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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

A. Gambaran Objek Penelitian 

1. Sejarah Bank Negara Indonesia 

Tempaan krisis moneter tahun 1997 membuktikan 

ketangguhan sistem perbankan syariah. Prinsip syariah 

dengan 3 (tiga) pilarnya yaitu adil, transparan dan 

maskahat mampu menjawab kebutuhan masyarakat 

terhadap sistem perbakan yang lebih adil. Dengan 

berlandaskan pada Undang-undang No. 10 Tahun 1998, 

pada tanggal 29 April 2000 didirikan Unit Usaha Syariah 

(UUS) BNI dengan 5 kantor cabang di Yogyakarta, 

Malang, Pekalongan, Jepara, dan Banjarmasin. 

Selanjutnya UUS BNI terus berkembang menjadi 28 

kantor cabang dan 31 kantor cabang pembantu. 

Disamping itu nasabah juga dapat menikmati layanan 

syariah di kantor cabang BNI konvensional (office 

channelling) dengan lebih kurang 1500 outlet yang 

tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Di dalam 

pelaksanaan operasional perbankan. BNI Syariah tetap 
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memperhatikan kepatuhan terhadap aspek syariah. 

Dengan Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang saat ini 

diketahui oleh KH. Ma’ruf Amin, semua produk BNI 

Syariah telah melalui pengujian dari DPS sehingga telah 

memenuhi aturan syariah. 

Berdasarkan keputusan Gubernur Bank Indonesia 

Nomor 12/41/KEP.GBI/2010 tanggal 21 Mei 2010 

mengenai pemberian iin usaha kepada PT BNI Syariah. 

Dan di dalam Corporate Plan UUS BNI tahun 2003 

ditetapkan bahwa status UUS bersifat tempore dan akan 

dilakukan spin off tahun 2009. Rencana tersebut 

terlaksanakan pada tanggal 19 Juni 2010 dengan 

beroperasinya BNI Syariah sebagai Bank Umum Syariah 

(BUS). Realisasi waktu spin off bulan Juni 2010 tidak 

terlepas dari faktor eksternal berupa aspek regulasi yang 

kondusif yaitu dengan diterbitkannya UU No. 19 Tahun 

2008 tentang Surat Berharga Syariah. Disamping itu, 

komitmen pemerintah terhadap pengembangan 

perbankan syariah semakin kuat dan kesadaran terhadap 

keunggulan produk perbankan syariah juga semakin 
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meningkat. Juni 2014 jumlah cabang BNI Syariah 

mencapai 65 Kantor Cabang, 161 Kantor Cabang 

Pembantu, 17 Kantor Kas, 22 Mobil Layanan Gerak dan 

20 Payment Point.1

2. Visi dan Misi Bank Negara Indonesia 

 

a. Visi  

Menjadi Bank Syariah pilihan masyarakat yang 

unggul dalam layanan dan kinerja. 

b. Misi 

1) Memberikan kontribusi positif kepada 

masyrakata dan peduli pada kelestarian 

lingkungan. 

2) Memberikan solusi bagi masyarakat untuk 

kebutuhan jaa perbankan syariah. 

3) Memberikan nilai investasi yang optimal bagi 

investor. 

4) Menciptakan wahana terbaik sebagai tempat 

kebanggan untuk berkarya dan berprestasi bagi 

pegawai sebagai perwujudan ibadah. 

                                                           
1 Website https://www.bnisyariah.co.id/id-

id/perusahaan/tentangbnisyariah/sejarah, diakses tgl 1  Juni 2020, pukul 14.15. 
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5) Menjadi acuan tata kelola perusahaan yang 

amanah.2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
2 Website https://www.bnisyariah.co.id/id-

id/perusahaan/tentangbnisyariah/visimisi, diakses tgl 1 Juni , pukul 14.25  
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3. Struktur Organisasi BNI Syariah Palembang 

Gambar 4.1 
Struktur Organisasi PT. BNI Syariah 

 
Sumber: PT. BNI Syariah Palembang, 2020 
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B. Karakteristik Responden 

1) Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin 

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan maka 

diperoleh data tentang jenis kelamin responden yang 

dapat dilihat pada tabel sebagai berikut: 

Tabel 4.2 
Frekuensi Responden Berdasarkan Jenis Kelamin 

 
Frequenc

y Percent 
Valid 

Percent 
Cumulati
ve Percent 

Valid L 23 33.8 33.8 33.8 
P 45 66.2 66.2 100.0 

Tota
l 68 100.0 100.0  

Sumber : Data Diolah, 2020. 
 

Pada tabel 4.2 menunjukkan bahwa responden yang 

berjenis kelamin laki-laki berjumlah 23 orang (33,8%) 

dan berjenis kelamin perempuan berjumlah 45 orang 

(66,2%). Artinya bahwa responden terbanyak berjenis 

kelamin perempuan. 

2) Karakteristik Responden Berdasarkan Usia 

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di 

peroleh data tentang usia responden yang dapat dilihat 

pada tabel sebagai berikut: 
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Tabel 4.3 
Frekuensi Responden Berdasarkan Usia 

 
Frequen

cy 
Perce

nt 

Valid 
Perce

nt 

Cumulat
ive 

Percent 
Valid 21 – 25 

tahun 24 35.3 35.3 35.3 

26 – 30 
tahun 25 36.8 36.8 72.1 

31 – 35 
tahun 14 20.6 20.6 92.6 

36 – 40 
tahun 3 4.4 4.4 97.1 

 >50 tahun 2 2.9 2.9 100.0 
 Total 68 100.0 100.0  

Sumber : Data Diolah, 2020. 

Pada tabel 4.3 menunjukkan bahwa tingkat usia 

responden yang berusia 21 tahun - 25 tahun sebanyak 24 

orang (35,3%), 26 tahun - 30 tahun sebanyak 25 orang 

(36,8%), 31 tahun - 35 tahun sebanyak 14 orang 

(20,6%), 36 tahun – 40 tahun sebanyak 3 orang (4,4%) 

dan >50 tahun sebanyak 2 orang (2,9%). Artinya 

responden terbanyak berusia 26 tahun – 30 tahun. 

3) Karakteristik Responden Berdasarkan Status 

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di 

peroleh data tentang status responden yang dapat dilihat 

pada tabel sebagai berikut: 
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Tabel 4.4 
Frekuensi Responden Berdasarkan Status 

 
Frequency Percent 

Valid 
Percent 

Cumul
ative 

Percent 
Valid Belum 

Menikah 23 33.8 33.8 33.8 

Menikah 45 66.2 66.2 100.0 
Total 68 100.0 100.0  

Sumber : Data Diolah, 2020. 

Pada tabel 4.4 menunjukkan bahwa dari 68 

responden yang belum menikah sebanyak 23 orang 

(33.8%), dan yang menikah sebanyak 45 orang (66.2%). 

Artinya bahwa responden terbanyak adalah yang sudah 

menikah. 

4) Karakteristik Responden Berdasarkan Pendidikan 

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di 

peroleh data tentang pendidikan responden yang dapat 

dilihat pada tabel sebagai berkut:  
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Tabel 4.5 
Frekuensi Responden Berdasarkan Pendidikan 

 
Frequen

cy Percent 
Valid 

Percent 

Cumulati
ve 

Percent 
Vali

d 
SMA 6 8.8 8.8 8.8 
D3 12 17.6 17.6 17.6 
S1 32 47.1 47.1 47.1 
S2 16 23.5 23.5 23.5 
S3 2 2.9 2.9 2.9 

 Total 68 100.0 100.0  
Sumber : Data Diolah, 2020. 

Pada tabel 4.5 menunjukkan bahwa tingkat 

pendidikan responden yang lulusan SMA sebanyak 6 

orang (8,8%), lulusan D3 sebanyak 12 orang (17,6%), 

lulusan S1 sebanyak 32 orang (47,1%), lulusan S2 

sebanyak 16 orang (23,5%), dan lulusan S3 sebanyak 2 

orang (2,9%). Artinya responden terbanyak adalah 

lulusan S1. 

5) Karakterisitik Rresponden Berdasarkan Lama Bekerja 

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di 

peroleh data tentang lama bekerja responden yang dapat 

dilihat pada tabel sebagai berikut: 
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Tabel 4.6 
Frekuensi Responden Berdasarkan Lama Bekerja 

 
Frequen

cy 
Perce

nt 

Valid 
Perce

nt 

Cumulati
ve 

Percent 
Vali
d 

1 - 2 
tahun 22 32.4 32.4 32.4 

3 - 4 
tahun 39 57.4 57.4 89.7 

> 5 tahun 7 10.3 10.3 100.0 
Total 68 100.0 100.0  

Sumber : Data Diolah, 2020. 

Pada tabel 4.6 menunjukkan bahwa dari 68 

responden yang lama bekerja 1-2 tahun sebanyak 22 

orang (32,4%), 3-4 tahun sebanyak 39 orang (57,4%), 

dan 5 tahun lebih sebanyak 7 orang (10,3). Artinya pada 

penelitian ini responden terbanyak telah lama bekerja 

selama 3-4 tahun. 

C. Instrumen Penelitian 

1. Uji Validitas 

Uji validitas digunakan untuk mengukur valid atau 

tidaknya suatu instrument. Uji validitas dilakukan pada 

setiap pernyataan dengan membandingkan nilai rhitung > 

rtabel di dapatkan dengan menentukan degree of freedom 

(df) yaitu n-2 (n adalah jumlah sampel). Pada penelitian 
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ini besar df = 68-2 atau df = 66 dengan taraf signifikan 

5% atau 0.05 sehingga diperoleh rtabel

Tabel 4.7 

 sebesar. Hasil 

pengujian validitas menggunakan SPSS 23 pada 

penelitian ini dapat dilihat dari tabel berikut: 

Hasil Uji Validitas 
Variabel Item 

Pernyataa
n 

r-
hitung 

r-tabel 
(α= 
5%) 

Keterang
an 

 X1.1 0,549 0,238 Valid 
 X1.2 0,500 0,238 Valid 

Kompetensi X1.3 0,549 0,238 Valid 
(X1) X1.4 0,701 0,238 Valid 

 X1.5 0,480 0,238 Valid 
 X1.6 0,701 0,238 Valid 
 X2.1 0,586 0,238 Valid 
 X2.2 0,559 0,238 Valid 

Keterlibatan X2.3 0,768 0,238 Valid 
Karyawan X2.4 0,528 0,238 Valid 

(X2) X2.5 0,724 0,238 Valid 
 X2.6 0,629 0,238 Valid 

Kinerja Y.1 0,936 0,238 Valid 
Karyawan Y.2 0,342 0,238 Valid 

(Y) Y.3 0,936 0,238 Valid 
Sumber : Data Primer Diolah, 2020. 

 Berdasarkan tabel 4.7 diketahui bahwa seluruh 

pernyataan yang dijadikan alat ukur valid, menunjukkan 

Total Pearson Correlation memiliki rhitung > rtabel (0,238) 
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dan bernilai positif. Dengan demikian pernyataan pada 

variabel X1, X2, dan Y tersebut dinyatakan valid. 

2. Uji Reliabilitas 

Uji reliabilitas digunakan untuk mengetahui apakah 

instrument atau indikator yang digunakan dapat 

dipercaya atau handal sebagai alat ukur variabel. Uji 

reliabilitas dapat dilakukan secara bersama-sama 

terhadap seluruh butir pernyataan jika nilai Cronbach’s 

alpa (α) > 0,06 maka indikator yang digunakan oleh 

variabel tersebut reliabel. 

Tabel 4.8 
Hasil Uji Reliabilitas 

Variabel Cronbach’s 
alpha 

Keterangan 

Kompetensi (X1) 
Keterlibatan Karyawan 

(X2) 
Kinerja Karyawan (Y) 

0,621 
0,707 

 
0,626 

Reliabel 
Reliabel 

 
Reliabel 

Sumber : Data Primer Diolah, 2020. 

Berdasarkan tabel 4.8 dapat diperoleh hasil bahwa 

nilai koefisien alfa atau Cronbach’s alpa untuk semua 

variabel adalah lebih besar dari 0,06. Sehingga dapat 

disimpulkan bahwa semua variabel telah reliabel. 
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D. Hasil Analisis Data 

Dalam penelitian ini teknik analisis yang digunakan 

sebagai berikut: 

1. Uji Asumsi Klasik 

a. Uji Normalitas 

Uji normalitas digunakan untuk menguji 

apakah data yang digunakan berdistribusi normal 

atau tidak. Data yang baik adalah memiliki 

distribusi mormal. Untuk penentuan kenormalan 

suatu distribusi data dapat dilakukan dengan cara 

pengujian Kolmogorov-Smirnof dengan taraf 

signifikan (α) sebesar 5% atau 0.05. Pada uji 

Kolmogorov-Smirnov dikatakan normal apabila 

nilai sig > 0,05. Hasil uji normalitas ini 

menggunakan SPSS 23 maka dapat dilihat pada 

tabel berikut: 
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Tabel 4.9 
Hasil Uji Normalitas 

Kolmogorov-Smirnov Test 
 Unstandardizer 

Residual 
N 

Kolmogorov-Smirnov 
Asymp. Sig. (2-tailed) 

68 
0,060 
0,200 

Sumber: Data Primer Diolah, 2020. 

Berdasarkan tabel 4.9 menjelaskan bahwa 

nilai Kolmogorov-Smirnov yaitu 0,060  > 0,05 

serta nilai Asymp. Sig. (2-tailed) sebesar 0,200 > 

0,05. Dari hasil pengujian tersebut, maka residual 

data berdistribusi normal dan model regresi telah 

memenuhi asumsi normalitas. 

b. Uji Linearitas 

Uji linearitas digunakan untuk mengetahui 

apakah data yang dianalisis mempunyai hubungan 

yang linear atau tidak. Uji linearitas dapat dilihat 

dari nilai Sig. Linearity dan Sig. Deviation From 

Linearity. Jika nilai Sig. < 0,05 maka mempunyai 

hubungan linear dan sebaliknya jika nilai Sig. > 

0,05 maka tidak mempunyai hubungan linear. 
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Tabel 4.10 
Hasil Linearitas Kinerja dan Kompetensi 

  F Sig. 
Kinerja * 

Kompetensi 
(Combined) 

Linearity 
Deviation 

from 
Linearity 

8,590 
65,106 
1,525 

0,000 
0,000 
0,168 

Sumber: Data Primer Diolah, 2020. 

 Berdasarkan tabel 4.10 menunjukkan nilai 

signifikan linearity sebesar 0,000 < 0,05 maka 

dapat dikatakan bahwa antara variabel kompetensi 

dan kinerja terdapat hubungan yang linear. 

Tabel 4.11 
Hasil Linearitas Kinerja dan Keterlibatan 

Karyawan 
  F Sig. 

Kinerja * 
Keterlibatan 
Karyawan 

(Combined) 
Linearity 
Deviation 

from 
Linearity 

6,509 
38,984 
0,930 

0,000 
0,000 
0,480 

Sumber: Data Primer Diolah, 2020. 

Berdasarkan tabel 4.11 menunjukkan nilai 

signifikan linearity sebesar 0,000 < 0,05 maka 

dapat dikatakan bahwa antara variabel keterlibatan 

karyawan dan kinerja terdapat hubungan yang 

linear. 
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c. Uji Multikolinearitas 

Uji multikolinearitas digunakan untuk 

menunjukkan adakah korelasi diantara variabel 

independen (bebas). Untuk mengetahui terjadinya 

multikolinearitas diantara variabel bebas dalam 

suatu model regresi dapat dilakukan dengan 

melihat nilai VIF (Variance Inflation Factor) dan 

nilai Tolerance,  jika nilai tolerance > 0,1 dan nilai 

VIF < 10 maka tidak terjadi multikolinearitas. 

Hasil uji multikoliearitas ini menggunakan SPSS 

23 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut: 

Tabel 4.12 
Hasil Uji Multikolinearitas 

Model Collinearity Statistics 
Tolerance VIF 

1        (Constant) 
X1 
X2 

 
,828 
,828 

 
1,208 
1,208 

Sumber: Data Primer Diolah, 2020. 

Berdasarkan tabel 4.12 diperoleh nilai 

toletance semua variabel bebas yaitu kompetensi 

(X1) sebesar 0,828 dan keterlibatan karyawan  

(X2) sebesar 0,828 serta nilai VIF keterlibatan 

karyawan (X1) sebesar 1,208 dan keterlibatan 
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karyawan  (X2) sebesar 1,208. Dengan demikian 

nilai tolerance kedua variabel bebas > 0,01 dan 

nilai VIF < 10,00 sehingga dapat disimpulkan 

bahwa tidak terjadi multikolinearitas. 

d. Uji Heteroskedastisitas 

Uji heteroskedastisitas digunakan untuk 

mengetahui apakah model regresi terjadi 

ketidaksamaan variance dari residual satu 

pengamatan ke pengamatan yang lain. Uji 

heteroskedastisitas dilakukan dengan uji Glejser 

dengan tingkat signifikan 0,05. Pada uji Glejser 

jika nilai signifikan > 0,05 maka model regresi 

tidak terjadi heteroskedastisitas. Hasil uji 

heteroskedastisitas ini menggunakan SPSS 23 

yang dapat dilihat pada tabel berikut: 

Tabel 4.13 
Hasil Uji Heteroskedastisitas 
Model Sig. 

1 (Constant) 
X1 
X2 

,106 
,849 
,414 

Sumber: Data Prime Diolah, 2020. 
 



72 
 

 
 

Berdasarkan tabel 4.13 menunjukkan bahwa 

nilai signifikan pada variabel kompetensi  (X1) 

sebesar 0,849 > 0,05 dan variabel keterlibatan 

karyawan (X2) sebesar 0,414  > 0,05. Berdasarkan 

pengujian tersebut dapat disimpulkan bahwa 

seluruh nilai variabel bebas > 0,05 yang artinya 

tidak terjadi heteroskedastisitas. 

2.  Uji Hipotesis 

Penguji hipotesis dalam penelitian ini 

berdasarkan pada nilai signifikansinya. Tingkat 

signifikasi pengaruh antara variabel pada tabel 

berikut: 

a. Uji t (Uji Parsial) 

Uji t-statistik digunakan untuk mengetahui 

suatu variabel bebas berpengaruh secara parsial 

terhadap variabel terikat. Pengujian ini 

dilakukan dengan membandingkan nilai thitung > 

ttabel dengan taraf signifikan < 0,05 atau 5%. 

Maka variabel bebas secara parsial berpengaruh 

terhadap variabel terikat yang berarti H0 ditolak 
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dan Ha diterima. Nilai ttabel = (α/2 ; n-k-1) hasil 

yang didapatkan ttabel

 

 sebesar 1,997. Hasil uji t 

menggunakan SPSS 23 yang dapat dilihat pada 

tabel berikut: 

Tabel 4.14 
Hasil Uji t (Parsial) 

 

Model 

Unstandardiz
ed 

Coefficients 

Standardize
d 

Coefficients 

T Sig. B 
Std. 

Error Beta 
1 (Constant) 

X1 
X2 -5,149 

0,647 
0,488 

4,994 
0,104 
0,105 

 
0,529 
0,396 

-
1,03

1 
6,22

5 
4,65

3 

0.30
6 

0.00
0 

0.00
0 

Sumber: Data Primer Diolah, 2020 
 

Berdasarkan tebel 4.14 maka dapat 

dilakukan pengujian hipotesis yaitu: 

1. Pengaruh variabel kompetensi terhadap 

kinerja karyawan. Dari data diatas dapat 

diketahui bahwa nilai thitung X1 sebesar 

6,225 > 1,997 dengan taraf signifikasi 

sebesar 0.000 < 0.05 yang dapat dikatakan 
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bahwa H1 diterima yang berarti kompetensi 

berpengaruh terhadap kinerja karyawan di 

BNI Syariah Palembang. 

2. Pengaruh variabel keterlibatan karyawan 

terhadap kinerja karyawan. Dari data diatas 

dapat diketahui bahwa nilai thitung 4,653> 

1,997 dengan nilai signifikasi 0,000 < 0,05 

yang dapat dikatakan bahwa H2

b. Uji F (Simultan) 

 diterima 

yang berarti keterlibatan karyawan 

berpengaruh terhadap kinerja karyawan di 

BNI Syariah Palembang. 

Uji F dilakukan untuk mengetahui apakah 

variabel bebas secara bersama-sama 

mempengaruhi variabel terikat. Pengujian ini 

dilakukan dengan membandingkan Fhitung > 

Ftabel dengan taraf signifikasi < 5% atau 0,05. 

Maka variabel bebas secara bersama-sama 

berpengaruh terhadap variabel terikat yang 

artinya Ho ditolak dan Ha diterima. Nilai Ftabel 
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yang didapat dari nilai dfl yaitu k = jumlah 

variabel bebas dan df2 = n-k (n adalah jumlah 

sampel). Jadi df1 = 2 dan df2 = 65, maka 

diperoleh nilai Ftabel

Tabel 4.15 

 sebesar 3,14. Hasil uji F ini 

menggunakan SPSS 23 yang dapat dilihat pada 

tabel sebagai berikut: 

Uji F 

Model 
Sum of 
Squares df 

Mean 
Square F Sig. 

1 Regressio
n 

Residual 
Total 

685,926 
437,059 
1122,98

5 

2 
65 
67 

342,963 
6,724 

51,00
6 

.000 

 Sumber: Data Primer Diolah, 2020. 
 

Berdasarkan tabel 4.15 diketahui nilai 

Fhitung 51,006  > 3,14 dan nilai signifikan 0.000 

< 0,05 sehingga dapat dikatakan H3

 

 diterima 

yang berarti kompetensi  dan keterlibatan 

karyawan secara simultan berpengaruh positif 

dan signifikan terhadap kinerja karyawan di 

BNI Syariah Palembang. 
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c. Koefisien Determinasi (R2

Uji koefisien determinasi digunakan untuk 

mengetahui persentase besarnya pengaruh 

kompetensi dan keterlibatan karyawan terhadap 

kinerja karyawan. Semakin besar koefisien 

determinasi semakin baik pula kemampuan 

variabel independen menerangkan variabel 

dependen. Hasil uji koefisien determinasi 

menggunakan SPSS 23 yang dapat dilihat pada 

tabel berikut: 

) 

Tabel 4.16 
Hasil Uji Koefisien Determinasi 

Model R R 
Square 

Adjusted 
R Square 

Std. 
Error of 

the 
Estimate 

1 ,782 ,611 ,599 2,593 
Sumber: Data Primer Diolah, 2020. 
 
Berdasarkan tabel 4.16 diketahui bahwa 

nilai R-Square sebesar 0,599 menunjukkan 

bahwa pengaruh variabel kompetensi dan 

keterlibatan karyawan terhadap variabel kinerja 

sebesar 59,9%, sedangkan sisanya sebesar 
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40,1% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak 

dijelaskan dalam penelitian ini. 

E. Pembahasan  

Dari hasil penelitian diatas maka dapat diketahui sebagai 

berikut: 

1. Pengaruh kompetensi terhadap kinerja karyawan di BNI 

Syariah Palembang. 

Kompetensi merupakan kemampuan dasar 

seseorang yang berpengaruh pada pekerjaanya. Semakin 

banyak pekerjaan yang dilakukan oleh setiap individu 

maka akan memungkinkan peningkatkan kinerjanya. 

Seorang karyawan yang memiliki kompetensi sangat 

diperlukan agar dapat melaksanakan tugasnya dan 

mencapai target yang telah ditetapkan. Dengan demikian 

kompetensi diharapkan dapat menghasilkan kinerja yang 

maksimal.  

Dari hasil uji regresi diperoleh hasil variabel 

kompetensi berkoefisien positif dengan thitung 6,225 > 

1,997 dengan nilai signifikan sebesar 0.000 < 0,05 

sehingga H1 diterima artinya kompetensi secara parsial 
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berpengaruh terhadap kinerja karyawan di BNI Syariah 

Palembang.  

Kompetensi berpengaruh terhadap kinerja 

karyawan. Yang mana semakin baik kompetensi yang 

dimiliki oleh karyawan maka semakin meningkat pula 

kinerja karyawan di BNI Syariah Palembang. Pada 

penelitian di BNI Syariah Palembang menunjukkan 

bahwa para responden setuju dengan adanya kompetensi 

yang dimiliki oleh setiap karyawan, karena mampu 

membentuk kepribadian dan menambah pengetahuan 

karyawan untuk lebih baik dalam mengerjakan 

pekerjaannya.  

Hal ini diperkuat dengan adanya penelitian Gusti 

Ngurah Karmandita dan Made Subudi, Fakultas 

Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana. Dengan judul 

“Pengaruh Kompetensi dan Kecerdasan Emosional 

terhadap Kinerja Karyawan Si Doi Hotel dan Restaurant 

Legian”. Hal ini menandakan bahwa kompetensi dan 

kecerdasan emosional memiliki pengaruh yang searah 

terhadap kinerja karyawan.  
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2. Pengaruh keterlibatan karyawan terhadap kinerja 

karyawan di BNI Syariah Palembang. 

Keterlibatan karyawan merupakan komitmen yang 

dimiliki karyawan dalam aspek jasmani, psikologis, dan 

energi emosional, di mana melalui proses interaksi akan 

terbentuk loyalitas dan hubungan timbal balik yang baik 

bagi perusahaan. Dengan adanya keterlibatan karyawan, 

dapat memberikan kesempatan bagi karyawan untuk 

memperluas kemampuan dalam mengerjakan tugasnya 

dengan baik. 

Dari hasil uji regresi diperoleh hasil variabel 

keterlibatan karyawan berkoefisien positif dengan thitung 

sebesar 4,653> 1,997 dengan signifikan sebesar 0,000 < 

0,05 sehingga H2

Keterlibatan karyawan berpengaruh terhadap kinerja 

karyawan. Yang mana semakin tinggi tingkat 

keterlibatan karyawan maka semakin meningkat pula 

kinerja karyawan di BNI Syariah Palembang. Pada 

 diterima artinya keterlibatan karyawan 

secara parsial berpengaruh terhadap kinerja karyawan di 

BNI Syariah Palembang.  
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penelitian di BNI Syariah Palembang menunjukkan 

bahwa para responden setuju dengan adanya keterlibatan 

karyawan dalam meningkatkan kinerja karyawan. Agar 

setiap karyawan memiliki komitmen serta kepedulian 

yang tinggi terhadap tugas yang menjadi tanggung 

jawabnya..  

Hal ini diperkuat dengan adanya penelitian Nabilah 

Ramadhan dan Jafar Sembiring, Jurnal Manajemen 

Indonesia. Dengan judul “Pengaruh Employee 

Engagement terhadap Kinerja Karyawan di Human 

Capital Center PT. Telekomunikasi Indonesia, TBK”. 

Hal ini menandakan bahwa  bahwa employee 

engagement berpengaruh terhadap kinerja karyawan. 

3. Pengaruh kompetensi dan keterlibatan karyawan 

terhadap kinerja karyawan di BNI Syariah Palembang. 

Kompetensi dan keterlibatan karyawan mempunyai 

peranan penting dalam hal peningkatan kinerja 

karyawan.  

Berdasarkan uji simultan variabel kompetensi dan 

keterlibatan karyawan  bersama-sama berpengaruh 
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secara simultan dimana memiliki nilai Fhitung sebesar 

51,006> 3,14 dengan nilai signifikan 0,000 < 0,05 

sehingga H3

Kompetensi dan keterlibatan karyawan berpengaruh 

terhadap kinerja karyawan. Baik atau tidaknya kinerja 

karyawan dapat dipengaruhi oleh faktor kompetensi dan 

keterlibatan karyawan. Seorang karyawan yang memiliki 

kompetensi sangat diperlukan agar dapat melaksanakan 

tugasnya dan mencapai target yang telah ditetapkan. 

Sedangkan dengan adanya keterlibatan karyawan, dapat 

memberikan kesempatan bagi karyawan untuk 

memperluas kemampuan dalam mengerjakan tugasnya 

dengan baik.  Dengan adanya kedua faktor tersebut maka 

kinerja karyawan akan semakin meningkat,. Dari 

penelitian yang telah dilakukan menunjukkan bahwa 

responden memberikan persepsi yang baik yang mana 

jika  kompetensi dan keterlibatan karyawan dapat 

 diterima. Hal ini menunjukkan bahwa 

kompetensi dan keterlibatan karyawan secara simultan 

berpengaruh terhadap kinerja karyawan di BNI Syariah 

Palembang.  
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dipadukan maka semakin meningkat pula kinerja 

karyawan di BNI Syariah Palembang. 

Hal ini diperkuat dengan adanya penelitian Sanda 

Paluta dan Widjojo Suprapto, Jurnal Agora Universitas 

Kristen Petra. Dengan judul “Pengaruh Kompetensi dan 

Employee Engagement terhadap Kinerja Karyawan di 

PT. Cahaya Citra Alumindo”. Hal ini menandakan 

bahwa  kompetensi dan keterlibatan karyawan 

mempunyai pengaruh terhadap kinerja karyawan. 

 


