank mandiri. Dengan demikian pihak Bank Mandiri 

sebaiknya lebih menghargai kontibusi dari masing-masing karyawan agar tercipta 

hubungan timbal balik antar karyawan dengan perusahaan. Dengan semakin baik 

variabel Trust maka akan dapat meningkatkan kinerja pegawai, namun kenaikan tersebut 

harus diikuti dengan kenaikan faktor-faktor lain yang berhubungan dengan peningkatan 

kinerja pegawai.  
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Variabel Integrity / integritas (X2) artinya memiliki kejujuran dan tidak ada 

kontradiksi dan pertentangan yang sengaja antara ucapan dan perbuatan. Dalam dunia 

kerja dan usaha, kejujuran ditampilkan dalam bentuk kesungguhan dan ketepatan, baik 

ketepatan waktu, janji, pelayanan, pelaporan, mengakui kelemahan dan kekurangan untuk 

kemudian diperbaiki secara terus menerus serta menjaukan diri dari perbuatan bohong 

dan menipu. Dalam penelitian didapatkan bahwa sebagian besar dari karyawan telah 

memahami Budaya Integrity  yang diterapkan bank mandiri dengan baik, agar 

menghasilkan karyawan dengan integritas tinggi di perlukan adanya sebuah acuan baku, 

acuan baku tersebut adalah budaya organisasi yang secara sistematis menuntun karyawan 

unutuk meningkatkan kinerjanya, sebaiknya Bank mandiri lebih memperhatikan 

kemampuan atau skill individu dari masing-masing karyawan agar diperbaiki secara terus 

menerus, agar tercipta karyawan dengan integritas yang tinggi. 

Variabel Professionalism / profesional (X3) Professional adalah gaya kerja kami. 

Semangat belajar berkelanjutan, cerdas, inovatif, terampil, bertanggung jawab, 

memberikan solusi dan hasil yang terbaik. Berarti mengerti, memahami, dan menghayati 

secara mendalam segala hal yang menjadi tugas dan kewajiban. Sifat ini akan 

menimbulkan kreativitas dan kemampuan untuk melakukan berbagai macam inovasi 

yang bermanfaat. Dari distibusi frekwensi jawaban responden tentang variabel 

Professionalism (X3) rata-ratanya sebesar 4,50 Maka dapat disimpulkan bahwa sebagian 

besar karyawan mengerti, memahami, dan menghayati secara mendalam segala hal yang 

menjadi tugas dan kewajibannya masing-masing. Agar seluruh karyawan dapat menjadi 

karyawan yang profesional diperlukan adanya sebuah pelatihan-pelatihan khusus yang di 

adakan oleh pihak perusahaan, karena pada dasarnya sifat kreatif dan inovatif mungkin 
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hanya dimiliki seseorang yang selalu berusaha untuk selalu menambah berbagai ilmu 

pengetahuan, dan informasi, baik yang berhubungan dengan pekerjaannya maupun 

perusahaan secara umum, akan tetapi tidak semua karyawan memiliki sifat seperti itu, 

oleh karena itu penting bagi perusahaan untuk lebih memperhatikan budaya 

Professionalism ini. 

Variabel Customer Focus / fokus pada pelanggan (X4), kepuasan konsumen, 

sekaligus keterampilan dan aspek-aspek lainnya dalam kaitan dengan konsumen, sangat 

Kepuasan customer merupakan hal penting bagi pertumbuhan perusahaan, Oleh sebab itu 

pengetahuan akan kondisi obyektif penting bagi kelangsungan perusahaan. Disisi lain, 

pemahaman tersebut perlu diinternalisasikan oleh seluruh karyawan sebagai bagian 

perilaku utama mereka dimana mereka sebagai suatu tim yang akan menjadi “organ 

pelayanan” kepada customer. Kualitas pelayanan yang lebih baik inilah yang kemudian 

akan berkontribusi pada tingkat kepuasan pelanggan. Sebagan besar karyawan setuju 

dengan budaya Customer Focus ini namun belum menjalankannya dengan baik, hal ini 

disebabkan karena kurangnya pemahaman karyawan tentang arti penting dari budaya ini, 

sebaiknya pihak perusahaan lebih menanamkan budaya Customer Focus ini dengan baik 

lagi pada masing-masing karyawan dan pada akhirnya seluruh karyawan dapat 

memahami bahwa budaya Customer Focus ini, bukanlah semata sebuah slogan 

pembangkit semangat perusahaan dan para karyawannya, yang didengungkan di berbagai 

momen internal perusahaan. Customer focus bukanlah suatu retorika, yang hanya 

dicanangkan untuk mencapai tujuan sesaat. Customer focus sesungguhnya adalah nadi 

suatu perusahaan, yang denyutnya harus terasa terus selama perusahaan hidup dan 

berkembang. 
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Variabel Excellence/ kesempurnaan (X5), Standard of excellence adalah patokan 

perilaku yang disusun secara general berdasarkan prioritas pelayanan yang ditetapkan. 

Selanjutnya standar yang umum tersebut dioperasionalkan kepada unit-unit dalam 

organisasi sesuai fungsinya masing-masing. Prinsip utama dalam menetapkan standar of 

excellence adalah adanya benang merah antara visi & missi organisasi dengan apa yang 

harus dilakukan individu dalam unit organisasi untuk mencapai objektifnya. Dalam 

penelitian ini Variabel Excellence/ kesempurnaan adalah variabel yang dominan hal ini 

terbukti dengan nilai koefisien regresi 0.541 dengan signifikansi 0.000 (<0.05), sebagian 

besar karyawan telah memahami dan menjalankan budaya Excellence dengan baik, dan 

dari pihak perusahaan sebaiknya mendorong pembentukan perilaku excellence selama 

fokus tugasnya cukup efektif melalui teamwork yang dilandasi kepedulian satu sama lain. 

Sebagus apapun organisasi mempromosikan kehebatan produknya, pelanggan tidak akan 

mencapnya EXCELLENCE sebelum organisasi tersebut "memenuhi apa yang 

dijanjikannya". 

Variabel Kinerja (Y) merupakan hasil kerja yang dicapai sesorang atau kelompok 

orang dalam suatu organisasi dengan wewenang dan tanggung jawab masing-masing 

sesuai dengan penentuan standar kerja yang telah ditetapkan dan disepakati bersama. 

Kinerja disini meliputi Kualitas pekerjaan, Waktu dalam bekerja, Kerjasama dengan 

teman. Dari penelitian didapatkan bahwa sebagian besar dari pegawai setuju bahwa 

mereka merasa kinerjanya sudah baik, namun sesungguhnya perlu adanya peningkatan 

secara terus-menerus. Dengan demikian agar kinerja pegawai dapat lebih meningkat 

maka instansi harus menjaga stabilitas proses ini dapat berjalan secara berkesinambungan 
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dengan lebih meperhatikan faktor-faktor intern maupun ekstern lain yang dapat 

mempengaruhi kinerja pegawai. 

 

  

 

 

 

 88


