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ABSTRAK

NIRMALASARI. 2022. Pengaruh Budaya Organisasi dan Kepuasan Kerja
Terhadap Kinerja Karyawan PT. Sinar Galesong Mandiri Makassar Dibimbing
oleh: Ismail Rasulong dan Samsul Rizal.

Tujuan Penelitian untuk menguji Pengaruh Budaya Organisasi dan Kepuasan
Kerja Terhadap Kinerja Karyawan PT. Sinar Galesong Mandiri Makassar.
Pengumpulan data menggunakan data sekunder, yaitu data bersumber dari
Karyawan Sinar galesong yang terkait untuk melengkapi data/informasi.
Sehubungan dengan hal tersebut bagaimana karyawan dapat bekerja dengan baik
dengan adanya pengaruh budaya organisasi maupun kepuasan kerja. Maka
terhadap hal tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menunjukkan signifikansi
pengaruh budaya organisasi dan kepuasan kerja terhadap kinerja karyawan.
Jumlah sampel yang digunakan sebanyak 60 orang dengan menggunkan teori
penelitian populasi dalam mengambil sampel. Pengambilan data dilakukan
dengan menggunakan metode kuesioner. Teknik analisis data yang digunakan
adalah analisis regresi linier berganda dengan menggunakan Statistical Product
and Servise Solution (SPSS).

Kata Kunci: Budaya Organisasi,Kepuasan kerja dan Kinerja
Karyawan



viii

ABSTRACT

NIRMALASARI. 2022. The Influence of Organizational Culture and Job
Satisfaction on the Performance of PT. Sinar Galesong Mandiri Makassar
Guided by: Ismail Rasulong and Samsul Rizal.

The purpose of the study is to test the influence of organizational culture
and job satisfaction on the performance of PT. Sinar Galesong Mandiri Makassar.
Data collection uses secondary data, namely data sourced from related Sinar
galesong employees to complete the data/information.
In this regard, how employees can work well with the influence of organizational
culture and job satisfaction. So on this, this study aims to show the significance of
the influence of organizational culture and job satisfaction on employee
performance. The number of samples used was 60 people using population
research theory in taking samples. Data collection is carried out using the
questionnaire method. The data analysis technique used is multiple linear
regression analysis using Statistical Product and Servise Solution (SPSS).

Keywords: Organizational Culture, Job Satisfaction and Employee
Performance
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BAB l

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sumber daya manusia merupakan salah satu bagian terpenting dalam

setiap organisasi sehingga dapat dikatakan bahwa SDM merupakan salah

satu aset terpenting dari aset lainnya yang dimiliki oleh organisasi. Sejalan

dengan perkembangan dunia ilmu pengetahuan dan teknologi setiap

organisasi (perusahaan) dituntut memiliki SDM yang kompeten. Oleh sebab

itu kinerja mempunyai arti penting bagi karyawan maka dengan adanya

penilaian kinerja berarti karyawan mendapatkan perhatian dari atasan,

disamping itu juga akan menambah gairah kerja para karyawan untuk

berprestasi. Dengan adanya penilaian kinerja maka karyawan yang

berprestasi dapat dipromosikan, dikembangkan dan diberi penghargaan atas

prestasi yang dicapainya,  sebaliknya karyawan yang tidak berprestasi akan

diberi sanksi atau peringatan.

Salah satu faktor yang dapat mempengaruhi kinerja itu sendiri adalah

budaya organisasi. Seorang karyawan akan merasa nyaman bekerja apabila

nilai– nilai yang mereka anut sesuai dengan nilai – nilai yang diterapkan oleh

perusahaannya. Hal ini akan membuat para karyawan mudah untuk

beradaptasi dengan lingkungan perusahaan, sehingga karyawan akan

termotivasi dan meningkatkan kinerja mereka lagi dengan lebih baik. Kegiatan

sehari – hari seseorang tidak akan terlepas dengan bersosialisasi dengan

lingkungannya. Begitupun karakter tiap individu dalam pembentukannya tidak

terlepas dengan lingkungan yang ia jalani sehari – hari. Agar mencapai

kepribadian tersebut ada suatu hal yang sangat berpengaruh untuk
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menentukan sikap dan perilaku sebagai pegangan dalam bertindak

yaitu norma. Norma yang dimaksud adalah budaya organisasi dimana individu

memiliki nilai, keyakinan, anggapan, harapan, dan sebagainya. Pada

dasarnya bahwa seseorang dalam bekerja akan merasa nyaman dan tinggi

kesetiaannya pada perusahaan apabila dalam bekerjanya memperoleh

kepuasan kerja sesuai dengan apa yang diinginkan.

Budaya organisasi, secara konsisten dan sangat didukung oleh

komitmen organisasi yang cenderung mendorong kinerja karyawan. Semakin

banyak dukungan budaya organisasi terhadap karyawan, semakin mudah

meningkatkan kinerja mereka. Dimensi yang paling menonjol pada dimensi

budaya organisasi adalah dorongan atau dukungan dari pimpinan agar

karyawan dapat menjalankan tugas dengan baik. Hal ini yang menjelaskan

mengapa ada yang penurunan jumlah karyawan karena rata-rata dari

karyawan menyatakan kurangnya dorongan dan dukungan dari pimpinan

terhadap karyawan. Selain itu, karyawan merasa kurang loyal karena

kurangnya koneksi emosional dengan organisasi. Meningkatkan beban kerja

karyawan tanpa menambah kompensasi karena adanya komitmen awal

organisasi yang dimilikinya menjadi katalisator untuk kegagalan ini.

Kinerja karyawan adalah hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang

dicapai oleh seorang karyawan dalam melaksanakan tugas sesuai tanggung

jawab yang diembannya. Kinerja merupakan penilaian atas kualitas

pelaksanaan tugas atau operasi organisasi (Kurniawan 2005:46).  Arfah dan

Anshori (2005; 379), Kinerja yang sering disebut dengan performance juga

disebut result yaitu proses melalui nama organisasi mengavaluasi atau

menilai prestasi kerja karyawan. Ardosagomes dalam Mangkunegara (2005:9)
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mengemukakan definisi kinerja karyawan sebagai “ungkapan seperti

output,efisiensi serta efektivitas sering dihubungkan dengan produktifitas”.

karyawan akan merasa nyaman bekerja apabila nilai– nilai yang mereka anut

sesuai dengan nilai – nilai yang diterapkan oleh perusahaannya. Hal ini akan

membuat para karyawan mudah untuk beradaptasi dengan lingkungan

perusahaan, sehingga karyawan akan termotivasi dan meningkatkan kinerja

mereka lagi dengan lebih baik.

Karyawan tidak menguasai  orientasi yang jelas. Jadi, memilih berjalan

sendiri-sendiri, akibat kinerja organisasi menjadi tidak optimal. Beberapa ahli

berpendapat bahwa budaya organisasi harus dikembangkan untuk

mendukung perbaikan yang berkelanjutan kinerja karyawan. Sedangkan

kepuasan kerja mencerminkan perasaan seseorang terhadap pekerjaannya.

Ini nampak dalam sikap positif karyawan terhadap pekerjaan dan segala

sesuatu yang dihadapi di lingkungan kerjanya. Hal tersebut dapat

mempengaruhi peningkatan kinerja karyawan yang berbasis pengembangan

lebih lanjut tentang kesadaran kualitas.

Ramlawati (2020),menyatakan bahwa kurangnya kepuasan kerja

menyebabkan berpikir untuk berhenti bekerja, yang menyebabkan pencarian

alternatif pekerjaan, yang kemudian dapat menyebabkan niat untuk berhenti,

atau sebaliknya, yang pada akhirnya dapat menghasilkan turnover

(pergantian) yang sebenarnya. Dalam jangka panjang, karyawan yang tidak

dapat menahan stres kerja, maka karyawan tidak mampu lagi bekerja. Oleh

karena itu, untuk mencapai kinerja dengan meningkatkan produktivitas ke

tingkat yang diinginkan, maka budaya organisasi dan kepuasan kerja

karyawan harus selalu jadi perhatian.
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Dalam rangka memahami kepuasan kerja karyawan, maka seorang

pemimpin harus memahami karakteristik masing – masing bawahan. Dengan

memahami karakteristik individu akan dapat ditentukan pekerjaan yang sesuai

dengan karakteristik masing – masing individu. Apabila hal tersebut terwujud

maka akan tercipta kepuasan kerja dalam diri karyawan. Dengan kepuasan

kerja yang cukup yang tinggi maka akan membuat para karyawan termotivasi

untuk meningkatkan kinerja mereka dan juga kinerja perusahaan itu sendiri.

PT. Sinar Galesong Mandiri Makassar merupakan perusahaan

perdagangan kendaraan bermotor merk Suzuki di Sulawesi Selatan,

khususnya kota Makassar. Perusahaan Ini berorientasi pada pemberian

pelayanan terbaik dan kinerja profesional. Maka dari itu diperlukan adanya

Budaya Organisasi dan Kepuasan kerja dari perusahaan, agar dapat

memaksimalkan potensi kerja dengan tingkat persaingan yang semakin ketat

PT.Sinar Galesong Mandiri Makassar harus mampu bertahan dan

berkompetisi dengan perusahaan lainnya.

Salah satu hal yang dapat ditempuh agar mampu bertahan dalam

persaingan yakni  meningkatkan semangat kerja, budaya organisasi serta

memperhatikan Kinerja Karyawan dengan memberikan jaminan sosial,

insentif, keselamatan dan kesehatan kerja serta lingkungan kerja yang

memadai. Pemberian jaminan kesejahteraan kepada karyawan akan memacu

produktivitas kerja, secara keseluruhan akan meningkatkan produktivitas

perusahaan tersebut memiliki dampak budaya organisasi yang begitu besar

terhadap suksesnya perusahaan.

Adapun kondisi budaya organisasi pada PT. Sinar Galesong Mandiri

Makassar yang telah di observasi oleh peneliti yang berkaitan dengan
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kepuasan kerja dan kinerja karyawan, sangat mempengaruhi kualitas

pelayanan yang diberikan salah satu contohnya sikap sopan santun antar

karyawan. Budaya organisasi yang  diterapkan kepada karyawan sangat

menunjang keberlangsungan  perusahaan tersebut. Bila budaya organisasi

yang diterapkan buruk atau menurun maka citra perusahaan di kalangan

pelanggan menjadi buruk.

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut penelliti tertarik untuk

meneliti dan membahas budaya organisasi dalam suatu perusahaan  yakni

PT. Sinar Galesong Mandiri Makassar yang berlokasi di Jl. A.P Pettarani

No.55 Tamammaung,Kec.Panakukang Kota Makassar dengan judul:

“Pengaruh Budaya Organisasi Dan Kepuasan Kerja Terhadap Kinerja

Karyawan PT. Sinar Galesong Mandiri Makassar”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah di jelaskan diatas, maka

rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Apakah budaya organisasi berpengaruh terhadap kinerja karyawan pada

PT. Sinar Galesong Mandiri Makassar?

2. Apakah kepuasan kerja berpengaruh terhadap kinerja karyawan pada PT.

Sinar Galesong Mandiri Makassar?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjawab perumusan masalah

yang telah dijelaskan diatas, yaitu: Untuk mengetahui seberapa besar

Pengaruh Budaya Organisasi Terhadap Kepuasan kerja dan kinerja

Karyawan PT. Sinar Galesong Mandiri Makassar.
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D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memebirkan manfaat, antara lain

sebagai berikut :

1. Bagi Penulis

Dengan adanya penelitian ini, penulis berharap bisa menerapkan ilmu

pengetahuan yang diperoleh dibangku kuliah untuk menyelesaikan masalah-

masalah yang ada dalam suatu organisasi sehingga ilmu yang dikuasai tidak

hanya bersifat teoritis belaka

2. Bagi Instansi

Sebagai bahan masukan perusahaan yang berkaitan dengan Pengaruh

Budaya Organisasi terhadap Kepuasan kerja dan kinerja karyawan PT. Sinar

Galesong Mandiri Makassar.

3. Bagi Akademik

Sebagai bahan refrensi tambahan bagi yang tertarik di bidang

manajemen dan melakukan penelitian lebih lanjut mengenai masalah yang

sama di masa yang akan datang.
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BAB ll

TINJAUAN PUSTAKA

A. Sumber Daya Manajemen

1. Pengertian Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia merupakan suatu proses menangani berbagai

masalah pada ruang lingkup karyawan, pegawai, buruh, manajer dan atau

semua tenaga kerja yang menopang seluruh aktivitas dari organisasi,

lembaga atau perusahaan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Divisi HR merupakan divisi yang mengelola manajemen SDM ini akan

menyediakan pengetahuan (tentang perusahaan), peralatan yang

dibutuhkan, pelatihan, layanan administrasi, pembinaan, saran hukum, serta

pengawasan dan manajemen talenta. Semua hal tersebut dibutuhkan demi

mencapai tujuan perusahaan.

Menurut Mangkunegara (2016, 7) mengatakan bahwa : “Sumber daya

manusia merupakan suatu perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan

dan pengawasan terhadap pengadaan, pengembangan, pemberian balas

jasa, pengintegrasian, pemeliharaan, dan pemisahan tenaga kerja dalam

rangka mencapai tujuan organisasi”. Prasadja Ricardianto (2018, 15)

menyatakan bahwa : Manajemen Sumber Daya Manusia adalah suatu ilmu

atau cara bagaimana mengatur hubungan dan peranan sumber daya

(tenaga kerja) yang dimiliki oleh individu secara efisien dan efektif serta

dapat digunakan secara maksimal sehingga (goal) bersama perusahaan,

karyawan dan masyarakat maksimal.
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2. Manajemen Sumber Daya Manusia

Manajemen Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan suatu hal yang

sangat penting dan harus dimiliki dalam upaya mencapai tujuan organisasi

atau perusahaan. Sumber daya manusia merupakan elemen utama

organisasi dibandingkan dengan elemen sumber daya yang lain seperti

modal, teknologi, karena manusia itu sendiri yang mengendalikan faktor yang

lain.

Menurut Bohlander dan snell (2015:4) Sumber daya manusia ilmu yang

mempelajari bagaimana memberdayakan karyawan dalam perusahaan,

membuat pekerjaan, kelompok kerja, mengembangkan para karyawan yang

mempunyai kemampuan, mengindentifikasi suatu pendekatan untuk dapat

mengembangkan kinerja karyawan dan memberikan imbalan kepada mereka

atas usahanya dan bekerja. Atau dapat disingkat menjadi sebuah proses

pengelolaan kemampuan sumber daya manusia untuk mencapai tujuan

organisasi.

Menurut Handoko (2011:3), manajemen sumber daya manusia adalah

penarikan, seleksi, pengembangan, pemeliharaan, dan penggunaan sumber

daya manusia untuk mencapai baik tujuan-tujuan individu maupun organisasi.

Menurut Desseler (2015:3), manajemen sumber daya manusia adalah proses

untuk memperoleh, melatih, menilai, dan mengompensasi karyawan dan

untuk mengurus relasi tenaga kerja, kesehatan dan keselamatan, serta hal-

hal yang berhubungan dengan keadilan.

Menurut Simamora dalam Sutrisno (2015:5), manajemen sumber daya

manusia adalah pendayagunaan, pengembangan, peniliaian, pemberian
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balas jasa dan pengelolaan individu anggota organisasi atau kelompok

pekerja.

Berdasarkan definisi diatas manajemen sumber daya manusia adalah

individu produktif, yang bekerja sebagai penggerak suatu organisasi, baik itu

di dalam institusi maupun perusahaan yang memiliki fungsi sebagai aset

sehingga harus dilatih dan dikembangkan kemampuannya.

3. Fungsi-fungsi Manajemen Sumber Daya Manusia

Menurut Handoko (2014, 4),manajemen sumber daya manusia adalah

penarikan, seleksi, pengembangan, pemeliharaan, dan penggunaan sumber

daya manusia untuk mencapai baik tujuan-tujuan individu maupun organisasi.

a. Perencanaan

perencanaan adalah suatu proses dalam berpikir secara logis dan

pengambilan keputusan yang rasional sebelum melakukan berbagai

tindakan yang hendak dilakukan.

b. Pengorganisasin

Pengorganisasian adalah proses mengidentifikasi dan mengelompokkan

pekerjaan yang akan dilakukan, mendefinisikan dan mendelegasikan

tanggung jawab dan wewenang, dan membangun hubungan untuk tujuan

memungkinkan orang untuk bekerja sama paling efektif dalam mencapai

tujuan.

c. Pengarahan

Pengarahan adalah keinginan untuk membuat orang lain mengikuti

keinginannya dengan menggunakan kekuatan pribadi atau kekuasaan

jabatan secara efektif dan pada tempatnya demi kepentingan jangka

panjang perusahaan.
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d. Pengendalian

pengendalian adalah pengukuran dan perbaikkan terhadap pelaksanaan

kerja bawahan, agar rencana – rencana yang telah dibuat untuk mencapai

tujuan – tujuan perusahaan dapat diselenggarakan .

e. Pengadaan

Pengadaan adalah suatu proses penarikan, seleksi, penempatan, orientasi,

untuk mendapatkan karyawan yang baik dan sesuai dengan kebutuhan

perusahaan.

f. Pengambangan

Pengembangan adalah suatu usaha untuk meningkatkan kemampuan

teknis, teoritis, konseptual, dan moral sesuai dengan kebutuhan melalui

pendidikan dan latihan.

g. Kompensasi

Kompensasi adalah segala sesuatu yang diterima baik berupa fisik maupun

non fisik. Kompensasi juga berarti seluruh imbalan yang diterima oleh

seorang pekerja/karyawan atas jasa atau hasil dari pekerjaannya dalam

sebuah perusahaan dalam bentuk uang atau barang, baik secara langsung

maupun tidak langsung.

h. Pengintegrasian

pengintegrasian adalah kegiatan menyatupadukan keinginan karyawan dan

kepentingan perusahaan, agar tercipta kerja sama yang memberikan

kepuasan.
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i. Pemeliharaan

Pemeliharaan kombinasi dari berbagai tindakan yang dilakukan untuk

menjaga suatu aset dan memperbaikinya agar selalu dalam keadaan siap

pakai untuk melaksanakan produktivitas secara efektif dan efisien sesuai

dengan standar (fungsional dan kualitas).

j. Kedisiplinan

Kedisiplinan merupakan fungsi MDM yang terpenting dan kunci terwujudnya

tujuan karena tanpa disiplin yang baik sulit terwujud tujuan yang maksimal.

k. Pemberhentian

kombinasi dari berbagai tindakan yang dilakukan untuk menjaga suatu aset

dan memperbaikinya agar selalu dalam keadaan siap pakai untuk

melaksanakan produktivitas secara efektif dan efisien sesuai dengan

standar (fungsional dan kualitas).

Dari pernyataan tersebut diatas bahwa fungsi manajemen merupakan

kegiatan pokok yang dilakukan dalam suatu perusahaan dimana setiap

karyawan pada hakikatnya, agar pengelolaan sumber daya manusia dapat

lebih efektif dan efisien dalam mendukung dan menunjang keberhasilan

perusahaan.

B. Budaya Organisasi.

1. Pengertian Budaya Organisasi

Budaya organisasi menurut Menurut Wibowo (2013: 17) 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
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dihargai secara kolektif oleh anggota organisasi”. Budaya organisasi dapat

menjadi instrument keunggulan  kompetitif  yang  utama, yaitu  bila  budaya

organisasi  mendukung organisasi, dan bila budaya organisasi dapat

menjawab atau mengatasi tantangan lingkungan dengan cepat dan tepat.

Menurut Rivai dan Mulyadi (2012,374) menyatakan bahwa budaya

organisasi adalah suatu kerangka kerja yang menjadi pedoman tingkah laku

sehari-hari dan membuat keputusan untuk karyawan dan mengarahkan

tindakan mereka untuk mencapai tujuan organisasi. Budaya organisasi

merupakan pola keyakinan dan nilai - nilai (Values) organisasi yang

dipahami, dijiwai, dan dipraktikkan oleh organisasi, sehingga pola tersebut

memberikan arti tersendiri dan menjadi dasar aturan berperilaku dalam

organisasi.

Menurut Sedarmayanti (2014,75)  mendifinisikan budaya organisasi

adalah sebuah keyakinan, sikap, dan nilai yang umumnya dimiliki, yang

timbul dalam organisasi, dikemukakan dengan lebih sederhana, budaya

adalah  cara  kita  melakukan sesuatu disini. Dikuti dalam jurnal Deni

Sulistiawan, Sukisno S. Riadi, Siti Maria (2017).  Satrijo Budiwibowo, dan Nik

Amah (2017). Budaya organisasi dapat didefinisikan sebagai perangkat

sistem nilai - nilai (Values), keyakinan - keyakinan, asumsi - asumsi atau

norma - norma yang telah lama berlaku, disepakati dan diikuti oleh para

anggota suatu organisasi sebagai pedoman perilaku dan pemecahan

masalah - masalah organisasi (Darodjat 2015, .236).

Menurut Edgar H. Schein dalam jurnal Wiwik Yuswani (2016). Budaya

adalah suatu pola asumsi dasar  yang diciptakan, ditemukan atau

dikembangkan oleh kelompok tertentu sebagai pembelajaran untuk
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mengatasi  masalah adaptasi eksternal dan integrasi  internal yang resmi

dan terlaksana dengan baik dan oleh karena itu diajarkan atau diwariskan

kepada anggota - anggota baru sebagai cara yang tepat  memahami,

memikirkan, dan merasakan terkait dengan masalah - masalah yang terjadi.

Dari teori - teori menurut para ahli diatas dapat disimpulkan bahwa

budaya organisasi merupakan konsep yang terus berkembang dan harus

diperhatikan dalam suatu organisasi untuk berhasil menciptakan budaya

yang baik dalam perusahaan.

2. Indikator Budaya Organisasi

Menurut Umi, dkk (2015:03) indikator budaya organisasi dapat diukur:

a. Norma

Norma adalah sebuah aturan yang tidak tertulis, yang diterima anggota

kelompok. Norma memberitahu apa yang harus dan tidak harus dilakukan

di bawah keadaan atau situasi tertentu. Norma bersifat memotivasi,

berkomitmen, serta meningkatkan karyawan berkinerja tinggi.

b. Nilai Dominan

Nilai Dominan adalah nilai-nilai utama yang ada dalam organisasi yang

diterima anggota organisasi. Organisasi mengharapkan karyawan

membagikan nilai-nilai utama yang merupakan menggambarkan suatu

kepribadian yang ada dalam suatu organisasi. Jika nilai di anggap penting,

maka nilai akan membimbing karyawan berprilaku secara konsisten

terhadap berbagai situasi Nilai juga merupakan keinginan efektif kesadaran

atau keinginan yang membimbing perilaku bagaimana seorang karyawan

mampu memiliki efisiensi tinggi dan kualitas tinggi.
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c. Aturan

Aturan adalah peraturan, prosedur, kebijakan secara tertulis yang telah

disepakati dan wajib dipatuhi dan dijalankan oleh seluruh karyawan

didalam suatu organisasi. Memiliki standar, bagaimana karyawan

berinteraksi. Contohnya dalam berbicara, berperilaku, ketepatan waktu

disiplin dalam hadir maupun mengerjakan tugas. Semua agar memiliki

kinerja yang baik dan hasil yang baik pula bagi organisasi.

d. Iklim Organisasi

Iklim Organisasi bahwa iklim organisasi yaitu suatu penyampaian

keterbukaan atau perasaan seorang karyawan didalam suasana

lingkungan kerja, yang berguna untuk mengevaluasi seluruh masalah yang

ada di lingkungan kerja agar tujuan organisasi tercapai. Iklim organisasi

juga bentuk perilaku atau karakteristik karyawan agar berani mengutarakan

pendapat demi kenyamanan bersama.

3. Fungsi Budaya Organisasi

Menurut Robbins dalam Amirullah (2010:13) membagi lima fungsi

budaya organisasi, sebagai berikut:

a. Berperan menetapkan batasan.

b. Mengantarkan suatu perasaan identitas bagi anggota organisasi.

c. Mempermudah timbulnya komitmen yang lebih luas daripada

kepentingan individual seseorang.

d. Meningkatkan stabilitas sistem sosial kerana merupakan perekat sosial

yang membantu mempersatukan organisasi.

e. Sebagai mekanisme kontrol dan memandu dan memebentuk sikap serta

perilaku para karyawan.
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C.  Kepuasan Kerja

1.Pengertian Kepuasan Kerja

Sutrisno (2011:75), mengemukakan kepuasan kerja adalah keadaan

emosional yang menyenangkan atau tidak menyenangkan bagi para

karyawan memandang pekerjaan mereka. Kepuasan kerja mencerminkan

perasaaan seseorang terhadap pekerjaanya dan segala sesuatu yang

dihadapi di lingkungan kerjanya. Karyawan yang tidak memperoleh kepuasan

kerja tidak akan pernah mencapai kepuasan psikologis dan akhirnya akan

timbul sikap atau tingkah laku negatif dan pada gilirannya akan dapat

menimbulkan frustasi. Sebaliknya karyawan yang terpuaskan akan dapat

bekerja dengan baik, penuh semangat, aktif, dan dapat berprestasi lebih baik

dari karyawan yang tidak memperoleh kepuasan kerja.

Selanjutnya Indriyani (2012:6) bependapat bahwa kepuasan kerja

merupakan seperangkat perasaan karyawan tentang menyenangkan atau

tidaknya pekerjaan mereka. Kepuasan kerja merupakan respon seseorang

terhadap bermacam-macam lingkungan kerja yang dihadapinya. Respon

seseorang meliputi respon terhadap komunikasi organisasi, supervisor,

kompensasi, promosi, teman sekerja, kebijaksanaan organisasi dan

hubungan interpersonal dalam organisasi.

Spector (1997) mendefinisikan kepuasan kerja sebagai perasaan

seseorang terhadap pekerjaannya. Kepuasan kerja menurut Hasibuan (2010)

adalah sikap emosional yang menyenangkan dan mencintai pekerjaannya.

Tunjungsari (2011) berpendapat kepuasan kerja penting karena karyawan

dalam sebuah perusahaan merupakan faktor yang paling dominan

mennetukan berhasil atau tidaknya kegiatan organisasi.
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Kepuasan kerja menurut Hantula (2015) adalah tanggung jawab

pemimpin untuk mempertahankan karyawan dan organisasinya. Tanggung

jawab yang dimaksut adalah menciptakan organisasi yang secara psikologis

memuaskan karyawannya. Berdasarkan beberapa definisi yang telah

disebutkan diatas, maka dapat diambil kesimpulan kepuasan kerja adalah

sikap positif maupun negatif dan perasaan senang atau tidak senang

seseorang terhadap pekerjaannya.

2. Indikator Kepuasan Kerja

Menurut Yuwono yang dikutip Spector dalam Badriyah (2015: 241),

mengidentifikasikan indikator kepuasan kerja ada beberapa aspek yaitu

sebagai berikut:

a. Upah  ( Gaji )

Karyawan yang mampu menyelesaikan tugas dan tanggung jawabnya

dengan baik akan mendapatkan imbalan dengan upah yang diterima dan

adanya kenaikan gaji yang sesuai dengan kinerjanya.

b. Promotion (Promosi )

Aspek ini mengukur sejauh mana kepuasan karyawan sehubungan

dengan kebijaksanaan promosi, kesempatan untuk mendapatkan promosi.

Kebijaksanaan promosi harus dilakukan secara adil, yaitu setiap karyawan

yang melakukan pekerjaan dengan baik mempunyai kesempatan yang sama

untuk promosi.

c. Supervisi (pengawasan )

Aspek ini mengukur kepuasan kerja seseorang terhadap atasannya.

Karyawan lebih menyukai bekerja dengan atasan yang bersifat mendukung,

penuh pengertian, hangat dan bersahabat, memberi pujian atas kinerja yang
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baik dari bawahan, dan memusatkan perhatian kepada karyawan daripada

bekerja pada atasan yang bersifat acuh tak acuh, kasar, dan memusatkan

pada pekerjaan.

d. Keuntungan (Benefit )

Aspek ini mengukur sejauh mana individu merasa puas terhadaap

tunjangan tambahan yang diterima dari perusahaan. Tunjangan tambahan

diberikan kepada karyawan secara adil dan sebanding.

e. Hadiah (Contingents Rewards )

Aspek ini mengukur sejauh mana individu merasa puas terhadap

penghargaan yang diberikan berdasarkan hasil kerja. Setiap individu ingin

usaha kerja keras dan pengabdian yang dilakukan karyawan untuk

kemajuan perusahaan dihargai dan juga mendapat imbalan uang yang

semestinya.

f. Operasi Prosedur (Operating prosedurs )

Aspek yang mengukur kepuasan sehubungan dengan prosedur dan

peraturan di tempat kerja. Hal-hal yang berhubungan dengan prosedur dan

peraturan di tempat kerja mempengaruhi kepuasan kerja seorang individu,

seperti biokrasi dan beban kerja.

g. Rekan Kerja (Co-workers )

Aspek ini mengukur kepuasan berkaitan dengan hubungan dengan

rekan kerja. Misalnya, rekan kerja yang menyenangkan hubungan dengan

rekan kerja yang rukun dan saling melengkapi.

h. Sifat Pekerjaan (Nature of work )

Aspek yang mengukur kepuasan kerja terhadap hal-hal yang berkaitan

dengan pekerjaan itu sendiri.
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i. Komunikasi (Communication )

Berhubungan dengan komunikasi yang berlangsung dalam

perusahaan. Dengan komunikasi yang terjalin lancar dalam suatu

perusahaan, karyawan menjadi lebih paham terhadap tugas-tugas,

kewajiban-kewajiban dan segala sesuatu yang terjadi dalam perusahaan.

Dari penjelasan mengenai aspek-aspek kepuasan kerja yang telah

dikemukakan sebelumnya, maka indikator kepuasan kerja yang terdiri dari

gaji, promosi, supervise, tunjangan tambahan, penghargaan, prosedur dan

peraturan kerja, rekan kerja, pekerjaan itu sendiri dan komunikasi. Karena

itu pimpinan dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai kepuasan

kerja seseorang.

3.Faktor-faktor Kepuasan Kerja

Kepuasan kerja merupakan hal yang penting, karena terbukti besar

manfaatnya baik bagi kepentingan individu maupun perusahaan itu sendiri.

Bagi individu, penelitian tentang sebab-sebab dan sumber-sumber

kepuasan kerja memungkinkan timbulnya usaha-usaha peningkatan

kebahagiaan hidup mereka. Sedangkan bagi perusahaan, penelitian

mengenai kepuasan kerja dilakukan dalam rangka usaha peningkatan

produksi dan pengurangan biaya melalui perbaikan sikap dan tingkah laku

karyawannya. Menurut Danfar (2009) kepuasan kerja merupakan sikap

positif menyangkut penyesuaian karyawan terhadap faktorfaktor yang

mempengaruhinya. Adapun faktor-faktor yang mempenagruhi kepuasan

kerja, meliputi :

a.Faktor Kepuasan Finansial
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yaitu terpenuhinya keinginan karyawan Terhadap kebutuhan finansial yang

diterimanya untuk memenuhi kebutuhan mereka sehari-hari sehingga

kepuasan kerja bagi karyawan dapat terpenuhi. Hal ini meliputi : sistem,

besarnya gaji, jaminan sosial, macam-macam  tunjangan, dan fasilitas yang

diberikan serta promosi.

b.Faktor Kepuasan Fisik

yaitu faktor yang berhubungan dengan kondisi fisik   lingkungan kerja dan

kondisi fisik karyawan. Hal ini meliputi : jenis pekerjaan, pengaturan waktu

kerja dan istirahat, perlengkapan kerja, keadaan ruangan atau suhu,

penerangan, pertukaran udara, kondisi  kesehatan karyawan dan umur.

c. Faktor Kepuasan Sosial

yaitu faktor yang berhubungan dengan interaksi sosial baik antar sesama

karyawan dengan atasannya maupun karyawan  yang berbeda jenis

pekerjaannya. Hal ini meliputi : rekan kerja, pimpinan  yang adil dan

bijaksana, serta pengarahan dan perintah yang wajar.

d. Faktor Kepuasan Psikologi

yaitu berhubungan dengan kejiwaan karyawan. Hal ini meliputi : minat,

ketentraman dalam bekerja, sikap terhadap kerja, bakat dan keterampilan.

Pendapat yang lain dikemukan oleh Hasibuan (2005:203) tentang faktor-

faktor dalam kepuasan kerja yaitu :

1) Balas jasa yang adil dan layak.

2) Penempatan yang tepat sesuai dengan keahlian.

3) Berat ringannya pekerjaan.

4) Suasana dan lingkungan pekerjaan.

5) Peralatan yang menunjang pelaksanaan pekerjaan.
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6) Sikap pimpinan dalam kepemimpinannya.

7) Sifat pekerjaan monoton atau tidak.

4. Respon Ketidakpuasan Kerja

Ketidakpuasan dalam kerja akan dapat menimbulkan perilaku agresif

atau sebaliknya yaitu mereka akan menunjukkan sikap menarik diri dari

segala aktivitas perusahaan. Robbins (2008) mengemukakan ada

konsekuensi ketika karyawan menyukai pekerjaan mereka, dan ada

konsekuensi ketika karyawan tidak menyukai pekerjaan mereka. Respon-

respon ang dimaksud akan dijelaskan seperti berikut :

a. Aspirasi (voice) : berusaha memperbaiki kondisi, termasuk menyarankan

perbaikan, mendiskusikan masalah dengan atasan dan beberapa bentuk

aktivitas serikat karyawan.

b. Kesetiaan (loyality ): optimis menunggu membaiknya kondisi,

termasukmembela perusahaan ketika berhadapan dengan kecaman

eksternal dan mempercayai perusahaan dan manajemennya untuk “

melakukan hal yang benar”.

c. Keluar (exit ) : perilaku yang ditujukan untuk meninggalkan perusahaan

termasuk mencari posisi baru dan mengundurkan diri .

d. Pengabaian (neglect ): membiarkan kondisi menjadi lebih buruk,

termasuk ketidak hadiran atau keterlambatan yang terus-menerus,

kurangnya usaha, dan meningkatnya angka kesalahan.

D. Kinerja Karyawan

1.Pengertian Kinerja Karyawan
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Kedudukan strategis untuk meningkatkan produktivitas perusahaan

adalah karyawan, yaitu individu-individu yang bekerja pada suatu

perusahaan.  Menurut Mangkunegara (2001:67) kinerja adalah ”Hasil kerja

secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seorang karyawan dalam

melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan

kepadanya”. Kinerja dalam hal ini menunjukkan hasil kerja yang dicapai

seseorang setelah melaksanakan tugas pekerjaan yang dibebankan oleh

perusahaan. Sedangkan ukuran baik tidaknya hasil kerja dapat dilihat dari

mutu atau kualitas yang dicapai karyawan sesuai dengan tuntutan

perusahaan. Kinerja dapat dicapai dengan baik apabila karyawan mampu

bekerja sesuai dengan standar penilaian yang ditetapkan perusahaan.

Dalimunthe (2009:33) bahwa Kinerja karyawan adalah yang

mempengaruhi seberapa banyak mereka memberikan kontribusi kepada

organisasi. menyatakan bahwa kinerja karyawan adalah tingkat pencapaian

atau hasil kerja seseorang dari sasaran yang harus dicapai atau tugas yang

harus dilaksanakan dalam kurun waktu tertentu.

Menurut Abdulloh (2006:30) bahwa kinerja karyawan adalah

merupakan suatu hasil yang dicapai oleh pekerja menurut standar atau

kriteria yang ditetapkan oleh organisasi. Pengelolaan untuk mencapai kinerja

karyawan yang tinggi terutama dimaksudkan untuk meningkatkan kinerja

organisasi secara menyeluruh.”

Menurut Kartiningsih (2007:22) bahwa mendefinisikan kinerja

karyawan adalah suatu hasil yang dicapai oleh pekerja dalam melakukan

pekerjaannya sesuai kriteria tertentu yang berlaku untuk suatu pekerjaan

tertentu. Kinerja perusahaan merupakan indikator tingkatan prestasi yang
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dapat dicapai dan mencerminkan keberhasilan manajer. Kinerja perusahaan

juga merupakan hasil yang diinginkan perusahaan dari perilaku orang-orang

di dalamnya. Beberapa defenisi kinerja karyawan di atas maka bisa ditarik

kesimpulan bahwa kinerja karyawan merupakan tingkat pencapaian

seseorang melihat hasil kerjanya dalam melaksanakan tugas dan tanggung

jawabnya secara kualitas dan kuantitas serta sesuai dengan kriteria yang

telah ditetapkan.

2.Indikator Kinerja Karyawan

Menurut Kasmir (2016 : 208-210), indikator yang digunakan untuk

mengukur kinerja karyawan ada enam, yaitu:

a. Mutu

Mutu kinerja karyawan diukur dari kualitas dan kesempurnaan dari

tugas terhadap keahlian karyawan. Indikator ini sangat penting untuk

suatu kemajuan atau kemunduran posisi suatu perusahaan atau

organisasi.

b. Kuantitas

Kuantitas merupakan jumlah kinerja yang dihasilkan oleh seorang

karyawan. Jumlah kinerja dapat diukur sesuai dengan target ketika

perencanaan deskripsi kerja. Sehingga pengukuran kuantitas kinerja akan

lebih mudah dilakukan oleh pengelola perusahaan atau organisasi.

c. Ketepatan Waktu

Ketepatan waktu merupakan hal penting dalam kinerja. Indikator yang

satu ini menjadi kunci yang penting dari ketepatan sebuah target.

d. Efektivitas Penggunaan Sumber Daya Manusia

Selain kualitas, kuantitas, dan ketepatan waktu, pengelola

perusahaan atau organisasi juga dapat menjadi efektivitas penggunaan
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sumber daya sebagai indikator kinerja karyawan. Semakin karyawan

efektif dalam menggunakan sumber daya seperti tenaga, uang, teknologi,

dan bahan baku kemudian kinerja yang dihasilkan semakin baik maka

kinerja karyawan tersebut dapat dikatakan baik. Efektivitas penggunaan

sumber daya sangat berpengaruh terutama dalam mengoptimalkan

sumber daya yang ada serta menghasilkan kinerja yang maksimal demi

pencapaian target perusahaan atau organisasi.

e. Mandiri

Kemandirian juga ternyata penting dalam penilaian indikator kinerja.

Karyawan yang mandiri tidak akan merepotkan rekan kerjanya. Namun

meski kemandirian penting, tuntutan akan kemampuan bekerja dalam tim

juga tidak boleh diabaikan. Sehingga faktor yang satu ini dapat dijadikan

salah satu indikator untuk mengukur kinerja karyawan.

f. Berkomitmen

Komponen yang satu ini sangat menentukan motivasi karyawan

untuk melakukan pekerjaannya. Karyawan yang berkomitmen cenderung

akan lebih termotivasi dan memiliki rasa bertanggung jawab untuk

mengerjakan pekerjaannya dengan baik.

3. Faktor-faktor Kinerja Karyawan

Berhasil tidaknya suatu kinerja yang telah dicapai oleh perusahaan

tersebut dapat dilihat dari tingkat kinerja karyawan secara individual

maupun secara kelompok. Dengan asumsi semakin baik kinerja

karyawan maka diharapkan kinerja perusahaan tersebut akan semakin

baik. Adapun beberapa faktor yang dapat mempengaruhi kinerja

karyawan. Menurut Mangkunegara (2001:68)
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a.Faktor kemampuan dimana secara psikologi, kemampuan karyawan

terdiri dari kemampuan dalam hal kepintaran dan juga kemampuan dalam

hal keahlian. Artinya, karyawan memiliki IQ diatas rata-rata dengan

pendidikan sehari-hari, maka ia akan lebih mudah mencapai kinerja yang

diharapkan. Oleh sebab itu, karyawan perlu ditempatkan pada pekerjaan

yang sesuai dengan keahliannya.

b.Faktor Motivasi terbentuk dari sikap seorang karyawan dalam

menghadapi situasi kerja. Motivasi merupakan kondisi penggerakkan diri

karyawan yang terarah untuk mencapai tujuan perusahaan.

4. Manfaat Kinerja Karyawan

Manfaat Kinerja Karyawan. Ukuran yang dipakai untuk menentukan

kinerja suatu perusahaan bisa dilihat dari kinerja karyawan yang ada di

perusahaan. Peningkatan kualitas SDM di suatu perusahaan dapat

dilakukan dengan pendekatan kualitas karyawan. Kualitas karyawan yang

semakin tinggi maka kinerja kerja perusahaan itu senidri juga akan

semakin tinggi pula dan begitu pun sebaliknya. Menurut Prihayanto

(2012:29) bahwa, penilaian kinerja merupakan suatu sistem yang

digunakan untuk menilai dan mengetahui sejauh mana karyawan telah

melaksanakan pekerjaannya masing-masing secara keseluruhan dan

juga memiliki 7 manfaat dari penilaian kinerja, antara lain :

a. Meningkatkan keterampilan dan kemampuan karyawan secara rutin.

b. Sebagai dasar perencanaan bidang personalia, khususnya pada

penyempurnaan kondisi kerja, peningkatan mutu dan hasil kerja.
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c. Sebagai dasar pengembangan dan pendayagunaan karyawan

seoptimal mungkin sehingga dapat diarahkan jenjang atau

perencanaan kariernya, kenaikan pangkat, dan kenaikan jabatan.

d. Mendorong terciptanya hubungan timbal balik yang sehat antara

atasan dan bawahan.

e. Mengakui kondisi perusahaan secara keseluruhan di bidang

personalia, khususnya kinerja karyawan pada pekerjaannya.

f. Secara pribadi, bagi individu karyawan, dapat mengidentifikasi

kekuatan dan kelemahan masing-masing sehingga dapat memacu

perkembangan. Bagi atasan sebagai penilai, akan lebih

memperhatikan dan mengenal karyawan agar dapat membantu serta

memotivasi karyawan dalam bekerja.

g. Hasil penelitian pelaksanaan pekerjaan dapat bermanfaat bagi proses

penilaian dan pengembangan secara keseluruhan.

5. Hubungan Antar Variabel Budaya Organisasi dan Kepuasan Kerja

terhadap Kinerja Karyawan dan Penelitian Terdahulu

a. Hubungan Antara Budaya Organisasi dan Kinerja Karyawan

Gordon Rizal (2012) mengemukakan keberhasilan suatu perusahaan

sangat tergantung kepada keberhasilannya dalam menciptakan budaya

organisasi yang khas sebagai bagian dari rencana strategik. Menurut

pendapat Moelyono Djokosantoso (Rizal: 2012), 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
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tersebut. Budaya organisasi berdasarkan penelitian Masrukhin dan

Waridin (Rizal: 2012) memiliki pengaruh yang positif terhadap kinerja.

Masrukhin dan Waridinin (Rizal: 2012) menyatakan setiap peningkatan

budaya organisasi kearah yang lebih kondusif akan memberikan

sumbangan yang sangat berarti untuk peningkatan kinerja pegawai.

b. Hubungan Antara Kepuasan Kerja dan Kinerja karyawan.

Studi tentang kepuasan kerja (job satisfaction) telah dilakukan sejak

lama dan jumlahnya cukup banyak, dikaitkan dengan tingkat

produktivitas maupun kinerja karyawan. Kepuasan kerja merupakan

salah satu ukuran dari kualitas kehidupan dalam organisasi dan akan

menjadi prediksi yang tidak baik apabila kepuasan kerja tidak

menyebabkan peningkatan kinerja. Indikasi kepuasan kerja, biasanya

dikaitkan dengan tingkat absensi, tingkat  perputaran tenaga kerja,

dimana kedua hal tersebut dapat memunculkan cost yang tinggi dalam

organisasi sehingga perusahaan sangatlah beralasan secara ekonomi

untuk concern terhadap kinerja karyawan karena sangat mempengaruhi

kinerja karyawan dan efektivitas organisasi (Rizal: 2012). Korelasi

antara kinerja dengan kepuasan kerja menurut Lopez (Rizal: 2012),

mempunyai tingkat signifikansi tinggi. Kinerja diukur dengan instrumen

yang dikembangkan dalam studi yang tergabung dalam ukuran kinerja

secara umum, kemudian diterjemahkan kedalam penilaian perilaku

secara mendasar meliputi :

(1) kuantitas Kerja.

(2) kualitas kerja.

(3) pengetahuan tentang pekerjaan.
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(4) pendapatan atau pernyataanyang disampaikan.

(5) perencanaan kerja.

Maka dapat diketahui bahwa kepuasan kerja karyawan berpengaruh

positif terhadap kinerja karyawan. Pendapat tersebut didukung oleh peneliti

sebelumnya, yaitu Koesmono (Rizal: 2012) yang menjelaskan bahwa

kepuasan kerja perlu memperoleh perhatian khusus agar para karyawan

dapat meningkatkan kinerjanya.

E.Tinjauan Empiris

Kajian empiris adalah kajian yang diolah berdasarkan observasi atau

percobaan yang membenarkan suatu kepercayaan dalam kebenaran atau

kebohongan klaim empiris tersebut. Seseorang yang memiliki kepercayaan

berdasarkan bukti empiris hanya dapat mengklaim pengetahuan saat

sesorang memiliki kepercayaan yang benar berdasarkan bukti empiris

Sugiyono (2016)

Berdasarkan hal tersebut, dapat disimpulkan bahwa kajian empiris

merupakan hasil observasi atau percobaan yang membenarkan suatu

kepercayaan dalam kebenaran atau kebohongan klaim empiris.

Berikut ini tinjauan empiris untuk asumsi perbandingan:
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Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

No.

Nama
Peneliti/
Tahun

Judul
Penelitian

Variabel Alat Analisis Hasil Penelitian

1. F. Anif
Farida
Ardianus
Laurens
Paulus
(2022)

Budaya
organisasi dan
Kinerja
Karyawan
PDAM Kota
Madiun: peran
mediasi
kepuasan
kerja

Budaya
Organisasi(X1)
Kinerja
Karyawan(X2)

Analisis
Regresi Linier
Berganda

Hipotesis yang diajukan
bahwa budaya
Organisasi
berpengaruh positif dan
signifikan terhadap
Kinerja 87 Karyawan
PDAM Kota Madiun.
Sedangkan peran
mediasi kepuasan kerja
adalah secara parsial.

2. Reynilda
(2020)

Pengaruh
budaya
Organisasi
dan kepuasan
kerja terhadap
kinerja
karyawan
pada rumah
sakit Hative
Ambon

Pengaruh
budaya
Organisasi(X1)
kepuasan
kerja(X2)
kinerja
karyawan  (Y)

Analisis regresi
linier berganda

Hasil penelitian ini,
menjelaskan mengapa
ada yang penurunan
jumlah karyawan karena
rata-rata dari karyawan
menyatakan kurangnya
dorongan dan dukungan
dari pimpinan terhadap
karyawan. Selain itu,
karyawan merasa
kurang loyal karena
kurangnya koneksi
emosional dengan
organisasi.
Meningkatkan beban
kerja karyawan tanpa
menambah kompensasi
karena adanya komi
organisasi yang
dimilikinya menjadi
katalisator untuk
kegagalan ini.

3. Jalali
Iqram
Samsul
Rizal
(2019)

Pengaruh
budaya
organisasi dan
lingkungan
kerja terhadap
kinerja

Pengaruh
budaya
organisasi (X1)
lingkungan
kerja(X2)Kinerj
a Pegawai(Y)

Analisis
regresi linier
berganda

Hasil penelitian
menunjukkan
bahwa variabel budaya
organisasi berpengaruh
signifikan terhadap
kinerja pegawai. Hal ini



29

pegawai pada
kantor
Kecamatan
Tanete Rilau
Kab.Barru.

di tunjukkan dengan
nilai t hitung sebesar
4,034 lebih besar dari
pada t tabel 2,052 dan
nilai signifikansi
sebesar 0,000 lebih
kecil dari 0,05.
Lingkungan kerja tidak
berpengaruh secara
signifikan terhadap
kinerja pegawai.

4. Wardiman
mokodom
pit
(2016)

Pengaruh
budaya
organisasi
dan  kepuasan
kerja
Terhadap
kinerja
karyawan PT.
Pos indonesia
(PERSERO)
Cabang
Makassar.

Pengaruh
budaya
organisasi(X1)
kepuasan
kerja(X2)
kinerja
karyawan(Y)

Analisis
Regresi Linier
Berganda.

Penelitian ini bertujuan
untuk mengetahui dan
menganalisis kinerja
karyawan di PT. Pos
Indonesia Cabang
Makassar. Sehubungan
dengan hal tersebut
bagaimana karyawan
dapat bekerja dengan
baik dengan adanya
pengaruh budaya
organisasi maupun
kepuasan kerja.

5. Rifdah
Abadiyah
& Didik
Purwanto
(2016)

Pengaruh
Budaya
Organisasi,
Kompensasi
Terhadap
Kepuasan
Kerja  Dan
Kinerja
Pegawai Bank
di Surabaya

Pengaruh
Budaya
Organisasi(X1)
Kompensasi,(
X2) Kepuasan
Kerja(Z)
Kinerja
Pegawai(Y)

Analisis
Regresi Linier
Berganda

Hasil Penelitian ini
adalah mengetahui (1)
pengaruh budaya
organisasi terhadap
kepuasan kerja, (2)
kompensasi
mempengaruhi
kepruasan kerja, (3)
pengaruh budaya
organisasi terhadap
kinerja pegawai, (4)
kompensasi
mempengaruhi kinerja,
(5) Pengaruh budaya
organisasi terhaap
kinerja pegawai.
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F.Kerangka Pikir

Sugiyono (2016) mengatakan bahwa kerangka berfikir akan

menghubungkan secara teoritis antara variabel-variabel penelitian yaitu

antara variabel independen dan dependen. Adapun kerangka berfikir  yang

akan diteliti oleh peneliti adalah sebagai berikut:

Budaya Organisasi (X1)

Indikator:

1.Norma

2.Nilai dominan

3.Aturan

4. Iklim organisasi

(Umi 2016:03)

Kepuasan Kerja (X2)

Indikator:

1.Upah

2.Promosi

3. Keuntungan

4.Pengawasan

( Yuwono 2015:241)

Kinerja Karyawan (Y)

Indikator:

1.Mutu

2.Kuantitas

3.Ketepatan waktu

4.Mandiri

(Kasmir 2016:208-210)
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G.Hipotesis

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah

yang masih harus diuji kebenarannya melalui penelitian. (Sugiyono 2012).

Oleh karena itu, pada penelitian ini penulis dapat mengambil hipotesis

penelitian sebagai berikut :

H1 : Diduga Budaya organisasi secara parsial memiliki pengaruh positf  dan

signifikan terhadap Kinerja Karyawan pada PT.Sinar Galesong

Mandiri Makassar.

H2 : Diduga Kepuasan Kerja secara parsial memiliki pengaruh positif dan

signifikan terhadap Kinerja Karyawan pada PT. Sinar Galesong

Mandiri Makassar.
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BAB lll

METODE PENELITIAN

A. Jenis penelitian

Rancangan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini

menggunakan metode kuesioner, dimana penelitian ini mengambil sampel dari

satu populasi dan menggunakan kuesioner sebagai alat pengumpul data.

Adapun desain dari metode survei ini adalah deskriptif kuantitaif. Penelitian

kuantitatif dengan format  eskriptif bertujuan untuk menjelaskan meringkaskan

berbagai kondisi, sebagai situasi, atau berbagai variabel yang timbul di

masyarakat yang menjadi objek penelitian itu berdasarkan apa yang terjadi

(Bungi,2011).

Penelitian ini termasuk penelitian deskriptif kuantitatif karena merupakan

pengambangan konsep dan pengumpulan data untuk menguji tingkat Budaya

organisasi terhadap kepuasan kerja dan kinerja karyawan PT. Sinar galesong

Mandiri Makassar.

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian dan pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan pada PT.

Sinar galesong Mandiri Makassar dengan waktu pelaksanaan kurang lebih

2(dua) bulan.
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C. Jenis dan Sumber Data

1. Jenis Data

a. Data kualitatif, yaitu  data  yang  diperoleh  dari Karyawan Sinar

galesong baik   dalam   bentuk  informasi secara lisan maupun secara

tertulis.

b. Data kuantitatif, yaitu data yang diperoleh dari Karyawan Sinar

galesong yang diteliti dalam  bentuk angka-angka dan dapat digunakan

untuk pembahasan lebih lanjut.

2.Sumber Data

a. Data primer, yaitu    data   yang   diperoleh langsung dari Karyawan

Sinar galesong yang memerlukan pengelolaan lebih lanjut.

b. Data sekunder, yaitu data bersumber dari Karyawan Sinar galesong

yang terkait untuk melengkapi data/informasi.

D. Populasi dan Sampel

1. Populasi

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek dan subjek

yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh

peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2016)

.Berdasarkan pendapat ahli tersebut, Populasi dalam penelitian ini adalah

sebanyak 150 karyawan PT.Sinar Galesong Mandiri Makassar.

2. Sampel

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh

populasi tersebut (Sugiyono,2016). Adapun penentuan dalam sampel yang

digunakan dari populasi yang berjumlah 150 karyawan. Maka pemilihan
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sampel ditentukan dengan menggunakan metode sampel acak (random

sampling ) dengan penarikan sampel menggunakan rumus slovin yaitu:

𝒏 =
𝐍

𝟏 + 𝐍𝐞𝟐

Keterangan:

n: jumlah sampel

N: jumlah populasi

e: batas toleransi kesalahan (error tolerance)

dengan menerapkan rumus slovin maka diperoleh sampel sebagai berikut:

n =
N

1 + Ne2

n =
150

1 + 150 (0,1)2

n =
150

1 + 150 (0,01)

n =
150

1 + 1,5

n =
150
2,5

n = 60

Jadi jumlah sampel yang didapat berdasarkan perhitungan

menggunakan rumus slovin adalah 60 sampel.

E. Teknik Pengumpulan Data

Dalam suatu penelitian ilmiah, maka teknik pengumpulan data

dimaksudkan untuk memperoleh bahan-bahan yang relevan, akurat dan

terpercaya. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini adalah:

1. Observasi (Pengamatan)



35

Teknik pengumpulan data observasi dilakuan dengan peneliti

melakukan pengamatan secara langsung yang kemudian dikumpulkan

dalam bentuk catatan atau alat rekaman.

2. Kuesioner (Angket)

Kuesioner merupakan teknik pengumpulan data dengan cara

memberikan sederet pertanyaan yang berhubungan dengan penelitian

untuk dijawab oleh responden. Penelitian ini menggunakan angket yang

memiliki indeks skala likert. Menurut Sugiyono (2016) skala likert

digunakan untuk mengukur sikap, pendapat serta persepsi seseorang

tentang fenonena sosial. Dengan skala likert, maka variabel yang diukur

dijabarkan menjadi indikator variabel. Kemudian indikator tersebut

dijadikan sebagai tolak ukur untuk menyusun item-item instrumen yang

berupa pernyataan atau pertanyaan. Adapaun garadasi dari setiap

jawaban yang menggunakan skala likert yaitu sebagai berikut:

sangat setuju (SS) = 5

setuju (S) = 4

kurang setuju (KS) = 3

tidak setuju (TS) = 2

sangat tidak setuju (STS) = 1

3. Dokumentasi

Dikumentasi merupakan suatu data yang berbentuk tulisan,

gambar, atau sekumpulan lampiran yang berisi objek yang akan diteliti.

Data yang diperoleh akan diolah dan dijadikan bahan pendukung dan

pembuatan kesimpulan dalam penelitian.
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F. Defenisi Operasional Variabel

Variabel penelitian menurut Sugiyono (2017) adalah suatu atribut

atau sifat atau nilai dari orang, obyek, atau kegiatan mempunyai variasi

tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik

kesimpulannya. Penelitian ini terdiri dari 2 variabel bebas (independen)

yaitu Budaya organisasi dan Kepuasan kerja,varibel terikat (dependen)

yaitu Kinerja karyawan.

1. Budaya organisasi

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.

2. Kepuasan kerja

merupakan seperangkat perasaan karyawan tentang menyenangkan

atau tidaknya pekerjaan mereka. Kepuasan kerja merupakan respon

seseorang terhadap bermacam-macam lingkungan kerja yang

dihadapinya. Respon seseorang meliputi respon terhadap komunikasi

organisasi, supervisor, kompensasi, promosi, teman sekerja,

kebijaksanaan organisasi dan hubungan interpersonal dalam

organisasi.

3. Kinerja karyawan merupakan suatu hasil yang dicapai oleh pekerja

menurut standar atau kriteria yang ditetapkan oleh organisasi.

Pengelolaan untuk mencapai kinerja karyawan yang tinggi terutama

dimaksudkan untuk meningkatkan kinerja organisasi secara
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menyeluruh.

Tabel 3.1 Definisi Operasional Variabel
Variabel Defenisi Indikator
Budaya

Organisasi (X1)
Mendifinisikan budaya
organisasi adalah
sebuah keyakinan,
sikap, dan nilai yang
umumnya dimiliki, yang
timbul dalam organisasi,
dikemukakan dengan
lebih sederhana, budaya
adalah  cara  kita
melakukan sesuatu
disini. Dikuti dalam
jurnal Deni Sulistiawan,
Sukisno S. Riadi, Siti
Maria (2017)

a. Norma
b. Nilai Dominan
c. Aturan
d. Iklim Organisasi

Kepuasan Kerja
(X2)

Selanjutnya Indriyani
(2012:6) bependapat
bahwa kepuasan kerja
merupakan seperangkat
perasaan karyawan
tentang menyenangkan
atau tidaknya pekerjaan
mereka. Kepuasan kerja
merupakan respon
seseorang terhadap
bermacam-macam
lingkungan kerja yang
dihadapinya.

a. Upah  ( Gaji )
b. Promotion (Promosi

)
c. Supervisi

(pengawasan )
d. Keuntungan (Benefit )
e. Hadiah (Contingents

Rewards )
f. Operasi Prosedur

(Operating prosedurs
)

g. Rekan Kerja (Co-
workers )

h. Sifat Pekerjaan
(Nature of work )

i. Komunikasi
(Communication )

Kinerja
Karyawan(Y)

Menurut Kartiningsih
(2007:22) bahwa
mendefinisikan kinerja
karyawan adalah suatu
hasil yang dicapai oleh
pekerja dalam
melakukan
pekerjaannya sesuai
kriteria tertentu yang
berlaku untuk suatu
pekerjaan tertentu.
Kinerja perusahaan
merupakan indikator

a. Mutu
b. Kuantitas
c. Ketepatan Waktu
d. Efektivitas Peng

gunaan Sumber Daya
e. Mandiri
f. Berkomitmen



38

tingkatan prestasi yang
dapat dicapai dan
mencerminkan
keberhasilan manajer.

G. Metode Analisis Data

Untuk menguji instrumen yang digunakan dalam penelitian ini,

menggunakan uji instrumen sebagai berikut:

1. Uji Validitas

Uji validitas digunakan untuk mengukur sah atau valid tidaknya suatu

kuesioner. Suatu kueisoner dikatakan valid jika pertanyaan pada kuesioner

mampu untuk mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner

tersebut (Ghozali, 2016). Suatu instrumen bisa dikatakan valid apabila

mempunyai validitas tinggi yaitu korelasi r hitung > r tabel, dan sebaliknya

instrumen dianggap tidak valid apabila r hitung < r tabel. Pengujian

menggunakan uji dua sisi dengan taraf signifikansi 0,05. Kriteria pengujian

jika pearson correlation tiap pernyataan melebihi 0,1975(r tabel) dan

signifikansi dibawah 0,05 maka instrumen atau item item pertanyaan

berkorelasi signifikan terhadap skor total (dinyatakan valid). Jika nilai

pearson correlation dibawah 0,1975 (r tabel) dan nilai signifikansi diatas

0,05 maka instrumen atau item-item pertanyaan tidak berkorelasi signifikan

terhadap skor total dinyatakan tidak valid  (Sugiyono 2017).

2. Uji Reliabilitas

Reliabilitas adalah derajat ketepatan, ketelitian atau keakuratan yang

ditunjukkan oleh instrumen pengukuran. Menurut suatu kuesioner dikatakan

realible atau handal jika jawaban seseorang terhadap pernyataan adalah

konsisten atau stabil dari waktu ke waktu. Pengukuran reliabilitas dalam
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penelitian ini adalah dengan mengunakan cara one shot methode atau

pengukuran sekali saja.

Dalam mengukur reabilitas pertanyaan dari kuesioner penelitian,

maka penulis akan menganalisa dari r_hitung. Di mana jika pernyataan

memiliki tingkat signifikan kurang dari 0.05 maka dapat dikatakan reliabel,

juga sebaliknya jika melebihi 0,05 maka pertanyaan dikatakan tidak reliabel

(Yusup, F. 2018).

3.Analisis Regresi Linier Berganda

Selanjutnya Untuk mengetahui hubungan dan pengaruh antara

budaya organisasi dan kepuasan kerja terhadap kinerja karyawan

digunakan teknik analisis regresi linier berganda. Analisis Linier Berganda

digunakan untuk meramalkan bagaimana keadaan (naik turunnya)

variabel dependen, bila dua atau lebih variabel independen sebagai faktor

prediktor dimanipulasi (dinaik turunkan nilainya). Analisis ini

menggunakan rumus persamaan seperti yang dikutip dalam Sugiyono

(2012) yaitu :

Y = a + b1 x1 + b2 x2 + e

Y = Subyek dalam variabel dependen yaitu kinerja

karyawan  a  = Variabel Y bila X = 0 (konstan)

b  = Angka arah atau koefisien regresi, yang menunjukkan angka

peningkatan ataupun penurunan variabel independen. Bila b (+)

maka naik, dan bila (-) maka terjadi penurunan.

X1=Budayaorganisasi

X2 = Kepuasan Kerja

e    = Nilai residual
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Dalam analisis ini, digunakan uji regresi linier secara bertahap.

Tahap yang pertaman adalah melakukan analisis faktor terhadap

indikator yang terpilih menjadi bentuk faktor skor. Tahap kedua

melakukan estimasi dari faktor skor yang diperoleh dengan analisis

regresi linier dengan menggunakan bantuan SPSS. Hasil keluarannya

berupa uji F dan tingkat signifikansi yang terdapat pada tabel ANOVA.

Sedangkan uji t dan tingkat signifikansi terdapat pada tabel coefficient

dipergunakan untuk membentuk signifikansi pengaruh masing-masing

konstruk.

Besaran koefisien determinasi (R²) menunjukkan presentase

variabilitas observasi dari variabel dependen yang dijelaskn oleh variabel

independennya. R² berkisar pada angka 0 sampai 1. Semakin kecil R²

yang diperoleh maka semakin lemah hubungan kedua variabel.
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BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Objek Penelitian

Pada sub bab ini akan membahas mengenai profil singkat perusahaan,

yang meliputi sejarah singkat, visi misi, struktur organisasi dan job description.

1. Nama dan Sejarah Singkat Perusahaan/Lembaga

PT Sinar Galesong Mandiri (SGM) Makassar adalah salah satu

perusahaan swasta yang bergerak di bidang penjualan sepeda motor. PT Sinar

Galesong Mandiri berdiri sejak tahun 1975 dengan nama awal PT Sinar

Galesong. Lalu pada tahun 1990, PT Sinar Galesong berubah nama menjadi

PT Sinar Galesong Pratama. Kemudian 1 April Sinar Galesong Pratama

menjadi holding company.

Sejak pendiriannya, status PT Sinar Galesong Mandiri merupakan main

dealer sepeda motor Suzuki dengan wilayah pemasaran yang meliputi 4

provinsi yaitu Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara,

Sulawesi Utara dan Gorontalo. Pada awalnya, PT Sinar Galesong Mandiri

berlokasi di Jl. Sulawesi No. 84-86 Makassar dan pada tahun 1996 kantor

tersebut telah resmi menjadi kantor cabang dan pada tahun itu pula PT Sinar

Galesong Mandiri Makassar menempati kantor barunya di Jl. A.P Pettarani No.

55 Makassar.

PT Sinar Galesong Mandiri memiliki tiga unit usaha yaitu penjualan unit

sepeda motor, perawatan berkala, dan penyediaan suku cadang yang dikelola

tenaga-tenaga ahli yang berpengalaman di bidangnya masing-masing.

Sepeda motor yang dijual oleh PT Sinar Galesong Mandiri didatangkan dari

wakil produsen di Jakarta yang merupakan anak perusahaan Suzuki di Jepang
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dari PT Suzuki Indomobil Sales dipilih sebagai pihak pabrikan dan

pendistribusian sepeda motor untuk seluruh wilayah Indonesia.

PT Sinar Galesong Mandiri pernah meraih beberapa penghargaan

yaitu penghargaan Best Seller, Best Main Dealer, The Best Mekanik (3 kali),

The Best Motivator, The Best Volume dan The Best Participant.

Mengikuti perkembangan yang kian pesat, maka PT Sinar Galesong

Mandiri melebarkan sayapnya untuk melakukan ekspansi dengan membuka

beberapa cabang untuk wilayah Makassar dan wilayah luar Makassar, antara

lain:

a. Kantor cabang SGM Pettarani (pusat), Jl. A.P Pettarani No. 55 Makassar

b. Kantor cabang SGM Sulawesi, Jl. Sulawesi No. 23 Makassar

c. Kantor cabang SGM Yosda, Jl. Yos Sudarso No. 34 Makassar

d. Kantor cabang SGM Hertasning, Jl. Hertasning Baru No. 27 Makassar

e. Kantor cabang SGM Urip (Unit & Kantor Pusat Sperapart),

Jl. Urip Sumoharjo No. 240 Makassar

f. Kantor cabang SGM Gowa, Jl. Sultan Hasanuddin No. 16

g. Kantor cabang SGM Palopo (wilayah), Jl. Djemma No. 130

h. Kantor cabang SGM Toraja, Jl. Trans Makale Rantepao

i. Kantor cabang SGM Mamuju, Jl. Urip Sumoharjo

j. Kantor cabang SGM Kendari (wilayah), Jl. Dr. Sam Ratulangi No. 187-189

k. Kantor cabang SGM Unaha, Jl. Jend. Sudirman Ambekaeri

l. Kantor cabang SGM Ranomeeto, Jl. Poros Bandara RT.01 RW.01 Desa

Langgae Ranomeeto

m. Kantor cabang SGM Talise (wilayah), Jl. Yos Sudarso No. 2 Talise Palu

n. Kantor cabang SGM Tatura, Jl. Basuki Rahmat No. 1
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o. Kantor cabang SGM Toli-Toli, Jl. Semarang Panggeras

p. Kantor cabang SGM Sigi Biromaru, Jl. Karanja Lembah

q. Kantor cabang SGM Ampan, Jl. Sultan Hasanuddin

r. Kantor cabang SGM Malalayang (wilayah), Jl. W. Mongisidi No.85

s. Kantor cabang SGM Kairagi, Jl. Yos Sudarso No. 146

t. Kantor cabang SGM Bitung, Jl. Yos Sudarso No. 1

u. Kantor cabang SGM Karombasang, Jl. Sam Ratulangi No. 49

v. Kantor cabang SGM Kotamubagu, Jl. Adampe Dolot

w. Kantor cabang SGM Tumohon

x. Kantor cabang SGM Gorontalo (wilayah), Jl. Raja Eyato No. 14A

y. Kantor cabang SGM Limboto, Jl. Jend. Sudirman

2. Visi dan Misi Organisasi

a. Visi

Menjadi perusahaan yang terpercaya, pioner dalam berbagai bidang

usaha.

b. Misi

Mengembangkan inovsai, kreativitas dan potensi dasar manusia yang

kompetitif dan berkualitas, melaksanakan tangggung jawab sosial dan

memberikan profitabilitas/ hasil investai kepadapara pemegang saham

serta nilai tambah untuk semua stake holder perusahaan bangsa dan

negara.
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3. Struktur Organisasi PT. Sinar Galesong Mandiri Makassar

Gambar 4.1

Susunan Struktur Organisasi PT. Sinar Galesong Mandiri Makassar

4. Pembagian Tugas dan Tanggung Jawab

Berikut ini adalah pembagian tugas dan tanggung jawab PT. Sinar

Galesong Mandiri Makassar:

a. Board of Commissioner

1) Melakukan pengawasan atas jalannya usaha dan memberikan nasihat

kepada Direktur.

2) Dalam melakukan tugas Dewan Direksi berdasarkan pada kepentingan

perusahaan dan sesuai dengan maksud dan tujuan perusahaan.
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3) Kewenangan khusus Dewan Komisaris bahwa Dewan Komisaris dapat

diamanatkan dalam anggaran dasar untuk melaksanakan tugas-tugas

tertentu Direktur.

4) Membuat risalah rapat Dewan Komisaris dan menyimpan salinan rapat.

5) Melaporkan kepada perusahaan kepada pemilikan saham dan saham-

saham lainnya.

6) Memberikan laporan tentang tugas-tugas pengawasan yang telah

dilakukan.

b. Internal Audit

1) Menyusun dan melaksanakan rencana audit internal tahunan.

2) Menguji dan mengevaluasi pelaksanaan pengendalian internal dan

sistem manajemen risiko sesuai dengan kebijakan perseroan.

3) Melakukan pemeriksaan dan penilaian atas efisiensi dan efektivitas di

bidang keuangan, akuntansi, operasional, sumber daya manusia,

pemasaran teknologi informasi dan kegiatan lainnya.

4) Memberikan saran perbaikan dan informasi yang objektif tentang

kegiatan yang diperiksa pada semua tingkat manajemen.

5) Membuat laporan hasil audit dan menyampaikan laporan tersebut

kepada Direktur utama dan Komite Audit.

6) Memantau, menganalisa dan melaporkan pelaksanaan tindak lanjut

perbaikan yang telah disarankan.

c. Board Of Directurs

1) Memimpin perusahaan dengan menerbitkan kebijakan-kebijakan

perusahaan.
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2) Memilih, menetapkan, mengawasi tugas-tugas dari karyawan dan

Kepala bagian (Manajer).

3) Menyetujui anggaran perusahaan.

4) Menyampaikan laporan kepada pemegang saham atas kinerja

perusahaan.

5) Mengurus dan mengelola perusahaan untuk kepentingan perusahaan

yang sesuai dengan maksud dan tujuan perusahaan.

d. Secretary

1) Memfilter informasi dan sebagai sumber informasi bagi pimpinan dan

menjalankan tugas, fungsi dan tanggung jawabnya.

2) Mengatur aktivitas perusahaan, mulai dari administrasi hingga human

Relations (HR).

3) Menjadi perantara pihak-pihak yang ingin berhubungan dengan

pimpinan.

4) Menjadi mediator pimpinan dengan bawahan.

5) Memberikan ide-ide sebagai alternative pemikiran pimpinan.

6) Pemegang rahasia penting pimpinan yang berkaitan dengan

perusahaan.

e. HR-GA Manajer

1) Bertanggung jawab dalam pengelolaan dan pengembangan sumber

daya manusia.

2) Mendukung seluruh kegiatan operasional produksi dan kantor dengan

melakukan proses pengadaan seluruh peralatan dan bahan baku.

3) Melaksanakan seleksi, promosi, transfering, demosi terhadap

karyawan yang dianggap perlu.
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4) Mengimput data karyawan ke system agar semua terdata dengan

baik.

5) Mendukung sarana atau fasilitas peninjang lain.

6) Merekomendasikan kandidat berdasarkan hasil tes dan interview

awal, serta mengatur jadwal interview lanjutan.

f. Finance Manager

1) Bekerja sama dengan manajer lainnya untuk merencanakan serta

meramalkan beberapa aspek dalam perusahaan termasuk

perencanaan umum keuangan perusahaan.

2) Menjalankan dan mengoperasikan roda kehidupan perusahaan

seefisien dan seefektif mungkin dengan menjalin kerja sama dengan

manajer lainnya.

3) Mengambil keputusan penting dalam investasi dan berbagai

pembiayaan serta semua hal yang terkait dengan keputusan tersebut.

4) Menghubungkan perusahaan dengan pasar keuangan, dimana

perusahaan dapat memperoleh dana dan surat berharga perusahaan

dapat diperdagangkan.

g. Accounting Manager

Accounting manager memiliki tugas untuk mengkalkulasi,

menangani, mencatat, bahkan menganalisa dan membuat strategi

perpajakan sehubungan dengan kejadian-kejadian ekonomi (transaksi)

perusahaan.

h. Information & Technologi Manager

1) Mengelola teknologi informasi dan system computer.

2) Memberikan solusi teknologi informasi.
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3) Pengawasan dan perawatan teknologi informasi.

i. Sales Manager

1) Membuat target penjualan dan target pencapaian

2) Membuat rencana aktivitas bulanan dan tahunan untuk mencapai

target penjualan.

3) Mengarahkan dan menggerakkan masing-masing team supervisor

sesuai rencana aktivitas.

4) Setiap hari memonitor aktivitas masing-masing team supervisor

terhadap target penjualan dan tindakan perbaikan dan

pengembangan personal supervisor dan wiraniaga.

j. Marketing manager

1) Melakukan perencanaan strategi pemasaran dengan memperhatikan

tren pasar dan sumber daya perusahaan.

2) Melakukan perencanaan analisis peluang besar.

3) Melakukan perencanaan arah kebijakan pemasaran.

4) Melakukan identifikasi dan meramalkan peluang pasar.

k. Service manager

1) Membuat sales service forecast.

2) Membuat target penjualan dan target kunjungan costumer.

3) Membuat pengembangan tim.

4) Membuat ide-ide baru inovatif untuk service.

5) Menjaga kebersihan lokasi dan memastikan SDM tertib.

6) Bertanggung jawab pada cabang yang dipimpin.
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l. Spare part manager

1) Memimpin kegiatan pengelolaan, persediaan sparepart di gudang.

2) Mengkoordinasi tugas kepada para staf gudang.

3) Melakukan monitoring.

B. Hasil Penelitian

1. Analisis Deskriptif Responden

Merupakan uraian atau penjelasan dari hasil pengumpulan data

primer berupa kuesioner yang telah diisi oleh responden penelitian. Jumlah

sampel dalampenelitian ini sebanyak 60 orang.

a. Responden berdasarkan jenis kelamin

Berikut ini adalah karakteristik responden menurut jenis kelamin pada

penelitian yang berjumlah 60 responden yang didistribusikan pada Tabel 4.1

berikut :

Tabel 4.1 Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

Jenis Kelamin Jumlah (orang) Persentase (%)

Laki-laki 34 56,7%

Perempuan 26 43,3%

Jumlah 60 100 %

(Sumber : Lampiran 3 Analisis Deskriptif Responden )

Berdasarkan 4.1 dapat dilihat karakteristik responden berdasarkan

jenis kelamin laki-laki adalah 34 (56,7%) dan responden yang berjenis

kelamin perempuan 26 (43,3%). Dari data di atas dapat kita lihat karyawan

laki-laki lebih banyak daripada perempuan karena dalam pekerjaan sehari-

hari karyawan dituntut mobilitas yang tinggi dan sebagian terjun langsung ke
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lapangan, sedangkan karyawan perempuan biasanya ditugaskan di kantor

ataupun mengurus bagian administratif, teller, maupun customer service.

b. Respoden Menurut Usia

Berikut ini adalah karakteristik responden berdasarkan usia dengan

rentan usia 25-40 tahun yang berjumlah 60 responden yang didistibusikan

pada Tabel 4.2.

Tabel 4.2 Karakteristik Responden Menurut Usia
Usia (Tahun) Jumlah (Orang) Persentase (%)

≤ 25 19 31

26-30 31 51,7

31-35 10 16,7

36-40 0 0

Jumlah 60 100

(Sumber : Lampiran 3 Analisis Deskriptif Responden )

Berdasarkan 4.2 dapat dilihat bahwa karakteristik responden

berdasarkan usia, yakni responden yang berusia≤25 adalah 31%,

responden yang berusia antara 26-30 ada 5 1,7%, responden yang

berusia antara 31-35 berjumlah 16,7%, responden yang berusia antara

36-40 adalah 0%. Usia tentunya juga berpengaruh terhadap kinerja yang

dihasilkan oleh karyawan. Dalam hal ini perusahan menilai bahwa jumlah

usia produktif karyawan merupakan faktor penting agar kinerja

perusahaan dapat dipertahankan ataupun ditingkatkan.

c. Pendidikan Responden

Berikut ini karakteristik responden berdasarkan pendidikan yang

terdiri dari lulusan SMA,S1, S2, S3,yang didistibusikan pada Tabel 4.3.
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Tabel 4.3 Karakteristik Responden Berdasarkan Pendidikan
Tingkat Pendidikan Jumlah (Orang) Persentase (%)

SMA 9 15

Diploma 18 30

Sarjana (S1) 30 50

Magister (S2) 1 1,7

Doktor (S3) 2 3,3

Jumlah 60 100

(Sumber : Lampiran 3 Analisis Deskriptif Responden )

Berdasarkan Tabel 4.3 dapat dilihat bahwa karakteristik responden

berdasarkan tingkat pendidikan SMA sebanyak 9 responden (15%).

Diploma sebanyak 18 responden (30%). Sarjana sebanyak 30 responden

(50%). Magister sebanyak 1 responden (1,7%) Dan Doktor sebanyak 2

responden (3,3%). Untuk saat ini PT. Sinar Galesong Mandiri Makassar

memiliki karyawan yang tingkat pendidikannya mayoritas sarjana, hal ini

tentunya sangat berpengaruh terhadap kinerja yang dihasilkan karena

kemampuan atau skill yang dimiliki oleh karyawan dengan tingkat

pendidikan yang lebih tinggi.

2. Analisis Deskriptif Variabel

Analisis deskriptif variabel bertujuan untuk memberikan gambaran

tentang jawaban responden atas pernyataan masing-masing variabel

dalam penelitian ini. Pernyataan yang diberikan kepada 62 orang

karyawan PT. Sinar Galesong Mandiri Makassar berjumlah 24 butir dimana

pembagian pernyataan tentang variabel budaya organisasi (X1) sebanyak

8 butir, Kepuasan Kerja (X2) sebanyak 8 butir dan pernyataan tentang



52

variabel Kinerja Karyawan (Y) sebanyak 8 butir dengan tanggapan

responden untuk ke-24 pernyataan sebagai berikut:

STS = Sangat Tidak Setuju (1)

TS = Tidak Setuju (2)

KS = Kurang Setuju (3)

S = Setuju (4)

SS = Sangat Setuju (5)

3. Variabel Budaya Organisasi

Hasil distribusi tanggapan responden terhadap kuesioner

mengenai budaya organisasi dapat dilihat pada Tabel 4.4 berikut.

Tabel 4.4
Distribusi Tanggapan Responden Mengenai Budaya Organisasi

Tanggapan

Responden

Sangat

Tidak

Setuju

Tidak

Setuju

Kurang

Setuju

Setuju Sangat

Setuju

Item No. f % F % f % F % f %

1 0 0 2 3,3 4 6,6 19 31,7 35 58,3

2 0 0 1 1,7 8 13,4 30 50 21 35

3 0 0 1 1,7 10 16,7 29 45 21 35

4 0 0 0 0 5 8,4 18 30 25 41,7

5 0 0 1 1,6 10 16,7 19 31,7 30 50

6 0 0 0 0 14 23,3 16 26,7 30 50

7 0 0 2 3,4 8 10 19 35 31 51,7

8 0 0 1 1,7 1 1,7 18 30 33 55
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(Sumber: Lampiran 1 Tanggapan Kuesioner Penelitian )

Dari tabel 4.4 dapat dilihat bahwa :

a. Berdasarkan pernyataan pertama (Adanya aturan dapat meningkatkan

kualitas kerja karyawan), diketahui bahwa responden paling banyak

menyatakan sangat setuju sebanyak 58,3% dan menyatakan setuju

sebanyak 37,1%. Hal ini menggambarkan bahwa pada umumnya

karyawan bersedia merubah kebiasaan buruk ke kebiasaan yang lebih

baik kedepanya.

b. Berdasarkan pernyataan kedua (Toleransi Karyawan), diketahui

bahwa responden paling banyak menyatakan setuju sebanyak 50%

dan menyatakan sangat setuju sebanyak 35%. Hal ini menggambarkan

bahwa pada umumnya karyawan saling menghargai pebedaan

masing-masing

c. Berdasarkan pernyataan ketiga (Saya nyaman dengan peraturan yang

ditetapkan di perusahaan ini), diketahui bahwa responden paling

banyak menyatakan setuju yaitu sebanyak 45% dan yang menyatakan

sangat setuju sebanyak 35%. Hal ini menggambarkan bahwa pada

umumnya karyawan meningkatkan kualitas disebabkan oleh peraturan

d. Berdasarkan pernyataan keempat (Perusahaan saya menjunjung

tinggi nilai-nilai guna mencapai kinerja yang baik) diketahui bahwa

responden paling banyak menyatakan sangat setuju yaitu sebanyak

41,7% dan yang menyatakan setuju sebanyak 30%. Hal ini

menggambarkan bahwa pada umumnya menjunjung tinggi nilai-nilai

guna mencapai kinerja yang baik
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e. Berdasarkan pernyataan kelima (Dalam menjalankan tugas, saya

ditekan dengan banyak aturan), diketahui bahwa responden paling

banyak menyatakan sangat setuju yaitu sebanyak 50% dan yang

menyatakan setuju sebanyak 31,7%, sisanya menyatakan kurang

setuju dan tidak setuju. Hal ini menggambarkan bahwa pada

umumnya karyawan harus diberi aturan untuk berubah tidak menunda

pekerjaannya.

f. Berdasarkan pernyataan keenam (Saya bertanggung jawab dengan

pekerjaan yang diberikan), diketahui bahwa responden paling banyak

menyatakan sangat setuju yaitu sebanyak 50% dan yang

menyatakan setuju sebanyak 31,7%. Hal ini menggambarkan bahwa

pada umumnya karyawan yang bertanggung jawab akan membawa

pengaruh yang baik bagi perusahaan

g. Berdasarkan pernyataan ketujuh ((Hubungan antar rekan kerja di

perusahaan saya terjalin dengan baik), diketahui bahwa responden

paling banyak menyatakan sangat setuju yaitu sebanyak 51,7% dan

yang menyatakan setuju sebanyak 35%. Hal ini menggambarkan

bahwa umumnya karyawan  memerlukan rutinitas luar yang  berguna

untuk keakraban para karyawan.

h. Berdasarkan pernyataan kedelapan (Tingkat ketanggapan perusahaan

dalam menangani keluhan kebutuhan karyawan semakin membaik),

diketahui bahwa responden paling banyak menyatakan sangat setuju

yaitu sebanyak 55% dan yang menyatakansetuju sebanyak 33,9%,

sisanya 30% menyatakan kurang setuju. Hal ini menggambarkan

bahwa umumnya karyawan membutuhkan Hubungan yang erat antar
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rekan kerja .

4. Variabel Kepuasan Kerja

Hasil distribusi tanggapan responden terhadap kuesioner

mengenai variabel kepuasan kerja dapat dilihat pada Tabel 4.5 berikut.

Tabel 4.5
Distribusi Tanggapan Responden Mengenai Kepuasan Kerja

Tanggapan

Responden

Sangat

Tidak

Setuju

Tidak

Setuju

Kurang

Setuju
Setuju

Sangat

Setuju

Item No. F % F % f % F % f %

1 0 0 0 0 1 1,7 34 56,7 25 41,7

2 0 0 0 0 0 0 43 71,7 17 28,3

3 0 0 0 0 2 3,4 43 71,7 15 25

4 0 0 0 0 0 0 35 58,3 25 41,7

5 0 0 0 0 2 3,4 30 50 20 33,3

6 0 0 0 0 3 5 38 63,3 19 31,7

7 0 0 0 0 0 0 46 76,7 14 23,3

8 0 0 0 0 0 0 38 63,3 20 33,3

(Sumber: Lampiran 1 Tanggapan Kuesioner Penelitian )

Berdasarkan Tabel 4.5 dapat dilihat bahwa:

a. Berdasarkan pernyataan pertama (Saya merasa nyaman dengan

pengawasan  pimpinan perusahaan), diketahui bahwa responden

paling banyak menyatakan setuju yaitu sebanyak 56,7% dan

responden yang menyatakan sangat setuju sebanyak 41,7%. Hal ini

menggambarkan bahwa karyawan butuh seorang pemimpin yang

perhatian akan karyawanya
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b. Berdasarkan pernyataan kedua (Adanya kesempatan promosi jabatan

dari Perusahaan dapat menambah semangat kerja), diketahui bahwa

responden paling banyak menyatakan setuju yaitu sebanyak 71,7%

dan yang menyatakan sangat setuju sebanyak 28,3%. Hal ini

menggambarkan bahwa karyawan memiliki rasa nyaman dengan

pekerjaan saat Ini.

c. Berdasarkan pernyataan ketiga (Saya puas dengan keuntungan yang

di dapatkan selama kerja di perusahaan ini), diketahui bahwa

responden paling banyak menyatakan setuju sebanyak 71,7% dan

yang menyatakan sangat setuju sebanyak 25%. Hal ini

menggambarkan bahwa karyawan merasa puas dengan gaji atau upah

yang diberikan oleh perusahaan.

d. Berdasarkan pernyataan keempat (Pimpinan memberikan dukungan

pada karyawan), diketahui bahwa responden paling banyak

menyatakan setuju sebanyak 58,3% dan yang menyatakan sangat

setuju sebanyak 41,7%. Hal ini menggambarkan bahwa pimpinan

memberikan dukungan kepada karyawan .

e. Berdasarkan pernyataan kelima (Hubungan atasan dengan karyawan

sangat baik), diketahui bahwa responden paling banyak menyatakan

setuju sebanyak 50% dan yang menyatakan sangat setuju sebanyak

33,3%. Hal ini menggambarkan bahwa Hubungan pimpinan dan

karyawan harus terjalin dengan baik,demi mendaptkan kinerja yang

baik.

f. Berdasarkan pernyataan keenam (Saya mendapat kesempatan untuk

meraih jenjang yang lebih tinggi), diketahui bahwa responden paling
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banyak menyatakan setujusebanyak 643,3% dan yang menyatakan

sangat setuju sebanyak 31,7%. Hal ini menggambarkan bahwa

karyawan diberikan kesempatan untuk meraih jenjang yang lebih

tinggi.

g. Berdasarkan pernyataan ketujuh (Saya merasa nyaman bekerja

karena atasan memperhatikan kondisi bawahannya), diketahui bahwa

responden paling banyak menyatakan setuju yaitu sebanyak 76,7%

dan responden yang menyatakan sangat setuju sebanyak 23,3%. Hal

ini menggambarkan bahwa karyawan suka dengan atasan yang

perhatian akan kebutuhan setiap karyawanya

h. Berdasarkan pernyataan kedelapan (Upah yang saya peroleh dapat

membuat semangat kerja meningkat), diketahui bahwa responden

paling banyak menyatakan setuju sebanyak 63,3% dan responden

yang menyatakan sangat setuju sebanyak 33,3%. Hal ini

menggambarkan bahwa upah yang diterima karyawan sudah

menguntungkan

5. Variabel Kinerja Karyawan

Hasil distribusi tanggapan responden terhadap kuesioner

mengenaivariabel kinerja karyawan dapat dilihat pada Tabel 4.6 berikut.

Tabel 4.6
Distribusi Tanggapan Responden Mengenai Kinerja Karyawan

Tanggapan

Responden

Sangat

Tidak

Setuju

Tidak

Setuju

Kurang

Setuju

Setuju Sangat

Setuju

Item No. F % F % F % F % F %
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1 0 0 0 0 0 0 4 66,7 20 33,3

2 0 0 0 0 0 0 38 63,3 22 36,7

3 0 0 0 0 0 0 38 63,3 22 36,7

4 0 0 0 0 0 0 42 70 18 30

5 0 0 0 0 0 0 43 71,7 17 28,3

6 0 0 0 0 0 0 34 56,7 26 43,3

7 0 0 0 0 0 0 33 55 27 45

8 0 0 0 0 0 0 34 56,7 26 43,3

(Sumber: Lampiran 1 Tanggapan Kuesioner Penelitian )

Berdasarkan Tabel 4.6 dapat dilihat bahwa:

a. Berdasarkan pernyataan pertama (Saya mampu menyelesaikan

semua pekerjaan dengan baik), diketahui bahwa responden paling

banyak menyatakan setuju sebanyak 66,7% dan responden yang

menyatakan sangat setuju sebanyak 33,3%. Hal ini menggambarkan

bahwa karyawan memiliki kualitast kinerja yang baik

b. Berdasarkan pernyataan kedua (Tanpa Rekan kerja saya bisa bekerja

dengan baik), diketahui bahwa responden paling banyak menyatakan

setuju sebanyak 63,3%dan responden yang menyatakan sangat setuju

sebanyak 36,7%. Hal ini menggambarkan bahwa karyawan memiliki

kemandirian dalam bekerja

c. Berdasarkan pernyataan ketiga (Saya mencari cara lain ketika

mengalami kesulitan dalam menyelesaikan pekerjaan ), diketahui

bahwa responden paling banyak menyatakan setuju yaitu sebanyak

63,3% dan responden yang menyatakan sangat setuju sebanyak

36,7%. Hal ini menggambarkan bahwa karyawan memiliki sifat
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tanggung jawab dalam bekerja

d. Berdasarkan pernyataan keempat (Keterlambatan karyawan dapat

mempengaruhi kinerja,sehingga perlu adanya Sanksi), diketahui

bahwa responden paling banyak menyatakan setuju sebanyak 70%

dan responden yang menyatakan sangat setuju sebanyak 30%. Hal ini

menggambarkan bahwa karyawan perlu aturan dalam hal kedisiplinan

e. Berdasarkan pernyataan kelima (Saya bisa bertanggung jawab dengan

pekerjaan yang saya kerjakan) diketahui bahwa responden paling

banyak menyatakan setuju yaitu sebanyak 71,7% dan yang

menyatakan sangat setuju sebanyak 28,3%. Hal inimenggambarkan

bahwa karyawan mampu menjaga amanah yang diberikan

f. Berdasarkan pernyataan keenam (Dapat menyelesaikan pekerjannya

dengan teliti dan tepat waktu sesuai yang diharapkan), diketahui bahwa

responden paling banyak menyatakan setuju yaitusebanyak 56,7%

dan responden yang menyatakan sangat setuju sebanyak 28,3%. Hal

ini menggambarkan bahwa karyawan mampu menyelesaikan

pekerjaan tepat waktu  dan sesuai yang diharapkan.

g. Berdasarkan pernyataan ketujuh (Tugas yang menjadi pekerjaan saya

sesuai dengan keahlian saya), diketahui bahwa responden paling

banyakmenyatakan setuju yaitu sebanyak 55% dan yang menyatakan

sangat setuju sebanyak 45%. Hal ini menggambarkan bahwa setiap

karyawan memiliki keahlian di bidang masing-masing.

h. Berdasarkan pernyataan kedelapan (Memiliki kreatifitas untuk

menyelesaikan pekerjaan agar mencapai hasil yang lebih baik),

diketahui bahwa responden paling banyak menyatakan setuju yaitu
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sebanyak 56,7% dan responden yang menyatakan sangat setuju

sebanyak 43,3%. Hal ini menggambarkan bahwa setiap karyawan

memiliki kreatifitas yang baik untuk menyelesaikan pekerjaannya .

6. Analisis Data

a. Uji validitas

Pengujian validitas dilakukan terlebih dahulu denganmemberikan

kuesioner kepada 30  orang responden yang  diambil dari sampel

karyawan PT. Sinar Galesong Mandiri Makassar. Pengujian validitas

menggunakan bantuan program SPSS

Tabel 4.7

Uji Validitas Variabel Budaya Organisasi (X1)
Pernyataan Rhitung Rtabel Keterangan

X1-1 0,475 0,361 Valid

X1-2 0,470 0,361 Valid

X1-3 0,669 0,361 Valid

X1-4 0,375 0,361 Valid

X1-5 0,478 0,361 Valid

X1-6 0,388 0,361 Valid

X1-7 0,514 0,361 Valid

X1-8 0,526 0,361 Valid

(Sumber : Lampiran 2 Uji Validitas )

Berdasarkan Tabel 4.7 diperoleh bahwa nilai rhitung lebih besar dari

nilai rtabel sebesar 0,361. Dari hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa

seluruh instrument pernyataan kuesioner dari variabel budaya organisasi

adalah valid.
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Tabel 4.8

Uji Validitas Variabel Kepuasan Kerja (X2)
Pernyataan Rhitung rtabel Keterangan

X2-1 0,442 0,361 Valid

X2-2 0,456 0,361 Valid

X2-3 0,496 0,361 Valid

X2-4 0,383 0,361 Valid

X2-5 0,433 0,361 Valid

X2-6 0,408 0,361 Valid

X2-7 0,566 0,361 Valid

X2-8 0,422 0,361 Valid

(Sumber : Lampiran 2 Uji Validitas )

Berdasarkan Tabel 4.8 diperoleh bahwa nilai rhitung lebih besar

daripada nilai thitung yang sebesar 0,361. Dari hasil tersebut dapat

disimpulkan bahwa seluruh instrument pernyataan kuesioner tentang

kepuasan kerja adalah valid.

Tabel 4.9
Uji Validitas Variabel Kinerja Karyawan (Y)

Pernyataan Rhitung rtabel Keterangan

Y-1 0,559 0,361 Valid

Y-2 0,561 0,361 Valid

Y-3 0,438 0,361 Valid

Y-4 0,504 0,361 Valid

Y-5 0,445 0,361 Valid
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Y-6 0,451 0,361 Valid

Y-7 0,590 0,361 Valid

Y-8 0,372 0,361 Valid

(Sumber : Lampiran 2 Uji Validitas )

Berdasarkan Tabel 4.9 diperoleh bahwa nilai rhitung lebih besar dari

nilai thitung yaitu sebessar 0,361. Dari hasil tersebut dapat disimpulkan

bahwa seluruh instrument pernyataan kuesioner tentang kinerja karyawan

adalah valid.

b. Uji realibilitas

Pengujian reliabilitas dalam penelitian ini adalah dengan melihat

nilai pada kolom Cronbach’s Alpha> 0,60. Hasil pengujian reliabilitas untuk

masing- masing variabel terlihat pada Tabel 4.10 berikut.

Tabel 4.10
Hasil Pengujian Reliabilitas

Variabel Penelitian Cronbach’s Alpha Keterangan

Budaya Organisasi 0,801 Reliabel

Kepuasan Kerja 0,763 Reliabel

Kinerja Karyawan 0,806 Reliabel

(Sumber: Lampiran 2 Uji Realibilitas )

Berdasarkan pada Tabel 4.10 hasil reliabilitas menunjukkan nilai

Cronbach’s Alpha lebih besar dari 0,60. Sehingga dapat disimpulkan

bahwa semua variabel adalah reliabel yang berarti bahwa kuesioner yang

digunakan dalam penelitian ini merupakan kuesioner yang valid.
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c. Analisis Regresi Linier Berganda

Analisis regresi linier yang digunakan dalam penelitian ini adalah

analisis regresi linier berganda karena jumlah variabel yang diteliti lebih

dari satu. Analisis regresi linier berganda digunakan untuk mengetahui

pengaruh antaravariabel independen terhadap variabel dependen. Analisis

linear berganda dapat dilihat pada Tabel 4.9 berikut.

Variable Independen Variable
Dependen

Hasil Regresi
B Beta t Sig Keterangan

Budaya Organisasi Kinerja
Karyawan 0.455 0.706 2.973 0,004 Positif dan

signifikan

Kepuasan Kerja Kinerja
Karyawan 0.349 0.097 2.061 0,044 Positif dan

signifikan
R= 0.663

R Square= 0.439
F= 26.767 Sig = 0,000
Persamaan Regresi Y = 6,642 + 0,454X1 + 0,348 X2

(Sumber: Lampiran 2 Analisis Regresi Linier Berganda)

Persamaan regresi linier berganda dapat diuraikan sebagai berikut:

Y = a + b1 X1 + b2X2 + e

Persamaan regresi yang dapat dituliskan dari hasil tabel di atas

dalam bentuk persamaan regresi adalah sebagai berikut:

Y = 6,642 + 0,454X1 + 0,348 X2

1. Konstanta (a) = 6,642 menunjukkan harga konstan, dimana jika nilai

seluruh variabel bebas bernilai nol, maka kinerja karyawan yaitu

sebesar 6,642.

2. Koefisien regresi budaya organisasi (X1) sebesar 0,454. Artinya jika

budaya organisasi ditingkatkan 1 satuan, maka kinerja karyawan juga

akanmeningkat sebesar 0,454.

3. Koefisien regresi kepuasan kerja (X2) sebesar 0,348. Artinya jika

kepuasan kerja ditingkatkan 1 satuan, maka kinerja karyawan juga
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akan meningkat sebesar 0,348.Interpretasi:

a. Konstanta (a) = 6,642 artinya bahwa jika variabel Budaya

Organisasi dan Kepuasan Kerja = 0, maka Kinerja Karyawan tetap

sebesar 6,642.

b. Koefisien X1 (Budaya Organisasi) = 0,454 artinya variabel Budaya

Organisasi berpengaruh positif terhadap Kinerja Karyawan pada

PT. Sinar Galesong Mandiri Makassar, atau dengan kata lain jika

Budaya Organisasi ditingkatkan, maka KInerja Karyawan akan

meningkat.

c. Koefisien X2 (Kepuasan Kerja) = 0,348 artinya variabel Kepuasan

Kerja berpengaruh positif terhadap Kinerja Karyawan PT. Sinar

Galesong Mandiri Makassar. Atau dengan kata lain jika

Kepuasan kerja ditingkatkan maka Kinerja Karyawan akan

meningkat.

d. Pengujian Hipotesis

1. Uji Signifikan Parsial (Uji-t)

Pengujian ini dimaksudkan untuk mengetahui pengaruh variabel

bebasterhadap variabel terikat. Nilai thitung akan dibandingkan dengan nilai

ttabel. Maka criteria pengambilan keputusan:

Ho diterima (Ha ditolak) jika : thitung < ttabel pada α = 5%

Ha diterima (Ho ditolak) jika : thitung < ttabel pada α = 5%

Dapat dilihat:

Penyebut (df) = n-k = 62-2=60, ttabel 60 adalah 2,00

Untuk mengetahui hasil Uji t (Uji Parsial) dalam penelitian ini dapat
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dilihat

a. Variabel Budaya Organisasi (X1)

Hasil pengujian diperoleh nilai t untuk variabel budaya organisasi

menunjukkan nilai thitung sebesar 2,973 lebih besar dari nilai ttabel sebesar

2,00 dengan nilai signifikansi sebesar 0,004 lebih kecil dari 0,05. Ini

menunjukkan bahwa variabel budaya organisasi memiliki pengaruh yang

signifikan terhadap kinerja karyawan.

b. Variabel Kepuasan Kerja (X2)

Hasil pengujian diperoleh nilai t untuk variabel kepuasan kerja

menunjukkan nilai thitung sebesar 2,061 lebih besar dari nilai ttabel sebesar

2,00 dengan nilai signifikansi sebesar 0,044 lebih kecil dari 0,05. Ini

menunjukkan bahwa variabel kepuasan kerja memiliki pengaruh yang

signifikan terhadap kinerja karyawan.

2. Pengujian Koefisiensi Determinan (R2)

Determinan (R2) mengukur proporsi variabel terhadap variasi naik

turunnya variabel terkait Budaya Organisasi, Kepuasan Kerja dan Kinerja

Karyawan secara bersama-sama. Diketahui bahwa koefisien determinasi

(R2) yang diperoleh sebesar 0,439. Hal ini berarti 43,9% kinerja karyawan

PT. Sinar Galesong Mandiri Makassar dipengaruhi oleh budaya organisasi

dan kepuasan kerja sedangkan sisanya yaitu sebesar 56,1% kinerja

karyawan dipengaruhi oleh variabel-variabel yang tidak dijelaskan dalam

penelitian ini yang artinya mempunyai hubungan cukup erat.
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Tabel 4.14 Hubungan antar Variabel

Nilai Interpretasi

0,0 – 0,19 Sangat Tidak Erat

0,2 – 0,39 Tidak Erat

0,4 – 0,59 Cukup Erat

0,6 – 0,79 Erat

0,8 – 0,99 Sangat Erat
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C. Pembahasan

1. Variabel Budaya Organisasi (X1) terhadap Kinerja Karyawan (Y)

Budaya Organisasi merupakan salah satu faktor penting dalam

meningkatkan Kinerja Karyawan. Berdasarkan hasil penelitian yang

dilakukan terhadap 60 responden, mayoritas responden menyatakan

setuju Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa budaya organisasi

yang berjalan selama ini telah dianggap baik, hal ini diperkuat dengan hasil

analisa statistic budaya organisasi secara pasrsial diketahui bahwa budaya

organisasi yang dilakukan PT. Sinar Galesong Mandiri Makassar

berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja Karyawan. Hal ini

berarti budaya organisasi yang dijalankan perusahan telah baik, tetapi

dalam praktiknya budaya tersebut masih kurang dilakukan oleh pihak

perusahaan tertama bagi karyawan yang belum lama bekerja di

perusahaan. Hal ini ditunjukkan masih adanya responden yang

menyatakan tidak setuju dan kurang setuju atas pernyataan kuesioner.

Penelitian ini sama dengan penelitian yang dilkukan Reynilda

(2020) yang menyatakan bahwa budaya organisasi di masa pandemi yang

dilakukan pada PT. Sinar Galesong Mandiri Makassar erdapat dampak

pandemi Covid 19 terhadap kinerja Karyawan. Hal ini berarti budaya

organisasi sangat berpengaruh bagi perusahan, tetapi dalam praktiknya

budaya tersebut masih kurang dilakukan oleh pihak perusahaan tertama

bagi karyawan yang belum lama bekerja di perusahaan.

2. Variabel Kepuasan Kerja (X2) Terhadap Kinerja Karyawan (Y)

Kepuasan Kerja merupakan implikasi dari praktik kerja maupun

kondisi lingkungan kerja selama karyawan melaksanakan tugasnya.
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Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan terhadap 60 responden,

mayoritas responden menyatakan sangat setuju. Hasil penelitian

menunjukkan bahwa kepuasan yang berjalan selama ini telah dianggap

baik, hal ini diperkuat dengan hasil analisa statistik Kepuasan Kerja

secara parsial diketahui bahwa Kepuasan Kerja yang tercipta pada

karyawan PT. Sinar Galesong Mandiri Makassar berpengaruh positif dan

signifikan terhadap Kinerja Karyawan.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelian Rifdah Abadiyah &

Didik Purwanto (2016) yang berjudul Pengaruh Budaya organisasi

Terhadap Peningkatan Kinerja pegawai di Badan Kepegawaian Daerah

Kabupate Bolaang Mongondow Utara pada tahun 2016 Menyatakan

adanya pengaruh yang signifikan antara budaaya organisais dan

peningkatan kinerja aparatur dimana pengetahuan pegawai dari segi

lingkungan, respon antar karyawan serta sikap atasan.

3. Variabel Budaya Organisasi (X1) dan Kepuasan Kerja (X2) Terhadap

Kinerja Karyawan (Y)

Secara simultan melalui Uji-F yang dilakukan menunjukkan bahwa

variabel bebas yaitu Budaya Organisasi (X1) dan Kepuasan Kerja (X2)

terhadap Kinerja Karyawan (Y) diketahui nilai signifikannya adalah 0,00

atau lebih lecil dari 0,05. Dari hasil tersebut maka dapat disimpulkan bahwa

Budaya Organisasi dan Kepuasan Kerja berpengaruh positif dan

signifikan terhadap kinerja karyawan.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian terdahulu yakni F. Anif

Farida Ardianus Laurens Paulus (2022) dalam penelitian yang berjudul

Pengaruh kepuasan kerja dan terhadap Kinerja Organisasi (Studi pada
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Koperasi Anugerah Mega Mandiri Manado) pada tahun 2017 menyatakan

bahwa nilai siginifikansi variabel variabel adalah 0,00 artinyaterrjadi

pengaruh antar variabel.
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BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, maka peneliti mengambil

kesimpulan sebagai berikut:

1. Kinerja karyawan PT. Sinar Galesong Mandiri Makassar dapat ditingkatkan

melalui beberapa faktor, diantaranya adalah faktor budaya organisasi dan

kepuasan kerja. Semakin nyaman karyawan terhadap budaya organisasi

akan semakin meningkat kinerja nya. Semakin tinggi tingkat kepuasan

kerja maka semakin meningkat kinerja karyawan. Hal ini tentu saja akan

berpengaruh pada peningkatan laba perusahaan.

2. Secara parsial variabel budaya organisasi dan kepuasan kerja masing-

masing memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kinerja karyawan. Hal

ini dapat dilihat dari uji parsial yg dilakukan yaitu untuk variabel budaya

organisasi nilai thitung sebesar 2,973 lebih besar dari nilai ttabel sebesar 2,00

dengan nilai signifikansi sebesar 0,004 lebih kecil dari 0,05 dan untuk

variabel kepuasan kerja menunjukkan nilai thitung sebesar 2,061 lebih besar

dari nilai ttabel sebesar 2,00 dengan nilai signifikansi sebesar 0,044 lebih

kecil dari 0,05.

B. Saran

Adapun saran yang dapat peneliti sampaikan berdasarkan hasil

penelitian yang dilakukan adalah sebagai berikut :

1. Bagi Karyawan

Diharapkan melalui budaya organisasi yang baik, perusahaan mampu

meningkatkan kinerja karyawan nya dan melakukan usaha-usaha
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penginternalisasian budaya organisasi terutama bagi karyawan yang

belum lama bekerja di perusahaan..

2. Bagi perusahaan

Perusahaan diharapkan agar tetap menjaga terciptanya kepuasan kerja

pada karyawan. Perusahaan dapat melakukan analisis langsung terhadap

karyawan untuk mengetahui keinginan serta kebutuhan karyawan. Dan

menerapkan pemberian reward terhadap karyawan yang berprestasi agar

menjadi pendorong dan penyemangat bagi kinerja karyawan.

3. Peneliti Selanjutnya

Bagi penelitian yang akan datang diharapkan dapat meneliti dengan

memperpanjang periode pengamatan dan disarankan untuk

menambahkan variabel analisis lainnya.
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LAMPIRAN 1 Kuesioner Penelitian

1. Budaya Organisasi (X1)

No. Pertanyaan SS S KS TS STS
Norma

1. Toleransi saya terhadap karyawan lain sangat
tinggi

2. Perusahaan saya menjunjung tinggi nilai-nilai
guna mencapai kinerja yang baik

Nilai Dominan

3. Adanya Aturan Dapat Meningkatkan Kualitas
Kerja Karyawan

4.
Tingkat ketanggapan perusahaan dalam
menangani keluhan kebutuhan karyawan
semakin baik

Aturan

5. Saya Nyaman Dengan Peraturan yang
Ditetapkan Di perusahaan ini

6. Dalam menjalankan tugas, saya ditekan
dengan banyak aturan

Iklim Organisasi

7. Hubungan antar rekan kerja di perusahaan
saya terjalin dengan baik

8. Saya Bertanggung Jawab Dengan Pekerjaan
Yang Diberikan

2. Kepuasan Kerja (X2)

No. Pertanyaan SS S KS TS STS
Upah

1. Saya puas dengan kesempatan untuk
memperoleh promosi kenaikan jabatan

2. Upah yang saya peroleh dapat membuat
semangat kerja meningkat

Promosi
3. Mereka Yang Berkinerja Baik Bisa

Memperoleh Kesempatan Adil Dalam Promosi
4. Adanya Kesempatan Promosi Jabatan Dari

Perusahaan Dapat Menambah Semangat Kerja
Keuntungan

5. Pimpinan Memberikan Dukungan pada
Karyawan

6. Saya Mendapat Kesempatan Untuk Meraih
Jenjang Karir Yang Lebih Tinggi

Pengawasan



7. Saya merasa nyaman bekerja karena atasan
memperhatikan kondisi bawahannya

8. Adanya Pengawasan dari Atasan Secara Rutin
Dapat Meningkatkan Kinerja Karyawan

3. Kinerja Karyawan (Y)

No. Pertanyaan SS S KS TS STS
Mutu

1. Saya Mampu Menyelesaikan Semua Pekerjaan
Dengan Baik

2. Tanpa Rekan Kerja Saya Bisa Bekerja Dengan
Baik

Kuantitas
3. Saya Mencari Cara Lain Ketika Mengalami

Kesulitan Dalam Menyelesaikan Pekerjaan
4. Saya Bisa Bertanggung Jawab Dengan

Pekerjaan Yang Saya Kerjakan Sendiri Tanpa
Team

Ketepatan Waktu
5. Keterlambatan Karyawan Dapat Mempengaruhi

Kinerja, Sehingga Perlu Adanya Sanksi
6. Saya Dapat Menyelesaikan Pekerjaan Dengan

Teliti dan Tepat Waktu Sesuai Yang
Diharapkan.

Mandiri
7. Tugas Yang Menjadi Pekerjaan Saya Sesuai

Dengan Keahlian Saya
8. Memiliki Kreatifitas Untuk Menyelesaikan

Pekerjaan Agar Mencapai Hasil Yang Lebih
Baik



Lampiran 2 Uji Validitas
LAMPIRAN 2.
UJI VALIDITAS.

Correlations
X11 X12 X13 X14 X15 X16 X17 X18 TOTAL

X11 Pearson Correlation 1 .666** -.020 .074 .048 -.060 -.014 1.000** .318

Sig. (2-tailed) .000 .905 .661 .776 .722 .931 .000 .051

N 38 38 38 38 38 38 38 38 38
X12 Pearson Correlation .666** 1 .253 .287 .401* .246 .323* .666** .669**

Sig. (2-tailed) .000 .125 .081 .013 .137 .048 .000 .000

N 38 38 38 38 38 38 38 38 38
X13 Pearson Correlation -.020 .253 1 .339* .345* .404* .122 -.020 .543**

Sig. (2-tailed) .905 .125 .037 .034 .012 .466 .905 .000

N 38 38 38 38 38 38 38 38 38
X14 Pearson Correlation .074 .287 .339* 1 .619** .263 .173 .074 .661**

Sig. (2-tailed) .661 .081 .037 .000 .110 .299 .661 .000

N 38 38 38 38 38 38 38 38 38
X15 Pearson Correlation .048 .401* .345* .619** 1 .682** .562** .048 .866**

Sig. (2-tailed) .776 .013 .034 .000 .000 .000 .776 .000

N 38 38 38 38 38 38 38 38 38
X16 Pearson Correlation -.060 .246 .404* .263 .682** 1 .476** -.060 .720**

Sig. (2-tailed) .722 .137 .012 .110 .000 .003 .722 .000

N 38 38 38 38 38 38 38 38 38
X17 Pearson Correlation -.014 .323* .122 .173 .562** .476** 1 -.014 .605**

Sig. (2-tailed) .931 .048 .466 .299 .000 .003 .931 .000

N 38 38 38 38 38 38 38 38 38
X18 Pearson Correlation 1.000*

*

.666** -.020 .074 .048 -.060 -.014 1 .318

Sig. (2-tailed) .000 .000 .905 .661 .776 .722 .931 .051

N 38 38 38 38 38 38 38 38 38

TOTAL Pearson Correlation .318 .669** .543** .661** .866** .720** .605** .318 1
Sig. (2-tailed) .051 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .051

N 38 38 38 38 38 38 38 38 38

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).
*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).



Correlations

X21 X22 X23 X24 X25 X26 X27 X28
TOTA

L
X21 Pearson Correlation 1 .035 -.171 -.073 .074 .078 .962** 1.000** .208

Sig. (2-tailed) .836 .304 .664 .661 .640 .000 .000 .210

N 38 38 38 38 38 38 38 38 38
X22 Pearson Correlation .035 1 .355* .559** .364* .621** .045 .035 .801**

Sig. (2-tailed) .836 .029 .000 .025 .000 .787 .836 .000

N 38 38 38 38 38 38 38 38 38
X23 Pearson Correlation -.171 .355* 1 .467** .218 .362* -.173 -.171 .625**

Sig. (2-tailed) .304 .029 .003 .188 .025 .299 .304 .000

N 38 38 38 38 38 38 38 38 38
X24 Pearson Correlation -.073 .559** .467** 1 .467** .585** -.058 -.073 .778**

Sig. (2-tailed) .664 .000 .003 .003 .000 .731 .664 .000

N 38 38 38 38 38 38 38 38 38
X25 Pearson Correlation .074 .364* .218 .467** 1 .429** .021 .074 .477**

Sig. (2-tailed) .661 .025 .188 .003 .007 .900 .661 .002

N 38 38 38 38 38 38 38 38 38
X26 Pearson Correlation .078 .621** .362* .585** .429** 1 .123 .078 .841**

Sig. (2-tailed) .640 .000 .025 .000 .007 .462 .640 .000

N 38 38 38 38 38 38 38 38 38
X27 Pearson Correlation .962** .045 -.173 -.058 .021 .123 1 .962** .222

Sig. (2-tailed) .000 .787 .299 .731 .900 .462 .000 .180

N 38 38 38 38 38 38 38 38 38
X28 Pearson Correlation 1.000** .035 -.171 -.073 .074 .078 .962** 1 .208

Sig. (2-tailed) .000 .836 .304 .664 .661 .640 .000 .210

N 38 38 38 38 38 38 38 38 38
TOTA
L

Pearson Correlation .208 .801** .625** .778** .477** .841** .222 .208 1

Sig. (2-tailed) .210 .000 .000 .000 .002 .000 .180 .210

N 38 38 38 38 38 38 38 38 38
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).
*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

Correlations
Y1 Y2 Y3 Y4 Y5 TOTAL

Y1 Pearson Correlation 1 1.000** .048 -.030 1.000** .789**

Sig. (2-tailed) .000 .776 .857 .000 .000
N 38 38 38 38 38 38

Y2 Pearson Correlation 1.000** 1 .048 -.030 1.000** .789**

Sig. (2-tailed) .000 .776 .857 .000 .000
N 38 38 38 38 38 38

Y3 Pearson Correlation .048 .048 1 .651** .048 .602**

Sig. (2-tailed) .776 .776 .000 .776 .000
N 38 38 38 38 38 38

Y4 Pearson Correlation -.030 -.030 .651** 1 -.030 .527**

Sig. (2-tailed) .857 .857 .000 .857 .001
N 38 38 38 38 38 38

Y5 Pearson Correlation 1.000** 1.000** .048 -.030 1 .789**

Sig. (2-tailed) .000 .000 .776 .857 .000
N 38 38 38 38 38 38

TOTAL Pearson Correlation .789** .789** .602** .527** .789** 1

Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .001 .000
N 38 38 38 38 38 38

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).



B. UJI REABIILITAS
Reabilitas X1 (Budaya Organisasi)

Reliability Statistics
Cronbach's

Alpha N of Items
.801 8

Reabilitas X2 (Kepuasan Kerja)

Reliability Statistics
Cronbach's

Alpha N of Items
.763 8

Reabilitas Y (Kinerja Karyawan)

Reliability Statistics
Cronbach's

Alpha N of Items
.806 5

c.Analisis Regresi linier Berganda

Variable Independen Variable
Dependen

Hasil Regresi
B Beta t Sig Keterangan

Budaya Organisasi Kinerja
Karyawan 0.455 0.706 2.973 0,004 Positif dan

signifikan

Kepuasan Kerja Kinerja
Karyawan 0.349 0.097 2.061 0,044 Positif dan

signifikan
R= 0.663

R Square= 0.439
F= 26.767 Sig = 0,000
Persamaan Regresi Y = 6,642 + 0,454X1 + 0,348 X2



Lampiran 3 Distribusi Frekuensi

a. Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin
Jenis Kelamin Jumlah (orang) Persentase (%)
Laki-laki 34 56,7%

Perempuan 26 43,3%

Jumlah 60 100 %

b. Karakteristik Responden Menurut Usia
Usia (Tahun) Jumlah (Orang) Persentase (%)

≤ 25 19 31

26-30 31 51,7

31-35 10 16,7

36-40 0 0

Jumlah 60 100

c. Karakteristik Responden Berdasarkan Pendidikan
Tingkat Pendidikan Jumlah (Orang) Persentase (%)

SMA 9 15

Diploma 18 30

Sarjana (S1) 30 50

Magister (S2) 1 1,7

Doktor (S3) 2 3,3

Jumlah 60 100



LAMPIRAN 4 Hasil Uji SPSS (Statistical Product and Servise Solution)



LAMPIRAN 5 Surat Pengantar Penelitian



LAMPIRAN 6 Balasan Penelitian



LAMPIRAN 7 Dokumentasi
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