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ABSTRAK 

PENGARUH BUDAYA ORGANISASI DAN PELATIHAN TERHADAP 

KINERJA KARYAWAN PADA PT. BANK PEMBIAYAAN RAKYAT 

SYARIAH (BPRS) BERKAH DANA FADHLILLAH KAB. KAMPAR 

ANITA SYAFITRI 

11571201009 

Penelitian ini dilakukan pada PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah 

(BPRS) Berkah Dana Fadhlillah Kab. Kampar. Tujuan penelitian ini adalah 

untuk mengetahui pengaruh budaya organisasi dan pelatihan terhadap kinerja 

karyawan pada PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Berkah Dana 

Fadhlillah Kab. Kampar, baik secara parsial maupun secara simultan. Adapun 

populasi dalam penelitian ini adalah karyawan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah 

(BPRS) Berkah Dana Fadhlillah Kab. Kampar sebanyak 27 orang karyawan. 

Metode pengambilan sampel daam penelitian ini berdasarkan non probability 

sampling yaitu dengan teknik sampel jenuh. Data yang digunakan adalah data 

primer dan data sekunder. Metode analisis data yang digunakan adalah analisis 

regresi linear berganda. Dari hasil penelitian didapatkan persamaan analisis 

regresi linear berganda yaitu Y= -0.241 + 0,361X1 + 0,433X2. Hasil penelitian 

menyimpulkan bahwa budaya organisasi secara parsial memiliki pengaruh yang 

positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan pada PT. Bank Pembiayaan 

Rakyat Syariah (BPRS) Berkah Dana Fadhlillah Kab. Kampar dengan nilai thitung 

(2.388) > ttabel (2.064). Pelatihan secara parsial memiiki pengaruh positif dan 

signifikan terhadap kinerja karyawan pada PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah 

(BPRS) Berkah Dana Fadhlillah Kab. Kampar dengan nilai thitung (2.395) > ttabel 

(2.064). Secara simultan budaya organisasi dan pelatihan berpengaruh positif 

dan signifikan terhadap kinerja karyawan pada PT. Bank Pembiayaan Rakyat 

Syariah (BPRS) Berkah Dana Fadhlillah Kab. Kampar dengan nilai F hitung 

(35.608) > F tabel (3.40). Berdasarkan hasil nilai koefisien determinasi, budaya 

organisasi dan pelatihan dapat mempengaruhi kinerja karyawan pada PT. Bank 

Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Berkah Dana Fadhlillah Kab. Kampar 

sebesar 72,7% , sementara sisanya 27,3% dipeengaruhi oleh variabel lain yang 

tidak digunakan dalam penelitian ini. 

 

Kata Kunci : Budaya Organisasi, Pelatihan dan kinerja  
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bersyukur atas kehadirat Allah SWT yang telah memberikan petunjuk, 
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 BAB I  

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Pada era globalisasi seperti saat ini, tidak dapat dipungkiri bahwa 

persaingan antar perusahaan menjadi semakin ketat. Semakin banyak usaha-usaha 

mulai dari perusahaan yang besar sampai dengan perusahaan yang kecil menjadi 

salah satu faktor penyebab ketatnya persaingan antar perusahaan. Persaingan antar 

perusahaan tersebut tidak terkecuali juga terjadi pada industri perbankan. Semakin 

ketatnya persaingan industri perbankan nasional saat ini, membuat lembaga 

keuangan dituntut untuk mampu bersaing guna menjaga eksistensinya. Selain itu, 

krisis keuangan global yang terjadi juga menambah kompleks permasalahan yang 

harus dihadapi lembaga keuangan nasional. 

Menurut Andri Soemitra,M.A (2009), Bank Pembiayaan Rakyat Syariah 

atau di singkat BPRS  berfungsi sebagai pelaksana sebagian fungsi bank umum, 

tetapi di tingkat regional dengan berlandaskan kepada prinsip-prinsip syariah pada 

sistem konvensional dikenal dengan Bank Pengkreditan Rakyat. Bank 

Pembiayaan Rakyat Syariah merupakan bank yang khusus melayani masyarakat 

kecil di kecamatan dan pedesaan. Jenis produk yang ditawarkan oleh Bank 

Pembiyaan Rakyat Syariah relatif sempit jika dibandingkan dengan bank umum, 

bahkan ada beberapa jenis jasa bank yang tidak boleh di selenggarakan oleh Bank 

Pembiyaan Rakyat Syariah, seperti pembukaan rekening giro dan ikut kliring. 
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Bank merupakan salah satu bentuk organisasi ekonomi yang 

melaksanakan kegiatannya dengan menghasilkan produk dan jasa pada bidang 

keuangan yang dapat digunakan oleh masyarakat. Tenaga kerja merupakan faktor 

utama yang harus diperhatikan, sebab aksistensi tenaga kerja berpengaruh pada 

kelangsungan hidup dan keberhasilan suatu bank.  

Budaya organisasi juga merupakan topik yang aktual. Dalam arti menjadi 

perhatian serta banyak dikaji oleh berbagai kalangan yang terlibat dalam dunia 

organisasi. baik dikalangan instansi-instansi swasta maupun badan-badan usaha 

milik pemerintah. Para ahli memandang bahwa budaya organisasi merupakan 

salah satu aspek manajemen yang sangat penting.  

Manajemen sumber daya manusia merupakan sarana untuk meningkatkan 

kinerja dari organisasi, untuk mewujudkan karyawan yang memiliki disiplin dan 

kinerja yang tinggi diperlukan pula peran yang besar dari pimpinan organisasi. 

dalam meningkatkan kinerja karawan diperlukan faktor-faktor yang 

mempengaruhinya dengan memperhatikan kebutuhan dari para karyawan, 

diantaranya adalah terbentukanya budaya organisasi yang baik dan terkoordinasi.  

Jika faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja dilaksanaka secara bertahap 

dalam jangka waktu tertentu maka akan membentuk suatu kebiasaan kerja yang 

pada gilirannya nanti akan muncul suatu pradigma dimana kinerja karyawan akan 

di pengaruhi oleh faktor budaya organisasi. PT. BPRS Berka Dana Fadhlillah 

Kab. Kampar menganut nilai-nilai 4S (senyum, salam, sopan, santun) 2M 

(melayani, dan menentramkan) 2A ( adil dan amanah) 2R (rapi dan relegius). 
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Kesadaran akan nilai-nilai yang dianut dalam suatu perusahaan akan 

melahirkan perasaan kepada karyawan untuk terlibat dalam pekerjaannya dan rasa 

memiliki sebagai anggota organisasi sehingga akan selalu berusaha membantu 

perusahaan untuk mencapai tujuannya. Nilai-nilai memiliki pengaruh yang luas 

dalam berbagai masalah organisasi, seperti pembuatan keputusan strategis, 

pengambilan keputusan operasional, kualitas hubungan kerja anatar karyawan, 

pemilihan karir dan kemajuannya, dan motivasi karyawan. 

Sejalan dengan uraian diatas PT. BPRS Berkah Dana Fadhlillah Kab. 

Kampar, melayani keluhan nasabah serta ditunjang dengan unit-unit pelayanan 

bank lainnya ini harus melakukan evaluasi kerja karyawan agar keterampilan, 

sikap ketepatan dan kecepatan dalam bertindak melayani nasabah dapat terus 

ditingkatkan yang pada akhirnya akan meningkatkan profitabilitas bank. 

PT. BPRS Berkah Dana Fadhlillah Kab. Kampar memiliki jumalah 

karyawan 27 orang dari data periode maret 2019. Dari jumalah karyawan BPRS 

tersebut dapat dibagi berdasarkan pendidikan, jenis kelamin, dan masa kerja. 

Berikut ini mengenai data karyawan pada PT. BPRS Berkah Dana Fadhlillah Kab. 

Kampar, dapat dilihat pada tabel berikut ini :  
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Tabel 1.1: Data pendidikan dan jabatan karyawan PT. Bank Pembiayaan 

Rakyat Syariah Berkah Dana Fadhlillah Kab. Kampar Tahun 

2019. 

No  

Bidang 

Pekerjaan 

Pendidikan  

Jenis 

Kelamin  

Jumlah  

 Lama 

Bekerja  SMA  DIII  S1  L P  

 1. Pimkas 2   1 3 

 

3 >15 Thn 

 2. Spi 1 

   

1 1 14 Thn 

 3. 

Adm 

Pembiayaan 

 

1 1 1 1 2 12 Thn 

 4. Pembukuan 1 1 

 

1 1 2 10 Thn 

 5. Umum 1 

 

1 2 

 

2 9 Thn 

 6. Personalia 

  

1 1   1 5 Thn 

 7. 

Dana & 

Penagihan 1 

  

1   1 8 Thn 

 8. Kasir 1 1 2 4   4 7 Thn 

 9. 

Account 

Officer 1 

 

1 2   2 5 Thn 

 10. 

Legal 

Pembiayaan 1 

  

1   1 5 Thn 

 11. Kolektor 2 

  

2   2 6 Thn 

 12. Ao Funding 1 

 

3 4   4 2 Thn 

 13. CS 

 

1 

 

1   1 1 Thn 

 14. Security 1     1   1 1 Thn 

Jumlah 13 4 10 24 3 27 

 Sumber : PT. BPRS Berkah Dana Fadhillah Air Tiris Kab. Kampar 2019 

Dari data diatas dapat dilihat bahwa sebagian besar karyawan, pada PT. 

BPRS Berkah Dana Fadhillah kab. Kampar memiliki jenjang pendidikan. dari segi 

pendidikan SMA/SMK sebanyak 13 orang karyawan pada  PT. BPRS Berkah 

Dana Fadhillah kab. Kampar yang belum memenuhi kebutuhan Bank yaitu SDM 

yang dipersiapkan untuk menjadi pofesionalisme. Namun dari segi pendidikan S1 

sebanyak 10 orang. Dan dari segi pendidikan DIII berjumlah 4 orang, dimana hal 

tersebut terdapat pada bagian Adm, Pembukuan, Kasir, Cs. 
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Dari tabel 1.1 juga dapat disimpulkan bahwa karyawan pada  PT. BPRS 

Berkah Dana Fadhillah kab. Kampar, sebagian besar berjenis kelamin laki-laki 

yang diharapkan dapat menjalankan tugas dengan baik. Karena secara umum laki-

laki lebih teliti, lebih sabar dan lebih mampu membangun relasi yang diharapkan 

mampu membangun hubungan emosional dengan nasabah. Selain itu dari data 

masa kerja atau pengalaman kerja berdasarkan waktu bekerja karyawan BPRS 

sudah cukup berpengalaman. Sebab sebagian besar karyawan telah bekerja di 

BPRS lebih dari 5 tahun  dengan pertimbangan 2 tahun bekerja cukup membuat 

karyawan menguasai bidang kerjanya.  

Budaya dalam organisasi harus dikelola secara baik oleh setiap anggota 

organisasi, karena budaya organisasi merupakan faktor yang penting dalam 

menentukan perilaku karyawan dan merupakan ciri yang membedakan dengan 

organisasi lain. Pengelolaan budaya organisasi yang baik diharapkan dapat 

meningktkan kinerja dari karyawan itu sendiri. Nilai- nilai yang dianut secara 

bersama-sama ini merupakan landasan inti dari budaya perusahaan. nilai ini 

mengandung konsep kepercayaan dan keyakinan individuyang akan 

menghadirkan kesadaran akan adanya arah dan tujuan bersama. Kesamaan nilai 

merupakan komponen penting dalam melihat kesesuaian nilai individu dengan 

organisasi. 

 Budaya organisasi merupakan karakteristik organisasi, bukan individu 

anggotanya. Jika organiasi disamakan dengan manusia , maka budaya organisasi 

merupakan personalitas atau kepribadian organisasi. kesuksesan setiap organisasi 

bergantung pada seberapa sesuai individu dengan budaya dengan sistem nilai 
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dalam organisasi tersebut. Karena sistem nilai sebagai pembentuk budaya 

organisasi tersebut akan menjadi prinsip dasar yang mentukan tingkah laku 

anggota organisasi. untuk itu, diperlukan pemahaman akurat tentang nilai-nilai 

budaya organisasi yang membangun dan mencegahnilai-nilai yang merusak yang 

pada akhirnya akan mempengaruhi komitmen anggota organisasi pada tujuan-

tujuan organisasi.  

Budaya organisasi berpengaruh terhadap kinerja karyawan pada suatu 

organisasi, semakin kuat dan bagusnya budaya organisasi pada suatu organisasi 

atau perusahaan maka akan berdampak positif pada kinerja karyawan dari 

organisasi tersebut. 

Dalam suatu organisasi mempunyai budaya masing-masing yang kuat yang 

mampu membedakannya dengan organisasi lainnya, begitu juga dengan PT. 

BPRS Berkah Dana Fadhillah kab. Kampar, memiliki budaya organisasi dengan  

bank lainnya. 

Menurut wawancara kepada ibuk Siti Muaawanah masalah yang muncul pada 

PT. Bank Syariah Berkah Dana Fadhlillah Kab. Kampar Dari segi integritas 

dimana adanya dari karyawan yang tidak mengetahui elemen-elemen dari kode 

etik perbankan yang ada, mereka hanya memahami untuk tidak melakukan 

tindakan yang melanggar hukum 

Pengukuran budaya organisasi pada PT. Bank Syariah Berkah Dana 

Fadhlillah Kab. Kampar, yaitu disesuaikan dengan 8 indikator menurut Robbins 

dan Judge (2010), sebagai berikut : 
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1. Inovasi dan keberanian mengambil resiko 

2. Perhatian pada hal-hal rinci 

3. Profesionalisme  

4. Orientasi hasil 

5. Orientasi orang 

6. Integritas 

7. Keagresifan 

8. Stabilitas 

Jika sebuah perusahaan menginginkan keunggulan bersaing melalui 

sumber daya manusia (SDM), selain membentuk budaya organisasi yang baik 

pemimpin perusahaan juga harus memuat konsep pelatihan secara kontinyu. 

Pelatihan sangat penting bagi karyawan dan organisasi agar lebih efektif. Dalam 

prakteknya keberhasilan bisnis berdasarkan pada standar kinerja yang tinggi dan 

hal ini tergantung pada sumber daya manusianya.  

Menurut Simamora (2014), pelatihan merupakan serangkaian aktivitas 

yang dirancang untuk meningkatkan keahlian, pengetahuan, pengalaman ataupun 

perubahan sikap seseorang. Pelaksanaan pelatihan diharapkan karyawan memiliki 

skill yang baik daam rangka peningkatan kinerja karyawan. Program pelatihan 

merupakan salah satu kegiatan yang penting dan dijadikan salah satu investasi 

organisasi dalam hal sumber daya manusia. Program pelatihan tidak hanya bisa 

dilakukan oleh departemen sumber daya manusia di dalam organisasi sendiri, 

tetapi tidak menutup kemungkinan dilakukan oleh lembaga/konsultan lain yang 

memang disewa oleh rekrutmen untuk membantu program ini. 
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Dari tabel 1.1 terlihat bahwa banyaknya karyawan pada PT. BPRS Berkah 

Dana Fadhlillah Kab. Kampar, yang berlatar belakang tingkat pendidikan yang 

rendah. Dengan jumalah karywan yang memiliki tingkat pendidikan SMA\SMK 

sebanyak 13 orang. Sedangkan karyawan dengan tingkat pendidikan S1 sebanyak 

10 orang.  Dan karyawan dengan tingkat pendidikan DIII sebanyak 4 orang. jika 

disesuaikan dengan teori, maka karyawan yang berpendidikan SMA/SMK 

memiliki kompetensi yang kurang baik dibandingkan dengan karyawan yang 

berpendidikan Dipoma atau S1. Kompetensi yang kurang baik tentunya akan 

menghasilkan kinerja yang kurang baik pula. 

Program pelatihan dianggap membawa manfaat yang cukup baik bagi 

perusahaan seperti meningkatkan moral karyawan, meningkatkan efesiensi waktu 

dalam melaksanakan pekerjannya. Pada dasarnya setiap perusahaan mempunyai 

harapan bahwa kelak dikemudian hari akan mengalami perkembangan yang pesat 

dalam ruang lingkup kegiatannya dan menginginkan terciptanya kinerja yang 

yang baik dalam pekerjaannya. Adapun pelatihan pada PT. BPRS Berkah Dana 

Fadhlillah Kab. Kampar, sebagai berikut : 

Tabel 1.2 : Data Pelatihan Ekstern karyawan PT. Bank Pembiayaan Rakyat 

Syariah Berkah Dana Fadlillah Kab. Kampar Tahun 2018 

No Jabatan No Surat Jmlh Hari Kegiatan 

1. Direktur 
001/BDF/SPT/

II/2018 

1 Kamis, 

08 Feb18 

Lauching Program Kerja Tim 

Percepatan A K D Prof Riau. 

2. Funding  

Offocer KKD 

002/BDF/SPT/

II/2018 

4 Selasa, 13 

feb- 

Rabu, 14 

Feb 2018 

Pelatihan Profesional Sales 

Management 

3. Personalia 
003/BDF/SPT/

II/2018 

1 Kamis, 22 

Feb 

2018 

Sosialisasi Elektronik Data Badan 

Usaha (EDABU) Program JKN-KIS 
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4. Umum & 

Personalia 

004/BDF/SPT/

III/2018 

4 Senin, 

Selasa. 5-6 

Maret 2018 

Tata Kelola Dan Audit Ti Bprs. 

5. Personalia 
005/BDF/SPT/

III/2018 

2 Selasa, 20 

maret 2018 

Pelatihan Rekonsiliasi Fiskal Dlm 

Pengisian Spt Thunan Pph. 

6. Kasi 

Pembukuan 

006/BDF/SPT/

III/2018 

3 Selasa, 20 

Maret 2018 

Undangan Sosialisasi Pojk Mengenai 

Liter isasi & Inklusi Keuangan Serta 

Pengaduan Konsumen 

7. Derektur & 

pembukuan 

007/BDF/SPT/

III/2018 

4 Kamis, 28 

Maret 2018 

Penandatanganan Kerjasama Pex BPR 

Antara Perbar indo riau Dengan Bank 

Riau Kepri & Sosialisasi Dirjen Pajak 

8 Ao Funding 

Kkd &CS 

008/BDF/SPT/

III/2018 

5 Selasa, 26 

April 2018 

Pelatihan Service Excelent 

9 Umum 
009/BDF/SPT/

VII/2018 

2 Kamis, 19 

Juli 2018 

Pelatihan  Realisasi  Rbb 

10. Kasi 

pembiayaan & 

AO 

010/BDF/SPT/

VII/2018 

5 Sabtu, 

Minggu 4-5 

Agust 2018 

Pelatihan Analisa Pembiyaan Bank 

Syariah&Manajemen Rasiko Dalam 

Pembiayaan Syariah 

11. Personalia & 

AO 

011/BDF/SPT/

VIII/2018 

4 Kamis, 09 

Agust 2018 

Pelatihan Kelas Bimbingan Sistem 

EDABU. 

12. Legal 

Pembiayaan & 

Funding Officer 

012/BDF/SPT 

VIII/2018 

6 14-15 Aug 

2018 

Pelatihan Analisa Kredit 

13. SPI 
014/BDF/SPT/

VIII/2018 

1 Kamis, 16 

Agt 2018 

Pelatihan Pengawasan Realisasi RBB 

14. Kasi  Dana & 

penagihan 

015/BDF/SPT 

IX/2018 

3 Selasa,Rab

u. 18 S/D 

19 Sept 

2018 

Pelatihan Penyela matan Dan 

Penyelesa ian Kredit Bermasalah. 

15. Personalia 
016/BDF/SPT/

X/2018 

2 Selasa-

Rabu, 9-10 

Okt 2018 

PelatihanTeknik Penyusunan Sop Bpr 

Yang Efektif' 

16. Direktu Utama 

 

017/BDF/SPT/

X/2018 

 

1 Kamis,Jum

at,Sabtu,Ah

ad,25-28 

Okt 2018 

Seminar Nasional Out look 2019, 

Sosialisasi Pojk & Rapat Kerja 

Nasional Kompartemen Bprs 

Asbisindo" 

17. 
Kasi  Umum 

&Personalia 

018/BDF/SPT/

X/2018 

4 Sabtu,Ahad

, 27-28 Okt 

2018 

Rencana Bisnis Untuk Bpr 

18. Seluruh 

Karyawan 

 35 23Nov 

2018 

Pelatihan Apu-Ppt 

19. Direktur Utama 019/BDF/SPT/

XII/2018 

1 16-18 Des 

2018 

Sertifikasi 

20. Personalia 020/BDF/SPT/

XII/2018 

2 18 Des 

2018 

Pelatihan Sosialisasi Bpjstk 

Sumber:PT.BPR S Berkah Dana Fadhlillah Air Tiris Kec. Kampar 2019  
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Dari tabel 1.2 dapat dilihat seluruh karyawan dan Direktur mengikuti 

pelatihan eksternal dengan kegiatan yang berbeda-beda setiap tanggalnya mulai 

dari tanggal 08 Februari 2018 sampai dengan 18 Desember 2018 (dengan surat 

izin 001/BDF/SPT/II/2018 - 020/BDF/SPT/XII/2018). Bagi PT. BPRS Berkah Dana 

Fadhlillah sumber daya manusia atau karyawan merupakan aset yang sangat 

penting. PT. BPRS Berkah Dana Fadhlillah juga  memberikan pelatihan terhadap 

karyawannya.  

Peltihan ini memakai metode  simulasi (off the job training), Menurut 

Kaswan (2011), off the job training merupakan pelatihan  diluar kerjayang 

berlangsung saat karyawan yang dilatih tidak melaksanakan pekerjaan rutin\biasa. 

Jenis pelatihan pada PT. BPRS Berkah Dana Fadhlillah Kab. Kampar ini, 

yaitu berdasarkan jenis pelatihan keahlian (skill training ), menurut Simamora 

(2006), skill training merupakanjenis training yang diadakan dengan tujuan agar 

peserta lebih menguasai lagi sebuah skill atau keterampilan baru yang 

berhubungan dengan pekerjaannya. 

Dari hasil wawancara peneliti kepada bapak Setia Budi sebagai AO 

Funding bahwa terdapat persoalan yang ada di pelatihan ini yaitu sedkitnya 

anggaran atau biaya untuk mengadakan pelatihan dan jarangnya diadakan 

pelatihan secara internal untuk karyawan.  

Untuk itu anggaran untuk pelatihan tiap tahunnya perlu ditingkatkan, 

karena dipercaya akan mendapatkan keungulan kompetitif Dan meningkatkan 

kinerja karyawan. Dengan diadakan pelatihan, diharapakan akan muncul rasa 
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kekeluargaan yang besar antar sesama karyawan dan juga rasa kesetiaan yang 

tinggi atas karyawan terhadap lembaga. dalam memberikan  program pelatihan 

dalam rangka peningkatan kinerja karyawannya. Perusahaan perlu mengelola 

program pelatihan agar lebih efektif, Hal ini diperlukan karena dapat meningkat 

pengetahuan, dan keterampilan.  

Sejak berdirinya PT. Bank Syariah Berkah Dana Fadhlillah, karyawan 

BPRS telah bekerja keras untuk menciptakan tim manajemen yang kuat dan  sehat  

sehingga mampu berperan sebagai motor penggerak dalam memperdayakan 

Perekonomian kecil, serta dalam membangkitkan ekonomi masyarkat yang Islami. 

Oleh karena itu Budaya Organisasi dan Pelatihan memiliki peranan penting dalam 

meningkatkan kinerja. 

Menurut Mangkunegara (2009), Kinerja karyawan adalah hasil kerja 

secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seseorang karyawan dalam 

melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya. 

Kinerja adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu 

kegiataan atau program dan kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi, 

dan visi organisasi yang tertuang dalam strategic planning pada suatu organisasi. 

kinerja bisa diketahui hanya jika individu atau kelompok tersebut mempunyai 

kriteria keberhasilan yang telah ditetapkan. Kriteria keberhasilan ini bisa berupa 

tujuan-tujuan, atau taget-target tententu yang hendak dicapai. Menurut Mohamad 

Mahsun (2006), Tanpa ada tujuan atau target seseorang atau organisasi tidak 

mungkin dapat diketahui keberhasilannya karena tidak ada tolak ukurnya.  
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Pengukuran kinerja adalah proses penilaian kemajuan pekerjaan terhadap 

tujuan dansasaran yang telah ditentukan sebelumnya, termasuk informasi atas 

efesiensi penggunaan sumber daya dalam menhasilkan barang dan jasa .  

Adapun hasil kinerja dari PT. BPRS Berkah Dana Fadhlillah mengalami 

kenaikan dan penurunan dilihat dari pencapaian target dan realisasi dalam lima 

tahun terakhir. hasil kinerja PT. BPRS Berkah Dana Fadhlillah Kab. Kampar 

dapat dilihat pada tabel berikut ini :  

Tabel 1.3: Target dan Realisasi di PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah 

Berkah Dana Fadhlillah Kab. Kampar Tahun 2013-2017 

No Tahun Keterangan Realisasi Target Pencapaian 

1. 2013 Pembiayaan yg diberikan 

Tabungan Deposito 

11,333,255.735 

14,309,375,711 

1,887,400,000 

17,254,356,599 

13,318,853,000 

1,080,000,000 

65,68% 

107,43% 

174,75% 

2. 2014 Pembiayaan yg diberikan 

Tabungan Deposito 

12,275,428,528 

15,252,335,187 

1,353,941,957 

13,507,942,799 

15,488,572,890 

2,233,850,000 

90,87% 

98,47% 

60,61% 

3. 2015 Pembiayaan yg diberikan 

Tabungan Deposito 

12,025,952,528 

15,675,815,307 

1,389,300,000 

14,003,936,733 

17,112,141,645 

1,516,414,992 

85,88% 

91,61% 

91,62% 

4. 2016 Pembiayaan yg diberikan 

Tabungan 

Deposito 

13,402,231,000 

19,753,794,000 

2,411,300,000 

14,935,245,662 

18,420.058,089 

1.672,975,666 

90% 

107% 

144% 

5. 2017 Pembiayaan yg diberikan 

Tabungan Deposito 

15,044,734,975 

23,282,377,479 

3,359,800,000 

17,672,580,890 

20,864,300,177 

2,652,430,000 

85% 

111% 

126% 

Sumber : PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Berkah Dana Fadhlillah         

Air Tiris Kab. Kampar 2019  

 Dari Tabel 1.3 dapat dilihat hasil kinerja PT. Bank Pembiayaan Rakyat 

Syariah (BPRS) Berkah Dana Fadhlillah Kab. Kampar. berdasarkan pembiayaan 

yang diberikan, tabungan dan deposito, dari tahun 2013 sampai tahun 2017 di 

lihat dari jumlah pencapaian mengalami kenaikan dan penrunan. Pada tahun 2013 

realisasi pembiayaan yang diberikan tidak mencapai target yaitu 65,68%, 
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sedangkan realisasi tabungan pencapaiannya sebesar 107,43%  dan deposito 

melebihi target yaitu 174,75% yang ditentukan. pada tahun 2014 dan 2015 

realisasi pembiayaan yang diberikan, tabungan dan deposito tidak mencapai target 

yang ditentukan.  Sedangkan tahun 2016 realisasi pembiayaan tidak mencapai 

target dengan angka pencapaian 90%, tabungan dengan angka pencapaian  107%  

dan deposito dengan angka pencapaian 144% yang artinya melebihi target yang 

ditentukan perusahaan. pada tahun 2017 realisasi pembiayaan yang diberikan, 

tidak mencapai target, tabungan dan deposito melebihi pencapaian target yang 

ditentukan oleh PT.BPRS Berkah Dana Fadhlillah Kab. Kampar. 

Keutamaan budaya organisasi merupakan pengendalian dan arah dalam 

membentuk sikap dan prilaku manusia yang melibatkan diri dalam suatu kegiatan 

organisasi. budaya mempunyai kekuatan penuh,berpengaruh pada individu dan  

kinerjanya bahkan terhadap lingkungan kerja. 

Sedangkan pelatihan untuk meningkatkan keterampilan teknis pelaksanaan 

pekerjaan atau lebih dikenal dengan bimbingan teknis.  

Adapun gejala-gejala yang terjadi ketika penilaian kinerja adalah masih adanya 

karyawan yang membaca surat kabar, bercerita dengan sesama rekan pada waktu 

jam kerja sementara karyawan lain sibuk bekerja, dan masih banyaknya karyawan 

yang berlatar belakang pendidikan SMA\SMK, tentunyahal ini berpengaruh 

terhadap kinerja yang akan dihasilkan. 

Untuk mengatahui tingkat keberhasilan yang dicapai oleh karyawan pada PT. 

BPRS Berkah Dana Fdhlilah Kab. Kampar, menggunakan pengukuran kinerja 



 

14 
 

secara kuantitas, menurut Anwar Prabu Mankunegara (2013), kuantitas 

berkaitan dengan jumlah yang harus diselsaikan atau yang dicapai. 

Pengukuran kinerja ini berdasarkan indikator menurut Anwar Prabu 

Mankunegara (2013), yaitu sebagai berikut : 

1. Kualitas kerja 

2. Kuantitas kerja 

3. Pelaksanaan tugas 

4. Tanggung jawab 

Jadi dapat disimpulkan bahwa  dubutuhkan adanya budaya organisasi yang 

terkoordinir dengan baik dan Pelatihan yang di rancang, untuk memberi 

pengetahuan dan ketrampilan yang dibutuhkan karyawan BPRS saat ini. Program 

pelatihan karyawan yang tersusun dengan baik dan berhubungan erat dengan 

keberhasilan stratejik dan tujuan peningkatan kinerja adalah tujuan akhir dari 

pelatihan. 

Kinerja karyawan merupakan salah satu kunci yang penting bagi 

organisasi ataupun perusahaan sebab setiap perusahaan tidak dapat mengalami 

peningkatan hanya dari upaya satu atau dua orang saja, melainkan dari 

keseluruhan upaya anggota perusahaan. Menurut Affandi (2013), dalam hal yang 

mempengaruhi kinerja karyawan dan meningkatkan efektifitas organisasi salah 

satu faktornya berasal dari budaya organisasi. Budaya organisasi dapat dikatan 

kuat jika antar karyawan mempunyai nilai-nilai bersama yang dianggap baik dan 

sesuai dengan ketentuan. Menurut Ivancevic (2010), Semakin banyak nilai saling 
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barbagi dan saling menerimanya maka akan semakin memperkuat budaya yang 

diterapkan sebuah organisasi dalam berprilaku. 

 Pengukuran dari kinerja dalam setiap bagian jabatan pada PT. BPRS 

Berkah Dana Fadhlillah Kab. Kampar, yaitu sebagai berikut : 

1. Kasi Umum dan Personalia 

Personalia merupakan mengurusi hal-hal yang berkaitan dengan 

karyawan, mulai dari proses rekruitmen, pengembangan, evaluasi, 

konsultasi, administrasi hingga PHK. 

Kasi umum bertugas melaksanakan tugas pencatatan, 

pengadministrasian, serta pembinaan dalam kepersonalian, mengawasi 

ketersediaan perlengkapan layanan dibidang personalia dan umum. 

Tugas : 

a. Mengatur, menyediakan (membeli) dan mendistribusikan 

keperluan inventaris kantor meliputi : ATK, kendaraan dinas. 

(tercapai). membeli ATK 1 bulan sekali dengan anggran 

pembelanjaan lebih dari Rp 1.000.000 . 

b. melakukan 1 kali dalam 1 satu bulan controling inventaris seperti 

service dan kebersihan kendaraan serta perawatan genset dan 

pengisian bahan bakar. (tercapai). 2 orang cleaning service, 9 

kendaraan milik BPRS 2 mobil 7 sepeda motor. 

c. Penilaian karyawan dilakukan 2 kali dalam satu tahun, merengkrut 

karyawan sesuai kebutuhan dan meproses PHK dalam tahun 2019 

ada 2 orang dikarenakan habis kontrak .(tercapai)  
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2. Kasi Pembukuan 

Pembukuan adalah pencacatan transaksi keuangan, meliputi 

pendapatan dan pengeluaran kas perusahaan. 

Tugas : 

a. Memeriksa dan memantau transaksi dan mutasi harian baik 

nasabah maupun mutasi seluruh kantor. (tercapai) dalam satu hari  

30 pengecekan taransaksi dan mutasi harian. 

b. Penyampaian laporan operasional perusahaan. ( tercapai) laporan 

ke BI 1 bulan sekali, laporan ke LPS  3 kali dalam satu tahun. 

3. Pimpinan Kantor Kas 

Pimkas merupakan merencanakan, mengkoordinir, mengawasi dan 

bertanggung jawabatas terlaksananya kegiatan prusahaan yang proresif 

berkembang secara sehat berdasarkan kebijakan prusahaan dan 

perinsip kehati-hatian mengupayakan keamanaan bank terutama 

aktivtas kantor kas yang berada dibawah wewenangnya.  

Tugas : 

a. Mrencanakan, mengkoordinir dan mengevaluasi target dan 

pencapaian kantor kas yang berkaitan dengan fungsi-fungsi 

maarketing baik secara harian, mingguan, dan tahunan. (tercapai) 

target nya melalui mencari tabungan baru dan deposito baru dalam 

satu bulan sekitar 20 -30 calon nasabah yang diperoleh. 

b. Penyampaian penilaian kinerja karyawan kantor kas setiap 6 bulan 

kepada pimpinan personalia di kantor pusat. (tercapai)  
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4. Customer Service 

CS merupakan melayani dan membantu nasabah dalam melakukan 

tansaksi-transaksi BPRS dan melakukan pendataan awaluntuk nasabah 

baru serta menerima pembukaan layanan bagi calon nasabah yang akan 

membuka rekening pada produk-produk BPRS.   

Tugas : 

a. Memperlakukan dan melayani setiap tamu\nasabah dengan baik, 

sopan, dan ramah. (tercapai) melayani nasabah dalam 1 hari sekitar 

20-25 orang, baik nasabah tabungan maupun deposan. 

b. Memberikan informasi dan keterangan yang dibutuhkan oleh 

nasabah mengenai produk-produk di BPRS. (tercapai) sekitar 25 

orang. 

5. Kasir (Teller) 

Kasir merupakan bertugas melakukan penerimaan dan penarikan dana, 

mengatur dan memelihara saldo atau posisi uang kas yang berada pada 

branch cas bank.  

Tugas : 

a. Memberikan pelayanan kepada nasabah secara cepat, cermat, dan 

ramah. (tercapai) dalam 1 jam sanggup melayani nasabah sekitar 

10 orang.  

b. Nasabah yang menabung sekitar 10-20 orang dalam sehari dan 

nasabah penarikan tabungan 15-25 dalam sehari. 
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6. Account Officer 

AO merupakan yang bertanggung jawab dalam memasar produk sesuai 

syariat islam dan memberikan pelayanan yang prima kepada sehingga 

memberikan pelayanan yang prima kepada nasabah sehningga 

memberikan kontibusi terhadap laba perusahaan dengan 

memperhatikan kelancaran dan keamanan atas pembiayaan yang telah 

diberikan. 

Tugas : 

a. Melakukan survey penyaluran dana dan melengkapi data nasabah. 

(tercapai) dalam 1 hari 4 calon nasabah yang di survey 

b. Membuat laporan secara berkala tentang posisi pembiayaan 

nasabah baik lancar maupun bermasalah kepada pemimpin kerja 

dan direksi. (tercapai) membuat laporan 1 kali dalam 1 bulan, 

pembiayan nasabah yang lancar dalam satu bulan 30-40 nasabah. 

7. ADM Pembiayaan dan Legal 

ADM Pembiayaan merupakan  menata laksanakan kegiatan adm dan 

dokumentasi pembiayaan, sehingga tercipta adm yang baik dan aman 

dan melakukan akad-akad pembiayaan. 

Legal pembiayaan merupakan melaksanakan penelaahan hukumserta 

pertimbangan hukum yang berhubungan dengan dokumen-dokumen 

fisik jaminan pembiayaan serta aspek legalitas bank lainnya, sesuai 

dengan ketentuan hukum yang berlaku  
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Tugas : 

a. Memverifikasi, memeriksa kebenaran dokumen dan administrasi 

terkait pembiayaan serta mengevaluasi aktivitas terkait aspek 

legalitas pembiayaan. ( tercapai), 6-7 realisasi dalam satu hari, 30-

40 berkas dalam satu bulan yang diperiksa. 

b. Meninjau jaminan bersama untuk pengecekan kebenaran jaminan 

pembiayaan nasabah sesuai kondisi sebenarnya. (tercapai) 4 

nasabah yang di survey dalam 1 hari. 

Dilihat dari beberapa fenomena yang terjadi diatas peneliti ingin 

mengetahui lebih dalam lagi seberapa besarkah pengaruh budaya organisasi, dan 

pelatihan terhadap kinerja karyawan PT. bank pembiayaan rakyat syariah berkah 

dana fadhlillah tersebut. Sehingga peneliti menarik sebuah judul tentang 

 ”PENGARUH BUDAYA ORGANISASI, DAN PELATIHAN TERHADAP 

KINERJA KARYAWAN PADA PT. BANK PEMBIAYAAN RAKYAT 

SYARIAH (BPRS) BERKAH DANA FADHLILLAH KAB. KAMPAR. 
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1.2 RUMUSAN MASALAH 

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut di atas maka perumusan masalah 

yang dapat di kemukakan adalah sebagai berikut : 

1. Apakah budaya organisasi berpengaruh secara parsial terhadap kinerja 

karyawan pada PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Berkah Dana 

Fadhlillah Kab. Kampar? 

2. Apakah pelatihan berpengaruh secara parsial terhadap kinerja karyawan 

pada PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Berkah Dana Fadhlillah Kab. 

Kampar? 

3. Apakah pengaruh budaya organisasi dan pelatihan berpengaruh secara 

simultan terhadap  kinerja karyawan pada PT. Bank Pembiayaan Rakyat 

Syariah Berkah Dana Fadhlillah Kab. Kampar? 

1.3  TUJUAN PENELITIAN 

1. Untuk mengetahui pengaruh budaya organisasi secara parsial terhadap 

kinerja karyawan pada PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Berkah 

Dana Fadhlillah Kab. Kampar.  

2. Untuk mengetahui pengaruh pelatihan secara parsial terhadap kinerja 

karyawan pada PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Berkah Dana 

Fadhlillah Kab. Kampar 

3. Untuk mengetahui pengaruh budaya organisasi dan pelatihan secara 

simultan terhadap  kinerja karyawan pada PT. Bank Pembiayaan Rakyat 

Syariah Berkah Dana Fadhlillah Kab. Kampar  
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1.4  MANFAAT PENELITIAN  

1. Bagi Peneliti  

Penelitian ini dapat menambah pengetahuan dan pemahaman mengenai 

manajemen sumber daya manusia secara rill khususnya yang 

menyangkut budaya organisasi, pelatihan dan kinerja karyawan.  

2. Bagi Akademis  

Penelitian ini diharapkan menjadi bahan kajian atau referensi bagi 

penelitian selanjutnya yang berhubungan dengan manajemen sumber 

daya manusia. 

3. Bagi perusahaan  

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan informasi atau bahan 

masukan tambahan bagi PT. BPRS Berkah Dana Fadhlillah Kab. Kampar 

dalam menyikapi masalah tenaga kerja yang menyangkut budaya 

organisasi, pelatihan, dan kinerja karyawan. 

1.5 SISTEMATIKA PENELITIAN 

Penelitian ini dibagi menjadi beberapa bab dengan sistematika penulisan 

sebagai berikut: 

BAB I  : PENDAHULUAN  

 Bab ini merupakan awal penelitian yang menyajikan tentang latar 

 belakang masalah, perumusan masalah penelitian, tujuan dan manfaat 

 penelitian, dan sistematika penelitian dalam penelitian  ini 
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BAB II : TELAAH PUSTAKA 

 Bab ini menjelaskan tentang landasan teori yang melandasi  penelitian ini 

 yang digunakan sebagai dasar dalam melakukan analisis terhadap 

 permasalahan yang ada.kemudian berisi kerangka  pemikiran teoritis dan 

 hipotesis yang diperoleh dari variable – variable penelitian. 

BAB III : METODE PENELITIAN 

 Pada bab ini akan diuraikan tentang variabel penelitian dan definisi 

 operasional populasi dan sampel, jenis dan sumber data, metode 

 pengumpulan data,metode analisis, metode analisis, serta pelaksanaan 

 kegiatan.                                                      

BAB IV : GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN  

 Bab ini berisi sejarah PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Berkah Dana 

 Fadhlillah Kab. Kampar dan stuktur organisasi. 

BAB V : HASIL PENELITIAN  

 Bab ini disajikan analisis, interpretasi, dan pembahasan yang mengacu 

 pada hasil pengolahan data yang dilakukan sehingga gak mampu 

 menjawab secara ilmiah permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini. 

BAB VI : KESIMPULAN DAN SARAN 

 Bab ini merupakan bab penutup dimana penulis akan mengambil beberapa 

 kesimpulan serta memberikan beberapa saran yang dapat dijadikan bahan 

 pertimbangan dan masukan yang bermanfaat bagi pihak-pihak yang 

 berkepentingan sesuai dengan topic penelitian. 
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BAB II 

TELAAH PUSTAKA 

 

2.1  MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA 

2.1.1 Pengertian Manajemen Sumber Daya Manusia 

 Sumber daya manusia kini makin berperan besar bagi kesuksesan suatu 

organisasi. Banyak organisasi menyadari bahwa unsur manusia dalam suatu 

organisasi dapat memberikan keunggulan bersaing. Mereka membuat sasaran 

,strategi, inovasi, dan mencapai  tujuan organisasi. Oleh karna itu, sumber daya 

manusia merupakan salah satu unsur yang paling vital bagi organisasi. Beberapa 

pengertian manajemen sumber daya manusia dapat dilihat dibawah ini. 

 Menurut Hasibuan (20012), MSDM adalah ilmu dan seni mengatur 

hubungan dan peranan tenaga kerja agar efektif  dan efisien membantu 

terwujudnya tujuan perusahaan, karyawan, dan masyarakat. Rivai (2005), 

Manajemen  sumber daya manusia merupakan salah satu bidang dari manajemen 

umum yang meliputi segi-segi perencanaan, pengorganisasian, pelaksana dan 

pengendalian. Sedangkan menurut Sofyandi (2009)  Manajemen sumber daya 

manusia didefenisikan sebagai suatu strategi dalam menerapkan fungsi – fungsi 

manajemen yaitu  planning, organizing, leading and controlling, dalam setiap 

aktifitas atau fungsi operasional sumber daya manusia mulai dari proses 

penarikan, seleksi, pelatihan dan pengembangan penempatan yang meliputi 

promosi, demosi dan transfer, penilaian kinerja, pemberian kompensasi, hubungan 

industrial, hingga pemutusan hubungan kerja, yang ditujukan bagi peningkatan 
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kontribusi produktif dari sumber daya manusia organisasi terhadap pencapaian 

tujuan organisasi secara lebih efektif dan efisien. 

 Jadi dapat disimpulkan bahwa manajemen sumber daya manusia atau 

disingkat dengan MSDM merupakan suatu bagian dari manajemen yang 

memfokuskan diri pada sumber daya manusia, MSDM merupakan faktor 

terpenting dalam suatu perusahaan. unsur  manusia ini berkembang menjadi suatu 

bidang ilmu manajemen yang disebut disebut manajemen sumber daya manusia 

yang merupakan terjemahan dari power manajemen. Manajemen yang mengatur 

unsur manusia ini ada yang menyebutnya manajemen kepegawaiaan atau 

manajemen personalia (personel manajemen). 

2.1.2 Fungsi Sumber Daya Manusia 

Menurut Hasibuan (2016), Ada beberapa fungsi dari manajemen sumber 

daya manusia yang bias kita cermati, di antaranya adalah : 

1. Perencanaan  (planning) 

Fungsi perencanaan sumber daya manusia adalah upaya sadar dalam 

pengambilan keputusan yang sudah diperhitungkan dengan matang mengenai hal 

apa saja yang akan dilakukan dimasa yang akan datang oleh perusahaan untuk 

mencapai tujuan yang sudah ditentukan. 

2. Rekrutmen (recruitment)  

Rekrutmen adalah sebuah proses penarikan kandidat untuk mengisi posisi 

yang kosong dalam organisasi. Perekrutan yang efektif akan memberikan peluang 
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kerja kepada orang – orang yang memiliki kemampuan dan keterampilan yang 

memenuhi kualifikasi dan spesifikasi dari pekerjaan. 

3. Seleksi  

Seleksi tenaga kerja merupakan proses untuk menemukan tenaga kerja 

yang sesuai dan tepat dari sekian kandidat yang tersedia. Tahap pertama yang 

diperlukan setelah menerima surat lamaran adalah mempelajari  riwayat hidup 

para pelamar kerja. Kemudian dari riwayat hidup dilakukan penyaringan antara 

pelamar kerja yang nantinya akan dipanggil dengan pelamar yang gagal dalam 

memenuhi standar kualifikasi.kemudian kandidat yang telah terpilih dipanggil 

untuk diuji baik tertulis, wawancara atau proses uji seleksi yang lain. 

4. Orientasi, pelatihan dan pengembangan  

 Pelatihan atau training adalah proses pembelajaran yang melibatkan 

perolehan suatu keahlian, peraturan, konsep maupun sikap supaya kinerja 

pegawai meningkat. Bahkan pelatihan ini telah diatur dalam undang – undang 

pada tahun 2003 yang menyatakan pelatihan kerja merupakan semua aktivitas 

untuk memberikan, mendapatkan, meningkatkan dan mengembangkan 

kompentensi kerja, produktivitas, kedisiplinan, sikap serta etos kerja pada tingkat 

keterampilan dan keahlian tertentu yang sesuai dengan jenjang serta kualifikasi 

pekerjaan dan jabatan. Pengembangan atau development adalah upaya penyiapan 

individu untuk menaggung tanggung jawab yang beda ataupun lebih tinggi 

didalam perusahaan. 
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5. Evaluasi kinerja 

 Evaluasi kinerja fungsinya tak kalah penting dari fungsi manajen yang 

lain. Fungsi evaluasi dan fungsi monitoring adalah berbeda dan terkadang sulit 

dipisahkan. Dalam penyusunan sebuah system dan pembagian tugas, fungsi dan 

pembagian peran kadang kala tak semestinya perlu dipisahkan secara nyata. 

Fungsi manajemen atas (puncak) dari contohnya, meliputi keseluruhan fungsi 

mulai dari planing hingga controlling. Maka dari itu, evaluasi oleh pemimpin 

perusahaan sering dilakukan dalam rapat kerja, rapat pimpinan ataupun temu 

muka.  

 Fungsi evaluasi manajemen sumber daya manusia tidaklah berdiri sendiri, 

fungsi ini berhubungan erat dengan fungsi pemantauan dan fungsi pelaporan. 

Fungsi evaluasi manajemen sumber daya manusia berguna supaya perusahaan 

tidak lagi melakukan kesalahan tidak lagi melakukan kesalahan yang sama. 

6. Kompensasi  

 Fungsi kompensasi adalah pemberian balas jasa secara langsung atau tidak 

langsung yang berbentuk uang ataupun barang kepada tenaga kerja (karyawan) 

sebagai bentuk imbal jasa dari perusahaan.prinsip dari kompensasi ialah adil serta 

layak menyesuaikan dengan tanggung jawab tenaga kerja dan prestasinya. 

7. Pengintegrasian 

 Pengintegrasian merupakan aktivitas untuk menyatukan antara 

kepentingan perusahaan dengan kebutuhan para karyawan, sehingga menciptakan 

kerjasama yang menguntungkan bagi kedua belah pihak. 
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8. Pemelihara 

Fungsi pemeliharaan adalah aktivitas untuk memelihara atau bahkan 

meningkatkan kondisi mental, fisik dan loyalitas pekerja supaya tercipta adanya 

kerjasama yang panjang. 

9. pemutusan hubungan kerja 

 Pemberhentian atau pemutusan hubungan kerja perusahaan dengan tenaga 

kerja yang disebabkan oleh sesuatu hal yang mengakibatkan hak dan kewajiban 

berakhir antara pemberi kerja (perusahaan) dengan tenaga kerja. 

2.2 KINERJA KARYAWAN 

2.2.1 Pengertian Kinerja 

 Menurut Simanjuntak dalam Widodo (2015), kinerja adalah tingkatan 

pencapaian hasil atas pelaksanaan tugas tertentu. Simanjuntak juga mengartikan 

kinerja individu sebagai tingkat pencapaian hasil kerja seseorang dari sasaran 

yang harus dicapai atau tugas yang harus dilaksanakan dalam kurun waktu 

tertentu. 

 Menurut Mangkunegara (2009), kinerja karyawan (prestasi kerja) adalah 

hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seseorang karyawan 

dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan 

kepadanya. 
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2.2.2 Faktor Faktor yang Mempengaruhi Kinerja karyawan 

Terdapat beberapa pendapat yang mengenai faktor-faktor yang 

mempengaruhi kinerjamenurut Sugiyono (2009), kinerja pegawai dipengaruhi 

oleh beberapa faktor, yaitu ; 

a. Kualitas Pekerjaan (Quality of Work)  

Merupakan tingkat baik atau buruknya sesuatu pekerjaan yang diterima bagi 

seorang pegawai yang dapat dilihat dari segi ketelitian dan kerapihan kerja, 

keterampilan dan kecakapan. 

b. Kuantitas Pekerjaan (Quantity of Work) 

Merupakan seberapa besarnya beban kerja atau sejumlah pekerjaan yang 

harus diselesaikan oleh seorang pegawai. Diukur dari kemampuan secara 

kuantitatif didalam mencapai target atau hasil kerja atas pekerjaan-pekerjaan 

baru.  

c. Pengetahuan Pekerjaan (Job Knowledge)  

Merupakan proses penempatan seorang pegawai yang sesuai dengan 

background pendidikan atau keahlian dalam suatu pekerjaan. Hal ini ditinjau 

dari kemampuan pegawai dalam memahami hal-hal yang berkaitan dengan 

tugas yang mereka lakukan. 

d. Kerjasama Tim (Teamwork)  

Melihat bagaimana seorang pegawai bekerja dengan orang lain dalam 

menyelesaikan suatu pekerjaan. Kerjasama tidak hanya sebatas secara vertikal 

ataupun kerjasama antar pegawai, tetapi kerjasama secara horizontal 

merupakan faktor penting dalam suatu kehidupan organisasi yaitu dimana 
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antar pimpinan organisasi dengan para pegawainya terjalin suatu hubungan 

yang kondusif dan timbal balik yang saling menguntungkan.  

e.  Kreatifitas (Creativity)  

Merupakan kemampuan seorang pegawai dalam menyelesaikan pekerjaannya 

dengan cara atau inisiatif sendiri yang dianggap mampu secara efektif dan 

efisien serta mampu menciptakan perubahan-perubahan baru guna perbaikan 

dan kemajuan organisasi. 

f. Inovasi (Inovation)  

Kemampuan menciptakan perubahan-perubahan baru guna perbaikan dan 

kemajuan organisasi.Hal ini ditinjau dari ide-ide cemerlang dalam mengatasi 

permasalahan organisasi.  

g. Inisiatif (initiative)  

Melingkupi beberapa aspek seperti kemampuan untuk mengambil langkah 

yang tepat dalam menghadapi kesulitan, kemampuan untuk melakukan 

sesuatu pekerjaan tanpa bantuan, kemampuan untuk mengambil tahapan 

pertama dalam kegiatan. 

2.2.3 Pengukuran Kinerja Karyawan 

  Menurut P.Robbins dalam Riani (2013), Pengukuran kinerja karyawan 

pada dasarnya digunakan untuk mengetahui sejauh mana tingkat efektivitas dan 

efisiensi kerja karyawan dalam menghasilkan suatu hasil. Manajemen kinerja 

bertujuan untuk dapat memperkuat budaya yang berorientasi pada kinerja melalui 

pengembangan keterampilan, kemampuan dan potensi-potensi yang dimiliki oleh 

sumber daya manusia. Sifatnya yang interaktif ini akan meningkatkan motivasi 
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dan memberdayakan sumber daya manusia dan membentuk suatu kerangka kerja 

dalam pengembangan kinerja.Manajemen kinerja juga dapat menggalang 

partisipasi aktif setiap anggota organisasi untuk mencapai sasaran organisasi 

melalui penjabaran sasaran individu maupun kelompok sekaligus 

mengembangkan potensinya agar dapat mencapai sasarannya. 

2.2.4 Indikator Kinerja Karyawan 

 Menurut Sedamayanti (2010), indikator kinerja adalah ukuran kuantitatif 

dan atau kualitatif yang mengambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau 

tujuan yang telah ditetapkan. Indikator kinerja harus merupakan sesuatu yang 

akan dihitung dan diukur serta digunakan sebagai dasar untuk digunakan sebagai 

dasar untuk menilai atau melihat tingkat kinerja, dan berfungsi. Indikator kinerja 

digunakan untuk meyakinkan bahwa kinerja demi hari organisasi/ unit kerja yang 

bersangkutan menunjukkan kemampuan dalam rangka dan atau menuju tujuan 

dan sasaran yang telah ditetapkan. 

Menurut Anwar Prabu Mangkunegara (2013), mengemukakan bahwa indikator 

kinerja, yaitu : 

1. Kualitas kerja  

Kualitas kerja adalah seberapa baik seorang karyawan mengerjakan apa 

yang seharusnya dikerjakan. 
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2. Kuantitas kerja  

Kuantitas kerja adalah seberapa lama seorang pegawai bekerja dalam 

satu harinya. Kuantitas kerja ini dapat dilihat dari kecepatan kerja setiap 

pegawai itu masing-masing. 

3. Pelaksanaan tugas 

Pelaksanaan Tugas adalah seberapa jauh karyawan mampu melakukan 

pekerjaannya dengan akurat atau tidak ada kesalahan. 

4. Tanggung Jawab 

Tanggung jawab terhadap pekerjaan adalah kesadaran akan kewajiban 

karyawan untuk melaksanakan pekerjaan yang diberikan perusahaan 

2.3  BUDAYA ORGANISASI 

2.3.1 Pengertian Budaya  Organisasi 

 Menurut Wibowo (2013), bahwa “budaya organisasi adalah nilai-nilai dan 

norma-norma bersama yang terdapat dalam suatu organisasi dan mengajarkan 

pada pekerja yang akan datang”. Definisi ini menganjurkan bahwa budaya 

organisasi menyangkut keyakinan dan perasaan bersama, keteraturan dalam 

perilaku dan proses historis untuk meneruskan nilai -nilai dan norma-norma.  

 Menurut Wibowo (2013), bahwa “budaya organisasi sebagai kerangka 

kerja kognitif yang terdiri dari sikap, nilai-nilai, norma perilaku dan harapan yang 

diterima bersama oleh anggota organisasi. Akar setiap budaya organisasi adalah 

serangkaian karakteristik inti yang dihargai secara kolektif oleh anggota 

organisasi”. Budaya organisasi dapat menjadi instrument keunggulan kompetitif 

yang utama, yaitu bila budaya organisasi mendukung organisasi, dan bila budaya 
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organisasi dapat menjawab atau mengatasi tantangan lingkungan dengan cepat 

dan tepat. Adapun penerapan budaya tersebut di dalam organisasi menjadi budaya 

organisasi. Diantara para pakar memberikan pengertian tentang budaya organisasi 

dengan cara sangat beragam, karena masing-masing memberikan tekanan pada 

sudut pandang yang berbeda-beda. Hal seperti itu adalah wajar, seperti kita 

memandang sebuah benda dari sudut yang berbeda, maka masing-masing akan 

mendeskripsikan apa yang dilihat dalam pandangannya. 

 Budaya Organisasi adalah konsep yang marak dibicarakan dalam 

dasawarsa ini sebagai bagian dari Ilmu Manajemen. Bagaimanapun juga, setiap 

organisasi memang harus memiliki kerangka dasar yang berlaku sebagai wadah 

untuk menampung komponen yang paing vital, yaitu manusia yang mempunyai 

nilai dan norma. Secara implisit berarti adanya pengakuan akan keberadaan nilai-

nilai manusiawi dari dalam suatu perusahaan. Budaya organisasi yang kondusif 

sangat penting untuk mendorong tingkat kinerja karyawan yang paling produktif, 

nampaknya agar suatu karakteristik atau kepribadian yang berbeda-beda 

antaraorang yang satu dengan orang yang lain dapat disatukan dalam suatu 

kekuatan organisasi maka perlu adanya perekat sosial yaitu budaya organisasi.  

2.3.2 Karakteristik Budaya Organisasi 

 Menurut P.Robbins (2010), menyatakan ada 10 karakteristik yang apabila 

dicampur dan dicocokan akan menjadi budaya organisasi, yaitu sebagai berikut : 

a. Inisiatif Individu, tingkat tanggung jawab, kebebasan atau independensi 

yang dipunyai setiap individu dalam mengemukakan pendapat. Inisiatif 

individu perlu dihargai oleh kelompok atau pimpinan suatu organisasi 
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sepanjang menyangkut ide untuk memajukan dan mengembangkan 

organisasi.  

b. Toleransi terhadap tindakan berisiko, dalam budaya organisasi perlu 

ditekankan, sejauh mana para pegawai dianjurkan untuk bertindak agresif, 

inovatif dan mengambil resiko. Suatu organisasi dikatakan baik, apabila 

dapat memberikan toleransi kepada anggota atau pegawainya untuk dapat 

bertindak agresif dan inovatif untuk memajukan organisasi serta berani 

mengambil resiko terhadap apa yang dilakukannya.  

c. Pengarahan, sejauh mana suatu perusahaan dapat menciptakan dengan 

jelas sasaran dan harapan yang diinginkan. Sasaran dan harapan tersebut 

jelas tercantum dalan visi, misi dan tujuan organisasi. Kondisi ini dapat 

berpengaruh terhadap kinerja organisasi. 

d. Integrasi, sejauh mana suatu perusahaan dapat mendorong unit-unit 

organisasi untuk bekerja dengan cara yang terkoordinasi. Kekompakan 

unit-unit organisasi dalam bekerja dapat mendorong kualitas dan kuantitas 

pekerjaan yang dihasilkan.  

e. Dukungan manajemen, sejauh mana para manajer dapat memberikan 

komunikasi atau arahan, bantuan serta dukungan yang jelas terhadap 

bawahan. Perhatian manajemen terhadap bawahan (karyawan) sangat 

membantu kelancaran kinerja suatu organisasi atau perusahaan. 

f. Kontrol, alat kontrol yang dapat dipakai adalah peraturan-peraturan atau 

norma-norma yang berlaku dalam suatu organisasi atau perusahaan. Untuk 

itu diperlukan sejumlah peraturan dan tenaga pengawas (atasan langsung) 
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yang dapat digunakan untuk mengawasi dan mengendalikan perilaku 

karyawan dalam seatu organisasi. 

g. Identitas, sejauh mana para anggota suatu organisasi dapat 

mengidentifikasikan dirinya sebagai suatu kesatuan dalam perusahaan dan 

bukan sebagai kelompok kerja tertentu atau keahlian profesional tertentu. 

Identtas diri sebagai satu kesatuandalam perusahaan sangat membantu 

manajemen dalam mencapai suatu tujuan dan sasaran organisasi.  

h. Sistem imbalan, sejauh mana alokasi imbalan (seperti kenaikan gaji, 

promosi dan sebagainya) di dasarkan atas kerja pegawai, bukan sebaliknya 

didasarkan atas senioritas, sikap pilih kasih dan sebagainya. Sistem 

imbalan yang didasarkan atas prestasi kerja karyawan dapat mendorong 

karyawan suatu perusahaan untuk bertindak dan berperilaku inovatif dan 

mencari prestasi kerja yang maksimal sesuai kemampuan dan keahlian 

yang dimilikinya. 

i. Toleransi terhadap konflik, sejauh mana para karyawan didorong untuk 

mengemukakan konflik dan kritik secara terbuka. Perbedaan pendapat 

merupakan fenomena yang sering terjadi dalam suatu organisasi. Namun, 

perbedaan pendapat atau kritik yang terjadi bisa dijadikan sebagai media 

untuk meakukan perbaikan atau perubahan strategi ntuk mencapai tujuan 

suatu organisasi.  

j. Pola komunikasi, sejauh mana komunikasi dibatasi oleh hierarki 

kewenangan yang formal. Kadang-kadang hirarki kewenangan dapat 
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menghambat terjadinya pola komunikasi antara atasan dan bawahan dan 

antara karyawan itu sendiri.  

2.3.3 Fungsi dan Peran Budaya Organisasi 

Budaya organisasi sebagai pedoman untuk mengontrol perilaku anggota 

organisasi, pastinya memiliki fungsi dan manfaat yang berguna bagi suatu 

organisasi. Menurut Mondy dan Noe dalam Riani (2011), Budaya organisasi 

berguna untuk membangun dalam mendesain kembali sistem pengendalian 

manajemen organisasi, yaitu sebagai alat untuk menciptakan komitmen agar para 

manajer dan karyawan mau melaksanakan perencanaan strategis programming, 

budgeting, controlling, monitoring, evaluasi, dan lainnya. Adapun fungsi budaya 

organisasi menurut Robbins dalam Riani ( 2011), sebagai berikut: 

a. Budaya menciptakan pembedaan yang jelas antara satu organisasi dan 

yang lain. 

b. Budaya membawa suatu rasa identitas bagi anggota –anggota organisasi. 

c. Budaya mempermudah timbulnya komitmen pada sesuatuyang lebih luas 

daripada kepentingan diri individual seseorang. 

d. Budaya merupakan perekat sosial yang membantu mempersatukan 

organisasi itu dengan memberikan standar –standar yang tepat untuk 

dilakukan oleh karyawan. 

e. Budaya sebagai mekanisme pembuat maknadan kendali yang memandu 

dan membentuk sikap serta perilaku karyawan.Pengkajian terhadap budaya 

organisasi tidak dapat dilepaskan dari konteks perilaku organisasi secara 

keseluruhan. Perilaku organisasi dapat diartikan sebagai sikap dan 
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tindakan yang ditunjukkan individu-individu dalam suatu organisasi. Oleh 

karena itu, pengkajian terhadap budaya organisasi sebagai salah satu aspek 

dari perilaku organisasi, secara keilmuan memiliki arti penting karena 

dapat turut membangun konstruksi perilaku organisasi secara keseluruhan 

sebagai suatu ilmu terapan. Pentingnya kajian terhadap budaya organisasi 

secara pragmatis dapat dilihat dari peranannya. Menurut Veithzal (2003), 

mengemukakan bahwa budaya organisasi berperan dalam: 

a. Menetapkan tapal batas, dalam arti menciptakan perbedaan yang jelas 

antara satu organisasi dengan organisasi lainnya. 

b. Memberikan cirri identitas bagi anggota organisasi. 

c. Mempermudah timbulnya komitmen yang lebih luas daripada kepentingan 

individu. 

d. Meningkatkan kemantapan sistem sosial. 

e. Memandu dan membentuk sikap anggota organisasi (budaya sebagai 

mekanisme pembuat makna dan kendali) Sesuai konteks tersebut, budaya 

organisasi merupakan kerangka kerja yang menjadi pedoman tingkah laku 

dan pembuatan keputusan anggota organisasi serta mengarahkan tindakan 

mereka untuk mencapai tujuan organisasi. Dengan demikian, jelas bahwa 

pengkajian budaya organisasi ini memiliki arti penting baik dilihat dari 

segi kepentingan keilmuan maupun dari segi pragmatisnya. 

2.3.4 Dimensi dan Indikator  Budaya Organisasi 

Adapun dimensi dan indikator mengenai Budaya Organisasi Menurut 

Robbins dan Judge (2010),  sebagai berikut:  
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1. Inovasi dan keberanian mengambil risiko.  

Adalah sejauh mana karyawan didorong untuk bersikap inovatif dan 

berani mengambil risiko. Selain itu bagaimana organisasi menghargai 

tindakanpengambilan risiko oleh karyawan dan membangkitkan ide 

karyawan. Inovasi dan keberanian mengambil risiko memiliki indikator 

yaitu: 

“Tingkat daya pendorong karyawan untuk bersikap inovatif dan berani 

mengambil risiko. Bila organisasi ingin membangun budaya dalam 

berinovasi maka organisasi harus mampu menentukan perilaku karyawan 

yang bisa efektif mendorong terciptanya inovasi”. 

2. Profesionalisme 

Adalah tingkat pendidikan formal dan latihan-latihan khusus yang harus 

dimiliki karyawan untuk suatu posisi jabatan tertentu. Profesionalisme 

juga berkaitan dengan tanggung jawab atas pekerjaannya, karyawan 

mampu menyelesaikan pekerjaan secara efektif dan efisien. Jika untuk 

menduduki sebuah jabatan didalam organisasi seorang karyawan 

diharuskan memiliki pendidikan tertentu dan mempunyai pengalaman 

pelatihan yang cukup lama maka organisasi tersebutadalah organisasi 

profesional.  

3. Perhatian pada hal-hal rinci. 

 Adalah sejauh mana karyawan diharapkan menjalankan presisi, analisis, 

dan perhatian pada hal-hal detail. Perhatian terhadap detail memiliki 

indikator yaitu: 
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“Tingkat tuntutan terhadap karyawan untuk mampu memperlihatkan 

ketepatan, analisis, dan perhatian terhadap detail”. 

4. Orientasi hasil.  

Adalah sejauh mana manajemen berfokus lebih pada hasil ketimbang pada 

teknik dan proses yang digunakan untuk mencapai hasil tersebut. Orientasi 

kepada hasil memiliki indikator yaitu: 

“Tuntutan terhadap manajemen untuk lebih memusatkan perhatian pada 

hasil, dibandingkan perhatian pada teknik dan proses yang digunakan 

untuk mencapai hasil tersebut”. 

5. Orientasi orang. 

Adalah sejauh mana keputusan-keputusan manajemen mempertimbangkan 

efek dari hasil tersebut atas orang yang ada dalam organisasi. Orientasi 

terhadap individumemiliki indikator yaitu: 

“Keputusan manajemen dalam mempertimbangkan efek-efek hasil 

terhadap individu yang ada di dalam perusahaan”. 

6. Integritas  

Adalah bertindak konsisten sesuai dengan nilai-nilai dankebijakan 

organisasi serta kode etik profesi, walaupun dalam keadaan yang 

sulituntuk melakukannya. 

7. Keagresifan. 

Adalah sejauh mana orang bersikap agresif dan kompetitif ketimbang 

santai. Agresivitasmemiliki indikator yaitu:  
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“Tingkat tuntutan terhadap individu agar berlaku agresif dan bersaing 

(kompetitif), serta tidak bersikap santai”. 

8. Stabilitas. 

Adalah sejauh mana kegiatan-kegiatan organisasi menekankan 

dipertahankannya status quo (mempertahankan apa yang ada karena 

dianggap sudah cukup baik) dalam perbandingannya dengan pertumbuhan. 

Stabilitasmemiliki indikator yaitu: 

“Tingkat penekanan aktivitas organisasi dalam mempertahankan status 

quo berbanding pertumbuhan”. 

 

2.4 PELATIHAN 

2.4.1 Pengertian Pelatihan 

Pelatihan sering kita dengar dalam dunia kerja di perusahaan, organisasi, 

lembaga, atau bahkan dalam instansi pendidikan. Hal ini dapat diasumsikan 

bahwa pelatihan sangat penting bagi tenaga kerja maupun karyawan untuk bekerja 

lebih menguasai dan lebih baik terhadap pekerjaan yang dijabat atau akan dijabat 

kedepan. Pada suatu perusahaan yang bergerak dibidang jasa perbankan, pelatihan 

sering dilakukan sebagai upaya meningkatkan kinerja para karyawan. Hal ini yang 

mendorong pihak instansi perbankan untuk memfasilitasi pelatihan para karyawan 

guna mendapatkan hasil kinerja yang balk, etèktif dan efisien. 

Menurut Veithzal Rivai (2009), menajelaskan bagian pendidikan yang 

menyangkut proses belajar untuk memperoleh dan meningkatkan keterampilan 

diluar sistem pendidikan yang berlaku dalam waktu relatif singkat dengan metode 
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yang lebih mengutamakan pada praktek dari pada teori.Sedangkan Andrew E. 

Sikula dikutip oleh Sedarmayanti (2011), menyatakan,suatu proses pendidikan 

jangka pendek yang mempergunakan prosedur sistematis dan terorganisir dimana 

pegawai non managerial mempelajari pengetahuan dan keterampilan teknis dalam 

tujuan terbatas.  

Adapun uraian lain dari Gary Dessler dalam Benyamin (2011), yaitu, 

memberikan keterampilan yang dibutuhkan bagi karyawan baru atau karyawan 

yang sudah ada untuk menyelenggarakan pekerjaannya. 

Menurut Veithzal Rivai (2011), pelatihan adalah proses secara sistematis 

mengubah tingkah laku pegawai untuk mencapai tujuan organisasi. Pelatihan 

berkaitan dengan keahlian dan kemampuan pegawai untuk melaksanakan 

pekerjaan saat ini. dari beberapa pengertian diatas, pelatihan adalah sebuah proses 

untuk meningkatkan kompetensi karyawan dan dapat melatih kemampuan, 

keterampilan, keahilan dan pengetahuan karyawan  guna melaksanakan pekerjaan 

secara efektifvitas dan efisien untuk mencapai tujuan di suatu perusahaan. 

2.4.2 Tujuan Pelatihan 

  Proses kegiatan pelatihan sering dilaksanakan oleh suatu perusahaan 

setelah terjadi penerimaan karyawan sebab latihan hanya diberikan pada karyawan 

dari perusahaan yang bersangkutan. Latihan adakalanya diberikan setelah 

karyawan tersebut ditempatkan dan ditugaskan sesuai dengan bidangnya masing-

masing.Tujuan pelatihan menurut Mangkunegara (2013), antara lain  

1. Meningkatkan penghayatan jiwa dan ideologi  
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2. Meningkatkan produktivitas kerja 

3. Meningkatkan kualitas kerja  

4. Meningkatkan perencanaan sumber daya manusia  

5. Meningkatkan sikap moral dan semangat kerja 

6. Meningkatkan rangsangan agar karyawan mampu berprestasi secara 

maksimal.  

7. Meningkatkan kesehatan dan keselamatan 

8. Menghindarkan keseragaman  

9. Meningkatkan perkembangan pribadi karyawan 

Pelatihan bertujuan untuk meningkatkan penguasaan teori dan   keterampilan 

memutusakan terhadap persoalan-persoalan yang menyangkut kegiatan mencapai 

tujuan. 

2.4.3 Manfaat  Pelatihan 

Menurut Veithzal Rivai (2011), adapun maanfaat pelatihan yang 

dibagikan menjadi tiga golongan, yaitu: 

1.  Manfaat untuk karyawan  

a. Membantu karyawan dalam membuat keputusan dan pemecahan masalah 

yang lebih efektif.  

b. Melalui pelatihan dan pengembangan, variabel  pengenalan, pencapaian 

prestasi, pertumbuhan, tanggung jawab dan kemajuan dapat di internalisasi 

dan dilaksanakan. 



 

42 
 

c. Membatu mendorong dan mencapai pengembangan diri dan rasa percaya 

diri. 

d. Membantu karyawan mengatasi stress, tekanan, frustasi, dan konflik. 

e. Memberikan informasi tentang meningkatnya pengetahuan kepemimpinan 

keterampilan komunikasi dan sikap. 

f. Meningkatkan kepuasan kerja dan pengakuan. 

g. Membantu karyawan mendekati tujuan pribadi sementara meningkatkan  

keterampilan interaksi. 

h. Memenuhi kebutuhan personal peserta dan pelatihan. 

i. Memberikan nasehat dan jalan untuk pertumbuhan masa depan 

j. Membangun rasa pertumbuhan dalam pelatihan  

k. Membantu pengembangan keterampilan mendengar, bicara dan menulis 

dengan latihan . 

l. Membantu menghilangkan rasa takut melaksanakan tugas baru. 

2.  Manfaat untuk perusahaan 

a. Mengarahkan untuk meningkatkan profitabilitas atau sikap yang lebih 

positif terhadap orientasi profit.  

b. Memperbaiki pengetahuan kerja dan keahlian pada semua level 

perusahaan 

c. Memperbaiki sumber daya manusia  

d. Membantu  karyawan untuk mengetahui tujuan perusahaan.  

e. Membantu menciptakan image perusahaan yang lebih baik.  

f. Mendukung otentitas, keterbukaan dan kepercayaan  
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g. Meningkatkan hubungan antara atasan dan bawahan 

h. Membantu pengembangan perusahaan  

i. Belajar dari peserta  

j. Membantu mempersiapkan dan melaksanakan kebijaksaan perusa haan. 

k. Memberikan informasi tentang kebutuhan perusahaan dimasa depan 

l. Perusahaan  dapat membuat keputusan dan memecahkan masalah yang 

lebih efektif 

m. Membantu pengembangan promosi dari dalam 

n. Membantu pengembangan keterampilan kepemimpinan motivasi, 

kesetiaan, sikap dan aspek yang biasanya diperlihatkan pekerjaan. 

o. Membantu meningkatakn efesiensi, efektivitas, produktivitas dan kualitas 

kerja  

p. Membantu menekan biaya dalam berbagai bidang seperti produksi, SDM, 

dan administrasi  

q. Menigkatkan rasa tanggung jawab terhadap kompetensi dan pengetahuan  

r. Meningkatkan hubungan antar buruh dengan manajemen  

s. Mengurangi biaya konsultan luar dengan menggunakan konsultan internal  

t. Mendorong mengurangi perilaku merugikan  

u. Menciptakan iklim yang baik untuk pertumbuhan  

v.  Membantu karyawan untuk menyesuaikan diri dengan perubahan  

w. Membantu menangani konflik sehingga terhindar dari stress dan tekanan 

kerja. 
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2.4.4 Metode Pelatihan 

 Menurut Kaswan (2011) dikatakan bahwa metode dalam pelatihan dibagi 

menjadi dua yaitu on the job traning dan off the job training. On the joh 

training lebih banyak digunakan dibandingkan dengan off the job training. Hal 

ini disebabkan karena metode on the job training lebih berfokus pada 

peningkatan produktivitas secara cepat. Sedangkan metode off the joh training 

lebih cenderung berfokus pada perkembangan dan pendidikan jangka panjang. 

a. On The Job Training dibagi menjadi 6 macam yaitu: 

1. Job instruclion training 

Pelatihan ini memerlukan analisa kinerja pekerjaan secara teliti. Pelatihan 

ini dimulai dengan penjelasan awal tentang tujuan pekerjaan, dan menunjukkan 

langkah - langkah pelaksanan pekerjaan. 

2. Apprenticeship 

Pelatihan ini mengarah pada proses penerimaan karyawan baru, yang 

bekerja bersama dan dibawah bimbingan praktisi yang ahli untuk beberapa 

waktu tertentu. Keefektifan pelatihan ini tergantung pada kemampuan praktisi 

yang ahli dalam mengawasi proses pelatihan. 

3. Internship dan assistantships 

Pelatihan ini hampir sama dengan pelatihan apprenticeship hanya saja 

pelatihan ini mengarah pada kekosongan pekerjaan yang menuntut pendidikan 

formal yang lebih tinggi. Contoh internship training adalah cooperalive 

education project, maksudnya adalah pelatihan bagi pelajar yang menerima 

pendidikan formal di sekolah yang bekerja di suatu perusahan dan diperlakukan 
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sama seperti karyawan dalam perusahaan tetapi tetap dibawah pengawasan 

praktisi yang ahli. 

4. Job rotation dan transfer 

Pelatihan ini adalah proses belajar yang biasanya untuk mengisi 

kekosongan dalam manajemen dan teknikal.  Dalam pelatihan ini terdapat 2 

kerugian yaitu: yang pertama, peserta pelatihan hanya merasa dipekerjakan 

sementara dan tidak mempunyai komitmen untuk terlibat dalam pekerjaan 

dengan sungguh - sungguh. Dan yang kedua, banyak waktu yang terbuang 

untuk memberi orientasi pada perserta terhadap kondisi pekerjaan yang baru. 

Pelatihan ini juga mempunyai keuntungan yaitu: jika pelatihan ini 

diberikan oleh manajer yang ahli maka peserta akan memperoleh tambahan 

pengetahuan mengenai pelaksanaan dan praktek dalam pekerjaan. 

a. Junior boards dan committee assingments  

merupakan alternatif pelatihan dengan memindahkan perserta pelatihan 

kedalam komite untuk bertanggung jawab dalam pengambilan keputusan 

administrasi. Dan juga menempatkan peserta dalam anggota eksekutif agar 

memperoleh kesempatan dalam berinteraksi dengan eksekutif yang lain. 

b. Couching dan counseling 

Pelatihan ini merupakan aktifitas yang mengharapkan timbal balik dalam 

penampilan kerja, dukungan dari pelatih, dan penjelasan secara perlahan 

bagaimana melakukan pekerjaan secara tepat. 
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b. off the job training dibagi menjadi 13 macam: 

1. Vestibule training 

Pelatihan dimana dilakukan ditempat tersendiri yang dikondisikan seperti 

tempat aslinya. Pelatihan ini digunakan untuk mengajarkan keahlian kerja yang 

khusus. 

2. Lecture 

Pelatihan ini merupakan pelatihan dimana menyampaikan berbagai macam 

informasi kepada sejumlah besar orang pada waktu bersamaan 

3. Independent self-study 

Pelatihan yang mengharapkan peserta untuk melatih diri sendiri misalnya 

dengan membaca buku, majalah profesional, mengambil kursus pada universitas 

lokal dan mengikuti pertemuan profesional. 

4. Visual presentations 

Pelatihan ini dengan mengunakan televisi, film, video, atau persentasi dengan 

menggunakan slide 

5. Conferences dan discusion  

Pelatihan ini biasa digunakan untuk pelatihan pengambilan keputusan dimana 

peserta dapat belajar satu dengan yang Iainnya. 
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6. Teleconferencing  

Pelatihan dengan menggunakan satelit, dimana pelatih dan perseta 

dimungkinkan untuk berada di tempat yang berbeda. 

7. Case studies 

Pelatihan yang digunakan dalam kelas bisnis, dimana peserta dituntut untuk 

menemukan prinsip - prinsip dasar dengan menganalisa masalah yang ada 

8. Role playing 

Pelatihan dimana peserta dikondisikan pada suatu permasalahan tertentu, 

peserta harus dapat menyelesaikan permasalahan dimana peserta seolah - olah 

terlibat langsung.  

9. Simulation  

Pelatihan yang menciptakan kondisi belajar yang sangat sesuai atau mirip 

dengan kondisi pekerjaan, pelatihan ini digunakan untuk belajar secara teknikal 

dan skill. 

10. Programmed instruction   

Pelatihan ini merupakan aplikasi prinsip dalam kondisi operasional, biasanya 

menggunakan komputer.  

11. Computer - based training  

Pelatihan ini merupakan program pelatihan yang diharapkan mempunyai 

hubungan interaktif antara komputer dan peserta, dimana peserta diminta untuk 

merespon secara langsung selama proses belajar.  
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12.  Laboratory training   

Pelatihan ini terdiri dari kelompok - kelompok diskusi yang tak beraturan 

dimana peserta diminta untuk mengungkapkan perasaan mereka terhadap satu 

dengan yang lain. Tujuan pelatihan ini adalah menciptakan kewaspadaan 

danmeningkatkan sensitivitas terhadap perilaku dan perasaan orang lain maupun 

dalam kelompok.  

13. Programmed group exercise 

Pelatihan yang melibatkan peserta untuk bekerja sama dalam memecahkan 

suatu permasalahan. 

2.4.5 jenis- jenis pelatihan 

Pelatihan (training) adalah serangkaian aktivitas yang dirancang untuk 

meningkatkan keahlian, pengetahuan, pengalaman, ataupun perubahan sikap 

seseorang. Menurut Simamora (2006 :278) ada lima jenis-jenis pelatihan yang 

dapat diselenggarakan antara lain : 

a. Skill Training (Pelatihan Keahlian) 

Skill training atau yang dikenal juga dengan pelatihan keahlian adalah 

jenis training yang diadakan dengan tujuan agar peserta mampu menguasai sebuah 

skill atau keterampilan baru yang berhubungan dengan pekerjaannya. Keahlian 

yang diajarkan dalam training biasanya akan diberikan kepada karyawan yang 

dianggap belum menguasai atau masih kurang nilainya dalam sebuah keahlian 

tertentu. Contoh skill training misalnya adalah training manajemen atau training 

leadership. 
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b. Retraining (Pelatihan Ulang) 

Retraining atau pelatihan ulang adalah Training SDM yang diberikan 

kepada karyawan untuk menghadapi tuntutan kerja yang semakin berskembang. 

Teknologi, ilmu pengetahuan, dan dunia yang semakin berkembang memaksa 

semua orang untuk terus maju dan menyesuaikan diri tidak terkecuali karyawan 

perusahaan. Mereka harus selalu menyesuaikan diri dengan kemajuan jaman dan 

inovasi terbaru sehingga mereka memiliki kompetensi yang tidak kalah dengan 

karyawan dari perusahaan-perusahaan lain. Salah satu contoh dari retraining 

adalah training penggunaan komputer hingga internet bagi karyawan yang selama 

ini hanya menggunakan mesin ketik untuk membuat dokumen-dokumen 

perusahaan. 

c. Cross Functional Training (Pelatihan Lintas Fungsional) 

Cross functional training merupakan training yang dilakukan dengan 

meminta karyawan untuk melakukan aktivitas pekerjaan tertentu diluar bidang 

pekerjaan yang ditugaskan kepadanya. Cross training sangat bermanfaat bagi 

semua karyawan sehingga mereka mampu memahami cara kerja organisasi 

perusahaan secara lebih luas tidak hanya berkutat pada tugas kerjanya saja. Salah 

satu contoh cross functional training adalah meminta staff bagian keuangan untuk 

membantu tugas staff HRD dalam menyeleksi karyawan baru. 

d. Creativity Training (Pelatihan Kreativitas) 

Training kreatifitas merupakan sebuah Training SDM yang bertolak 

belakang dari anggapan bahwa kreatifitas sebenarnya bukan bakat melainkan 

sebuah skill yang bisa dipelajari. Dalam perusahaan sendiri, ada berbagai posisi 
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dan jabatan yang membutuhkan kreatifitas tinggi diantaranya adalah marketing, 

manajer, promosi, supervisor, dan lain sebagainya. Mereka dituntut untuk bisa 

kreatif dalam memimpin anak buahnya serta bisa kreatif menelurkan ide- ide baru 

yang segar dan inovatif untuk kepentingan perusahaan. Training kreatifitas harus 

ditunjang dengan kebebasan berpendapat dan mengeluarkan gagasan selama 

gagasan dan pendapat tersebut rasional, penuh perhitungan, dan sudah dikalkulasi 

untung ruginya bagi perusahaan. 

e. Team Training (Pelatihan Tim) 

Dalam sebuah perusahaan karyawan tidak hanya dituntut untuk bekerja 

sendiri namun juga bekerja secara tim dalam sebuah divisi, bagian, dan bahkan 

dituntut untuk bisa bekerja dalam keseluruhan tim organisasi perusahaan. Training 

SDM yang satu ini ditujukan bagi sekelompok karyawan agar mereka bisa 

terbiasa bekerja dalam tim, mampu menempatkan diri dalam sebuah tim, dan 

mampu bekerja sama dengan anggota tim yang lain sehingga pekerjaan dan tujuan 

bisa diselesaikan dengan lebih cepat dan efektif. 

2.4.6 Syarat-syarat Pelatihan 

 Menurut Hasibuan (2016), pelatihan atau instruktur yang baik hendaknya 

memiliki syarat sebagai berikut: 

a. Teaching Skills  

Seorang pelatih harus mempunyai kecakapan untuk Mendidik atau 

mengajarkan, membimbing, memberikan petunjuk, dan mentransfer penge 

tahuannya kepada peserta pengembangan. 
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b. Communication Skills  

Seorang pelatih harus mempunyai kecakapan berkomunikasi, baik lisan 

maupun tulisan secara efektif.  

c. Personality Authority  

Seorang pelatih harus memiliki kewibawaan terhadap peserta penge  

mbangan.  

d. Social Skills Seorang  

pelatih harus mempunyai kemahiran dalam bidang sosial agar terjamin 

kepercayan dan kesetiaan dari para peserta pengembangan.  

e. Technical Competent  

Seorang pelatih harus berkemampuan teknis, kecakapan teoretis, dan 

tangkas dalam mengambil suatu keputusan.  

f. Stabilitas Emosi 

 Seorang pelatih tidak boleh berprasangka jelek terhadap anak didiknya, tidak 

boleh cepat marah, mempunyai sifat kebapakan, keterbukaan, tidak pendendam 

serta memberikan nilai yang objektif. 

2.4.7 Indikator Pelatihan 

Menurut Sofyandi dalam Noviantoro (2009), demensi program pelatihan 

yang efektif yang diberikan perusahaan kepada pegawainya dapat diukur melalui 

5 indikator : 

a. Materi Pelatihan (Isi Pelatihan) yaitu, apakah isi program pelatihan relevan 

dan sejalan dengan kebutuhan pelatihan itu up to date. 

b. Metode Pelatihan, apakah metode pelatihan yang diberikan 
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telah sesuai untuk subjek itu dan apakah metode pelatihan tersebut sesuai 

dengan gaya belajar peserta pelatihan. 

c. Sikap dan Keterampilan Instruktur/Pelatih, apakah instruktur mempunyai 

sikap dan keterampilan penyampian yang mendorong orang untuk belajar. 

d. Lama Waktu Pelatihan, yaitu berapa lama waktu pemberian materi pokok 

yang harus dipelajarin dan seberapa cepat tempo penyampaian materi 

tersebut. 

e. Fasilitas Pelatihan, apakah tempat penyelenggaraan pelatihan dapat 

dikendalikan oleh instruktur, apakah relevan dengan jenis pelatihan dan 

apakah makananya memuaskan. 

2.5  HUBUNGAN ANTAR VARIABEL  

2.5.1 Hubungan Budaya Organisasi Terhadap Kinerja Karyawan 

Menurut Ismail Nawawi (2016), yang mempengaruhi kinerja karyawan 

dan meningkatkan efektifitas organisasi, salah satu faktornya berasal dari budaya 

organisasi. 

Gordon (Atika Sholichah : 2016), mengemukakan keberhasilan suatu 

perusahaan sangat tergantung kepada keberhasilannya dalam menciptakan budaya 

organisasi yang khas sebagai bagian dari rencana strategik. Menurut pendapat 

Moelyono Djokosantoso (Atika Sholicha : 2016), adanya keterikaitan hubungan 

antara budaya organisasi dengan kinerja organisasi yang dapat dijelaskan bahwa 

semakin baik kualitas faktor-faktor yang terdapat dalam budaya organisasi makin 

baik kualitas faktor-faktor yang terdapat dalam budaya organisasi makin baik 

kinerja organisasi tersebut. Budaya organisasi berdasarkan penelitian Masrukhin 



 

53 
 

dan Waridin (Atika Sholichah : 2016), memiliki pengaruh yang positif terhadap 

kinerja. Masrukhin dan Waridinin (Atika Sholichah : 2016), menyatakan 

setiap peningkatan budaya organisasi kearah yang lebih kondusif akan 

memberikan sumbangan yang sangat berarti untuk peningkatan kinerja pegawai 

2.5.2 Hubungan Pelatihan Terhadap Kinerja Karyawa 

Menurut Mangkunegara (2009), pelatihan ditunjukkan untuk 

meningkatkan prestasi kerja, sebagai proses pembelajaran yang dirancang untuk 

mengubah kinerja orang dalam melakukan pekerjaannya  

  Menurut Veithzal Rivai (2013), keuntungan dari pelatihan dapat diperoleh 

sepanjang karirnya dan dapat membantu meningkatkan karirnya dimasa 

mendatang. 

  Kegiatan pelatihan memberikan dividen kepada karyawan dan perusahaan, 

berupa keahlian dan ketrampilan yang selanjutnya akan menjadi aset yang 

berharga bagi perusahaan. Melalui pelatihan karyawan akan bertambah 

kemampuannya dan demikian pula bagi perusahaan,yaitu dalam rangka 

memenuhi tuntutan para manajer dan depertemen SDM. Pelatihan berperan 

penting dalam proses manajemen kinerja seperti pada penelitian yang dilakukan 

oleh Patricia M dan Silvya L. Mandey (2014), yang menyatakan bahwa 

pelatihan meningkatkan kinerja karyawan. 
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2.6 PANDANGAN ISLAM 

2.6.1 Pandangan Islam Tentang Budaya Organisasi 

Allah SWT berfirman dalam Surat Ar-rad ayat 11 Allah SWT juga 

menerangkan:  

ٌه لَ  ِ ۗ إِ ٍْ أَْيِر َّللاه ِّ يَْحفَظُىََُّ ِي ٍْ َخْهفِ ِّ َوِي ٍِ يََدْي ٍْ بَْي َ ََل يَُغيُِّر َيا بِقَْىٍو ُِ ُيَعقِّبَاٌث ِي َّللاه

ٍْ ُدوَِ  ُ بِقَْىٍو ُسىًءا فَََل َيَرده نَُّ ۚ َوَيا نَهُْى ِي َْفُِسِهْى ۗ َوإَِذا أََراَد َّللاه َ ٍْ َحتهٰى يَُغيُِّروا َيا بِأ ِّ ِي

 َوالٍ 

Artinya : Bagi manusia ada malaikat-malaikat yang selalu mengikutinya 

bergiliran, di muka dan di belakangnya, mereka menjaganya atas perintah 

Allah.Sesungguhnya Allah tidak merobah keadaan sesuatu kaum sehingga mereka 

merobah keadaan, yang ada pada diri mereka sendiri. dan apabila Allah 

menghendaki keburukan terhadap sesuatu kaum, Maka tak ada yang dapat 

menolaknya; dan sekali-kali tak ada pelindung bagi mereka selain Dia. (Qs Ar-

rad:11) 

Dari ayat diatas dijelaskan bahwa Allah tidak akan merubah keadaan suatu 

kaum sehingga mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka . Dalam hal 

itu apabila suatu perusahaan ingin maju dan berkembang maka perusahaan 

tersebut harus dapat mengatur dan merubah hal-hal yang buruk yang ada di dalam 

perusahaan.  salah satunya dengan budaya organisasi, apabila disuatu perusahaan 

memiliki budaya organisasi yang kuat maka perusahaan tersebut akan dapat maju 

dan berkembang.  
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2.6.2 Pandangan Islam Tentang Pelatihan 

Menurut pandangan islam pelatihan adalah sesuatu yang diwajibkan, 

pentingnya pendidikan dan pelatihan didalam islam bertujan untuk mencari 

kebahagian didunia dan akhirat. Didalam menuntut dan memperdalam pendidikan 

tidak harus fokus pada ilmu agama saja atau ilmu umum saja, tetapi semuanya 

wajib kita perdalam. Kewajiaban untuk menuntut ilmu atau pendidikan terdapat 

juga dalam firman Allah beriku ini: 

ِہ ۚ  ٰهقِيا ًُ ًحا فَ ٌُ اَِهَک َکاِدٌح اِٰنی َربَِّک َکدا َسا َا ِ اَيُّہَا اَلا
ٰۤ
 ٰي

Artinya : Hai manusia, sesungguhnya kamu telah bekerja dengan sungguh-

sungguh menuju Tuhanmu, maka pasti kamu akan menemui-Nya. (QS. Al 

Inshiqaq:6) 

2.6.3 Pandangan Islam Tentang Kinerja Karyawan 

 Allah Swt. sangat menghargai orang yang giat bekerja karena itu, berarti 

ia telah telah menunaikan salah satu kewajiban.Selain memerintahkan bekerja, 

Islam juga menuntun setiap muslim di bidang apapun haruslah bersikap 

profesional. Firman allah dalam AL-Qur,an surat AN-Nahl:93 

ٍه  ُ ٍْ يََشاُء ۚ َونَتُْسأَن ٍْ يََشاُء َويَْهِدي َي ٍْ يُِضمُّ َي ِك تً َواِحَدةً َونَٰ ُ نََجَعهَُكْى أُيه َونَْى َشاَء َّللاه

 ٌَ هُى ًَ ُْتُْى تَْع ا ُك ًه  َع

Artinya : Dan kalau Allah menghendaki, niscaya dia menjadikan kamu satu umat 

(saja), tetapi Allah menyesatkan siapa yang dikehendaki-Nya dan memberi 
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petunjuk kepada siapa yang dikehendaki-Nya. dan Sesungguhnya kamu akan 

ditanya tentang apa yang Telah kamu kerjakan .(Qs An-Nahl:93). 

2.7  Kerangka Berfikir  

 Menurut Ismail Nawawi (2016), yang mempengaruhi kinerja karyawan 

dan meningkatkan efektifitas organisasi, salah satu faktornya berasal dari budaya 

organisasi. Menurut Mangkunegara (2009), pelatihan ditunjukkan untuk 

meningkatkan prestasi kerja, sebagai proses pembelajaran yang dirancang untuk 

mengubah kinerja orang dalam melakukan pekerjaannya. 

 Berdasarkan uraian diatas maka dalam penelitian ini dapat dibuat kerangka 

berfikir  yang menunjukan bahwa hubungan antara variabel yang akan di teliti 

dibawah ini: 

Gambar 1:Kerangka Pemikiran Pengaruh Budaya Organisasi  (X1) Dan 

Pelatihan (X2) Terhadap Kinerja Karyawan (Y) Pada PT. Bank 

Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Berkah Dana Fadhlillah 

Kab. Kampar 

H1 

 

      H2 

 

 

 

 

  H3 

Sumber : Ismail Nawawi (2016), dan Mangkunegara (2009) 

Budaya Organisasi 

(X1) 

Pelatihan 

(X2) 

Kinerja Karyawan 

 (Y) 
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Keterangan : 

 Y : Kinerja Karyawan 

 X1 : Budaya Organisasi 

 X2 : Pelatihan 

 H1 : Budaya organisasi berpengaruh secara parsial terhadap kinerja  

 karyawan 

 H2 : pelatihan berpengaruh secara parsial terhadap kinerja karyawan 

 H3 :  Budaya organisasi dan pelatihan berpengaruh secara simultan 

 terhadap kinerja karyawan 

2.8  Hipotesis Penelitian 

H1: Diduga Budaya Organisasi berpengaruh secara parsial terhadap Kinerja 

Karyawan di PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Berkah Dana 

Fadhlillah Kab.Kampar  

H2: Diduga pelatihan berpengaruh secara parsial terhadap Kinerja Karyawan 

di PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Berkah Dana Fadhlillah 

Kab.Kampar  

H3: Diduga Budaya Organisasi dan Pelatihan berpengaruh secara simutan 

terhadap Kinerja Karyawan di PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) 

Berkah Dana Fadhlillah Kab.Kampar. 
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2.9 PENELITIAN TERDAHULU  

Tabel 2.1. :Beberapa Penelitian Terdahulu Yang Menjadi Rujukan Dalam 

Penelitian Ini Antara Lain: 

No Nama 

peneliti 

Tahun Judul penelitian Hasi penelitian 

1 Zulkarnen  

Mora dan 

Muhamad 

Riza 

2016 Pengaruh Budaya 

Organisasi,Pelatih

an dan Pengemba 

ngan terhadap Pre  

stasi Kerja Karya 

wan pada BPRS 

ADECO Langsa 

Variabel budaya organisasi 

pelatihan dan pengembangan 

memiliki pengaruh yang positif 

dan kuat terhadap variabel 

prestasi kerja karyawan pada 

BPRS ADECO LANGSA, 

dengan nilai koefisien 0.723. 

Hal ini menunjukkan bahwa jika 

terjadi penurunan satu satuan 

pelatihan dan pengembangan 

maka akan menurunkan prestasi 

kerja karyawan sebesar 0.723 

satu skala satuan. Dengan kata 

lain ini dapat dikatakan bahwa 

pelatihan dan pengembangan 

merupakan hal yang mutlak 

harus ada dalam BPRS 

ADECO. 

(Jurnal manajemen dan 

keuangan, vol.5, no.1, mei 

2016) 

2 Atika 

Sholichah 

2016 Pengaruh komit 

men organisasi 

dan budaya orga 

nisasi Terhadap ki 

nerja karyawan di 

PT.Bank pembia 

yaan rakyat Sya 

riah bangun drajat 

warga yogyakarta 

komitmen organisasi dan 

budaya organisasi secara bersa 

ma-sama berpengaruh positif 

dan signifikan terhadap kinerja 

karyawan.  

(http://digilib.uinsuka.ac.id/23

311) 

3 Patricia M 

dan Silvya 

L. Mandey  

 

2014 Pengaruh pela 

tihan kerja, moti 

vasi, dan disiplin 

kerja terhadap ki 

nerja Karyawan 

pada PT. Bank 

Perkreditan Rak 

yat Dana Raya 

Manado 

Pelatihan, motivasi, dan disiplin 

kerja Secara simultan Berpe 

ngaruh terhadap kinerja pegawai 

Bank Dana manado  

(Https://ejournal.unsrat.ac.id/i

ndex.php/emba/article/view/63

59.) 

https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/emba/article/view/6359
https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/emba/article/view/6359
https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/emba/article/view/6359


 

59 
 

4 Alfian Ari 

Widiyanto 

dan Drs. 

Wahyu 

Hidayat  

2017 Pengaruh budaya 

organisasi dan 

Motivasi Terha 

dap kinerja karya 

wan Bank Perkre 

ditan Rakyat ( 

BPR) Artha Huda 

Abadi Pati(Studi 

Kasus pada Bagi 

an Pemasaran ( 

BPR) Artha Huda 

Abadi Pati)  

 

Terdapat pengaruh dan signi 

fikan budaya Organisasi dan 

motivasi terhadap kinerja Karya 

wan PT. BPR Artha Huda Abadi 

Pati, dengan pengaruh sebesar 

40,4%. Sehingga semakin tinggi 

budaya organisasi dan motivasi 

maka semakin tinggi pula 

kinerja karyawan. Kekuatan hu 

bungan antara budaya organisasi 

dan motivasi terhadap kinerja 

karyawan adalah kuat.  

(Jurnal Ilmu Administrasi 

Bisnis S1 Undip • 2017) 

5 Yana 

Ristianing

sih 

2018 pengaruh rekrut 

men, seleksi dan 

Pelatihan terha 

dap kinerja karya 

wan BPRS Suko 

wati Sragen 

 

Secara simultan rekrutmen, 

seleksi dan pelatihan berpeng 

aruh terhadap kinerja karyawan 

BPRS Sukowati Sragen. (secara 

bersama-sama rekrutmen seleksi 

dan pelatihan memberikan kon 

tribusi kepada kinerja karya 

wan). 

(http://erepository.perpus.iain

salatiga.ac.id/4929/1/SKRIPSI

%20YANA%20RISTIANIN) 

 

 

Dari tabel diatas Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang 

saya lakukan dapat dilihat dari tempat dan variabelnya, yang mana tempat 

penelitian yang saya lakukan yaitu pada PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah 

Berkah Dana Fadhlilah yang berlokasi di Kabupaten Kampar. sedangkan 

penelitian terdahulu penelitian yang ia lakukan yaitu PT. BPRS ADECO Langsa. 

Dan persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang saya lakukan yaitu 

sama-sama lembaga Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS). 

 

 

https://www.neliti.com/id/journals/jurnal-ilmu-administrasi-bisnis-s1-undip
https://www.neliti.com/id/journals/jurnal-ilmu-administrasi-bisnis-s1-undip
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2.10 KONSEP OPERASIONAL VARIABEL 

Defenisi operasional merupakan penjabaran akan defenisi variabel dan 

indikator pada penelitian antara lain : 

Tabel 2. 2 : Defenisi konsep operasional Variabel Penelitian 

No Variabel dan Defenisi Variabel Indikator Skala 

1. 
kinerja karyawan (Y) adalah hasil 

kerja secara kualitas dan kuantitas 

yang dicapai oleh seseorang 

karyawan dalam melaksanakan 

tugasnya sesuai dengan tanggung 

jawab yang diberikan kepadanya. 

Mangkunegara (2009). 

1. Kualitas kerja 

2. Kuantitas kerja 

3. Pelaksanaan tugas 

4. Disiplin dan Tanggung 

jawab 

Mangkunegara (2009) 

 

Likert 

2 budaya organisasi (X1) adalah 

nilai-nilai dan norma-norma 

bersama yang terdapat dalam suatu 

organisasi dan mengajarkan pada 

pekerja yang akan datang”. Definisi 

ini menganjurkan bahwa budaya 

organisasi menyangkut keyakinan 

dan perasaan bersama, keteraturan 

dalam perilaku dan proses historis 

untuk meneruskan nilai -nilai dan 

norma-norma.Wibowo (2013) 

1. Inovasi dan keberanian 

mengambil risiko 

2. Perhatian pada hal-hal 

rinci. 

3. Orientasi hasil 

4. Orientasi orang 

5. Orientasi tim 

6. Keagresifan 

7. Stabilitas  

(Robbins dan Judge 

2008) 

Likert 

3. 
Pelatihan (X2) pelatihan 

merupakan wadah lingkungan bagi 

karyawan, dimana mereka 

memperoleh atau mempelajari 

sikap, kemampuan, keahlian, 

pengetahuan, dan pengetahuan, dan 

perilaku spesifik yang berkaitan 

dengan pekerjaan. Rachmawati 

(2008) 

1. materi pelatihan 

2. metode pelatihan 

3. sikap dan ketera 

  mpilan instruktur 

  lama waktu  pelatihan 

4. fasilitas pelatihan 

Sofyandi dalam 

Noviantoro (2009) 
 

Likert 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Lokasi dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilakukan pada tahun 2019 tempat  lokasi penelitian pada PT. 

Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Berkah Dana Fadhlillah Kec. Kampar 

Kab. Kampar 

3.2 Jenis dan Sumber Data 

Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah: 

a. Data Primer 

  Menurut Sugiyono, (2013) Data primer ialah data yang diperoleh secara 

langsung meliputi dokumen-dokumen perusahaan berupa sejarah perkembangan 

perusahaan, struktur organisasi dan lainnya yang berhubungan dengan penelitian. 

Data primer dapat dikatakan juga sebagai data yang diperoleh secara langsung 

dari tanggapan responden terhadap item pertanyaan yang diajukan dalam 

kuisioner dan wawancara. 

 b.  Data Sekunder 

Menurut Sugiyono, (2013) Sumber data sekunder adalah data yang 

diperlukan untuk mendukung hasil penelitian berasal dari literatur , artikel dan 

berbagai sumber lainnya yang berhubungan dengan penelitian. Data ini biasanya 

di peroleh dari perpustakaan dan laporan-laporan penelitian terdahulu. 
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3.3  Populasi dan Sampel Penelitian 

Menurut Sugiyono (2014), populasi adalah generalisasi yang terdiri atas 

obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang  

ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.. 

Dalam pengambilan data yang menjadi populasi untuk penlitian ini adalah 

seluruh karyawan pada PT BPRS Berkah Dana Fadhlillah yaitu sebanyak 27 

orang. 

Menurut Sugiyono (2008), Sampel adalah bagian dari jumlah data 

karakteristik yang dimiliki populasi. mengigat waktu dan biaya yang cukup besar 

dalam mengambil data dari responden, Dimana populasi yang akan peneliti ambil 

dalam penelitian ini adalah sebanyak 27 orang yaitu seluruh karyawan pada 

PT.Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Berkah Dana Fadhlillah Kab. Kampar 

Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan teknik non 

prability yaitu sampel jenuh atau disebut dengan total sampling atau 

menggunakan metode sensus. Menurut Sugiyono (2011), sample jenuh yaitu 

teknik penentuan sample bila semua anggota populasi digunakan sebagai sample 

jka jumlah populasi relatif kecil yakni kurang dari 30 orang. Jadi sample dalam 

penelitian ini adalah seluruh karyawan pada PT.Bank Pembiayaan Rakyat 

Syariah Berkah Dana Fadhlillah Kab. Kampar.  

3.4 Teknik Pengumpulan Data 

Untuk mengumpulkan data informasi yang diperlukan dalam penelitian ini, 

metode yang digunakan penulis antara lain : 

a. Interview (wawancara) 
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Pengumpulan data dengan wawancara langsung dengan pihak-pihak yang 

terkait dalam penelitian ini. 

b. Kuesioner 

Pengumpulan data dengan cara memberikan daftar pertanyaan atau 

pernyataan kepada responden tentang kepuasan kerja, komunikasi dan lingkungan 

kerja. 

3.5 Analisis  Data 

Dalam menganalisis data yang diperoleh, menggunakan metode deskriktif 

kuantitatif, yaitu suatu cara yang dapat menjelaskan hasil penelitian yang ada 

dengan menggunakan persamaan rumus matematis dan menghubungkannya 

dengan teori yang ada, kemudian ditarik kesimpulan.Pengukuran variabel-variabel 

yang terdapat dalam model analisis penelitian ini bersumber dari jawaban atas 

pertanyaan yang terdapat dalam angket. Karena jawaban tersebut bersifat 

deskriptif, sehingga diberi nilai agar menjadi data kuantitatif. Penentuan nilai 

jawaban untuk setiap pertanyaan menggunakan metode Skala Likert, Menurut 

Sugiyono (2008), Skala Likert digunakan untuk mengukur sikap , pendapat dan 

persepsi seseorang atau sekelompok  orang tentang fenomena sosial. dengan 

pembobotan setiap pertanyaan sebagai berikut: 
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Tabel 3.1 Klasifikasi Alat Ukur 

Klasifikasi Keterangan Skor Interval 

SS Sangat setuju/S.Memuaskan 5 80%-100% 

S Setuju/Memuaskan 4 60%-79,99% 

N Netral/Cukup 3 40%-59,99% 

TS Tidak Setuju/T. Memuaskan 2 20%-39,99% 

STS Sangat  Tidak Setuju/S.T. 

Memuaskan 

1 <20% 

Sumber: Sudjana (2009) 

3.6 Uji Kualitas Data 

a. Uji Validitas 

 Validitas data yang ditentukan oleh proses pengukuran yang kuat. Suatu 

instrumen pengukuran dikatakan mempunyai validitas yang tinggi apabila 

instrumen tersebut mengukur apa yang sebenarnya diukur. Uji validitas 

menunjukkan sejauh mana suatu alat ukur yang diinginkan. Pengujian validitas 

dilakukan untuk menguji apakah jawaban kuisioner dari responden benar-benar 

sesuai untuk digunakan dalam penelitian ini atau tidak. 

Adapun kriteria pengambilan keputusan uji validitas untuk setiap 

pertanyaan adalah nilai r hitung harus berada di atas 0,3 hal ini dikarenakan jika 

nilai r hitung lebih kecil dari 0,3 berarti item tersebut memiliki hubungan yang 

lebih rendah dengan item-item pertanyaan lainnya dari pada variabel yang 

diteliti, sehingga item tersebut dinyatakan tidak valid. 
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b. Uji Reliabilitas 

   Uji reliabilitas adalah tingkat kestabilan suatu alat pengukuran dalam 

mengukur suatu kejadian. Penguji reliabilitas dilakukan untuk mengetahui 

apakah hasil jawaban dari kuisioner responden benar-benar stabil dalam 

mengukur suatu kejadian. Semakin tinggi reliabilitas suatu alat pengukur 

semakin stabil sebaliknya jika alat pengukur rendah maka alat tersebut tidak 

stabil dalam mengukur suatu gejala.  

 Adapun kriteria pengambilan keputusan untuk uji reliabilitas adalah 

dengan melihat nilai cronbach alfa (α) untuk masing-masing variabel. Dimana 

suatu variabel dikatakan reliable jika memberikan nilai cronbach alfa lebih besar 

0,60. 

3.7 Uji Asumsi Klasik 

a. Uji Normalitas  

 Uji normalitas adalah langkah awal yang harus dilakukan untuk setiap 

analisis multivariate khususnya jika tujuannya adalah inferensi. Pengujian 

dilakukan dengan melihat penyebab data (titik) pada suhu diagonal dari grafik 

sketer plot, dasar pengambilan keputusannya adalah jika data menyebar disekitar 

garis diagonal dan mengikuti garis diagonal maka model regresi memenuhi 

asumsi normalitas. Jika data menyebar jauh dari regresi maka model regresi tidak 

memenuhi asumsi normalitas. 

b. Uji Multikolonieritas 

 Tujuan utama adalah untuk menguji apakah model regresi ditemukan 

adanya korelasi antar variabel independen digunakan untuk mendeteksi ada 



 

66 
 

tidaknya multikolonieritas dalam penelitian adalah dengan menggunakan variance 

inflation factor (VIF) yang merupakan kebalikan dari toleransi sehingga 

formulanya adalah sebagai berikut : VIF= 
 

      
. 

Dimana R
2 

merupakan koefisien determinasi, Bila koreksi kecil artinya 

menunjukkan nilai VIF akan besar. Bila VIF besar dari 10 maka dianggap ada 

multikolonieritas dengan variabel bebas lainnya. 

c.  Uji Heterokedastisitas 

Pengujian Heterokedastisitas dalam model regresi dilakukan untuk 

mengetahui apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varians dan dari 

suatu pengamatan yang lain. Model regresi yang baik adalah tidak tidak terjadi 

heterokedastisitas. Pengujian ini dilakukan dengan melihat pola tertentu pada 

grafik dimana sumbu Y adalah yang telah diprediksi dan sumbu X adalah residual 

(Y prediksi – Y sesungguhnya) yang telah distandarized. Dasar pengambilan 

keputusannya adalah: 

a) Jika pola tertentu seperti titik-titik yang ada membentuk suatu pola yang 

teratur (bergelombang melebar kemudian menyempit) maka telah terjadi 

heterokedastisitas.  

b) Jika tidak terdapat pola yang jelas serta titik-titik menyebar diatas dan  

dibawah angka 0 (nol) pada sumbu Y maka tidak terjadi 

heterokedastisitas.  
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c) Uji Autokorelasi 

Autokorelasi merupakan korelasi yang terjadi antara anggota dari 

serangkaian pengamatan yang tersusun dalam times series pada waktu yang 

berbeda. Auto korelasi bertujuan untuk menguji apakah dalam sebuah model 

regresi linier ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada priorite. Jika ada, 

berarti terdapat auto korelasi. Dalam penelitian ini keberadaan auto korelasi diuji 

dengan durbin Watson. 

3.8 Analisis Data 

a.  Regresi Linier Berganda 

 Untuk menganalisis data penulisan menggunakan metode regresi linear 

berganda, yaitu metode statistik yang digunakan untuk mengetahui hubungan 

antara variabel bebas, dan digunakan untuk mengetaui hubungan antara variabel 

bebas dan terkait yang dibantu dnegan menggunakan program spss analisis regresi 

linear berganda memberikan kemudahan bagi pengguna untuk memasukkan lebih 

dari satu variabel yang ditujukan dengan persamaan: 

Y = a + b1X1 + b2X2 + e 

Dimana : 

Y = Kinerja karyawan 

a = Konstanta 

X1 = Budaya Organisasi 

X2 = Pelatihan 

b1b2 = Koefisien Regresi (parsial) 

e = Tingkat Kesalahan 
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3.9 Uji Hipotesis 

Sedangkan Pengujian hipotesis yang digunakan dalam penelitian ini 

menggunakan uji t, uji f dengan koefisien determinasi. 

a. Uji secara simultan (uji F) 

Uji ini digunakan untuk mengetahui seberapa besar variabel independen secara 

bersama-sama berpengauh terhadap variabel dependen. Analisis uji F dilakukan 

dengan membandingkan Fhitung dan Ftabel namun sebelum membandingkan nilai F 

tersebut harus ditentukan tingkat kepercayaan dan derajat kebebasan = n-(k+1) 

agar dapat ditentukan nilai kritisnya. 

Adapun nilai alfa yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebesar 0,05. Di 

smana kriteria pengambilan keputusan yang digunakan adalah sebagai berikut: 

1) Apabila Fhitung >Ftabel atau F value < α maka: 

a) Ha diterima karena terdapat pengaruh yang signifikan, 

b) H0 ditolak karena tidak terdapat pengaruh yang signifikan. 

2) Apabila Fhitung < Ftabel atau F value > α maka: 

a) Ha ditolak karena tidak terdapat pengaruh yang signifikan, 

b) H0 diterima karena terdapat pengaruh yang signifikan. 

b. Uji signifikansi secara parsial (uji statistic t) 

Uji signifikansi secara parsial bertujuan untuk mengatahui seberapa besar 

pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen dengan asumsi variabel 

lainnya adalah konstan. Pengujian dilakukan dengan dua arah, dengan tingkat 

keyakinan sebesar 95% dan dilakukan uji tingkat signifikan pengaruh hubungan 

variabel independen secara individual terhadap variabel dependen, dimana tingkat 
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signifikansi ditentukan sebesar 5% dan df = n-k. Adapun kriteria pengambilan 

keputusan yang digunakan adalah sebagai berikut: 

1) Apabila Thitung>Ttabel atau T value < α maka: 

a) Ha diterima karena terdapat pengaruh yang signifikan, 

b) H0 ditolak karena tidak terdapat pengaruh yang signifikan. 

3) Apabila Thitung < Ttabel atau T value > α maka: 

c) Ha ditolak karena tidak terdapat pengaruh yang signifikan, 

d) H0 diterima karena terdapat pengaruh yang signifikan. 

c. Koefisien Determinasi (R
2
) 

Koefisien determinasi digunakan untuk mengetahui persentase variabel 

independen secara bersama-sama dapat menjelaskan variabel dependen. Nilai 

koefisien determinasi adalah diantara 0 dan 1. Jika koefisien determinasi (R
2
) = 1, 

artinya variabel independen memberikan informasi yang dibutuhkan untuk 

memprediksi variabel-variabel dependen. Jika koefisien determinasi (R
2
) = 0, 

artinya variabel independen tidak mampu menjelaskan pengaruh variabel-variabel 

yang diteliti. 
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BAB IV 

GAMBARAN UMUM TEMPAT PENELITIAN 

 

4.1 Sejarah PT. Bank Pembiayaan Rakyat syariah Berkah Dana Fadhlillah 

Kab. Kampar 

PT. Bank Syariah Berkah Dana Fadhlillah, disingkat Bank Syariah Berkah. 

Berdiri pada tanggal 11 juni 1994 berdasarkan akte notaris H. Muhammad Afdal 

Ghazali, SH dengan modal disetor Rp 200 juta.Izin operasional diberikan 

berdasarkan SK Materi Keuangan RI No.Kep-197/KM 17/1996 tanggal 6 juni 

1996. Walaupun dengan fasilitas sarana dan prasarana seadanya, Bank Syariah 

Berkah memulai kipranya dipasar Air Tiris, Kecamatan Kampar, Kabupaten 

Kampar, Provinsi Riau. Kehadiran Bank Syariah Berkah disambut antusias oleh 

masyarakat agamis yang kuat menjaga dan menjalankan ajaran islam. 

Bank Syariah Berkah dalam perjalanannya, menghadapi rintangan dan 

kendala-kendala yang cukup berat.Paling terasa ketika terjadi krisis moneter tahun 

1998 yang sangat mempengaruhi penghidupan ekonomi masyarakat, tak tekecuali 

debitur bank sehingga banyak pembiayaan mengalami kemacetan.Namu dengan 

perjuangan gigih dan terus melakukan perbaikan demi perbaikan, semua rintangan 

dan kesulitan diatasi walau dengan hasil yang belum optimal.Walaupun dengan 

demikian, sejak awal pendiriannya Bank Syariah Berkah Alhamdulillah selalu 

mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. 

Sebagai lembaga keuangan syari’ah, semua produk, jasa dan seluruh aktivitas 

Bank Syariah Berkah disesuaikan dengan prinsip syariah. Kegiatan utama Bank 
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dalam menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat disesuaikan juga dengan 

apa yang telah dipraktekkan oleh Bank-bank Syariah yang ada, terutama Bank 

Muamalat Indonesia sebagai pelopor lahirnya perbankkan syariah di Indonesia. 

Saat ini Bank Syariah Berkah mempunyai 4 Kantor pelayanan yaitu kantor 

pusat di  Jl Raya Pekanbaru-Bangkinang Km. 50 Depan SMA 1 Kampar 

Kecamatan Kampar, kantor pelayanan kas di Jl. Raya Pekanbaru-Bangkinang Km. 

25 Depan Pasar Danau Bangkinang, Kecamatan Tambang, dan kantor kas yang 

berada di Jl. Subrantas Km. 13 Panam Kelurahan Tuah Karya Kecamatan Tampan 

Pekanbaru dan Kantor pelayanan Kas diBangkinang berada di komplek Islamic 

Center Kabupaten kampar,JL.DI.Panjaitan Blok 4,Bangkiang Kota 

4.2 Visi Dan Misi PT. BPRS Berkah Dana Fadhlillah Air Tiris Kab. Kampar 

4.2.1 Visi  

Menjadi BPRS unggulan yang sehat dan kuat sehingga mampu berperan 

sebagai motor penggerak dalam memperdayakan Perekonomian kecil . 

4.2.2 Misi  

a. Menggerakkan usaha-usaha masyarakat menghimpun dan menyalurkan 

dana pada usaha-usaha produktif 

b. Meningkatkan kemampuan usaha masyarakat dengan kerja sama dalam 

manajemen usaha 

c. Memberikan keuntungan yang memadai bagi pemegang saham dengan 

mengutamakan cara-cara yang halal dan diridhai Allah SWT. 

d. Ikut serta dalam membangkitkan ekonomi masyarakat yang islami. 
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e. Uraian Tugas Bagian /Unit Kerja Tempat Pelaksanaan Praktek Kerja 

Lapangan 
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4.3 Struktur Organisasi 

Struktur Organisasi PT. BPRS Berkah Dana Fadhlillah Tahun 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber:PT. BPRS Berkah Dana Fadhlillah Kantor Pusat Air Tiris Kab.Kampar   

2019 
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Adapun tugas dan tanggung jawab masing-masing bagian dalam 

perusahaan sebagai  berikut: 

1. Dewan Pengawas Syariah: 

Dewan Pengawas Syariah berfungsi sebagai dewan yang mengawas dan 

menetapkan apakah produk yang dikeluarkan oleh bank tersebut sesuai 

dengan syariah atau tidak. 

2. Dewan Komisaris 

Tugas dan Tanggungjawab: 

a. Melakukan fungsi dan pengawasan terhadap Pelaksanaan Rencana dan 

Anggaran yang telah dibuat dan telah disetujui oleh RUPS ( Rapat 

Umum Pemegang Saham) 

b. Memberikan persetujuan atau penolakan atas usulan atau permohonan 

diluar dari batas dan wewenang direksi. 

c. Melaksanakan segala hal yang menjadi keputusan dalam RUPS sesuai 

dengan fungsinya. 

3. Direksi 

Terdiri dari 2 (dua) orang direksi yang bertugas, berwewenang dan 

bertanggung jawab dalam menyusun perencanaan dan program kerja bank 

yang terarah mencakup sekuruh bagian (divisi) kerja, mengorganisir dan 

mengkoordinir seluruh aktivitas yang disusun melalui seluruh staf karyawan 

dan seluruh harta milik bank, menjalankan fungsi kepemimpinan dalam 

melaksanakan program kerja yang telah ditetapkan sesuai dengan 

perencanaan serta melakukan pengawasan secara menyeluruh terhadap 
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manajemem bank demi kelangsungan usaha bank dan pencapaian produktif 

yang terus meningkat dengan kinerja yang optimal. 

4. Satuan Pengawas Intern 

Tugas dan Tanggung jawab: 

a. Membantu tugas direksi dan dewan komisaris dalam melakukan 

pengawasandengan cara menjabarkan secara operasiona baik 

perencanaan,pelaksanaan,pemantauan dan evaluasi atas hasil audit yang 

dilakukan. 

b. Mengimplementasikan rencana kerjaSPI dengan pendekatan resiko (risk 

based approach) yang memadai dan audit terhadap objek yang 

diwajibkan oleh Bank Indonesia termasuk penguasan audit khusus atas 

permintaan Direksi dan pengawasan Direksi dan atau Dewan Komisaris. 

c. Membuat analisis, penilaian dan evaluasi dibidang pembiayaan, 

operasional, serta kegiatan lainnya meliputi pemeriksaan langsung dan 

pengawasan secara tidak langsung. 

d. Mengidentifikasi segala kemungkinan untuk memperbaiki dan 

meningkatkan efesiensi maupun efektifitas dalam mencapai tujuan BPRS 

BDF. 

e. Melakukan penilain independen terhadap setiap kegiatan yang bertujuan 

untuk mendorong dipatuhinya setiap ketentuan yang ditetapkan 

manajemen BPRS BDF dan ketentuan lain yang berlaku. 

f. Membuat laporan hasil audit dan laporan berkala mengenai ringkasan 

hasil audit yang ditujukan kepada direksi. 
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g. Meberikan saran perbaikan dan informasi yang objektif tentang bagian 

yang diperiksa SPI. 

h. Melakukan evaluasi secara berkesinambungan atas mutu kegiatan audit 

yang dilakukan SPI dan mewajibkan SPI untuk mereview kuaitas 

perkejaan yng dihasikan. 

i. Mengadakan rapat (exit meeting) dengan kantor atau bagian yang 

diaudit. 

j. Melaksanakan tugas-tugas lain yang dibebankan oleh direksi.   

5. Kasi Umum dan Personalia 

Tugas dan Tanggung jawab: 

a. Mengatur, menyediakan (membeli) dan mendistribusikan keperluan 

inventaris kantor meliputi : alat tulis kantor (ATK), kendaraan dinas dan 

lain-lain. (tercapai) pembelian ATK 1 kali dalam satu bulan total 

pembelanjaan ATK lebih dari 1 juta, kendaraan milik BPRS ada 9 unit, 

diantaranya 2 mobil dan 7 sepeda motor. 

b. Melakukan pengecekan dan membuat laporan persedian ATK dan 

melaporkan ke pimpinan kerja setiap bulan. (tercapai) dilakukan  1 kali 

dalam sebulan dan di laporkan ke personalia. 

c. Melakukan controlling inventaris seperti service dan kebersihan 

kendaraan serta perawatan genset dan pengisian bahan bakar. (tercapai) 2 

orang cleaning service, 1 buah mesin ginset. 9 kendaraan dinas. 

d. Melakukan pengiriman surat-surat dan laporan-laporan seperti laporan 

OJK, Instansi –instansi pemerintah atau lembaga lainya. (tercapai) 
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laporan OJK dilakukan 1 kali dalam satu bulan dikirim ke OJK 

Pekanbaru 

e. Melakukan pembayaran-pembayaran yang merupakan kewajiban bank 

setiap bulannya, seperti pembayaran telepon, speedy, listrik, pajak, dan 

pembayaran lainnya. (tercapai)1 kali dalam sebulan, pajak kendaraan 1 

kali dalam 1 tahun 

f. Melakukan pembayaran pajak-pajak baik kendaraan dan pajak lainnya 

serta asuransi-asuransi bank seperti Cash In Save, kebakaran, dan Cash 

In Transit. (tercapai) 1 kali dalam 1 tahun 

g. Merawat,memperbaiki dan memelihara seluruh peralatan, sistem 

komputer, jaringan dan Hard-Ware Seluruh kantor Bank Serta 

Melakukan perbaikan diluar jika dibutuhka. (tercapai) sesuai kebutuhan 

6. Kasi Pembukuan 

Tugas dan tanggung jawab : 

a. Memeriksa semua transaksi dan mutasi harian. (tercapai) lebih dari 30 

transaksi yang diperiksa dalam sehari 

b. Memantau semua transaksi dan mutasi harian seluruh kantor.(tercapai) 

lebih dari 30 transaksi yang diperiksa dalam sehari 

c. Bertangung jawab dalam kebenaran isi dan penyampaian laporan 

operasional perusahaan, antara lain : 

1. Laporan ke Bank Indonesia /OJK (laporan Bulanan, Laporan SID, 

Laporan BMPD,KPMM, Laporan Pengaduan Nasabah, Laporan 
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Publikasi, Laporan Semester dan Tahunan dan laporan lainnya 

sesuai ketentuan yang ada. 

2. Laporan ke LPS (Laporan Semester dan Laporan Tahunan) 

3. Laporan PPATK (laporan keuangan yang mencurigakan dan 

laporan transaksi tunai) dan SIPESAT 

4. Laporan ke di direksi (laporan likuiditas harian, laporankinerja 

bulanan, laporan tingkat kesehatan Bank (triwulan) dan laporan 

lainnya yang diminta direksi 

d. Bertanggungjawab terlaksananya fungsi unit kerja khusus (UKK) 

program Anti Pencucian Uang (APU) dan pencegahan pendanaan 

terorisme (PPT) 

e. Bertanggungjawab dalam menghitung dan menyampaikan besarnya 

premi baik premi LPS maupun premi OJK atau lainnya yang diatur dan 

menjadi kewajiban BPRS 

f. Meng-handle semua memo internal dan surat yag berhubungan dengan 

operasional . 

g. Membuat dan menguruskan rencana kerja dan anggaran tahunan di 

bagian operasional 

h. Memiliki antisipasi dan alternatif penyelesaian jika terjadi kerusakan 

jaringan dan sistem komputer serta alat kerja lainnya. 

i. Membina, menilai, mengevaluasi dan mengembangkankan karir 

karyawan bawahannya. 

j. Melakasanakan tugas-tugas lainnnya dibebankan oleh Dewan Direksi.  
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7. Pimkas ( Pimpinan Kantor Kas) 

Tugas dan tanggung jawab: 

a. Merencanakan, mengkoordinir dan mengevaluasi target dan pencapaian 

kantor kas yg berkaitan dengan fungsi-fungsi marketing baik secara 

harian, mingguan, bulanan dan tahunan. 

b. Merencanakan, mengkoordinir, mengawasi dan mengevaluasi seluruh 

kegiatan dan aktivitas kantor kas baik kegiatan operasional maupun 

marketing secara harian mingguan maupun bulanan. 

c. Mengoptimalkan pelayanan cepat , tepat dan akurat pada nasabah, calon 

nasabah danatau masyarakat yg berhubungan dengan kantor kas. 

d. Melakukan otorisasi pengeluaran uang sesuai batas wewenangnya dan 

melakukan pengimputan data nasabah baru dan transaksi pemindah 

bukuan. 

e. Memeriksa seluruh transaksi kantor kas, mengecek dan menghitung uang 

kas setiap hari sebelum dipakai atau sebelum disimpan dibrangkas. 

f. Menandatangani bilyet deposito dan buku tabungan nasabah sesuai 

wewenang. 

g. Mengawasi dan memastikan perpanjangan, pengurusan, penyimpanan 

pengarsipan file dan dokumen yg berhubungan dengan kantor kas. 

h. Memberdayakan dan mengawasi kinerja karyawan yang berada 

dibawahannya serta penyampaian penilaian kinerja karyawan kantor kas 

setiap 6 bulan kepada pimpinan kerja. 
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i. Mengontrol pembayaran kewajiban, beban kantor dan biaya-biaya kantor 

kas lainnya yang bersifat rutin dan tepat waktu dan sesuai wewenamg 

dan kapasitasnya. 

j. Melaporkan kegiatan bulanan kepada pimpinan kerja paling lambat 

tanggal 8 setip bulannya yaitu: laporan APU PPT, laporan Funding dan 

laporan penagihan, laporan rapat mingguan. 

8. Pelayan Nasabah ( Customer Service) 

Tugas dan tanggung jawab: 

a. Memperlakukan dan melayani setiap tamu/nasabah dengan baik,sopan, 

dan ramah. 

b. Memberikan informasi dan keterangan yang dibutuhkan oleh 

tamu/nasabah mengenai produk-produk bank secara jelas. 

c. Membantu calon deposan dalam pengisian blanko permohonan 

pembukuan tabungan/deposito. 

d. Menerima permohonan pembukaan tabungan dan deposito, memeriksa 

dan meneruskannya pada bagian tabungan/deposito. 

e. Membuat, meenyimpan dan memelihara register tabungan dan deposito. 

f. Membantu calon debitur dalam melengkapi berkas-berkas persyaratan 

yang akan diajukan ke bank. 

g. Menjembatani/menghubungkan calon nasabah dengan Account Officer 

baik sebelum dilakukan proses pembiayaan maupun ketika proses 

dilakukan. 
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9. Kasir (Teller) 

Tugas dan tanngung jawab: 

a. Memberikan pelayanan kepada nasabah secara cepat,cermat, lancer, dan 

ramah sehubungan dengan transaksi yang dilakukannya. 

b. Mengatur dan bertanngung jawab atas dana kas yang tersedia, surat-surat 

berharga lainnya baik milik bank maupun nasabah yang dipercayakan 

simpan dibank. 

c. Bertanggung jawab atas kecocokan saldo awal dengan saldo akhir uang 

tunai pada box teller diakhir hari. 

d. Menerima dan menyusun serta menghitung secara hati-hati setiap setoran 

nasabah. 

e. Mengatur dan menyiapkan pengeluaran uang berdasarkan slip penarikan 

dari nasabah. 

f. Menandatangani formulir-formulir serta slip setoran dan slip penarikan 

dari nasabah. 

g. Meminta persetujuan pejabat yang berwenang untuk mengotorisasi 

pengeluaran uang. 

h. Membubuhi cap “tunai”, “verifikasi” dan cap-cap lain setiap dokumen 

pembayaran yang diuangkan atau penerimaan kas. 

i. Pengurus mengeluarkan uang kas untuk petty cash, penarikan tabungan 

dan deposito yang telah disetujui oleh pejabat bank yang ditunjuk. 

j. Melakukan input transaksi tunai terhadap tabungan dan deposito serta 

pengambilan uang tunai lainnya. 
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k. Melaporkan kepada manajer operasional jumlah kas yang tersedia jika 

sudah mencapai batas maksimum dan minimum. 

l. Kasir bertanggung jawab atas kebenaran penghitungan uang. 

m. Kekurangan dan kehilangan yang disebabkan kelalaian merupakan 

tanggung jawab kasir. 

n. Melaporkan kondisi fisik uang (tak layak edar atau jumlah uang kecil 

yang terlalu banyak) untuk ditukarkan ke Bank Indonesia atau Bank 

umum lainnya. 

o. Kasir bertugas dan bertanggung jawab terhadap penyimpanan dan 

pendokumentasian permohonan tabungan dan deposito beserta 

kelengkapannya. 

p. Kasir bertugas dan bertanggung jawab terhadap penyimpanan surat-surat 

berharga bank seperti buku tabungan, bilyet deposito dibank lain, check 

serta surat-surat berharga lainnya. 

10. Account Officer 

Tugas dan tanggung jawab: 

a. Memperluas wilayah penyaluran dana baru dengan memperhatikan 

potensi dan peluang produk yang dapat diterima masyarakat.\ 

b. Menjalin kerjasama mitra dengan berbagai lembaga yang berpotensi 

yang membantu tumbu kembangkan uasaha Bank, sekaligus melakukan 

pengaawasandan evaluasi yang baik secara rutin.  

c. Menyalur dana seaman mungkin dengan melakukan analisis pembiayaan 

secara cermat, tepat dan hati-hati terhadap calon nasabah. 
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d. Melengkapi dokumen-dokumen yang diperluakan dalam pengajuan dan 

realisasi pembiayaan. 

e. Melakukan pembinaan dan menjaga hubungan baik dengan nasabah. 

f. Mengawasi dan mengevaluasi pembiayaan yang telah disalurkan dan 

melakukan penagihan serta penyesaian pembiayaan nasabah menunggak 

dan atau bermasaah. 

g. Mengevaluasi nasabah bermasalah, potensi bermasalah maupun nasabah 

lancar serta memberikan laporan dan rekomendasi sesuai dengan kondisi 

nasabah untuk tindakan selanjutnya disampaikan kepada pimpinan kerja. 

h. Turut membantu memasarkan dengan optimal dan inovatif produk 

penghimpunan dana dan memngebangkan nasabah dana yang dihimpun 

sebelumnya. 

i. Melakukan penagihan dan penjemputan angsuran nasabah. 

j. Membuat laporan secara berkala tentang posisi pembiayaan nasabah baik 

lancar maupun bermasalah kepadapimpinan kerja dan direksi. 

k. Mengmbangkan pola dan metode penghimpunan dana yang dapat 

menarik nasabah deposan sebanyak mungkin sehingga dana tumbuh 

progresif. 

11. Administrasi Pembiayaan dan Legal 

Tugas dan tanggung jawab: 

a. Memverifikasi, memeriksa kebenaran dokumen dan administrasi terkait 

pembiayaan serta mengawasi aktivitas terkait aspek legalitas 

pembiayaan. 
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b. Meninjau jaminan kelapangan bersama dan atau tanpa Account Officer 

untuk pengecekan kebenaran jaminan pembiayaan nasabah sesuai kondisi 

sebenarnya. 

c. Membuat laporan transaksi atau penilaian jaminan (agunan) baik dari sisi 

hukum, ekonomis dan kelayakan pasar atas agunan yang diajukan 

nasabah. 

d. Memerikasa kelengkapan dokumen yang dibuat & diserahkan AO atau 

ADM pembiayaan sebelum pengikatan perjanjianserta memastikan 

catatan persetujuan Committee Financing, Direksi dan dewan komisaris 

terpenuhi. 

e. Mengatur, mengecek, mengawasi, mengevaluasidan bertanggungjawab 

sejak penyerahan hingga dikembalikan dokumen-dokumen bank oleh 

kantor notaris. 

f. Menyimpan dokumen nasabah kedalam brankasdan bertanggung jawab 

adanya: 

1. Perjanjian pembiayaan 

Akta atau ketentuan tambahan seperti sartifikat hak tanggungan, 

surat kuasa menjual, SKMHT,pengikatan FIDUCIA, dan lain 

sebagainya. 

2. Jaminan nasabah. 

g. Memproses permohonan penggantian jaminan nasabah, mendapat 

persetujuan pimpinan kerja dan bertanggung jawab atas pelaksanaan 

dimaksud. 
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h. Bertanggung jawab atas setiap peminjam dokumen pembiayaan oleh 

pimpinan atau karyawan hingga dikembalikan dokumen-dokumen 

dimaksud. 

i. Mengevaluasi perjanjian dan dokumen pembiayaan yang ada dari sisi 

hukum, administrasi, kelayakan pasar dan merekomendasi pembiayaan 

yang diperlukan. 

j. Memberi pertimbangan-pertimbangan hukum pada pimpinan.  
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BAB VI 

PENUTUP 

6.1 Kesimpulan 

Dari hasil analisis dan pembahasan mengenai Pengaruh Budaya 

Organisasi, Dan Pelatihan Terhadap Kinerja Karyawan Pada PT. Bank 

Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Berkah Dana Fadhlillah Kab. Kampar. dapat 

ditarik beberapa kesimpulan antara lain: 

1. Diketahui nilai thitung (2.388) > ttabel (2.064) dan nilai signifikasi yang 

dihasilkan sebesar 0,025 masih berada dibawah 0,05, maka hipotesis 

dalam penelitian ini diterima. Sehingga budaya organisasi berpengaruh 

positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan di PT. Bank Pembiayaan 

Rakyat Syariah (BPRS) Berkah Dana Fadhlillah Kab.Kampar. 

2. Diketahui nilai thitung (2.395) > ttabel (2.064) dan nilai signifikasi yang 

dihasilkan sebesar 0.025 masih berada dibawah 0.05, maka hipotesis 

dalam penelitian ini diterima. Hal ini berarti pelatihan berpengaruh positif 

dan signifikan terhadap kinerja kayawan di PT. Bank Pembiayaan Rakyat 

Syariah (BPRS) Berkah Dana Fadhlillah Kab.Kampar. 

3. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan diketahui bahwa nilai F 

hitung (35.608) > F tabel (3.40) dengan Sig. (0.000) < 0.05 yang artinya 

secara simultan atau bersamaan budaya organisasi dan pelatihan memiliki 

berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan pada PT. 

BPRS Berkah Dana Fadhlillah Kab. Kampar. Nilai R sebesar 0,865 atau 

86.5% yang berarti terdapat hubungan antara budaya organisasi dan 
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pelatihan terhadap kinerja karyawan pada PT. BPRS Berkah Dana 

Fadhlillah Kab. Kampar. Nilai Adjusted R Square sebesar 0.727 atau 

72.7% budaya organisasi dan pelatihan dapat menjelaskan kinerja 

karyawan pada PT. BPRS Berkah Dana Fadhlillah, sementara sisanya 

27.3% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak digunakan dalam 

penelitian ini. 

6.2 Saran  

 Dari penelitin ini penulis mengemukakan beberapa saran yakni : 

1. Peneliti menyarankan kepada manajemen PT. Bank Pembiayaan Rakyat 

Syariah (BPRS) Berkah Dana Fadhlillah Kab. Kampar harus lebih 

meningkatkan pemahaman kepada karyawan mengenai budaya organisasi 

dan kinerja karyawan dan melakukan evaluasi per satu bulan mengenai 

kinerja karyawan. 

2. Pelatihan diketahui berpengaruh terhadap kinerja karyawan maka dari itu 

dapat ditingkatkan lagi pelatihan tersebut di PT. Bank Pembiayaan Rakyat 

Syariah (BPRS) Berkah Dana Fadhlillah Kab. Kampar 

3. Peneliti menyarankan kepada perusahaan untuk menigkatkan kinerja 

karyawan dengan memberikan kelengkapan sarana dan prasarana agar 

karyawan merasa aman dan nyaman daam bekerja. 

4. Bagi peneliti selanjutnya dapat menambahkan beberapa variabel lainnya 

seperti kompetensi dan pendidikan. 
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