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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah  

Persaingan industri perbankan era globalisasi ini semakin ketat, 

dituntut untuk meningkatkan daya saingnya melalui peningkatan kualitas 

manajemen perbankan yang mampu memberikan kepuasan kepada para 

pelanggannya, misalnya dengan memberikan produk yang mutunya lebih baik, 

harganya murah, dan pelayanan yang lebih baik dari pada para pesaingnya. 

Kualitas pelayanan sebuah bank adalah indikator subjektif yang sulit diukur, 

karena standar yang diterapkan berbeda. 

Umumnya, masalah pelayanan sebuah bank terkait dengan kualitas 

sumber daya manusia (SDM) pada bank tersebut yang berhubungan dengan 

profesionalitas kerja karyawan bank. Oleh karena itu, peningkatan kualitas 

manajemen bank dalam hal pelayanan sangat tidak bisa terlepas dari kualitas 

sumber daya manusia yang dimiliki oleh perusahaan bank tersebut. Dalam 

persaingan ini masalah kualitas sumber daya manusia merupakan salah satu 

hal yang paling penting untuk diperhatikan, karena sumber daya manusia 

merupakan salah satu aset yang menentukan maju mundurnya suatu industri 

perbankan. 

Suatu perusahaan dituntut untuk dapat menghasilkan seorang 

karyawan yang benar-benar kompeten dan dapat diandalkan pada segala 

bidang, serta di dalam berbagai macam kondisi terutama dalam melayani 

nasabah, untuk itu karyawan sebagai sumber daya manusia harus selalu 

diperhatikan, dijaga, dan dikembangkan potensinya. Suatu bank diharapkan 
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dapat menujukkan eksistensinya dalam hal yang positif artinya mampu 

menunjukkan kinerja yang baik dimata masyarakat khususnya nasabah. 

Peningkatan kinerja karyawan secara perorangan akan mendorong kinerja 

sumber daya manusia secara keseluruhan, yang direfleksikan dalam kenaikan 

produktivitas. Menurut Setiyawan dan Waridin (2006) kinerja karyawan 

merupakan hasil atau prestasi kerja karyawan yang dinilai dari segi kualitas 

maupun kuantitas berdasarkan standar kerja yang ditentukan oleh pihak 

organisasi. 

Bank Mandiri Syariah merupakan bank yang hadir sejak tahun 1999, 

yang sesungguhnya merupakan hikmah  sekaligus berkah pasca krisis 

ekonomi dan moneter 1997-1998. Sebagaimana diketahui, krisis ekonomi dan 

moneter sejak Juli 1997, yang disusul dengan krisis multi-dimensi termasuk di 

panggung politik nasional, telah menimbulkan beragam dampak negatif yang 

sangat hebat terhadap seluruh sendi kehidupan masyarakat, tidak terkecuali 

dunia usaha. Dalam kondisi tersebut, industri perbankan nasional yang 

didominasi oleh Bank-bank konvensional mengalami krisis luar biasa. 

Pemerintah akhirnya mengambil tindakan dengan merestrukturisasi dan 

merekapitalisasi sebagian bank-bank di Indonesia. Bank Syariah Mandiri 

hadir, tampil dan tumbuh  sebagai bank yang mampu memadukan idealisme 

usaha dengan nilai-nilai rohani, yang melandasi kegiatan operasionalnya. 

Harmoni antara idealisme usaha dan nilai-nilai rohani inilah yang menjadi 

salah satu keunggulan Bank Syariah Mandiri dalam kiprahnya di perbankan 

Indonesia. Bank Syariah Mandiri  hadir untuk bersama membangun Indonesia 
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menuju Indonesia yang lebih baik, Bank Mandiri Syariah Purwokerto sendiri 

berdiri sejak bulan Oktober pada tahun 2006 lalu. (www.syariahmandiri.co.id)  

Berdasarkan studi pendahuluan yang telah dilakukan oleh peneliti 

terhadap karyawan Bank Syariah Mandiri dengan cara melakukan wawancara, 

diperoleh data bahwa menurut staf HRD/Bagian personalia mengenai target 

perusahaan di Bank Syariah Mandiri Cabang Purwokerto belum dapat 

tercapainya target hingga 100% setiap tahunnya, sedangkan berdasarkan 

wawancara dengan karyawan diperoleh data bahwa para karyawan merasa 

sudah bekerja sesuai dengan standar kerja yang ditentukan didalam Bank 

Syariah Cabang Purwokerto dan karyawan merasa sudah memberikan kinerja 

yang terbaik untuk perusahaan salah satunya dengan berusaha selalu dapat 

mencapai target kerja. Selain itu terdapat kegiatan turnover, tercatat pada 

tahun 2015 terdapat 3 orang yang keluar dari perusahaan, sedangkan pada 

tahun 2016 mengalami kenaikan karyawan yang keluar dari perusahaan yaitu 

sebanyak 6 orang, kemudian terjadi proses recruitment yaitu sebanyak 4 orang 

karyawan, pada tahun 2017 tercatat 3 orang karyawan keluar dari perusahaan, 

dan terjadi proses recruitment yaitu sebanyak 3 orang. Alasan dari adanya 

turnover tersebut bervariasi diantaranya adalah, karyawan yang melakukan 

resign dan ada juga karena pemecatan. Karyawan yang sering mengalami 

pemecatan, yaitu karyawan bagian dasar. Namun di luar hal itu semua 

hubungan antar karyawan Bank Syariah Mandiri terjalin dengan baik. Jadi 

berdasarkan studi pendahuluan masalah yang ada didalam Bank Syariah 
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Mandiri Cabang Purwokerto adalah belum tercapainya target kerja hingga 

100% dan adanya kegiatan turnover karyawan.  

Bank Syariah Mandiri memiliki sebuah budaya organisasi atau nilai-

nilai perusahaan, yang dibuat setelah melalui proses yang melibatkan seluruh 

jajaran pegawai sejak pertengahan 2005, lahirlah nilai-nilai perusahaan yang 

baru yang disepakati bersama untuk di-shared oleh seluruh pegawai Bank 

Syariah Mandiri yang disebut Shared Values Bank Syariah Mandiri. Shared 

Values Bank Syariah Mandiri disingkat “ETHIC”, yaitu : a) Excellence : 

berupaya mencapai kesempurnaan melalui perbaikan yang terpadu dan 

berkesinambungan, b) Teamwork : mengembangkan lingkungan kerja yang 

saling bersinergi, c) Humanity : menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan dan 

religius, d)  Integrity : menaati kode etik profesi dan berpikir serta berperilaku 

terpuji, dan e) Customer Focus: memahami dan memenuhi kebutuhan 

pelanggan untuk menjadikan Bank Syariah Mandiri sebagai mitra yang 

terpercaya dan menguntungkan. 

Selain shared values ETHIC, di dalam Bank Syariah Mandiri juga ada 

10 perilaku utama yang harus dapat di jalankan oleh setiap karyawan yang 

mana 10 perilaku utama tersebut di dukung dengan kegiatan yang dilakukan 

rutin di dalam perusahaan yaitu berupa kegiatan dzikir bersama, pengajian 

yang dilakukan selama sebulan dua kali, dan kegiatan-kegiatan lainnya.  

Menurut As’ad (dalam Kaltsum, 2016) komitmen organisasi lebih dari 

sekedar keanggotaan formal, karena meliputi sikap menyukai orang dan 

kesediaan untuk mengusahakan tingkat kinerja yang tinggi bagi organisasi. 
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Komitmen organisasi dalam beberapa penelitian dihubungkan dengan kinerja. 

Komitmen organisasi yang tinggi menghasilkan performa kerja, rendahnya 

tingkat absen, dan rendahnya tingkat keluar masuk (turnover) karyawan, 

karyawan yang berkomitmen tinggi akan memiliki produktivitas tinggi 

Luthans (dalam Maslukhan, 2015). Sebaliknya, komitmen karyawan yang 

rendah memiliki dampak negatif. Setiap organisasi akan mengalami kesulitan 

jika komitmen karyawannya rendah. Karyawan dengan komitmen yang 

rendah tidak akan memberikan yang terbaik kepada organisasi dan dengan 

mudahnya keluar organisasi Riady (2011). 

Menurut Prasetyo (2011), dalam penelitiannya mengenai pengaruh 

motivasi, kompetensi, dan komitmen organisasi terhadap kinerja karyawan 

PT. Asuransi Jiwa Sraya, tbk menyebutkan bahwa komitmen organisasi sangat 

berpengaruh terhadap kinerja karyawan, terutama kinerja yang baik maka 

dapat mempertahankan perusahaan untuk dapat mencapai target usahanya. 

Selain itu Nydia (2012), menyebutkan bahwa variabel komitmen organisasi 

berpengaruh signifikan terhadap kinerja, dan komponen komitmen normatif 

merupakan komponen komitmen organisasi yang paling dominan 

pengaruhnya terhadap kinerja karyawan. 

Organisasi juga dituntut untuk mengelola lingkungan internalnya agar 

menciptakan inovasi yang bernilai tinggi. Hal ini akan terwujud jika 

organisasi mempunyai nilai-nilai/budaya yang kondusif. Budaya merupakan 

faktor yang sangat penting dalam meningkatkan efektifitas organisasi, budaya 

organisasi mendukung strategi organiasi dan dapat menjawab atau mengatasi 

Pengaruh Komitmen Organisasi…, Ani Diati Masipa, Fakultas Psikologi, UMP, 2017



6 
 

 
 

tantangan lingkungan dengan cepat dan tepat Deal dan Kennedy (dalam Wirda 

dan Azra, 2007). Selain itu menurut Porwani (dalam Maslukhan, 2015) tanpa 

adanya budaya organisasi, seorang karyawan cenderung merasa segan untuk 

melaksanakan suatu tugas dengan baik apapun statusnya dalam organisasi 

tersebut, karena kurang jelasnya kesepakatan komitmen.  

Menurut Pastin (dalam Soedjono, 2005) dampak budaya organisasi 

terhadap kinerja dapat dilihat pada beberapa contoh perusahaan yang memiliki 

kinerja yang tinggi, seperti Singapore Airlines yang menekankan pada 

perubahan-perubahan yang berkesinambungan, inovatif dan menjadi yang 

terbaik. Baxter International, salah satu perusahaan terbesar di dunia, 

memiliki budaya respect, responsiveness dan result, dan nilai -nilai yang 

tampak disini adalah bagaimana mereka berperilaku ke arah orang lain, 

kepada customer, pemegang saham, supplier dan masyarakat. Hasil penelitian 

Chatman, Jeniffer, dan Bersade (1997) menyatakan bahwa budaya organisasi 

yang kuat dapat meningkatkan kinerja organisasi.  

Komitmen organisasi dan budaya organisasi sangat erat kaitannya 

dalam menetukan tinggi rendahnya kinerja sebuah organisasi. Pencapaian 

kinerja yang maksimal akan menggambarkan sejauh mana visi, misi, target 

maupun sasaran dari organisasi dapat terwujud yang keseluruhannya tertuang 

ke dalam perancanaan strategi suatu organisasi. Termasuk sebuah Bank 

Syariah yang sejak memasuki era reformasi ini, sangat dituntut agar semua 

Bank baik di pusat maupun di daerah, harus mampu mewujudkan kinerja yang 

baik dalam memenuhi kebutuhan setiap nasabahnya. Alasan dilakukan 

Pengaruh Komitmen Organisasi…, Ani Diati Masipa, Fakultas Psikologi, UMP, 2017



7 
 

 
 

penelitian pada Bank Syariah Mandiri Cabang Purwokerto karena 

Berdasarkan data hasil studi pendahuluan tersebut mengenai fenomena belum 

100% tercapainya target perusahaan yang mungkin terjadi karena masalah 

kinerja karyawan yang terdapat didalamnya, maka peneliti bermaksud untuk 

melakukan penelitian di Bank Syariah Mandiri Cabang Purwokerto dengan 

judul penelitian Pengaruh Komitmen Organisasi dan Budaya Organisasi 

terhadap Kinerja Karyawan Bank Syariah Mandiri Cabang Purwokerto.  

 

B. Rumusan Masalah 

Apakah ada pengaruh komitmen organisasi dan budaya organisasi 

terhadap kinerja karyawan Bank Syariah Mandiri Cabang Purwokerto? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh komitmen 

organisasi dan budaya organisasi terhadap kinerja karyawan Bank Syariah 

Mandiri Cabang Purwokerto? 

 

D. Manfaat Penelitian 

Melalui penelitian ini diharapkan akan diperoleh bukti-bukti yang 

empiris mengenai pengaruh komitmen organisasi dan budaya organisasi 

terhadap kinerja karyawan Bank Syariah Mandiri Cabang Purwokerto, 

sehingga penelitian ini dapat diambil manfaatnya dari segi:  
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1. Manfaat teoritis:  

Bagi ilmuwan dapat sebagai kontribusi ilmu pengetahuan dalam 

bidang psikologi industri dan organisasi 

2. Manfaat praktis: 

a. Bagi karyawan : dapat memberikan informasi mengenai pengaruh 

komitmen organisasi dan budaya organisasi terhadap kinerja karyawan 

di Bank Syariah Mandiri Cabang Purwokerto.  

b. Bagi manager : dapat dijadikan bahan acuan untuk dapat memotivasi 

karyawan mengenai pengaruh komitmen organisasi dan budaya 

organisasi terhadap kinerja karyawan Bank Syariah Mandiri Cabang 

Purwokerto 

c. Bagi pihak terakait : dapat dijadikan wacana dan bahan acuan bagi 

pihak terkait mengenai pengaruh komitmen organisasi dan budaya 

organisasi terhadap kinerja karyawan di Bank Syariah Mandiri Cabang 

Purwokerto. 
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