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ABSTRAK 

 
Latar belakang penelitian ini guna meningkatkan kinerja karyawan melalui beberapa variabel 

diantaranya budaya organisasi, disiplin kerja dan komunikasi yang harus diberikan dengan baik oleh 

perusahaan, sehingga terealisasikannya tujuan perusahaan yang selaras dengan visi misi yang telah 

ditetapkan. Adapun tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk menganalisis dan mengetahui 

pengaruh yang signifikan Budaya Organisasi, Disiplin Kerja, dan Komunikasi secara parsial dan 

simultan terhadap kinerja karyawan pada PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk Kantor Cabang 

Kediri. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif. Sampel penelitian ini yaitu 50 orang 

karyawan PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk Kantor Cabang Kediri, dalam penelitian ini 

digunakan teknik sampling insidental adalah teknik penentuan sampel berdasarkan kebetulan, yaitu 

siapa saja yang ditemui peneliti secara kebetulan dan cocok sebagai sumber data.. Selain itu, penelitian 

ini juga menggunakan instrumen berupa kuesioner dan diuji menggunakan uji validitas, reliabilitas, 

asumsi klasik, analisis regresi linier berganda, koefisien determinasi, dan uji hipotesis dengan software 

SPSS For windows versi 23. Hasil dari penelitian ini, yaitu Ada  pengaruh  yang  signifikan  budaya 

organisasi, disiplin kerja, dan komunikasi secara prsial dan simultan terhadap kinerja karyawan pada 

PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk Kantor Cabang Kediri. 

 
Kata Kunci: Budaya Organisasi, Disiplin Kerja, Komunikasi, Kinerja Karyawan 

 

 

I. LATAR BELAKANG 

Industri perbankan merupakan 

suatu lembaga intermediasi keuangan 

umumnya didirikan dengan 

kewenangan untuk menerima simpan 

uang, meminjam uang, dan menerbitkan 

promes atau yang dikenal sebagai 

banknote (https://id.m.wikipedia.org). 

PT Bank Tabungan Negara (Persero) 

Tbk  merupakan salah satu Bank Umum 

yang membiayai perumahan, pada tahun 

ini perkembangan bisnis pada sektor 

properti bekerja sama dengan Indonesia 

Properti Expo (IPEX). Kerjasama yang 

terjalin terkait berbagai hunian yang 

ditawarkan dengan promo untuk skema 

Kredit Pemilikan Rumah (KPR) Non-

Subsidi dan Kredit Pemilikan 

Apartemen (KPA) Non-Subsidi pada 

fasilitas uang muka ringan mulai dari 

5%.  Direktur Utama Maryono 

mengemukakan bahwa PT Bank 

mailto:yenniwindarsih07@gmail.com
https://id.m.wikipedia.org/
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Tabungan Negara (Persero) Tbk optimis 

mampu mencetak kredit baru senilai Rp 

5 triliun lebih dari pergelaran ajang 

IPEX 2018, keyakinan tersebut 

diperkuat dengan berbagai promosi 

menarik yang ditawarkan dan proyeksi 

kembali berkontraksinya sektor properti 

karena perbaikan ekonomi tahun ini 

serta angka permintaan hunian yang 

masih tinggi (www.jawapos.com). 

Diakses pada tanggal 10 April 2018.  

Sejalan dengan perkembangan 

bisnis sektor properti, untuk itu kinerja 

menjadi hal terpenting dalam 

melaksanakan target tersebut karena 

kinerja menjadi suatu potensi yang 

harus dimiliki oleh setiap karyawan 

untuk melaksanakan setiap tugas dan 

tanggung jawab yang diberikan oleh 

perusahaan kepada karyawannya. 

Menurut Priansa (2016:278) kinerja 

bukan hanya karakteristik individu, 

seperti bakat, atau kemampuan,  

melainkan perwujudan dari bakat atau 

kemampuan itu sendiri dalam bentuk 

karya nyata untuk hasil kerja yang 

dicapai karyawan dalam pengembangan 

tugas dan pekerjaannya yang berasal 

dari perusahaan atau organisasi.  

Kinerja menjadi landasan yang 

sesungguhnya dalam suatu organisasi 

karena jika tidak ada kinerja maka 

tujuan organisasi tidak dapat tercapai. 

Pengelolaan karyawan dalam konteks 

organisasi berarti mengelola manusia 

agar dapat menghasilkan kinerja yang 

optimal untuk mencapai tujuan 

organisasi dalam perusahaan tersebut  

(http://sdmberkualitas.blogspot.co.ic/20

16/05/pentingnya-manajemen-kinerja-

dalam.html). 

Kinerja yang akan menjadikan 

cerminan hasil yang dicapai oleh 

seseorang ataupun kelompok. Kinerja 

perorangan (individual performance) 

dengan kinerja lembaga 

(institutionalperformance) atau kinerja 

perusahaan (corporateperformance) 

terhadap hubungan yang erat, dengan 

kata lain apabila kinerja karyawan baik 

maka kemungkinan besar kinerja 

perusahaan juga akan semakin baik 

(https://googleweblight.com/teori-

kerja.httm). Adanya penurunan kinerja 

karyawan yang mengakibatkan 

kinerjanya menjadi rendah atau kurang, 

sehingga menyebabkan banyak 

karyawan yang datang terlambat ke 

kantor. Berdasarkan survei Gubenur 

Bank Indonesia, Dody Budy Waluyo 

,data  karyawan yang datang tepat 

waktu pada perbankan bulan Juli 2017 

masih rendah yaitu 8,2% dibandingkan 

periode yang sama pada tahun lalu yang 

tumbuh di atas 10%,  ini dinilai kinerja 

perbankan masih menunjukkan 

http://sdmberkualitas.blogspot.co.ic/2016/05/pentingnya-manajemen-kinerja-dalam.html
http://sdmberkualitas.blogspot.co.ic/2016/05/pentingnya-manajemen-kinerja-dalam.html
http://sdmberkualitas.blogspot.co.ic/2016/05/pentingnya-manajemen-kinerja-dalam.html
https://googleweblight.com/teori-kerja.httm
https://googleweblight.com/teori-kerja.httm
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perlemahan (www.sindonew.com) 

diakses pada 26 Maret 2018. 

Berdasarkan dengan masalah 

yang terkait dengan kinerja karyawan 

yang ternyata dapat dipengaruhi oleh 

beberapa faktor. Faktor tersebut adalah 

budaya organisasi, budaya organisasi 

mempunyai peran penting dalam 

pencapaian tujuan perusahaan, karena 

mampu mempengaruhi kinerja 

karyawan, dengan memperbaiki dan 

memberlakukan budaya organisasi antar 

karyawan dari hal yang negatif menjadi 

hal yang positif maka tujuan perusahaan 

akan cepat tercapai. Menurut Robbins 

(2016:355) Budaya organisasi yang 

kuat akan memberikan stabilitas pada 

organisasi, bagi beberapa budaya 

organisasi dapat menjadi hambatan 

apabila budaya tersebut bersifat negatif 

dan sebaliknya, setiap organisasi 

memiliki suatu budaya yang tergantung 

pada kekuatannya dan memiliki 

pengaruh pada tingkah laku serta 

perilaku dari para anggota organisasi. 

Budaya organisasi yang buruk 

dapat mempengaruhi kinerja karyawan, 

hal ini karena kurangnya keperdulian 

antar karyawan seperti banyak 

karyawan yang hanya mengandalkan 

kerja sendiri padahal setiap karyawan 

tidak hanya dituntut untuk bekerja 

secara individu melainkan dalam 

kelompok juga, dan suatu perilaku yang 

kurang baik dibiarkan terus berkembang 

kemudian menjadi suatu kebiasaan 

Menurut Harris Poll yang diikuti lebih 

dari 2.500 manajer pada bulan Januari 

2018, ketika ditanya seberapa sering 

seorang karyawan perbankan terlambat 

dalam datang ke tempat kerja, dari hasil 

survei sekitar 25% karyawan menjawab 

melakukannya setidaknya satu kali 

dalam sebulan dan 13% mengatakan 

keterlambatan merupakan kejadian 

mingguan bagi karyawan, ini 

menunjukkan bahwa budaya karyawan 

perbankan masih dinilai buruk dengan 

maraknya kesadaran karyawan yang 

datang terlambat (www.liputan6.com) 

diakses pada tanggal 07 April 2018. 

Selain budaya organisasi, disiplin 

kerja juga sangat diperlukan, 

kedisiplinan menjadi sesuatu yang 

penting bagi suatu organisasi sebab 

dengan ditegakkannya kedisiplinan 

akan membuat pekerjaan semakin 

efektif dan efisien sehingga dapat 

meningkatkan kinerja karyawan. 

Menurut Hasibuan (2013:83) dengan 

disiplin kerja yang tinggi akan dapat 

membantu meningkatkan kinerja 

karyawan dan sebagai perkembangan 

konstruktif bagi karyawan yang 

berkepentingan karena disiplin kerja 

http://www.liputan6.com/
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ditunjukkan pada tindakan bukan 

orangnya. 

Apabila kedisiplinan tidak dapat 

di tegakkan, kemungkinan tujuan yang 

telah ditetapkan oleh perusahaan tidak 

akan tercapai, ini disebabkan karyawan 

yang datang tidak tepat waktu serta 

adanya karyawan yang menunda-nunda 

pekerjaannya akibatnya terjadilah 

penumpukan pekerjaan, hal ini berarti 

karyawan masih tidak menaati peraturan 

yang ada dalam perusahaan tersebut 

dengan kesadaran yang tinggi tanpa 

paksaan. Menurut Gubernur Senior BI 

Mirza Adityaswara, dari hasil survei 

bulan Januari 2017 terdapat 60 % 

karyawan perbankan datang terlambat 

dan 80 % karyawan mengaku lebih suka 

bekerja lembur, dari data tersebut dapat 

disimpulkan bahwa banyak karyawan 

dengan sadar melakukan pelanggaran, 

hal ini mencerminkan kedisiplinan pada 

industri perbankan dinilai menurun 

(www.detik.finance.com) diakses pada 

27 Maret 2018. 

Selain budaya kerja dan 

kedisiplinan faktor lain yang dapat 

mempengaruhi kinerja karyawan adalah 

komunikasi. Komunikasi dalam suatu 

organisasi terjadi setiap hari, akan tetapi 

komunikasi tidak selalu bisa 

disampaikan dengan baik karena 

terkadang pendengar tidak paham oleh 

apa yang dikatakan komunikatornya.  

Menurut Rabbins (2016:223) 

Berkomunikasi lebih dari sekedar 

menyampaikan makna, tapi makna 

tersebut harus dapat dimengerti, oleh 

karena itu komunikasi membantu 

menjelaskan kepada karyawan 

mengenai apa yang harus dilakukan, 

seberapa baik melakukannya, dan 

bagaimana dapat meningkatkan 

kinerjanya.  

Dalam komunikasi yang kurang 

baik, terkadang masih terjadi 

perselisihan karena gaya bahasa setiap 

karyawan yang berbeda, sehingga 

mengakibatkan kinerja karyawan 

menjadi kurang optimal Menurut 

Michael Beird, Directorof bangking J.D 

Power and Associates, dari hasil survei 

menyatakan karyawan yang mengalami 

terganggu akan komunikasi sebesar 

51% dengan asumsi tinggi, 19 % sedang 

dan 10% rendah, dalam hal ini 

komunikasi dinilai masih keadaan yang 

kurang dan perlu diperhatikan dan 

diperbaiki dengan segera mungkin 

(www.sindonews.com)  diakses pada 

tanggal 07 November 2017. 

Faktor tersebut yang telah 

diuraikan menjadi faktor yang 

mempengaruhi kinerja karyawan dan 

perlu diperhatikan oleh pihak 

perusahaan, perusahaan yang bergerak 
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di bidang industri perbankan di 

Indonesia adalah  PT bank Tabungan 

Negara (Persero) Tbk yang kantor 

pusatnya berada di Jalan Gajah Mada 

Nomor 01 Jakarta 10130. Salah satu 

perusahaan yang merupakan kantor 

cabangnya yaitu  PT Bank Tabungan 

Negara (Persero) Tbk Kantor Cabang 

Kediri yang berada di jalan Diponegoro 

Nomor  22-24 Kediri. Dalam studi awal 

penelitian tampaknya memiliki 

permasalahan kurangnya kinerja 

karyawan. Peneliti berusaha 

mendapatkan informasi terkait dengan 

permasalahan karyawan yang sering 

datang terlambat. Seringnya karyawan 

yang datang terlambat diduga 

disebabkan oleh budaya organisasi, 

disiplin kerja, dan komunikasi. 

 

II. METODE 

Variabel Penelitian 

Variabel Terikat  

Menurut Sugiyono (2017:39), 

"variabel terikat (dependent 

variable) merupakan variabel yang 

dipengaruhi atau yang menjadi 

akibat, karena adanya variabel 

bebas". Dalam penelitian ini yang 

menjadi variabel terikat adalah 

kinerja karyawan (Y).  

 

 

 

Variabel Bebas  

Menurut Sugiyono (2017:39), 

"variabel bebas (independent variable) 

adalah merupakan variabel yang 

mempengaruhi atau yang menjadi sebab 

perubahannya atau timbulnya variabel 

dependen (terikat)". Dalam penelitian 

ini yang menjadi variabel bebas adalah 

budaya organisasi (X1), disiplin kerja 

(X2), dan komunikasi (X3). 

Pedekatan Penelitian dan Teknik 

Penelitian 

Pendekatan Penelitian 

Pendekatan penelitian yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah 

pendekatan menggunakan pendekatan 

kuantitatif. Sugiono (2017:7), 

mendefinisikan "pendekatan kuantitatif 

adalah bentuk analisis yang 

menggunakan angka-angka dan 

perhitungan dengan metode statistik". 

Maka data tersebut harus 

diklasifikasikan dalam kategori tertentu 

dengan menggunakan tabel-tabel 

tertentu untuk mempermudah dalam 

analisis program SPSS. 

Teknik Penelitian 

Berdasarkan tujuan penelitian 

yang telah ditetapkan maka teknik yang 

digunakan adalah kausalitas. Sugiyono 

(2017: 6) menyatakan bahwa "metode 

kausalitas" adalah "penelitian yang 

dimaksudkan untuk mengungkapkan 
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permasalahan yang bersifat hubungan 

sebab akibat antara dua variabel atau 

lebih". Penelitian dengan metode 

kausalitas digunakan untuk 

mendapatkan bukti hubungan sebab 

akibat, sehingga dapat diketahui mana 

yang menjadi variabel yang 

mempengaruhi dan mana variabel yang 

dipengaruhi. 

Tempat dan Waktu Penelitian  

Tempat Penelitian  

Penelitian ini di lakuakan di 

Kantor PT Bank Tabungan Negara 

(Persero) Tbk Kantor Cabang Kediri 

yang beralamat di jalan Diponegoro 

Nomor 22-24 Kediri. 

Waktu Penelitian 

Waktu penelitian ini berlangsung 

selama kurang lebih 3 bulan, mulai dari 

bulan Aprilsampai dengan bulan Juni 

2018. Waktu penelitian digunakan 

untuk berbagai kegiatan penelitian.  

Populasi dan Sampel 

Populasi 

Populasi dari penelitian ini adalah 

seluruh karyawan yang ada pada PT 

Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk 

Kantor Cabang Kediri yang berjumlah 

250 orang karyawan. 

Sampel  

Sampel dari penelitian ini adalah 

karyawan PT Bank Tabungan Negara 

(Persero) Tbk Kantor Cabang Kediri 

sebanyak 50 orang yang diambil 20% 

(250x20%=50) dari jumlah populasi. 

Sedangkan untuk "teknik sampling" 

sendiri menurut Sugiyono (2017:81) 

merupakan "teknik pengambilan 

sampel". Dalam penelitian ini 

menggunakan teknik sampling yaitu 

Sampling Insidental. Sugiyono 

(2017:85) menyatakan sampling 

insidental adalah teknik penentuan 

sampel berdasarkan kebetulan, yaitu 

siapa saja yang ditemui peneliti secara 

kebetulan dan cocok sebagai sumber 

data. 

Instrumen Penelitian dan 

Pengembangan Instrumen  

Instrumen dalam penelitian ini 

adalah kuesioner. Sugiyono (2017:102), 

menyatakan "instrumen penelitian 

adalah suatu alat yang digunakan untuk 

mengukur fenomena alam maupun 

sosial yang diamati". Instrumen 

penelitian (kuesioner) tersebut 

kemudian akan diuji dengan 

menggunakan validitas dan reliabilitas 

sebagai alat ukur suatu instrumen yang 

akan di uji.  

Suatu kuesioner dikatakan valid 

jika pertanyaan pada kuesioner mampu 

untuk mengungkapkan sesuatu yang 

akan diukur oleh kuesioner tersebut. 

Jadi validitas dalam penelitian ini ingin 

mengukur apakah pertanyaan yang ada 
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dalam kuesioner yang sudah peneliti 

buat sudah dapat mengukur apa yang 

ingin diteliti oleh peneliti. 

Sugiyono (2017:121), 

mendefinisikan instrumen yang reliabel 

adalah instrumen yang bila digunakan 

beberapa kali untuk mengukur obyek 

yang sama, akan menghasilkan data 

yang sama. Lain halnya dengan Ghozali 

(2013:147), reliabilitas adalah alat 

untuk mengukur suatu kuesioner 

dikatakan reliabel atau handal jika 

jawaban dari seseorang terhadap 

pertanyaan adalah konsisten atau stabil 

dari waktu ke waktu. 

 

III. HASIL DAN PEMBAHAASAN 

Hasil Penelitian 

1. Uji asumsi Klasik 

Uji Normalitas 

 
Gambar 1 

Berdasarkan gambar 1 dapat 

dilihat bahwa data telah 

berdistribusi normal. Hal ini 

ditunjukkan gambar tersebut sudah 

memenuhi dasar pengambilan 

keputusan, bahwa data menyebar 

disekitar garis diagonal dan 

mengikuti arah garis diagonal 

menunjukkan pola distribusi 

normal, maka model regresi 

memenuhi asumsi normalitas. 

Uji Heteroskedastisitas 

 
Gambar 2 

Berdasarkan gambar 2 yang 

ditunjukkan oleh grafik scatterplot 

terlihat bahwa titik-titik menyebar 

secara acak serta tersebar baik di 

atas maupun dibawah angka 0 pada 

sumbu Y. Dan ini menunjukkan 

bahwa model regresi ini tidak 

terjadi heteroskedastisitas. Hal ini 

berarti dalam model regresi tidak 

terjadi ketidak samaan variance 

dari residual satu pengamatan ke 

pengamatan yang lain. 

Uji Multikolinearitas 

Tabel 1 
Coefficientsa 

Model 

CollinearityStatistics 

Tolerance VIF 

 (Constant)   

Budaya 

Organisasi 
,303 3,295 

Disiplin Kerja ,928 1,077 

Komunikasi ,317 3,159 

a. DependentVariable: Kinerja karyawan 

Pada model regresi yang 

baik seharusnya antar variabel 
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independen tidak terjadi korelasi 

atau tidak terjadi multikolinieritas. 

Berdasarkan tabel 4.9 dapat dilihat 

bahwa variabel budaya organisasi, 

disiplin kerja, dan komunikasi 

organisasi memiliki nilai Tolerance 

sebesar 0,303; 0,928; 0,317 yang 

lebih besar dari 0,10 dan VIF 

sebesar 3,295; 1,077; 3,159 yang 

lebih kecil dari 10 dengan demikian 

dalam model ini tidak ada masalah 

multikolinieritas, hal ini berarti 

antar variabel independen tidak 

terjadi korelasi. 

Uji Autokorelasi 

Tabel 2 
Model Summary

b
 

Model 
Std. Error of 

the Estimate 

Durbin-

Watson 

1 2,155 1,865 

a. Predictors: (Constant), Komunikasi, Disiplin Kerja, Budaya 

Organisasi 
b. Dependent Variable: Kinerja Karyawan 

Berdasarkan tabel dapat 

diketahui pengujian yang telah 

dilakukan menghasilkan nilai 

Durbin‐Watson sebesar 1,865. 

Untuk tingkat α = 5% dengan n = 

50 dan k = 3 adalah batas bawah (dl 

= 1,421 dan du = 1,674) dan batas 

atas (4 - du = 2,326) jadi 1,421 < 

1,865 < 2,326 atau dl < DW < 4 – 

dU. Dapat disimpulkan nilai durbin 

watson (DW) terletak antara DU 

s/d 4-DU sehingga asumsi 

autokorelasi telah terpenuhi. 

 

2. Analisis Regresi Berganda 

Tabel 3 

Model 

Unstandardized 
Coefficients 

Standardiz

ed 
Coefficien

ts 

B Std. Error Beta 

1 (Constant) ,483 1,679  

Budaya 
Organisasi 

,486 ,100 ,568 

Disiplin 
Kerja 

,121 ,047 ,173 

Komunikasi ,319 ,114 ,319 

a. Dependent Variable: Kepuasan Kerja Karyawan 

Berdasarkan tabel diatas 

menunjukkan persamaan regresi 

sebagai berikut: 

Y=0,483 + 0,486X1 + 0,121X2 + 0,319X3 

Berdasarkan hasil regresi 

diatas didapatkan hasil bahwa : 

a. 0,483 menunjukkan jika 

konstanta dari variabel X yang 

meliputi budaya organisasi, 

disiplin kerja dan komunikasi 

jika diasumsikan nol, maka 

variabel Y yang merupakan 

kinerja karyawan karyawan akan 

naik sebesar 0,483. 

b. 0,486 menunjukkan bahwa jika 

budaya organisasi (X1) naik satu 

satuan dan variabel X lain 

(disiplin kerja dan komunikasi) 

diasumsikan nol, maka kinerja 

karyawan (Y) akan naik sebesar 

0,486. 

c. 0,0121 menunjukkan bahwa jika 

disiplin kerja (X2) naik satu 

satuan dan variabel X lain 

(budaya organisasi dan 

komunikasi) diasumsikan nol, 
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maka kinerja karyawan 

karyawan (Y) akan naik sebesar 

0,121. 

d. 0,319 menunjukkan bahwa jika 

komunikasi (X3) naik satu 

satuan dan variabel X lain 

(budaya organisasi dan disiplin 

kerja) diasumsikan nol, maka 

kepuasan kerja karyawan (Y) 

akan naik sebesar 0,319. 

Dari persamaan regresi 

yang telah diperoleh, 

menyatakan bahwa variabel 

yang paling dominan 

pengaruhnya terhadap kepuasan 

kerja karyawan (Y) adalah 

variabel budaya organisasi (X1) 

dengan nilai sebesar 0,486. 

3. Koefisien Determinasi 

Tabel 4 
Model Summaryb 

Model R 
R 

Square 
Adjusted R 

Square 

1 ,900
a
 ,810 ,798 

a. Predictors: (Constant), Komunikasi, Disiplin Kerja,  

Budaya Organisasi 

b. Dependent Variable: Kinerja Karyawan 

Berdasarkan tabel dijelaskan 

bahwa besarnya koefisien 

determinasi (Adjusted R Square = 

0,798 yang berarti 79,8%) dengan 

demikian dapat diartikan budaya 

organisasi, disiplin kerja, dan 

komunikasi mampu mempengaruhi 

kinerja karyawan secara bersama-

sama sebesar 79,8% dan 20,2% 

dipengaruhi oleh variabel lain yang 

tidak dikaji dalam penelitian ini. 

4. Uji t 

Tabel 5 
Coefficientsa 

Model t Sig. 

1 (Constant) ,287 ,775 

Budaya Organisasi 4,869 ,000 

Disiplin Kerja 2,595 ,013 

Komunikasi 2,795 ,008 

a. Dependent Variable: Kinerja Karyawan 

Sumber: Data diolah 2018 

a. Hasil uji t variabel budaya organisasi 

diperoleh nilai thitung 4,869 > ttabel 

1,679 dan nilai probabilitas 

signifikansi yaitu sebesar 0,000 < 

0,05. Maka Ha diterima dan H0 

ditolak. Dengan kata lain dapat 

disimpulkan bahwa budaya 

organisasi yang baik, akan 

menambah kinerja karyawan. 

b. Hasil uji t variabel disiplin kerja 

diperoleh nilai thitung 2,595 > ttabel 

1,679 dan nilai probabilitas 

signifikansi yaitu sebesar 0,013 < 

0,05. Maka Ha diterima dan H0 

ditolak. Dengan kata lain dapat 

disimpulkan bahwa disiplin kerja 

yang baik, akan menambah kinerja 

karyawan. 

c. Hasil uji t variabel komunikasi 

diperoleh nilai thitung 2,795 > ttabel 

1,679 dan nilai probabilitas 

signifikansi yaitu sebesar 0,008 < 

0,05. Maka Ha diterima dan H0 

ditolak. Dengan kata lain dapat 
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disimpulkan bahwa komunikasi yang 

baik, akan menambah kepuasan kerja 

karyawan. 

5. Uji F 

Tabel 6 
ANOVAa 

Model F Sig. 

1 Regression 65,475 ,000b 

Residual   

Total   

a. Dependent Variable: Kinerja 

Karyawan 

b. Predictors: (Constant), 
Komunikasi, Disiplin Kerja, 

Budaya Organisasi 

Berdasarkan tabel diatas 

diperoleh nilai Fhitung 65,475 > Ftabel 

2,807 dengan tingkat signifikansi 

0,000 < 0,05. Maka Ha diterima dan 

H0 ditolak. Sehingga dapat dikatakan 

bahwa budaya organisasi, disiplin 

kerja, dan komunikasi terhadap 

kinerja karyawan berpengaruh secara 

simultan (bersama-sama). 

Pembahasan 

Dari hasil uji analisis menunjukan 

bahwa : 

Pengaruh Budaya Organisasi 

terhadap Kinerja Karyawan  

Berdasarkan hasil pengujian 

hipotesis (H1) telah membuktikan 

terdapat pengaruh signifikan budaya 

organisasi terhadap kinerja karyawan. 

Berdasarkan hasil perhitingan SPSS 

versi 23 diperoleh nilai t hitung > t tabel 

yaitu 4,869 > 1,697 dengan taraf 

signifikan uji t variabel budaya 

organisasi 0,000 < 0,05 yang berarti H0 

di tolak dan Ha diterima dan Koefisien 

regresi mempunyai nilai positif sebesar 

0,486. Sehingga dapat dikatakan bahwa 

budaya organisasi mempunyai peran 

dalam menentukan tinggi rendahnya 

kinerja karyawan. Robbins (2016:355) 

menjelaskan bahwa "budaya organisasi" 

adalah "suatu sistem berbagai arti yang 

dilakukan oleh para anggota yang 

membedakan suatu organisasi terhadap 

organisasi yang lainnya". Semakin baik 

budaya organisasi yang diterapkan di 

perusahaan maka semakin 

meningkatkan kinerja karyawan. 

Hasil ini diperkuat dengan 

penelitian yang dilakukan oleh Diah 

Puspita Ningsih (2017) dengan judul 

pengaruh lingkuangan kerja, budaya 

organiasi dan komunikasi organisasi 

terhadap kinerja pegawai Dinas Tenaga 

Kerja Kabupaten Kediri yang 

menyatakan bahwa variabel budaya 

organisasi terbukti berpengaruh 

signifikan dan positif terhadap kinerja 

karyawan. 

Pengaruh Disiplin Kerja terhadap 

Kinerja Karyawan 

Berdasarkan hasil pengujian 

hipotesis (H2) telah membuktikan 

terdapat pengaruh signifikan disiplin 

kerja terhadap kinerja karyawan. 

Berdasarkan hasil perhitingan SPSS 

versi 23 4.12 diperoleh nilai t hitung > t 

tabel yaitu 2,595 > 1,679 dengan taraf 
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signifikan uji t variabel budaya 

organisasi 0,013 < 0,05 yang berarti H0 

di tolak dan Ha diterima dan Koefisien 

regresi mempunyai nilai positif sebesar 

0,121. Sehingga dapat dikatakan bahwa 

disiplin kerja mempunyai peran dalam 

menentukan tinggi rendahnya kinerja 

karyawan. 

Sutrisno (2016:89) menyatakan 

bahwa disiplin kerja adalah perilaku 

seseorang seperti sikap, tingkah laku 

dan perbuatan yang sesuai dengan 

peraturan, prosedur kerja dari peraturan 

organisasibaik di tulis maupun tidak 

tertulis. 

Hasil ini diperkuat dengan 

penelitian yang dilakukan oleh Juli 

Setyowati (2017) dengan judul 

pengaruh lingkungan kerja, disiplin 

kerja dan udaya kerja terhadap kinerja 

karyawan PT PLN (Persero) Area 

Kediri yang menyatakan bahwa variabel 

disiplin kerja terbukti berpengaruh 

signifikan dan positif terhadap kinerja 

karyawan. 

Pengaruh komunikasi Kerja 

terhadap Kinerja Karyawan 

Berdasarkan hasil pengujian 

hipotesis (H2) telah membuktikan 

terdapat pengaruh signifikan 

komunikasi terhadap kinerja karyawan. 

Berdasarkan hasil perhitingan SPSS 

versi 23 diperoleh nilai t hitung > t tabel 

yaitu 2,795 > 1,679 dengan taraf 

signifikan uji t variabel budaya 

organisasi 0,008 < 0,05 yang berarti H0 

di tolak dan Ha diterima dan Koefisien 

regresi mempunyai nilai positif sebesar 

0,319. Sehingga dapat dikatakan bahwa 

komunikasi mempunyai peran dalam 

menentukan tinggi rendahnya kinerja 

karyawan. 

Sunyoto (2015:68) menyatakan 

bahwa komunikasi merupakan salah 

satu elemen penting dalam kehidupan 

organisasi, dari fungsi perencanaan, 

pengorganisasian, pengarahan mulai 

dengan pengawasan semuanya. 

Hasil ini diperkuat dengan 

penelitian yang dilakukan oleh Yonata 

Feri Dwi Anjaya (2017) dengan judul 

pengaruh budaya organisasi, 

kepemimpinan dan komunikasi 

terhadap kinerja karyawan Pegadaian 

Cabang Kota Kediri yang menyatakan 

bahwa variabel komunikasi terbukti 

berpengaruh signifikan dan positif 

terhadap kinerja karyawan. 

Pengaruh Budaya Organisasi, 

Disiplin Kerja, dan Komunikasi 

terhadap Kinerja Karyawan 

Berdasarkan hasil dan pengujian 

hipotesis yang telah dilakukan, 

menunjukkan bahwa secara simultan 

budaya organisasi, disiplin kerja, dan 

komunikasi berpengaruh signifikan 
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terhadap kinerja karyawan. Berdasarkan 

tabel 4.13, diperoleh nilai signifikansi 

Uji F sebesar 0,00 yang artinya lebih 

kecil dari tingkat signifikansi yaitu 0,05 

atau 5%. H0 ditolak dan Ha diterima, 

sehingga dapat disimpulkan bahwa 

secara simultan Budaya Organisasi, 

Disiplin Kerja, dan Komunikasi 

berpengaruh signifikan terhadap Kinerja 

Karyawan. Dengan nilai koefisien 

determinasi Adjuted R
2
 sebesar 0,798 

yang berarti bahwa 79,8% kinerja 

karyawan dapat dijelaskan oleh ketiga 

variabel independen (budaya organisasi, 

disiplin kerja dan komunikasi) dan 

20,2% kinerja karyawan dipengaruhi 

oleh variabel lain yang tidak dijelaskan 

pada penelitian ini. 

IV. PENUTUP 

Kesimpulan 

Berdasarkan hasil analisis dan 

pembahasan maka dapat diambil 

kesimpulan sebagai berikut: 

1. Ada pengaruh yang signifikan 

antara budaya organisasi terhadap 

kinerja karyawan PT Bank 

Tabungan Negara (Persero) Tbk 

Kantor Cabang Kediri. 

2. Ada pengaruh yang signifikan 

antara disiplin kerja terhadap 

kinerja karyawan PT Bank 

Tabungan Negara (Persero) Tbk 

Kantor Cabang Kediri. 

3. Ada pengaruh yang signifikan 

antara komunikasi terhadap kinerja 

karyawan PT Bank Tabungan 

Negara (Persero) Tbk Kantor 

Cabang Kediri. 

4. Ada pengaruh yang signifikan 

antara budaya organisasi, disiplin 

kerja, dan komunikasi secara 

simultan terhadap kinerja karyawan 

PT Bank Tabungan Negara 

(Persero) Tbk Kantor Cabang 

Kediri. 

Saran 

1. Bagi Perusahaan 

Karena budaya organisasi, 

disiplin kerj dan komunikasi 

memiliki pengaruh yang signifikan 

terhadap kinerja karyawan maka 

perusahaan diharapkan untuk selalu 

menjaga, memperhatikan, dan 

meningkatkan kinerja karyawan. 

Untuk menciptakan kinerja 

karyawan dalam budaya organisasi 

dapat diterapkan pada bagian 

Human Resources Departement, 

dalam meningkatkan rasa perduli 

karyawan satu dengan yang lainnya 

dengan menerapkan senyum, 

salam, sapa, sopan dan santun serta 

memberikan poster tentang kasih 

sayang, diharapkan hal ini dapat 

meningkatkan kinerja karyawan. 

Untuk disiplin kerja dapat 
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diterapkan pada bagian Human 

Resources Departement, dalam 

bentuk peninjauan pada karyawan 

atau memberikan sangsi terharap 

karyawan yang melanggar 

peraturan yang telah ditentukan 

oleh perusahaan agar mampu 

meningkatkan kinerja karyawan. 

Dan untuk komunikasi dapat 

diterapkan pada bagian Human 

Resources Departement, dengan 

melaksanakan liburan bersama 

dalam jangka waktu satu bulan 

sekali untuk menjaga kekompakan 

dan silahturahmi. 

2. Bagi Peneliti Selanjutnya 

Bagi peneliti selanjutnya 

diharapkan dapat memperbanyak 

variabel lain yang tidak diteliti pada 

penelitian ini agar mendapat 

temuan baru mengenai apa saja 

yang dapat menjadi pertimbangan 

perusahaan dalam meningkatkan 

kinerja karyawan. 
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