
 

 

RINGKASAN 

 

FITRI FAJRIYANTI. Pengaruh Budaya Organisasi dan Kohesivitas Kelompok 

terhadap Kepuasan Kerja Karyawan di PT Bank BNI Syariah Kantor Cabang 

Jakarta Timur. Dibimbing oleh NURMALA K PANJAITAN dan SADIKIN 

KUSWANTO.  

 

Persaingan pada industri perbankan semakin dirasakan, termasuk pada 

industri perbankan syariah. PT Bank BNI Syariah merupakan tiga besar dari Bank 

Umum Syariah (BUS) yang memiliki kantor cabang terbanyak dengan jumlah 68 

kantor cabang (KC). PT Bank BNI Syariah KC Jakarta Timur merupakan salah satu 

kantor cabang kelas satu (champion). Keberhasilan PT. Bank BNI Syariah KC 

Jakarta Timur dalam pencapaian target cabang serta tujuan perusahaan 

membutuhkan sumber daya manusia (SDM) berkualitas dan mampu bersinergi 

antara sesama karyawan. Oleh karena itu, penting bagi manajemen untuk 

memperhatikan perkembangan serta kesejahteraan SDM, salah satunya dengan 

memperhatikan kepuasan kerja karyawan. Kepuasan kerja dipengaruhi oleh 

beberapa faktor diantaranya budaya organisasi dan kohesivitas kelompok. 

Penelitian ini bertujuan menganalisis gambaran penerapan budaya organisasi, 

tingkat kohesivitas kelompok dan kepuasan kerja karyawan di PT Bank BNI 

Syariah KC Jakarta Timur, serta menganalisis pengaruh budaya organisasi dan 

kepuasan kerja di PT Bank BNI Syariah KC Jakarta Timur. Penelitian ini 

menggunakan pendekatan kuantitatif dengan kuesioner yang diberikan kepada 87 

karyawan (banking staff) PT Bank BNI Syariah KC Jakarta Timur yang dipilih 

secara purposive sampling. Data dikumpulkan dengan menggunakan alat bantu 

kuesioner secara face to face. Data dianalisis menggunakan Structural Equation 

Modeling – Partial Least Square (SEM-PLS).  

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan budaya organisasi pada 

karyawan PT Bank BNI Syariah KC Jakarta Timur berada pada kategori baik 

dengan dimensi yang paling berpengaruh yaitu sikap melayani melebihi harapan. 

Selanjutnya tingkat kohesivitas kelompok berada pada kategori tinggi, dimana 

dimensi yang paling berpengaruh dalam membentuk kohesivitas adalah group 

integration task (keterpaduan kelompok dalam aspek tugas). Tingkat kepuasan 

kerja karyawan berada pada kategori tinggi dengan dimensi yang paling 

berpengaruh dalm membentuk kepuasan kerja adalah kepuasan supervisi. Hasil 

analisis SEM-PLS menunjukkan tingginya penerapan budaya organisasi dapat 

meningkatkan kepuasan kerja, begitu pula dengan kohesivitas kelompok yang 

tinggi akan meningkatkan kepuasan kerja karyawan. Selain itu, budaya organisasi 

memberikan pengaruh yang nyata dan positif terhadap kohesivitas kelompok. 
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