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BAB 4 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 DATA RESPONDEN 

Sebelum menganalisa, terlebih dahulu peneliti menjabarkan 

karakteristik-karakteristik responden untuk melengkapi serta 

memperkuat penelitian ini. Karakteristik responden yang diperoleh 

dari pengumpuan data yang dilakukan peneliti yaitu kuesioner yang 

disebarkan kepada karyawan Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang 

Palembang diantaranya sebagai berikut :  

4.1.1 Data Responden Berdasarkan Jenis Kelamin  

Data mengenai jenis kelamin responden dalam penelitian ini 

disajikan pada tabel sebagai berikut : 

Tabel 4.1 

Jenis Kelamin Responden 

 

 

 

Sumber : Data primer yang diolah, 2020. 

 

NO. 

 

JENIS KELAMIN 

 

FREKUENSI 

1)  Laki – Laki 26 Responden 

2)  Perempuan 13 Responden 
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Berdasarkan tabel 4.1 diatas dapat diketahui bahwa dari 39 

responden ternyata sebanyak 26 responden adalah berjenis kelamin 

laki-laki dan 13 responden adalah berjenis kelamin perempuan, yang 

artinya responden terbanyak yaitu Laki-Laki. 

4.1.2 Data Responden Berdasarkan Usia 

Data mengenai usia responden dalam penelitian ini disajikan 

dalam tabel sebagai berikut : 

Tabel 4.2 

Usia Responden 

 

 

 

 

 

 

Sumber : Data primer yang diolah, 2020. 

Berdasarkan tabel 4.2 diatas, dapat diketahui bahwa jumlah 

responden yang berusia 20-25 tahun yaitu sebanyak 8 orang, yang 

berusia 26-30 tahun yaitu sebanyak 11 orang, untuk responden yang 

berusia 31-35 tahun yaitu 7 orang, untuk responden yang berusia 

NO. UMUR FREKUENSI 

1.  20 - 25 Tahun 8 

2.  26 - 30 Tahun 11 

3.  31 - 35 Tahun 7 

4.  36 - 40 Tahun 10 

5.  > 41 Tahun 3 

Total 39 
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diatas 36-40 tahun yaitu 10 orang dan untuk responden yang berusia 

diatas 41 tahun yaitu 3 orang. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian 

besar responden dalam penelitian ini yaitu responden yang berusia 

berkisar 26 - 30 Tahun. 

 

4.2 TINGKAT PENGEMBALIAN KUESIONER 

 

Penelitian ini menggunakan kuesioner atau angket sebagai alat 

ukur dalam variabel penelitian. Kuesioner diberikan kepada karyawan 

pada Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Palembang sebagai 

responden dari penelitian ini. Kuesioner yang disebarkan berjumlah 39 

kuesioner sesuai dengan jumlah sampel yang telah ditentukan dalam 

penelitian ini. Adapun tingkat pengembalian kuesioner tersebut 

disajikan dalam tabel di bawah berikut. 

 

Tabel 4.3 

Tingkat Pengembalian Kuesioner 

 

KETERANGAN 

 

JUMLAH 

 

Kuesioner yang disebar 39 kuesioner 

Kuesioner yang tidak kembali 0 Kuesioner 
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Sumber : Data primer yang diolah, 2020. 

 

Berdasarkan tabel 4.3 diatas menjelaskan tentang tingkat 

pengembalian kuesioner. Diketahui bahwa kuesioner yang kembali 

kepada peneliti sesuai dengan jumlah kuesioner yang disebarkan 

kepada responden, yaitu berjumlah 39 kuesioner 

 

4.3 HASIL UJI INSTRUMEN PENELITIAN 

4.3.1 Hasil Uji Validitas 

 

Uji validitas digunakan untuk mengetahui kelayakan dari 

setiap item pertanyaan dalam mendefinisikan suatu variabel. Uji 

validitas sebaiknya dilakukan pada setiap butir / item pertanyaan, 

dengan membandingkan r tabel dimana df (degree of freedom) = n-

2 dengan sig. 0.05 (5%). Jika r tabel < r hitung dan nilai sig < dari ɑ 

0,05 maka dikatakan valid, sedangkan jika r tabel > r hitung dan nilai 

sig. > dari ɑ 0,05 maka dikatakan tidak valid.  

Kuesioner yang kembali tetapi 

tidak diolah 

0 Kuesioner 

Kuesioner yang kembali dan 

dapat diolah 

39 Kuesioner 
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Dalam penelitian ini, besarnya nilai df yaitu 39-2 = 37, atau 

dengan kata lain nilai df diperoleh yaitu sebesar 37, dengan 

ketentuan alpha 0,05 sehingga diperoleh nilai r tabel sebesar 0,3160.  

 

Tabel 4.4 

Hasil Uji Validitas Instrumen Karakteristik Individu (X1) 

VARIABEL 𝐫 𝐡𝐢𝐭𝐮𝐧𝐠  𝐫 𝐭𝐚𝐛𝐞𝐥  

 

KETERANGAN 

X1.1 0.668  0,3160.  Valid 

X1.2 0.417  0,3160.  Valid 

X1.3 0.484  0,3160.  Valid 

X1.4 0.470  0,3160.  Valid 

X1.5 0.597  0,3160.  Valid 

X1.6 0.584  0,3160.  Valid 

X1.7 0.642 0,3160.  Valid 

X1.8 0.556 0,3160.  Valid 

   

Sumber : Data primer yang diolah, 2020. 

Berdasarkan tabel 4.4 diatas, diketahui bahwa semua 

pernyataan pada variabel Karakteristik Individu (X1) memperoleh 

nilai r tabel < r hitung. Maka variabel Karakteristik Individu (X1) 

dalam penelitian ini dinyatakan valid. 
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Tabel 4.5 

 Hasil Uji Validitas Variabel Kerjasama Tm (X 2) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : Data primer yang diolah, 2020. 

Berdasarkan tabel 4.5 diatas, diketahui bahwa semua 

pernyataan pada variabel Kerjasama Tim (X 2) memperoleh nilai r 

tabel < r hitung. Maka variabel Kerjasama Tim (X 2) dalam 

penelitian ini dinyatakkan valid 

Tabel 4.6 

Hasil Uji Validitas Variabel Kinerja Karyawan (Y) 

 
VARIABEL 

 
𝐫 𝐡𝐢𝐭𝐮𝐧𝐠  

 
𝐫 𝐭𝐚𝐛𝐞𝐥  

 

 
KETERANGAN  

X2.1 0.694 0,3160.  Valid 

X2.2 0.598 0,3160.  Valid 

X2.3 0.627 0,3160.  Valid 

X2.4 0.884 0,3160.  Valid 

X2.5 0.715 0,3160.  Valid 

X2.6 0.653 0,3160.  Valid 

 
VARIABEL 

 
𝐫 𝐡𝐢𝐭𝐮𝐧𝐠  

 
𝐫 𝐭𝐚𝐛𝐞𝐥  

 

 
KETERANGAN 

Y.1 0.641 0,3160. Valid 

Y.2 0.726 0,3160. Valid 
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Sumber : Data primer yang diolah, 2020. 

 

Berdasarkan tabel 4.6 diatas, diketahui bahwa semua 

pernyataan pada variabel Kinerja Karyawan (Y) memperoleh nilai r 

tabel < r hitung. Maka variabel Kinerja Karyawan (Y) dalam 

penelitian ini dinyatakkan valid. 

 

4.3.2 Hasil Uji Reliabelitas 

Untuk melakukan Uji Reliabilitas pada penelitian ini dapat 

dilakukan melalui teknik Cronbach alpha.  Apabila nilai (cronbach 

alpha > 0,60 ) maka instrumen dapat dinyatakan reliabel. 

 

Y.3 0.664 0,3160. Valid 

Y.4 0.716 0,3160. Valid 

Y.5 0.803 0,3160. Valid 

Y.6 0.746 0,3160. Valid 

Y.7 0.609 0,3160. Valid 

Y.8 0.734 0,3160. Valid 

Y.9 0.777 0,3160. Valid 

Y.10 0.618 0,3160. Valid 
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Tabel 4.7 

 Hasil Uji Reliabelitas Instrumen 

 

VARIABEL 

 

RELIABELITAS 

COEFFICIENT 

 

CRONBACH 

ALPHA 

 

NILAI 

ALPHA 

( a ) 

 

KETERANGAN  

Karakteristik 

Individu (X1) 

8 Item 

Pernyataan 

0,669 0,60 Reliabel 

Kerjasama 

Tim (X2) 

6 Item 

Pernyataan 

0,784 0,60 Reliabel 

Kinerja 

Karyawan (Y) 

10 Item 

Pernyataan 

0,886 0,60 Reliabel 

 

Sumber : Data primer yang diolah, 2020. 

 

Berdasarkan pada tabel 4.7 diatas, diketahui bahwa semua 

variabel dalam penelitian ini memliki nilai cronbach alpha > 0.60. 

Dengan demikian variabel karakteristik individu, kerjasama tim dan 

kinerja karyawan dapat dinyatakan reliabel. 

 

4.4 TEKNIK ANALISIS DATA 

4.4.1 Hasil Asumsi Klasik 

4.4.1.1 Hasil Uji Normalitas 

 

Uji normalitas digunakan untuk menguji apakah dalam model 

regresi, variabel bebas dan variabel terikat mempunyai distribusi 

normal atau tidak. Metode yang digunakan pada penelitian ini yaitu 
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One Sample Kolmogrov-Smirnov dengan taraf signifikansi 5% atau 

0,05. Apabila nilai Sig > 0,05 maka data yang digunakan memiliki 

distribusi normal. 

Selain itu uji normalitas juga dapat dilakukan dengan 

menggunakan grafik normal P-Plot. Cara melihatnya, apabila pada 

grafik terjadi penyebaran data mengikuti garis lurus, maka data 

tersebut dinyatakan normal. Uji normalitas dalam penelitian ini 

adalah sebagai berikut: 

Gambar 4.1 

Grafik Normal Probability Plot 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : Data primer yang diolah, 2020. 

Berdasarkan grafik normalitas P-Plot yang terlihat pada gambar 

4.1 diatas dapat diketahui bahwa penyebaran data dalam penelitian ini 
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mengikuti garis lurus (garis normal), maka data dinyatakan berdistribusi 

normal. 

Tabel 4.8 

  Hasil Uji Normalitas Kolmogrov-Smirnov 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : Data primer yang diolah, 2020. 

 

Berdasarkan pada tabel 4.8 diatas, diketahui bahwa hasil uji 

normalitas Kolmogrov-Smirnov menunjukkan nilai signifikansi 

yaitu 0,876.  Hasil output menunjukkan nilai Asymp. Sig > 0,05.  

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

 Unstandardized 

Residual 

N 39 

Normal 

Parametersa,b 

Mean .0000000 

Std. Deviation 2.88442906 

Most Extreme 

Differences 

Absolute .095 

Positive .095 

Negative -.078 

Kolmogorov-Smirnov Z .591 

Asymp. Sig. (2-tailed) .876 

a. Test distribution is Normal. 

b. Calculated from data. 
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Dalam hal ini dapat disimpulkan bahwa nilai residual berdistribusi 

normal dan model regresi dinyatakkan memenuhi asumsi normalitas. 

 

4.4.1.2 Hasil Uji Multikolinieritas 

Tabel 4.9 

Hasil Uji Multikolinieritas 

 

 
 

Sumber : Data primer yang diolah, 2020. 

 

Coefficientsa 

Model Unstandardized 

Coefficients 

Standa

rdized 

Coeffi

cients 

T Sig. Collinearity 

Statistics 

B Std. 

Error 

Beta Tolera

nce 

VIF 

1 

(Constant) 
1.324 5.893  .225 .823   

KARAKTERI

STIK 

INDIVIDU 

.545 .262 .325 2.078 .045 .430 2.327 

KERJASAMA 

TIM 

.840 .256 .513 3.276 .002 .430 2.327 

a. Dependent Variable: KINERJA KARYAWAN 
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Berdaarkan pada tabel 4.9 diatas, dapat diketahui hasil uji 

multikolinearitas pada tabel coefficients bahwa masing-masing 

variabel bebas (independen) memiliki nilai Tolerance > 0,10 dan 

nilai VIF < 10,00. Dapat diketahui bahwa nilai tolerance pada 

variabel karakteristik individu (X1) sebesar 0.430 > 0,10 dan nilai 

tolerance pada variabel kerjasama tim (X2) sebesar 0.430 > 0,10.  

Kemudian, untuk nilai Variance Inflation Factor (VIF) pada 

variabel karakteristik individu (X1) sebesar 2.327 < 10,00 dan 

variabel kerjasama tim (X2) sebesar 2.327 < 10,00. Sehingga dapat 

dinyatakkan model regresi pada penelitian ini tidak terjadi 

multikolinearitas. 

 

4.4.1.3 Hasil Uji Linearitas 

Uji linearitas dilakukan untuk mengetahui apakah variabel 

bebas (X) dengan variabel terikat (Y) berbentuk linear atau tidak. uji 

linearitas yang digunakan untuk mengetahui linearitas data yaitu 

apakah dua variabel mempunyai hubungan yang linier atau tidak. 

Pengujian pada SPSS dengan test for linearity pada taraf a = 0,05. 

Dua variabel dikatakan mempunyai hubungan yang linier bila 

signifikan linieritas < a = 0,05. 
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Kemudian, Uji linearitas dapat ditentukan dari melihat nilai 

sig. Deviation from Linearity. Apabila nilai Sig > 0,05 maka model 

regresi dinyatakkan linear, begitu juga sebaliknya apabila nilai Sig < 

dari 0,05, maka model regresi dinyatakkan tidak linear. 

Tabel 4.10 

Hasil Uji Linearitas Variabel Karakteristik Individu 

ANOVA Table 

 Sum of 

Squares 

df Mean 

Square 

F Sig. 

KINER

JA 

KARY

AWAN 

* 

KARA

KTERI

STIK 

INDIVI

DU 

Betwe

en 

Group

s 

(Combine

d) 

477.924 11 43.448 3.295 .006 

Linearity 
423.482 1 423.482 32.120 .000 

Deviation 

from 

Linearity 

54.442 10 5.444 .413 .928 

Within Groups 
355.974 27 13.184   

Total 
833.897 38    

 

Sumber : Data primer yang diolah, 2020. 
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Berdasarkan tabel 4.10 diatas, dapat diketahui bahwa nilai 

Sig Linearity sebesar 0,000. dimana nilai Sig Linearity < 0,05 maka 

disimpulkan bahwa antara variabel Karakteristik Individu dengan 

variabel Kinerja Karyawan dapat dikatakan mempunyai hubungan 

yang Linier. Yang artinya regresi linear dapat dipergunakan untuk 

menjelaskan pengaruh antara karakteristik terhadap kinerja 

karyawan.Sedangkan jika dilihat dari Sig Deviation from Linearity 

sebesar 0,928. Dimana Sig Deviation from Linearity > 0,05 maka 

dapat disimpulkan bahwa variabel Karakteristik Individu dengan 

variabel Kinerja karyawan bersifat linier.  

 

Tabel 4.11 

Hasil Uji Linearitas Variabel Kerjasama Tim 

ANOVA Table 

 Sum of 

Squares 

df Mean 

Square 

F Sig. 

KINERJA 

KARYA

WAN * 

KERJAS

AMA 

TIM 

Betwe

en 

Group

s 

(Combin

ed) 

595.538 9 66.171 8.051 .000 

Linearity 
479.825 1 479.825 58.378 .000 
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Deviatio

n from 

Linearity 

115.713 8 14.464 1.760 .127 

Within Groups 
238.360 29 8.219   

Total 
833.897 38    

 

Sumber : Data primer yang diolah, 2020 

. 

Berdasarkan tabel 4.11 diatas, dapat diketahui bahwa nilai 

Sig Linearity sebesar 0,000. dimana nilai Sig Linearity < 0,05 maka 

disimpulkan bahwa antara variabel Kerjasama Tim dengan variabel 

Kinerja Karyawan dapat dikatakan mempunyai hubungan yang 

Linier. Yang artinya regresi linear dapat dipergunakan untuk 

menjelaskan pengaruh antara karakteristik terhadap kinerja karyawan. 

Sedangkan jika dilihat dari Sig Deviation from Linearity 

sebesar 0.127. Dimana Sig Deviation from Linearity > 0,05 maka 

dapat disimpulkan bahwa variabel Kerjasama Tim dengan variabel 

Kinerja karyawan bersifat linier.  
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4.4.1.4 Hasil Uji Heterokedastisitas 

 

Pada penelitian ini, uji heterokedastisitas dapat diukur 

menggunakan metode scatterplot (dilihat melalui grafik plot) untuk 

mendeteksi ada atau tidaknya heterokedastisitas. Metode scatterplot 

memperlihatkan apabila data menyebar tidak membentuk pola yang 

jelas, serta titik-titik menyebar diatas dan dibawah angka 0 pada 

sumbu Y, maka data tersebut dianggap tidak terjadi heterokedastisitas. 

Serta, metode pengujian yang akan digunakan dalam penelitian ini 

yaitu Uji Glejser. Uji Glejser dilakukan dengan meregresikan semua 

variabel bebas terhadap nilai mutlak residualnya. Jika nilai 

probabilitas (sig>α) maka dapat dipastikan model tidak mengandung 

gejala heteroskedastisitas. 

     Gambar 4.2 

Hasil Uji Heteroskedastisitas Scatterplot 

 

 

 

 

 

Sumber : Data Primer Yang Diolah, 2020. 
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Diketahui dari gambar 4.2 diatas tidak ada pola yang jelas, 

serta titik-titik menyebar secara acak diatas dan dibawah angka 0 

pada sumbu Y. maka dapat disimpulkan bahwa model regresi 

dinyatakan tidak terjadi heterokedastisitas.  

Tabel 4.12 

 Hasil Uji Heterosidaktisitas 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : Data primer yang diolah, 2020. 

 

Berdasarkan tabel 4.12 diatas, diketahui bahwa nilai 

Signifikasi pada variabel Karakteristik Individu (X1) yaitu 0,823 dan 

variabel Kerjasama Tim (X2) sebesar 0,528. pada masing-masing 

variabel memiliki nilai signifikansi > 0,05. Maka dapat disimpulkan 

bahwa semua variabel independen dalam penelitian ini tidak terjadi 

heteroskedastisitas. 
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4.4.2 Hasil Uji Hipotesis 

4.4.2.1 Hasil Uji Parsial ( Uji t ) 

Uji t digunakan untuk mengetahui apakah masing-masing 

variabel bebas secara parsial memiliki pengaruh signifikan terhadap 

variabel terikat. Dengan nilai kritis dengan level of significant α = 

5%, ketentuannya jika  nilai t hitung > t tabel maka dapat diterima, 

dan sebaliknya jika t hitung < t tabel maka ditolak. 

Tabel 4.13 

Hasil Uji Parsial (Uji t) 

 

 

 

 

 

Sumber : Data primer yang diolah, 2020. 

 

Diketahui bahwa dari tabel 4.13 diatas menunjukkan 

bersarnya t tabel dengan menggunaka ketentuan alpha 0,05 yaitu 

0,05 / 2 = 0,025. dimana df = n - k = 39 - 3 = 36. jadi diperoleh nilai 

t tabel 0,025 ; 36 = 2,02809. 
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Dalam hal ini hasil uji parsial ( uji t ) dalam penelitian ini 

dapat dijabarkan sebagai berikut : 

a.  Variabel Karakteristik Individu (X1) terhadap Kinerja 

Karyawan (Y). 

Dari tabel coefficients diperoleh nilai 𝑡ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔  sebesar 

2,078 yang artinya 𝑡ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔  > dari 𝑡𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙  ( 2,078 > 2,02809 ) 

dengan nilai Signifikasi yaitu 0,045 < 0,05., maka hipotesis 

yang menyatakan secara parsial karakteristik individu 

berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap kinerja 

karyawan diterima. 

b.  Variabel Kerjasama Tim (X2) terhadap Kinerja Karyawan (Y). 

Dari tabel coefficients diperoleh nilai 𝑡ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔  sebesar 

3,276 yang artinya 𝑡ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔  > dari 𝑡𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙  ( 3,276 > 2,02809 ) 

dengan nilai Signifikasi yaitu  0,002 < 0,05., maka hipotesis 

yang menyatakan secara parsial kerjasama tim berpengaruh 

secara positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan 

diterima. 
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4.4.2.2 Hasil Uji Simultan ( Uji F ) 

Uji ini digunakan untuk mengetahui pengaruh bersama-sama 

variabel bebas yaitu Karakteristik Individu (X1) dan Kerjasama Tim 

(X2 )terhadap varibel terikat yaitu Kinerja Karyawan (Y). Dengan 

nilai kritis distribusi F dengan Level of significant α = 5%. diketahui, 

apabila F hitung ≥ F tabel maka Ha diterima, ini berarti ada pengaruh 

simultan terhadap variabel x terhadap y dan jika F hitung ≤ F tabel 

maka Ha ditolak, ini berarti tidak ada pengaruh simultan oleh variabel 

x terhadap y.  

Tabel 4.14  

Hasil Uji Simultan (Uji F) 

 

 

 

 

 
 

 

Sumber : Data primer yang diolah, 2020. 

 

Berdasarkan tabel 4.14 diatas, Dapat diketahui df1 = 2 (df1 = 

K - 1 = 3 - 1 = 2) dan df2 = 36 (df2 = n - k = 39 - 3 = 36), maka 

didapat nilai 𝐹𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙  sebesar 3,26. Hal ini bahwa nilai signifikasi 

pada Pengaruh karakteristik individu (X1) dan kerjasama tim (X2) 
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terhadap kinerja karyawan (Y) adalah sebesar 0,000 < 0,05 dan nilai 

𝐹ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 sebesar 29,477 > 𝐹𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙  (3,259). Dapat disimpulkan Uji 

Simultan (Uji F) variabel Karakteristik Individu dan Kerjasama Tim 

berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap Kinerja 

Karyawan. 

 

4.4.2.3 Hasil Uji Determinasi 

Uji koefisien determinasi ( 𝑅2 ) digunakan untuk melihat 

seberapa besar kemampuan variabel bebas berpengaruh secara 

bersama Nilai koefisien determinasi yaitu antara nol dan satu. 

Apabila nilai 𝑅2  kecil atau mendekati nol, maka variasi variabel 

dependent sangat terbatas. Sedangkan jika nilai 𝑅2  besar atau 

mendekati satu maka hampir semua informasi yang diperlukan untuk 

memprediksi variabel dependen. 

Tabel 4.15 

Hasil Uji Determinasi 

 

                                                                                                                                                        

 

Sumber : Data primer yang diolah, 2020. 
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Dari tabel 4.15 dapat diketahui bahwa nilai koefisien 

detimernasi (R Square) diketahui pengaruh karakteristik individu dan 

kerjasama tim terhadap kinerja karyawan  dinyatakan dalam R 

Square yaitu 0,621 atau 62,1 % . Artinya variabel kinerja karyawan 

bisa dijelaskan oleh dua variabel independen dalam penelitian ini 

yaitu karakteristik individu dan kerjasama tim. 

 

4.4.3 Pembahasan Hasil Penelitian 

Berdasarkan hasil analisis data yang telah diuraikan diatas, 

dapat dilihat bahwa variabel-variabel independen secara parsial dan 

simultan berpengaruh secara positif dan sigifikan terhadap variabel 

dependen, maka secara keseluruhan pembahasan hasil penelitian ini 

yaitu : 

a. Pengaruh Karakteristik Individu Terhadap Kinerja 

Karyawan Pada Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang 

Palembang. 
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Berdasarkan pengujian yang dilakukan pada analisis Uji Parsial 

(Uji t) yang menghasilkan nilai t hitung sebesar 2,078 yang artinya 

𝑡ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔  > dari 𝑡𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙  ( 2,078 > 2,02809 ) dengan nilai Signifikasi 

yaitu 0,045 < 0,05. Sehinga dapat disimpulkan bahwa karakteristik 

individu berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja 

karyawan pada Bank Syariah Madiri Kantor Cabang Palembang. 

Hasil penelitian ini juga sejalan dengan penelitian sebelumnya 

yang dilakukan oleh Ratna Handayati (2016), Herianus Peoni (2014) 

dan Indar Dewi Gaffar (2017) yang menyimpulkan bahwa secara 

karakteristik individu berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

kinerja karyawan.  

 Karakteristik individu merupakan ciri yang melekat pada 

individu yang membedakan individu satu dengan lainnya. 

perbedaan inilah yang akan terbawa dalam dunia kerja. Karakter 

atau faktor individu yang ada pada diri seorang karyawan yang 

akan mempengaruhi hasil kerja.. Hal ini mengindikasikan bahwa 

semakin tinggi tingkat Karakteristik Individu, maka karyawan akan 

memiliki dorongan yang kuat untuk bekerja keras sehingga 

kinerjanya juga akan semakin meningkat sesuai dengan tujuan 

yang diharapkan.  
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Hasil penelitian menunjukan bahwa indikator yang terdapat 

pada variabel karakteristik individu yaitu sikap, minat, nilai dan 

kemampuan. Sikap ditunjukkan karyawan dalam melaksanakan 

pekerjaan yaitu selalu mengambil keputusan didasarkan sumber 

data yang valid dan fokus terhadap pekerjaan yang diberikan.  

Minat yang dimiliki karyawan selalu tinggi dalam pengembangan 

karis kedepan dan berupaya mengemukakan ide-ide yang 

menunjang kemajuan perusahaan. Penerapan Nilai yang dilakukan 

karyawan yaitu telah memahami dan mengetahui dan nilai tersebut 

didasarkan pekerjaan yang memuaskan. Serta, Kemampuan yang 

dimiliki karyawan yaitu mampu memilih Tindakan tepat dan 

memecahkan masalah yang dihadapi saat bekerja. 

Dalam hal ini Karakteristik individu setiap karyawan pada 

Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Palembang semakin baik 

dalam bekerja. maka kinerja karyawan tersebut akan semakin 

meningkat. Dengan demikian hipotesis yang menyatakan bahwa 

karakteristik individu berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

kinerja karyawan pada Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang 

Palembang diterima.  
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b. Pengaruh Kerjasama Tim Terhadap Kinerja Karyawan 

Pada Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Palembang. 

Berdasarkan hasil pengujian yang dilakukan pada analisis Uji 

Parsial (Uji t) yang menghasilkan nilai t hitung sebesar 3,276 yang 

artinya 𝑡ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔  > dari  𝑡𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙  ( 3,276 > 2,02809 ) dengan nilai 

Signifikasi yaitu 0,002 < 0,05. Sehinga dapat disimpulkan bahwa 

kerjasama tim berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja 

karyawan pada Bank Syariah Madiri Kantor Cabang Palembang. 

Hasil penelitian ini juga sejalan dengan penelitian sebelumnya 

yang dilakukan oleh (Agatha Cristine Panggiki, Bode Lumanauw dan 

Genita G. Lumintang : 2017),  (Rika Fatmala : 2017), dan (A Ahmad 

Wahyuddin Habibie, Musriha, Bramastyo Kusumo Negoro : 2017) 

yang menyimpulkan bahwa secara parsial kerjasama tim berpengaruh 

positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan. 

Kerjasama tim merupakan orang-orang yang bekerja bersama 

secara tim untuk mencapai tujuan yang sama dan tujuan tersebut akan 

lebih mudah diperoleh dengan menerapkan pola kerjasama tim. 

Kerjasama Tim yang baik akan menciptakan dan meningkatkan 

kinerja karyawannya oleh karena itu kerjasama tim sangat penting 
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demi kemajuan suatu perusahaan. Hal ini mengindikasikan bahwa 

semakin tinggi tingkat Kerjasama tim, maka karyawan akan memiliki 

kekompakan yang solid dalam bekerja sehingga kinerjanya juga akan 

semakin meningkat sesuai dengan tujuan yang diharapkan. Kerjasama 

tim memiliki peranan yang penting dalam pencapaian kinerja 

karyawan pada Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Palembang 

karena jika terjalin kerjasama tim yang baik serta mampu 

menyelesaikan setiap pekerjaan yang diberikan dan akan 

menghasilkan kinerja yang diharapkan.  

Hasil penelitian menunjukan bahwa indikator yang terdapat 

pada variabel Kerjasama Tim yaitu tanggung jawab secara bersama-

sama menyelesaikan pekerjaan, saling berkontribusi dan pengerahan 

kemampuan secara maksimal. Tanggung jawab yang dilakukan oleh 

karyawan didalam sebuah tim untuk dapat menyelesaikan pekerjaan 

secara bersama-sama dengan menjalankan prosedur dan mekanisme 

yang baik. Setiap karyawan didalam tim memberikan kontribusi 

sesuai tugas dan tanggung jawabnya baik secara tenaga dan pikiran 

supaya dapat mencapai tujuan secara bersama.Serta, Pengerahan 

kemampuan dilakukan setiap karyawan didalam tim sesuai perannya 

secara sadar untuk memcapau tujuan yang ditargetkan. 
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Dalam hal ini Kerjasama tim yang dilakukan oleh karyawan 

Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Palembang semakin baik, maka 

kinerja karyawan tersebut juga akan semakin meningkat. Dengan 

demikian, hipotesis yang menyatakan bahwa kerjasama tim 

berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan pada 

Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Palembang diterima. 

 

c. Pengaruh Karakteristik Individu Dan Kerjasama Tim 

Terhadap Kinerja Karyawan Pada Bank Syariah Mandiri 

Kantor Cabang Palembang. 

Berdasarkan hasil pengujian yang dilakukan pada analisis Uji 

simultan (Uji F) menunjukkan bahwa Karakteristik individu (X1) dan 

Kerjasama tim (X2) Berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

Kinerja karyawan (Y) pada Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang 

Palembang. Hal ini diperkuat dan didukung oleh tabel uji F yang 

menunjukkan nilai signifikasi sebesar 0,000 < 0,05 dan nilai 

𝐹ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 sebesar 29,477 > 𝐹𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 (3,259).  

Hasil penelitian ini juga sejalan dengan penelitian sebelumnya 

yang dilakukan oleh Putu Ayu Rupiyantini Dewi, I Gusti Ayu 

Purnamawati, Dan Edy Sujana (2017), Nur Hayati Dan Imelda 
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Cristina Sinaga (2014), dan Intan Nustika Sari (2017) yang 

menyimpulkan bahwa secara simultan kerjasama tim berpengaruh 

positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan. 

Kinerja karyawan merupakan hasil kerja karyawan dalam 

melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang diberikan kepadanya. 

Kinerja menjelaskan mengenai suatu proses umpan balik atas kinerja 

yang lalu dan mendorong adanya produktivitas di masa mendatang. 

Baik secara Individu maupun Tim.  

Setiap individu dalam memberikan kontribusi kerja memiliki 

karakteristik yang berbeda-beda, sehingga membentuk suatu 

karakteristik individu pada karyawan. Karakteristik Individu yang 

baik akan menjadikan karyawan tersebut lebih mudah dalam 

mengerjakan pekerjaannya, sehingga kinerja yang dihasilkan menjadi 

optimal Begitupun sebaliknya karyawan dengan karakteristik 

individu yang buruk akan menghambat perusahaan dalam beroperasi 

dan berkembang.  

Kemudian, untuk melaksanakan pekerjaan yang diberikan 

dibutuhkan Kerjasama Tim yang solid. Tim beranggotakan orang-

orang yang memiliki keahlian yang berbeda-beda dan 
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dikoordinasikan untuk bekerja sama mencapai sebuah tujuan. 

Kerjasama Tim merupakan salah satu hal yang penting bagi 

perusahaan terutama menyangkut kinerja karyawan yang 

mengahasilkan sinergi positif melalui usaha yang terkoordinasi. 

Setiap karyawan pada Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang 

Palembang harus menjalankan meningkatkan kerjasama dalam tim 

supaya terciptanya hasil kerja yang memuaskan sesuai dengan tujuan 

bersama. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa beban kerja ysng 

diberikan setiap karyawan yang bekerja secara individu mapun tim 

menghasilkan kuantitas kerja sesuai dari target yang ditentukan, 

kualitas kerja telah dicapai secar optimal, karyawan dapat 

menyelesaikan tepat waktu dan hadir sesuai dengan jadwal yang 

ditentukan, mutu kerja yang diterapkan sudah cukup baik yang 

bekerja secara efektif, serta, kemampuan bekerja secara bersama-

sama dan konsisten. 

Hasil penelitian menunjukkan kesuaian teori manajemen 

sumber daya manusia yang digunakan, bahwa dibutukan alat 

manajerial untuk merencanakan, mengelola dan mengendalikan 

sumber daya manusia. Yang bertujuan untuk melaksanakan 
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pembinaan, penggunaan dan perlindungan sumber daya manusia. 

Karyawan yang bekerja secara individu dan tim dibutuhkan 

manajemen yang baik. Supaya dapat meningkatkan kinerjanya. 

Dengan cara menerapkan karakteristik yang baik dari setiap individu 

dan menerapkan pola Kerjasama pada tim. hal ini dapat  

memberikan keluaran dari keterlibatan karyawan outcome yang 

dihasilkan karyawan selama bekerja. 

Hal ini diartikan semakin tingi pengaruh karakteristik individu 

dan kerjasama tim yang dimiliki karyawan pada Bank Syariah 

Mandiri Kantor Cabang Palembang. Maka kinerja karyawan tersebut 

juga akan semakin meningkat dan baik. Hasil penelitian ini 

menunjukkan Karakteristik Individu dan Kerjasama Tim berjalan 

selaras dan saling mempengaruhi akan menjadikan Bank Syariah 

Mandiri Kantor Cabang Palembang dengan meningkatnya kinerja 

karyawan yang dimiliki perusahaan dan menjadi bank terdepan dan 

terpecaya dengan kinerja yang unggul dimata masyarakat. 

Dengan demikian hipotesis yang menyatakan bahwa 

Karakteristik individu dan Kerjasama tim Secara Simultan 

Berpengaruh Positif dan Signifikan terhadap Kinerja karyawan pada 

Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Palembang diterima 


