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ABSTRAK 

PENGARUH KARAKTERISTIK INDIVIDU, BUDAYA ORGANISASI 

TERHADAP KINERJA KARYAWAN DENGAN KEPUASAN KERJA 

SEBAGAI VARIABEL INTERVENING PADA BANK SYARIAH 
MANDIRI KC DEMANG LEBAR DAUN PALEMBANG 

Riska Elisa Sari 

Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang 

2020  

Email : riskaelisa7@gmail.com 

 

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mengetahui 

pengaruh karakteristik individu, budaya organisasi terhadap kinerja 

karyawan dengan kepuasan kerja sebagai variabel intervening pada 

Bank Syariah Mandiri KC Demang Lebar Daun Palembang. 

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh karyawan pada Bank 

Syariah Mandiri yang berjumlah 60 karyawan. teknik yang 

digunakan dalam pengambilan sampel adalah purposive sampling. 

Sampel yang digunakan adalah karyawan Bank Syariah Mandiri 

yang memiliki kriteria-kriteria tertentu. Jenis data yang digunakan 

adalah kuesioner dengan sumber data adalah data primer. Teknik 

analisis data pada penelitian ini menggunakan perangkat lunak SPSS 

21, yang terdiri dari analisis statistik desktiftif, uji asumsi klasik, 

analisis regresi berganda, dan pengujian mediasi menggunakan 

metode causal step dan sobel test. 

Dengan menggunakan analisis regresi berganda, hasil 

penelitian menunjukan bahwa karakteristik individu berpengaruh 

signifikan terhadap kepuasan kerja dengan hasil signifikan 0,000 < α 

= 0,05. Budaya organisasi berpengaruh signifikan terhadap kepuasan 

kerja dengan hasil signifikan 0,028 <  α = 0,05. Karakteristik 

individu berpengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan dengan 

hasil signifikan 0,003 < α= 0,05. Budaya organisasi berpengaruh 

signifikan terhadap kinerja karyawan 0,007 > α = 0,05. Kemudian 

berdasarkan hasil analisis menggunakan metode causal step dan 

sobel test, kepuasan kerja memediasi karakteristik individu, budaya 

organisasi terhadap kinerja karyawan. 

Kata Kunci : Karakteristik Individu, Budaya Organisasi, Kinerja 

karyawan, Kepuasan Kerja. 
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ABSTRACT 

THE EFFECT OF INDIVIDUAL CHARACTERISTICS, 

ORGANIZATIONAL CULTURE TO EMPLOYEE 

PERFORMANCE WITH WORK SATISFACTION AS 

INTERVENING VARIABLES IN SHARIAH MANDIRI BANKS IN 

THE DEMANG WIDTH OF PALEMBANG LEAVES 

Riska Elisa Sari 

Raden Fatah State Islamic University of Palembang 

2020 

Email: riskaelisa7@gmail.com 

This study aims to analyze and determine the effect of 

individual characteristics, organizational culture on employee 

performance with job satisfaction as an intervening variable in 

Bank Syariah Mandiri KC Demang Lebar Daun Palembang. 

The population in this study were all employees at Bank 

Syariah Mandiri, amounting to 74 employees. the technique used 

in sampling is saturated sample. The sample used was all 

employees of Bank Syariah Mandiri. The type of data used is a 

questionnaire with the data source is primary data. Data analysis 

techniques in this study used SPSS 21 software, which consisted 

of descriptive statistical analysis, classic assumption tests, 

multiple regression analysis, and mediation testing using the 

causal step and multiple test methods. 

By using multiple regression analysis, the results showed 

that individual characteristics significantly influence job 

satisfaction with a significant result 0,000 < α = 0,05. 

Organizational culture has a significant effect on job satisfaction 

with a significant result of 0,028 <  α = 0,05. Individual 

characteristics significantly influence employee performance with 

a significant result of 0,003 < α= 0,05. Organizational culture 

has a significant effect on employee performance 0,007 > α = 

0,05. Then based on the results of the analysis using the causal 

step method and the sobel test, job satisfaction mediates 

individual characteristics, organizational culture on employee 

performance. 

Keywords: Individual Characteristics, Organizational Culture, 

Employee Performance, Job Satisfaction. 
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PEDOMAN TRANSLITERASI 

 

Transliterasi yang dipakai pada skripsi ini ialah 

Pedoman Transliterasi Arab-Indonesia yang berdasarkan Surat 

Keputusan bersama Menteri Agama Republik Indonesia dan 

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia 

Nomor 158/1987 dan 0543b/U/1987, tanggal 22 Januari 1988. 

A. Konsonan Tunggal 

  Huruf A     Nama  Latin    Huruf Keterangan 

 Alief - Tidak dilambangkan ا

 - Ba>’ B ب

 - Ta>’ T ت

 S|a>’ S| s dengan titik di atasnya ث

 - Ji>m J ج

 H{a>’ H{ h dengan titik di bawahnya ح

 - Kha>’ Kh خ

 - Da>l D د

 Z|a>l Z|  z dengan titik diatasnya ذ

 - Ra>’ R ر
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 - Za>’ Z ز

 - Si>n S س

 - Syi>n Sy ش

 }S{a>d S ص

  s dengan titik di 

bawahnya 

 }D{a>d D ض

d dengan titik 

dibawahnya 

 }T{a>’ T ط

t dengan titik di 

bawahnya 

 }Z{a>’ Z ظ

z dengan titik di 

bawahnya 

 Ain ‘ Koma terbalik di atasnya‘ ع

 - Gain G غ

 - Fa>’ F ف

 - Qa>f Q ق

 - Ka>f K ك

 - La>m L ل

 - Mi>m M م

 - Nu>n N ن

 - Wa>wu W و

 - Ha>’ H ه

 Hamzah ‘ Apostrof ء

 - Ya>’ Y ي
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B. Ta’Marbuthah 

1. Ta’ marbuthah sukun ditulis b contoh دةبعبا  ditulis 

bi’idabah. 

2. Ta’ marbuthah sambung ditulis ةبعبلدبر  ditulis 

bil’ibadatirabbih. 

 

C. Huruf Vokal 

1. Vokal Tunggal 

Vokal yang ada di dalam bahasa arab: 

a. Fathah ( --- ) =a 

b. Kasrah ( --- ) =i 

c. Dhammah ( --- ) =u 

 

2. Vokal Rangkap  

 Lambang yang digunakan pada vokal rangkap yaitu gabungan 

antara harakat dengan huruf, dengan transeliterasi yang 

berupa gabungan huruf. 

a. ( اي ) = ay 
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b. ( ي--) =iy 

c. ( او) =aw 

d. ( و---) = uw 

 

3. Vokal Panjang 

a.(ا ) =a 

b. (ي -------- ) =i 

c.(و ) =u 

 

D. Kata Sandang 

Penulis al qamariyyah dan al syamsiyyah menggunakan al-: 

a. Al qamariyah, contohnya : “ لحمدا ” ditulisal-hamd. 

b. Al syamsiyah, contohnya : “ لنملا ” ditulisal-naml. 

 

 

E. Daftar-daftar Singkatan 

 Adapun daftar-daftar singkatan, diantaranya: 

 H  = Hijriyah  

 M  = Masehi 
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 h.  = halaman 

 swt. = subhanahu wa ta`ala 

 saw. = sall Allah `alaih wa sallam  

 QS. = al-Qur`an Surat 

 HR  = Hadis Riwayat  

 Terj. = terjemahan. 

F. Lain-lain 

Kata-kata yang sudah dibakukan dalam Kamus Besar 

Bahasa Indonesia (seperti kata ijmak, nas, dll), tidak mengikuti 

pedoman transliterasi ini dan ditulis sebagaimana dalam kamus 

tersebut. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 LATAR BELAKANG 

Perkembangan yang terjadi di era globalisasi yang semakin pesat membuat 

persaingan dalam suatu organisasi maupun perusahaan akan semakin ketat. 

Sumber daya manusia memiliki peran penting dalam persaingan suatu bisnis. 

Dikatakan bahwa perusahaan dengan sumber daya manusia yang baik akan dapat 

bersaing dengan perusahaan lainnya. Hal ini membuktikan bahwa kualitas sumber 

daya manusia juga menentukan kualitas dan masa depan perusahaan tersebut.1 

Kinerja adalah suatu konsep yang bersifat universal yang merupakan 

efektifitas operasional dan pegawainya berdasarkan standar dan kriteria yang telah 

ditentukan sebelumnya, karena organisasi dasarnya dijalankan oleh manusia 

dalam memainkan peran yang mereka lakukan didalam suatu organisasi untuk 

memenuhi standar perilaku manusia dalam memainkan standar perilaku yang 

telah diterapkan agar membuahkan tindakan dan hasil yang diinginkan.2 

Kinerja pegawai yang tinggi sangatlah diharapkan oleh setiap perusahaan. 

Semakin banyak pegawai yang mempunyai kinerja tinggi, maka produktivitas 

perusahaan secara keselurahan akan meningkat sehingga perusahaan dapat 

bertahan jangka panjang dalam persaingan global. Oleh karena itu, pegawai 

dituntut untuk mampu menyelesaikan tugas dan tanggung jawab secara efektif dan 

                                                             
1  Wardani, Rodiathul Kusuma dkk.Pengaruh Budaya Organisasi Terhadap Kinerja 

Karyawan..Jurnal Administrasi Bisnis. Universitas Brawijaya. Malang. 2016.Hal.59. 
2Mulyadi,S..Ekonomi Sumber Daya Manusia dalam Perpektif Pembangunan. Jakarta: PT 

Raja Grafindo Persada. 2003. hal.40. 
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efesien. Dengan hal tersebut perusahaan harus mampu memperhatikan 

karakteristik-karakteristik yang ada diantaranya yaitu karakteristik individu dan 

budaya organisasi. Dimana karakter-karakter ini sangat berpengaruh terhadap 

kinerja pegawai dalam suatu perusahaan.3 

Menurut Gibson (1987) tersebut menjelasakan bahwa faktor psikologis, 

kepuasan kerja dan faktor organisasi seperti budaya organisasi, akan berpengaruh 

terhadap kinerja. Tingkat kinerja cenderung dipengaruhi oleh budaya organisasi 

yang berlaku. Budaya sangat berpengaruh pada kinerja jangka panjang 

perusahaan.4  

Menurut Rachmawaty, Perbedaan individu mempengaruhi seseorang dalam 

berperilaku, tak  terkecuali pada saat berada di lingkungan kerja. Karakteristik 

individu yang beraneka ragam menyebabkan kemampuan yang berbeda pula. 

untuk itu, perusahaan perlu mengetahui karakteristik karyawannya. 

Sedangkan kebudayaan merupakan deposit pengetahuan, kepercayaan, 

sikap, makna, peranan, hierarki, agama, pengalaman, nilai, catatan tentang waktu, 

relasi tertentu, konsep universe, objek material dan pemikiran yang diakui oleh 

suatu manusia yang kemudian diwariskan dari suatu kelompok manusia yang 

kemudian diwariskan dari suatu generasi lain.5 

Budaya organisasi yang kuat dan sehat merupakan suatu isu yang telah 

digambarkan oleh banyak perusahaan di tingkat global ini. Budaya yang kuat akan 

mempunyai pengaruh yang besar pada perilaku anggotanya karena tingginya 

                                                             
3 Panggabean, S. Manajemen Sumber Daya Manusia. Bogor:Ghalia 

Indonesia. 2004.hal. 49. 
4 Op.cit.Hal.59. 
5 Op.cit.Hal.59. 



tingkat kebersamaan dan intensitas menciptakan suatu iklim internal dari kendali 

perilaku yang tinggi juga. Budaya merupakan suatu akar dalam tradisi, maka 

budaya mencerminkan apa yang dilakukan, dan bukan apa yang akan berlaku 

pasti. 

Organisasi dengan budaya yang kuat akan mempengaruhi perilaku dan 

efektivitas kinerja karyawan. Kinerja karyawan akan berjalan sesuai dengan 

budaya yang dianut dalam perusahaan tersebut. Selain itu, penerapan budaya 

dalam suatu perusahaan juga akan membentuk karakter karyawannya dengan 

sendirinya dalam menjalankan tugasnya dan mencapai tujuan dari perusahaan. 

Untuk meningkatkan sumber daya ini dibutuhkan kerjasama antar 

karyawan, yang bertujuan untuk mewujudkan citra seorang pegawai yang penuh 

kesetiaan dan ketaatan terhadap Lembaganya. Dalam hal ini pegawai harus 

berhasil guna, bersatu padu, berkualitas tinggi, dan sadar akan tanggung jawabnya 

sebagai unsur penentu dalam suatu organisasi. Salah satu bentuk keberhasilan dari 

seorang pegawai dapat dilihat dari suatu kinerjanya. Kinerja dapat diartikan 

sebagai tingkat keberhasilan dari seorang di dalam melaksanakan tugas serta 

kemampuan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Begitu pula halnya 

dengan karyawan yang berada di Bank Syariah Mandiri KC Demang Lebar Daun 

Palembang dituntut secara maksimal untuk dapat menunjukan kinerja terbaiknya 

dalam menyelenggarakan program-program perbankan maupun pelayanan kepada 

para pengguna fasilitas perbankan yang ada.  

Perusahaan yang berhasil menurut Peter dan Waterman dalam Achmad 

Shobirin (2002) adalah perusahaan yang dimana memiliki budaya yang kuat. Dan 



dikatakan kuat apabila faktor-faktor yang menyebabkan keberhasilan perusahaan 

antara lain: kedekatan dengan konsumen, organisasi yang sederhana, 

enterpreunership, tekun pada bisnis yang digeluti dan sebagainya. Jika pemimpin 

perusahaan dan semua karyawan mempunyai sense dan keyakinan yang sama 

(Shard vision, Value, and belief) terhadap faktor-faktor ini maka bisa dikatakan 

bahwa perusahaan tersebut berhasil. Kesamaan visi nilai serta keyakinan diantara 

anggota organisasi bisa menunjukan kuatnya nilai-nilai dan keyakinan diantara 

anggota organisasi menunjukan budaya organisasi bisa dikatakan berhasil dalam 

perusahaan tersebut.6 

Kinerja karyawan dalam suatu perusahaan akan menentukan perusahaan 

tersebut berhasil atau tidak, karena karyawan yang memiliki kinerja yang baik 

akan meningkatkan peluang keberhasilan suatu lembaga keuangan, dengan 

berbagai transaksi yang begitu banyak dan terus menerus yang dilakukan oleh 

Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Demang Lebar Daun Palembang oleh 

karena itu setiap perusahaan akan selalu berusaha untuk meningkatkan kinerja 

karyawannya. Dimana Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Demang Lebar 

Daun merupakan kantor cabang pusat yang berada di Palembang yang berdiri 

pada tahun 2003. Dan Bank Syariah Mandiri yang melakukan aktivitas dalam 

bidang ekonomi dengan mengacu nilai-nilai dan syariah islam dalam rangka 

mempercepat laju pertumbuhan ekonomi nasional dan kesejahteraan masyarakat. 

Pengertian karakteristik individu  adalah perbedaan individu dengan 

individu lainnya. Robbins (2006) menyatakan bahwa faktor-faktor yang mudah 

                                                             
6 Achmad Sobirin. Budaya Sumber Kekuatan dan Kelemahan Organisasi. Jurnal Siasat 

Bisnis. Fakultas Ekonomi. Universitas Indonesia Vol.1. 2002.Hal:2. 



didefinisikan dan tersedia dalam berkas personalia seorang pegawai menampilkan 

beberapa karakteristik individu, diantaranya usia, jenis kelamin, status 

perkawinan, jumlah tanggungan, dan masa kerja.7 

Karakteristik individu yang heterogen pada setiap individu dapat 

menciptakan kontribusi kinerja yang berbeda pada perusahaan. Pegawai yang 

memiliki karakteristik baik akan menjadikan pegawai tersebut lebih mudah dalam 

mengerjakan pekerjannya, sehingga kinerja karyawan yang dihasilkan menjadai 

optimal dan berpengaruh sangat baik bagi perusahaan. Begitupula sebalikya, 

pegawai dengan karakteristik yang  buruk akan menghambat bank dalam 

beroperasi dan berkembang. Berdasarkan hal tersebut dapat dipastikan bahwa 

bank memiliki kriteria tertentu mengenai pegawai yang akan mereka pekerjaan 

sehingga sesuai dengan kebutuhan bank.  

Tabel 1.1 Jenis Kelamin Karyawan Bank Mandiri Syariah KC. Demang 

Lebar Daun Palembang 

Laki- Laki Perempuan 

42 orang 18 orang  

Sumber: Bank Syariah Mandiri KC. Demang Lebar Daun Palembang, 

2020. 

Robbins (2006) menyatakan bahwa faktor-faktor yang mudah didefinisikan 

dan tersedia dalam berkas personalia seorang pegawai menampilkan beberapa 

karakteristik individu, diantaranya jenis kelamin dan  Dilihat dari Tabel 1.1 diatas 

                                                             
7 Herianus, Peoni. Pengaruh Karakteristik Individu Dan Lingkungan Kerja Terhadap 

Kinerja Karyawan (Studi Pada PT. Taspen (Persero) Cabang Manado). Jurnal. Universitas Sam 

Ratulangi Manado. 2014. Hal.5. 



menunjukan bahwa di dalam Bank Syariah Mandiri pekerjanya  di dominasi laki-

laki.  

 

Tabel 1.2 Tingkat Pendidikan Berdasarkan Jumlah Pegawai pada  Bank 

Syariah Mandiri KC Demang Lebar Daun Palembang 

Tingkat Pendidikan Jumlah Pegawai 

SMA 0 

D3 26 

S1 34 

S2 0 

Total 60 

Sumber: Bank Syariah Mandiri KC. Demang Lebar Daun Palembang, 2020. 

 Dilihat dari Tabel 1.2 diatas yang menunjukan bahwa tingkat pendidikan 

terakhir karyawan Bank Syariah Mandiri didominasi oleh S1. Bedjo Siswanto 

(2014)  latar belakang pendidikan menjadi pertimbangan Dalam hal ini tingkat 

pendidikan karyawan mempengaruhi pengetahuan yang dimiliki karyawan dalam 

melakukan tugasnya dan mempengaruhi kinerja yang dihasilkanya, dalam hal ini  

Bank Syariah Mandiri menyesuaikan tingkat pendidikan dan pelatihan yang 

dimiliki karyawan dengan jabatan yang diberikan sesuai dengan kemampuan yang 

dimiliki oleh karyawan.   

 Dan juga kinerja yang baik tidak hanya dihasilkan dari tingkat pendidikan 

saja, tetapi ada juga usia. karyawan dengan usia matang akan memiliki 

pengalaman yang lebih banyak dari pada karyawan dengan usia muda sehingga 

bisa lebih tenang dalam menghadapi masalah.  

 



 

Tabel 1.3 Data Usia Pada Bank Syariah Mandiri KC Demang Lebar Daun 

Palembang 

No Usia 
Jumlah 

Pegawai 

Status Pernikahan 

Menikah 
Belum 

Menikah 

1. < 30 Tahun 11 11 6 

2. 30-40 Tahun 44 33 5 

3. 40-50 Tahun 5 5 0 

4. > 50 Tahun 0 0 0 

Total 60 49 11 

   Sumber: Bank Syariah Mandiri KC. Demang Lebar Daun Palembang, 2020. 

 Dari Tabel 1.3 menunjukan karyawan Bank Syariah Mandiri lebih banyak 

yang berusia matang,  menurut Bedjo Siswanto (2014) lebih banyak pengalaman 

kerja, pengalaman dalam menyesuaikan segala sesuatu masalah atau krisis dalam 

perusahaan yang dimana akan mempengaruhi kinerja karyawan. Apabila 

karyawan mampu menyelesaikan masalah tersebut maka akan berdampak baik 

pada kinerja karyawan tersebut. 

Tabel 1.4 Lama Bekerja Pegawai Pada Bank Syariah Mandiri KC. Demang 

Lebar Daun Palembang 

No Lama Bekerja Jumlah Pegawai 

1. 2-4 Tahun 13 

2. 4-8 Tahun 28 

3. 8 Tahun 19 

Total 60 

 Sumber: Bank Syariah Mandiri KC. Demang Lebar Daun Palembang,2020. 



Pada Tabel 1.4 diatas menunjukan bahwa pegawai pada Bank Syariah 

Mandiri Kantor Cabang Demang Lebar Daun Palembang mempunyai masa kerja 

dengan rentang waktu kisaran 4-8 tahun lebih dominan berjumlah 28 orang. 

Berdasarkan data pada Tabel 1.4 diatas bahwa karyawan Bank Syariah Mandiri 

dalam kematangan bekerja yang lebih baik. Lamanya bekerja berkaitan erat 

dengan kenyamanan karyawan dimana tempat bekerja, salah satu yang 

mempengaruhi kenyamanan yaitu kepuasan dari pada pegawai berada di 

perusahaan dimana kemauan karyawan untuk menyelesaikan setiap tugas yang 

akan diberikan oleh pimpinannya. Karyawan yang bekerja keras dalam 

melaksanakan tugasnya akan bangga atas apa yang telah di kerjakannya yang akan 

menimbulkan kepuasan itu sendiri. 

Faktor lain yang dapat mempengaruhi kinerja karyawan adalah budaya 

organisasi. Perusahaan atau organisasi perlu membentuk sebuah kultur atau 

budaya yang mampu menjadi identitas perusahaan serta sebagai acuan dan 

bertindak dalam berperilaku, budaya organisasi yang kuat akan membuat 

perusahaan maju dan berkembang. Menurut survei yang telah di lakukan oleh 

peneliti bahwa Bank Syariah Mandiri menerapkan nilai-nilai relatif seragam, yang 

mana biasa disebut Shared Values Bank Syariah Mandiri ataupun yang biasa di 

sebut “Ethic” yang mana dari Shared values Ethic ini menjadi acuan untuk para 

karyawan agar berbudaya sesuai dengan yang telah di tentukan perusahaan. 

Budaya yang telah ditentukan oleh perusahaan ini merupakan ketentuan mutlak 

bagi karyawan untuk membentuk karyawan yang sesuai dengan perusahaan 

inginkan, dari pertama kali kerja yaitu pakaian yang sesuai dengan prosedur, 5S 



(senyum, salam, sapa, sopan, dan santun), aktif bersinergi yang mana ada di 

budaya ethic teamwork , serta budaya yang telah diterapkan oleh perusahaan yaitu 

karyawan harus jujur, taat, amanah dan juga bertanggung jawab atas tugas yang di 

emban serta peduli, memberikan kemaslahatan dan mengalirkan berkah bagi 

negari, semua telah di atur sesuai Ethic Bank Syariah Mandiri. Budaya Ethic ini 

dibuat tidak lain membentuk kultur budaya organisasi karyawan yang baik dan 

sesuai dengan keinginan perusahaan dan pastinya perusahaan menginginkan 

adanya peningkatan baik dari material maupun non material dari seorang 

karyawan. 

Sedangkan kepuasan kerja sebagai variabel perantara, dimana kepuasan 

dalam bekerja seorang didasarkan oleh kemauan karyawan untuk menyelesaikan 

setiap tugas yang akan diberikan oleh pimpinan. Seorang karyawan yang bekerja 

keras dalam melaksanakan tugasnya akan bangga atas apa yang telah di 

kerjakannya. Namun hambatan akan timbul oleh seorang karyawan apabila 

mengalami masalah yang bersumber baik itu internal maupun eksternal. Maka 

dari itu kepuasan kerja dalam diri karyawan merupakan hal terpenting yang harus 

dimiliki oleh perusahaan. Melalui kepuasan kerja dapat diketahui kekurangan 

maupun kelebihan dari seseorang dalam melaksanakan pekerjaannya. Apabila 

karyawan puas ketika bekerja maka karyawan akan meningkatkan 

produktivitasnya, namun apabila karyawan kurang puas akan mengakibatkan 

turunnya kinerja karyawan. Oleh karena itu, dapat dilihat bahwa karakteristik 

individu, budaya organisasi apakah dapat mempengaruhi kinerja melalui kepuasan 



kerja seorang karyawan pada Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Demang 

Lebar Daun di Palembang. 

Berdasarkan hasil penelitian terdahulu, mengidentifikasi adanya research gap 

dari variabel independen dan variabel intervening yang mempengaruhi kinerja 

karyawan (variabel dependen), yaitu sebagai berikut: 

Tabel 1.5 

Research Gap Karakteristik Individu Terhadap Kinerja Karyawan 

 

Pengaruh 

Karakteristik 

Individu Terhadap 

Kinerja Karyawan 

Hasil Penelitian Peneliti 

Adanya pengaruh  pada variabel 

karakteristik individu terhadap 

kinerja karyawan. 

Rahmat Hidayat 

(2017), Anna Cavorina 

(2017). 

 

Dimana tidak adanya pengaruh 

signifikan  antara karakteristik 

Individu terhadap kinerja 

karyawan 

Natalia Nurhastuti 

(2015) 

Sumber: Dikumpulkan dari berbagai sumber,2020. 

Pengaruh karakteristik individu terhadap kinerja karyawan yang diteliti oleh 

Rahmat Hidayat  dan Anna Cavorina pada tahun (2017)8 menunjukan bahwa 

karakteristik individu terhadap kinerja karyawan berpengaruh signifikan. 

Hal ini bertentangan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Natalia 

Nurhastuti pada tahun (2015)9  menunjukan bahwa karakteristik individu terhadap 

kinerja karyawan  tidak pengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan. 

 

                                                             
8 Rahmat Hidayat, Anna Cavorina. Pengaruh Karakteristik Individu Dan Lingkungan Kerja 

Terhadap Kinerja Karyawan Pt Cladtek Bi Metal Manufactur.journal of Businness Administration 

Vol 1, No 2.  September  2017 hlm 337. 
9 Natalia, Nurhastuti.. Pengaruh Lingkungan Kerja Dan Karakteristik Individu Terhadap 

Kinerja Karyawan.Skripsi.Fakultas Ekonomi. Universitas sanata dharma.yogyakarta. 

2015.hlm.Viii. 



Tabel 1.6 

Research Gap Budaya Organisasi Terhadap Kinerja Karyawan 

 

 

Pengaruh Budaya 

Organisasi 

Terhadap Kinerja 

Karyawan 

Hasil Penelitian Peneliti 

Adanya pengaruh secara 

parsial dan simultan pada 

variabel Budaya Organiasi 

terhadap kinerja karyawan. 

1. Rodiathul Kusuma 

Wardani (2016), M. 

Djudi Mukzam 

(2016), Yuniadi 

Mayowan (2016) 

2. Alinvia Ayu Sagita 

(2018), Heru Susilo 

(2018), Muhammad 

Cahyo W.S 

3. Agnes Mustika 

(2013) 

Adapun Budaya Orrganisasi 

tidak berpengaruh  secara 

signifikan Terhadap Kinerja 

Karyawan . 

1. Muhammad Nur 

Rizki Kurniawan 

(2011) 

2. Darmadi (2016) 

Sumber: Dikumpulkan dari berbagai sumber, 2020. 

Pengaruh budaya organisasi terhadap kinerja karyawan yang diteliti oleh 

Rodiathul Kusuma Wardani, M. Djudi Mukzam, Yuniadi Mayowan pada tahun 

(2016)10 menunjukan bahwa karakteristik individu berpengaruh secara parsial dan 

simultan terhadap kinerja karyawan. 

Hal ini bertentangan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh 

Muhammad Nur Rizki Kurniawan (2011)11 menunjukan bahwa budaya organisasi 

tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja karyawan. 

 

                                                             
10 Rodiatul,Kusuma.dkk..Pengaruh Budaya Organisasi Terhadap Kinerja Karyawan. 

Jurnal Administrasi Bisnis (JAB) NO 1 Februari. 2016.Hal:12. 
11 Muhammad Nur Rizki Kurniawan. Pengaruh Komitmen Organisasi, Budaya Organisasi, 

Dan Kepuasan Kerja Terhadap Kinerja Organisasi Publik. Skripsi. 2011. Hal:6. 



Tabel 1.7 

Research Gap Kepuasan Kerja Terhadap Kinerja Karyawan 

 

 

Pengaruh Kepuasan 

Kerja Terhadap 

Kinerja Karyawan 

 

Hasil Penelitian Peneliti 

Adapun Kepuasan Kerja 

yang berpengaruh 

signifikan terhadap 

Kinerja Karyawan. 

1. Oxy Randiantika Sari 

(2018) Heru Susilo 

(2018) 

2. Novita, Bambang 

Swasto, Ika Ruhana  

(2015) 

Adapun Kepuasan Kerja 

yang tidak berpengaruh 

signifikan terhadap 

Kinerja Karyawan. 

Nur Abidin (2017) 

Sumber: Dikumpulkan dari berbagai sumber, 2020. 

Pengaruh Kepuasan Kerja terhadap kinerja karyawan yang diteliti oleh 

Rifdah Abadiyah dan Didik Puwanto pada tahun (2016)12 menunjukan bahwa 

kepuasan kerja berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja karyawan. 

Hal ini bertentangan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Nur 

Abidin menunjukan bahwa kepuasan kerja  tidak berpengaruh secara signifikan 

terhadap kinerja. 

Tabel 1.8 

Research Gap Karakteristik Individu Terhadap Kepuasan Kerja 

 

 

 

Hasil Penelitian Peneliti 

Adanya pengaruh yang 

signifikan antara 

karakteristik individu 

1. Ice Kemala (2016) 

2. Wishu Githa, Ridwan 

Iskandar, Tanti 

                                                             
12Rifdah Abadiyah, Didik Purwanto. Pengaruh Budaya Organisasi, Kompensasi, terhadap 

Kepuasan kerja dan kinerja pegawai Bank di Surabaya. Jurnal Bisnis, Manajemen & Perbankan. 

Vol 2 No.1. 2016.hal.1. 



Karakteristik 

Individu Terhadap 

Kepuasan Kerja 

terhadap kepuasan kerja Kustiari (2015) 

Dimana tidak adanya 

pengaruh signifikan 

antara karakteristik 

indivdiu terhadap 

kepuasan kerja. 

Samsul Hadi (2015), 

Guruh Taufan H. (2015) 

  Sumber: Dikumpulkan dari berbagai sumber, 2020. 

Pengaruh Karakteristik individu terhadap kepuasan kerja yang diteliti oleh    

Ice Kemala (2016)13 menunjukan bahwa Kepuasan Kerja berpengaruh secara 

signifikan terhadap Kinerja Karyawan. 

Hal ini bertentangan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Samsul 

Hadi (2015), Guruh Taufan H. (2015)14 menunjukan bahwa karakteristik individu 

tidak berpengaruh  secara signifikan Terhadap Kepuasan kerja. 

Tabel 1.9 

Research Gap Budaya Organisasi  Terhadap Kepuasan Kerja 

 

 

 

 

Budaya Organisasi 

terhadap Kepuasan 

Kerja 

Hasil Penelitian Peneliti 

Adanya pengaruh yang 

signifikan antara Budaya 

Organisasi terhadap 

kepuasan kerja 

1. Steven Set 

Tumbeleka (2015), 

Taber Alhabsji 

(2015). 

2. Koko Herawan, M. 

Djudi Mukzam, dan 

Gunawan Eko 

(2015). 

                                                             
13 Ice kemala. Karakteristik individu, karakteristik pekerjaan dan karakteristik organisasi 

pengaruhnya terhadap kepuasan kerja pegawai.jurnal Benefita. Fakultas ekonomi. Universitas 

Bung Hatta. 2016. 
14 Samsul hadi. Pengaruh Lingkungan Kerja, Karakteristik Individu dan Motivasi Terhadap 

Kepuasan Kerja pada PT. NYONYA MENER di Semarang. Jurnal. 2015. hal.22. 



Dimana tidak adanya 

pengaruh signifikan 

antara Budaya Organisasi 

terhadap kepuasan kerja. 

Umen Dartono 

Sumber: Dikumpulkan dari berbagai sumber, 2020. 

Pengaruh kepuasan kerja terhadap kinerja karyawan yang diteliti oleh  

Steven Set Tumbeleka (2015)15 dan Taber Alhabsji (2015)  menunjukan bahwa 

budaya organisasi berpengaruh secara signifikan terhadap kepuasan kerja. 

Hal ini bertentangan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Umen 

Dartono16 menunjukan bahwa budaya organisasi tidak berpengaruh  secara 

signifikan terhadap kepuasan kerja. 

Berdasarkan fenomena data yang ada seperti yang telah dijelaskan diatas, 

dapat kita simpulkan bahwa tidak setiap kejadian empiris itu sesuai dengan teori 

yang ada. Hal ini di perkuat dengan adanya research gap dalam penelitian-

penelitian terdahulu. Penelitian diatas menunjukan adanya pengaruh yang berbeda 

dari variabel karakteristik individu, budaya organisasi, dan kepuasan kerja yang 

dipandang berpengaruh terhadap kinerja karyawan. 

Berdasarkan hasil dari penelitian terdahulu yang berbeda-beda, maka 

peneliti tertarik untuk mengangkat topik mengenai pengaruh karakteristik 

individu, budaya organisasi terhadap kinerja karyawan dengan kepuasan kerja 

sebagai variabel intervening, dimana peneliti ini mengetahui akankah berpengaruh 

signifikan yang akan menimbulkan kepuasan kerja dari pegawai Bank Syariah 

                                                             
15 Steven Set Tumbeleka, Pengaruh Budaya Organisasi Terhadap Kepuasan Kerja, 

Komitmen Organisasi dan Intention To Leave”Jurnal. Univ Brawijaya Malang. 2015. 
16 Umen,Dartono. Pengaruh Budaya Organisasi dan Lingkungan Kerja Serta Motivasi 

Kerja Terhadap Kepuasan Kerja dan Kinerja Direktorat Pengelolaan Lahan Otorita Batam.Tesis. 

Universitas Airlangga. 2005. 



Mandiri atau berdampak negatif yaitu ketidakpuasan kerja dari para karyawan, 

dimana jika persepsi ini berdampak baik akan juga mempengaruh kinerja 

karyawan dan juga sebaliknya jika berdampak buruk. 

Berdasarkan uraian tersebut, peneliti tertarik mengadakan penelitian dengan 

Topik judul “Pengaruh Karakteristik Individu, Budaya Organisasi Terhadap 

Kinerja Karyawan Dengan Kepuasan Kerja Sebagai Variabel Intervening di 

Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Demang Lebar Daun Palembang”. 

 

1.2 PERUMUSAN MASALAH 

Berdasarkan latar belakang yang akan di jawab ini antara lain : 

1. Bagaimanakah pengaruh karakteristik Individu terhadap kepuasan 

kerja pada Bank Syariah Mandiri KC Palembang? 

2. Bagaimanakah  pengaruh budaya organisasi terhadap kepuasan kerja 

pada Bank Syariah Mandiri KC Palembang?  

3. Bagaimanakah pengaruh karakteristik individu terhadap kinerja 

karyawan? 

4. Bagaimanakah pengaruh budaya organisasi terhadap kinerja 

karyawan? 

5. Bagaimanakah pengaruh karakteristik individu terhadap kinerja 

karyawan melalui kepuasan kerja sebagai variabel intervening? 

6. Bagaimanakah pengaruh budaya organisasi terhadap kinerja karyawan 

melalui kepuasan kerja sebagai variabel intervening? 

7. Bagaimanakah pengaruh  kepuasan kerja terhadap kinerja karyawan? 



1.3 TUJUAN PENELITIAN  

 Adapun Tujuan dari penelitian ini sebagai berikut : 

1. Untuk mengetahui apakah karakteristik individu berpengaruh terhadap 

kepuasan kerja pada Bank Syariah Mandiri KC Palembang. 

2. Untuk mengetahui apakah budaya organisasi berpengaruh terhadap 

kepuasan kerja pada Bank Syariah Mandiri KC Palembang. 

3. Untuk mengetahui apakah karakteristik individu berpengaruh terhadap 

kinerja karyawan Bank Syariah Mandiri KC Palembang. 

4. Untuk mengetahui bagaimanakah budaya organisasi berpengaruh 

terhadap kinerja karyawan Bank Syariah Mandiri KC Palembang. 

5. Untuk mengetahui bagaimanakah pengaruh karakteristik individu 

terhadap kinerja karyawan melalui kepuasan kerja sebagai variabel 

intervening pada Bank Syariah Mandiri KC Palembang. 

6. Untuk mengetahui budaya organisasi terhadap kinerja karyawan melalui 

kepuasan kerja sebagai variabel intervening pada Bank Syariah Mandiri 

KC Palembang. 

7. Untuk mengetahui bagaimanakah pengaruh  kepuasan kerja terhadap 

kinerja karyawan Bank Syariah Mandiri KC Palembang. 

 

 

 

 

 



1.4 MANFAAT PENELITIAN 

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat sebagai 

berikut: 

1. Manfaat Teoritis 

Penelitian diharapkan dapat digunakan sebagai sumber referensi atau 

dasar acuan bagi pengembangan penelitian berikutnya dan memperkaya 

kajin teoritik dalam bidang Perbankan Syariah khususnya pengaruh 

karkteristik, budaya organisasi Terhadap kinerja karyawan dengan 

kepuasan kerja sebagai variabel intervening. 

2. Manfaat Praktis 

Penelitian ini berfokus di Bank Syariah Mandiri Tbk Kantor Cabang 

Demang Lebar Daun Palembang sebagai objek penelitian, sehingga hasil 

penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi pihak perusahaan dan 

pengambilan keputusan khususnya dibidang pengelolaan sumber daya 

manusia, dalam rangka mencapai tujuan perusahaan dengan cara 

meningkatkan kualitas kinerja karyawan dalam pelayanan mayarakat di 

Kota Palembang dan juga kepuasan kerja karyawan Bank Syariah 

Mandiri. 

3. Manfaat Pribadi 

Bagi penulis penelitian ini diharapkan dapat memperluas, dan 

menambah pengetahuan ilmu perbankan pada umumnya, dan khususnya 

Program Studi S1 Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis 

Islam. 



 

1.5 SISTEMATIKA PENULISAN 

  Untuk kejelasan dan ketetapan arah pembahasan dalam skripsi ini, penulis 

menyusun sistematika penulisan sebagai berikut : 

BAB I : PENDAHULUAN  

 Bab pendahuluan berisi latar belakang masalah yang merupakan landasan 

pemikiran secara garis besar, baik secara teoritis dan atau fakta serta 

pengamatan yang menimbulkan minat dan penting untuk dilakukan penelitian. 

Perumusan masalah adalah pernyataan tentang keadaan, fenomena, dan atau 

konsep yang memerlukan pemecahan dan atau memerlukan jawaban melalui 

suatu penelitian dan pemikiran mendalam dengan menggunakan ilmu 

pengetahuan dan alat-alat yang relevan. Tujuan penelitian dan kegunaan 

penelitian bagi pihak-pihak yang terkait. Sistematika penulisan merupakan 

bagian yang mencakup uraian ringkas dan materi yang dibahas setiap bab.  

BAB II  : TELAAH PUSTAKA  

 Bab tinjauan pustaka terdiri dari landasan teori mengenai teori yang melandasi 

penelitian ini dan menjadi acuan teori dalam analisis penelitian. Penelitian 

terdahulu, kerangka pemikiran yang merupakan permasalahan yang akan 

diteliti dan pengembangan hipotesis adalah dugaan sementara yang 

disimpulkan dari landasan teori dan penelitian terdahulu, serta merupakan 

jawaban sementara terhadap masalah yang diteliti.  

 

 



BAB III  : METODE PENELITIAN  

 Bab metode penelitian berisi variabel penelitian dan definisi operasional 

penelitian yaitu tentang deskripsi variabel-variabel dalam penelitian yang 

didefinisikan secara jelas, penentuan sampel, jenis dan sumber data yang 

digunakan dalam penelitian ini, metode pengumpulan data, dan metode 

analisis merupakan deskripsi tentang jenis atau model analisis dan mekanisme 

alat analisis yang digunakan dalam penelitian. 

BAB IV  : HASIL DAN ANALISIS  

 Bab hasil dan analisis berisi deskripsi objek penelitian, analisis data yang 

dikaitkan dengan analisis statistik deskriptif dan analisis model jalur dan 

interpretasi hasil sesuai dengan teknik analisis yang digunakan, termasuk di 

dalamnya dasar pembenaran dan perbandingan dengan penelitian terdahulu.  

BAB V  : PENUTUP   

 Bab penutup berisi simpulan yang merupakan penyajian secara singkat apa 

yang telah diperoleh dari pembahasan interpretasi hasil, keterbatasan 

penelitian yang menguraikan tentang kelemahan dan kekurangan yang 

ditemukan setelah dilakukan analisis dan interpretasi hasil dan saran bagi 

pihak-pihak yang berkepentingan. 
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