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ABSTRAK

PENGARUH GAYA KEPEMIMPINAN DAN BUDAYA ORGANISASI
TERHADAP KINERJA MELALUI KEPUASAN KERJA

KARYAWAN
(Studi pada KSP KOPDA Belitang)

Oleh
AHMAD KURNIAWAN

Kinerja karyawan adalah tingkat terhadap mana para karyawan mencapai
persyaratan-persyaratan pekerjaan. Sistem penilaian kinerja ialah proses yang
mengukur kinerja karyawan. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi penilaian
kinerja karyawan adalah: Karateristik, deskripsi pekerjaan, spesifikasi pekerjaan,
standar kinerja pekerjaan, Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui pengaruh
gaya kepemimpinan terhadap kinerja karyawan KSP KOPDA, untuk mengetahui
pengaruh budaya organisasi terhadap kinerja karyawan KSP KOPDA. Untuk
mengetahui pengaruh gaya kepemimpinan terhadap kinerja karyawan melalui
kepuasan kerja karyawan KSP KOPDA dan untuk mengetahui pengaruh dan
budaya organisasi terhadap kinerja karyawan melalui kepuasan kerja karyawan
KSP KOPDA.

Metode penelitian yang digunakan adalah analisis kuantitatif yang dilakukan
melalui pengujian analisis jalur (path analysis). Populasi dalam penelitian adalah
pegawai KSP KOPDA Belitang yang berjumlah 127 orang, dengan jumlah sampel
sebanyak 56 orang.

Hasil penelitian didapatkan ada pengaruh gaya kepemimpinan terhadap kinerja
karyawan KSP KOPDA Belitang, ada pengaruh budaya organisasi terhadap
kinerja karyawan KSP KOPDA Belitang, ada pengaruh gaya kepemimpinan
terhadap kinerja karyawan melalui kepuasan kerja karyawan KSP KOPDA
Belitang dan ada pengaruh dan budaya organisasi terhadap kinerja karyawan
melalui kepuasan kerja karyawan KSP KOPDA Belitang. Saran, diharapkan bagi
pimpinan KSP KOPDA Belitang untuk menggunakan gaya kepemimpinan yang
baik sehingga akan memberikan peningkatan kinerja karyawan KSP KOPDA
Belitang, diharapkan KSP KOPDA Belitang untuk meningkatan budaya
organisasi yang lebih baik pada karyawannya yang ada sehingga kinerja yang
dihasilkan akan lebih baik dan diharapkan dengan adanya peningkatan kepuasan
kerja pada karyawan KSP KOPDA Belitang sehingga akan meningkatkan kinerja
karyawan KSP KOPDA Belitang.

Kata Kunci: Gaya kepemimpinan, budaya organisasi, kinerja kepuasan kerja



ABSTRACT

INFLUENCE OF LEADERSHIP STYLE AND CULTURAL
ORGANIZATION TO PERFORMANCE BY EMPLOYEE

SATISFACTION
(Studies on KOPDA Belitang KSP)

By
AHMAD KURNIAWAN

Employee performance is the degree to which the employee reaches the job
requirements. Performance appraisal system is a process that measures the
performance of employees. There are several factors that affect the performance
appraisal are: Characteristic, job descriptions, job specifications, job
performance standards, research objective was to determine the effect of
leadership style on employee performance KSP KOPDA, to determine the
influence of organizational culture on employee performance KSP KOPDA. To
determine the effect of leadership style on employee performance through
employee satisfaction KSP KOPDA and to determine the influence and
organizational culture on employee performance through employee satisfaction
KOPDA KSP.

The method used is quantitative analysis is done by testing the path analysis (path
analysis). The population in this study are employees of KSP KOPDA Belitang
totaling 127 people, with a total sample of 56 people.

The result showed no effect of leadership style on employee performance KSP
KOPDA Belitang, there is the influence of organizational culture on employee
performance KSP KOPDA Belitang, there is the effect of leadership style on
employee performance through employee satisfaction KSP KOPDA Belitang and
no influence and organizational culture on employee performance through
satisfaction KSP KOPDA Belitang employee. Saran, is expected for the leadership
of KSP KOPDA Belitang to use a leadership style so well that will provide
improved employee performance KSP KOPDA Belitang, expected KSP KOPDA
Belitang to enhance a culture of better organization to its employees that exist so
that the resulting performance will be better and expected by the increase job
satisfaction of employees KSP KOPDA Belitang that will improve employee
performance KOPDA Belitang KSP.

Keywords: leadership style, organizational culture, job satisfaction performance
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MOTO

Hidup adalah proses

Hidup adalah ujian.

Bila jatuh, berdiri lagi, bila kalah, terus mencobalah

Pantang menyerah menggapai impian.

Never give up

Sampai tuhan berkata

Waktunya pulang.
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I. PENDAHULUAN 

 

 

 

1.1  Latar Belakang 

Sumber daya manusia memegang peranan yang sangat dominan dalam 

perusahaan. Berhasil atau tidaknya suatu perusahaan dalam mencapai tujuan 

sangat tergantung pada kemampuan SDM atau karyawannya dalam menjalankan 

tugas-tugas yang diberikan, oleh karena itu semua hal yang mencakup sumber 

daya manusia tersebut harus menjadi perhatian penting bagi pihak manajemen 

agar para karyawan mempunyai kepuasan kerja yang diwujudkan dalam prestasi 

kerja yang tinggi sehingga tujuuan organisasi dapat tercapai secara efektif dan 

efisien (Abdulkadir, 2005:145). 

 

Kinerja karyawan adalah tingkat terhadap mana para karyawan mencapai 

persyaratan-persyaratan pekerjaan. Sistem penilaian kinerja ialah proses yang 

mengukur kinerja karyawan. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi penilaian 

kinerja karyawan adalah: Karateristik, deskripsi pekerjaan, spesifikasi pekerjaan, 

standar kinerja pekerjaan, tujuan-tujuan penilaian pekerja, sikap para karyawan 

dan manajer terhadap evaluasi (Simamora, 2004:327). 

 

Secara teoritis berbagai metode dan teknik mempunyai sasaran yang sama, yaitu 

menilai prestasi kerja para karyawan secara obyektif untuk suatu kurun waktu 

tertentu dimasa lalu yang hasilnya bermanfaat bagi organisasi atau perusahaan, 

seperti untuk kepentingan mutasi pegawai maupun bagi pegawai yang 
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bersangkutan sendiri dalam rangka pengembangan karirnya. Untuk mencapai 

kedua sasaran tersebut maka digunakanlah berbagai metode pengukuran kinerja 

karyawan yang dewasa ini dikenal dan digunakan adalah ranking dan grading 

(Heidjrachman, 2002:118). 

 

Kinerja karyawan merupakan suatu ukuran yang dapat digunakan untuk 

menetapkan perbandingan hasil pelaksanaan tugas, tanggung jawab yang 

diberikan oleh organisasi pada periode tertentu relatif dapat digunakan untuk 

mengukur prestasi kerja atau kinerja organisasi. Kinerja atau prestasi kerja 

seorang karyawan pada dasarnya adalah hasil kerja seorang karyawan selama 

periode waktu tertentu dibandingkan dengan berbagai kemungkinan, misalnya 

standar, target atau kriteria lain yang ditentukan terlebih dahulu dan telah 

disepakati bersama (Gibson et al., 2006: 78).  

 

Menurut Tiffin yang dikutip oleh Simamora (2004:344-345), tujuan mengevaluasi 

kinerja karyawan dapat dikategorikan atas dua tujuan pokok, yaitu 

untuk  tujuan  administrasi  pengambilan keputusan promosi dan mutasi, misalnya 

sebagai dasar pengambilan keputusan promosi dan mutasi, untuk menentukan 

jenis-jenis latihan kerja yang diperlukan dan sebagai kriteria seleksi dan 

penempatan karyawan. Tujuan individual employee development, yang meliputi 

sebagai alat ukur mengidentifikasi kelemahan-kelemahan personal dan dengan 

demikian bisa sebagai bahan pertimbangan agar bisa diikutsertakan dalam 

program latihan kerja tambahan, sebagai alat untuk memperbaiki atau 

mengembangkan kecakapan kerja yang baik dan sebagai alat untuk meningkatkan 
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motivasi kerja karyawan sehingga dapat tercapai tujuan untuk mendapatkan hasil 

kerja yang baik.  

 

Kepuasan kerja merupakan salah satu faktor yang berperan dalam meningkatnya 

kinerja seorang karyawan (Siagian, 2006: 295). Kepuasan kerja adalah keadaan 

emosional karyawan dimana terjadi ataupun tidak terjadi titik temu antara nilai 

balas jasa karyawan dari perusahaan atau organisasi dengan tingkat balas jasa 

yang memang diinginkan oleh karyawan yang bersangkutan (Martoyo, 2007: 

156). Sebab-sebab ketidakpuasan beraneka ragam seperti penghasilan yang rendah 

atau dirasakan kurang memadai, kondisi kerja yang kurang memuaskan, 

hubungan yang tidak serasi baik dengan atasan maupun dengan para rekan 

sekerja, dan pekerjaan yang kurang sesuai (Mudiartha, 2001:257). Kepuasan kerja 

bukan diperoleh dari status sosial tinggi, namun kepuasaan kerja bagi mereka 

adalah usaha untuk mencapai hasil produksi itu sendiri, manajamen harus dapat 

mendorong sumber daya manusia agar tetap produktif dalam mengerjakan 

tugasnya masing-masing yaitu, dengan meningkatkan kepuasan kerja sehingga 

dapat mempertahankan karyawan, karyawan yang merasa puas akan lebih 

mungkin terlibat dalam organisasi yang dapat meningkatkan produktivitas, 

sedangkan karyawan yang tidak merasa puas maka akan mempengaruhi 

berjalannya organisasi dalam pencapaian tujuan (As’ad, 1987:111). Meskipun 

kepuasan kerja itu menarik dan penting, hal yang paling mendasar adalah 

pengaruh kepuasan kerja terhadap organisasi yang akan mempengaruhi kinerja 

karyawan (Mathis & Jackson, 2001:99). 
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Budaya organisasi adalah pola dasar yang diterima oleh organisasi untuk 

bertindak dan memecahkan masalah, membentuk karyawan yang mampu 

beradaptasi dengan lingkungan dan mempersatukan anggota-anggota organisasi 

(Schein, dalam Siagian, 2006:12). 

 

Pengukuran budaya organisasi disesuaikan dari Boke dan Nalla (2011), ada 5 

indikator yaitu peraturan dilaksanakan secara seragam kepada semua pihak tanpa 

memperhatikan kondisi tertentu atau masalah tertentu. Jarak dengan atasan, setiap 

karyawan dapat secara bebas menyatakan pendapat dan ide yang berbeda dengan 

atasannya, kepercayaan dimana para karyawan bersifat terbuka kepada karyawan 

lain, profesionalisme  dengan melaksanakan pekerjaan dengan kualitas yang 

sangat bagus dapat mengembangkan kemampuan karyawan dan integrasi dimana 

para karyawan bersifat ramah dalam pergaulannya. 

 

Budaya organisasi secara realistis mempengaruhi produktivitas kinerja karyawan, 

karena kesadaran pemimpin perusahaan ataupun karyawan terhadap pengaruh 

budaya organisasi perusahaan dapat memberikan semangat yang kuat untuk 

mempertahankan, memelihara, dan mengembangkan budaya organisasi 

perusahaan tersebut yang merupakan daya dorong yang kuat untuk kemajuan 

organisasi perusahaan, (Robbins, 2007: 47). Budaya organisasi perusahaan 

(corporate culture) yang kuat akan menumbuh kembangkan rasa tanggung jawab 

yang besar dalam diri karyawan sehingga mampu memotivasi untuk menampilkan 

kinerja yang paling memuaskan, mencapai tujuan yang lebih baik, dan pada 

gilirannya akan memotivasi seluruh anggotanya untuk meningkatkan 
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produktivitas kerjanya, hal ini menentukan bahwa budaya organisasi 

mempengaruhi kinerja kerja karyawan (Siagian, 2006:12). 

 

Kepemimpinan dalam suatu organisasi merupakan suatu faktor yang menentukan 

atas berhasil tidaknya suatu organisasi atau usaha, sebab kepemimpinan yang 

sukses menunjukan bahwa pengelolaan suatu organisasi berhasil dilaksanakan 

dengan sukses (Kartono, 2006: 48). Seorang pemimpin yang baik adalah seorang 

yang tidak melaksanakan sendiri tindakan yang bersifat opersional, tetapi 

mengambil keputusan, mengambil kebijakan dan mengarahkan orang lain untuk 

melaksanakan keputusan yang diambil sesusai dengan kebijakan yang telah 

digariskan (Martoyo, 2007: 79). Para pemimpin organisasi harus mampu 

mempergunakan kewenangannya untuk merubah sikap dan prilaku karyawan agar 

dapat bekerja dengan giat dan berkeingan mencapai hasil yang optimal, gaya 

kepemimpinan digunakan pemimpin untuk dapat memperngaruhi kinerja 

karayawan melalui pikiran, perasan, sikap dan perilaku para anggota organisasi 

atau bawahan (Nawawi, 2003: 64). 

 

Seorang pemimpin harus menerapkan gaya kepemimpinan untuk mengelola 

bawahannya, karena seorang pemimpin akan sangat mempengaruhi keberhasilan 

organisasi dalam mencapai tujuannya (Guritno, 2005: 97). Faktor kepemimpinan 

juga berpengaruh terhadap kinerja karyawan (Suranta, 2002: 58). Dari pendapat 

para ahli tersebut dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan yang erat dan 

pengaruh antara gaya kepemimpinan, kepuasan kerja dan kinerja karyawan. 
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Koperasi tampil sebagai lokomotif perekonomian desa, antara lain dalam 

penyaluran sarana produksi pertanian (saprotan), prosesing hasil pertanian hingga 

kegiatan pemasaran ke Bulog dan pasaran umum. Selain itu, koperasi juga telah 

mulai aktif dalam bidang usaha peternakan, perikanan, jasa distribusi/konsumen, 

dan simpan pinjam/perkreditan. Kegiatan koperasi tersebut sudah diterima 

keberadaannya oleh masyarakat sebagai gerakan ekonomi rakyat dalam 

mewujudkan masyarakat yang maju, adil, dan makmur. Berdasarkan fenomena 

yang terjadi selama ini, sudah banyak jumlah koperasi yang berdiri utamanya di 

pedesaan. Misalnya, KUD dan Kopersi Simpan Pinjam (KSP) yang mampu 

memposisikan diri sebagai lembaga dalam program pengadaan pangan nasional 

serta pengelolaan dan penyaluran keuangan kepada masyarakat. Pendirian 

koperasi di desa umumnya disambut baik oleh warga dengan harapan dapat 

meningkatkan perekonomian desa (www.depkop.go.id).  

 

Koperasi yang sebenarnya sangat sesuai dengan jiwa bangsa Indonesia justru 

perkembangannya tidak menggembirakan. Koperasi yang di anggap sebagai anak 

kandung dan tulang punggung ekonomi kerakyatan justru hidupnya timbul 

tenggelam, sekalipun pemerintah telah berjuang keras untuk menghidupkan dan 

memberdayakan koperasi di tengah-tengah masyarakat. Begitu banyak 

kemudahan yang di peroleh oleh badan hukum koperasi melalui berbagai fasilitas, 

namun tidak banyak mengubah kehidupan koperasi itu sendiri. Memang tidak 

dapat dipungkiri bahwa ada sebagian kecil koperasi yang masih tetap eksis di 

tengah masyarakat (www.depkop.go.id). 
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Koperasi sebagai lembaga di mana orang-orang yang memiliki kepentingan, 

berhimpun untuk meningkatkan kesejahteraannya. Dalam pelaksanaan 

kegiatannya, koperasi dilandasi oleh nilai-nilai dan prinsip-prinsip yang 

mencirikannya sebagai lembaga ekonomi yang sarat dengan nilai etika bisnis. 

Nilai-nilai yang terkandung dalam koperasi, seperti menolong diri sendiri (self 

help), percaya pada diri sendiri (self reliance), dan kebersamaan (cooperation) 

akan melahirkan efek sinergis. Efek ini akan menjadi suatu kekuatan yang sangat 

ampuh bagi koperasi untuk mampu bersaing dengan para pelaku ekonomi lainnya. 

Konsep demikian mendudukkan koperasi sebagai badan usaha yang cukup 

strategis bagi anggotanya dalam mencapai tujuan-tujuan ekonomis yang pada 

gilirannya berdampak pada masyarakat secara luas (www.depkop.go.id).  

 

KSP KOPDA merupakan salah satu koperasi simpan pinjam yang berprestasi di 

Kabupaten OKU Timur Propinsi Sumatera-Selatan bahkan merupakan koperasi 

simpan pinjam terbesar di Kabupaten OKU Timur. Tahun 2015 merupakan tahun 

yang kurang menguntungkan bagi Koperasi dan UMKM, namun demikian 

Koperasi dan UMKM akan tetap ada berdiri bertahan untuk tumbuh dan 

berkembang meskipun tidak begitu diperhatikan oleh Pemerintah. KSP KOPDA 

dapat menunjukkan bukti keberhasilan kinerjanya selama satu tahun, KSP 

KOPDA tetap tumbuh dan berkembang meskipun hidup dalam terpaan krisis 

ekonomi yang berkepanjangan dan tanpa keberpihakan dari Pemerintah pada 

koperasi dan UMKM. Tahun Buku 2015 ini KSP KOPDA berhasil meningkatkan 

kekayaan sebsar 24M, dari 155M per 31 Desember 2014 naik menjadi 179M per 

31 Desember 2015. Bukan hanya kekayaan yang berhasil ditingkatkan oleh KSP 

KOPDA tapi juga berhasil meningkatkan peluang usaha dan peluang kerja bagi 
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masyarakat pedesaan, tidak kurang dari 15.000 tenaga kerja yang bekerja pada 

sektor usaha pertanian dan perkebunan hasil binaan KSP KOPDA di Kabupaten 

OKU Timur dan Kabupaten OKI Propinsi Sumatera Selatan (KSP KOPDA 

Belitang, 2015). 

 

Berdasarkan uraian di atas maka dilakukan penelitian dengan judul : “Pengaruh 

Gaya Kepemimpinan dan Budaya Organisasi Terhadap Kinerja Melalui 

Kepuasan Kerja Karyawan (Studi pada KSP KOPDA Belitang) 

 

1.2 Rumusan Masalah 

 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah penelitian ini sebagai 

berikut :  

1. Apakah gaya kepemimpinan berpengaruh signifikan terhadap kinerja 

karyawan KSP KOPDA? 

2. Apakah budaya organisasi berpengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan 

KSP KOPDA? 

3. Apakah budaya organisasi berpengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan 

melalui kepuasan kerja karyawan KSP KOPDA? 

4. Apakah gaya kepemimpinan berpengaruh signifikan terhadap kinerja 

karyawan melalui kepuasan kerja karyawan KSP KOPDA? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

 

Sesuai dengan perumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah :  

a. Untuk mengetahui pengaruh gaya kepemimpinan terhadap kinerja karyawan 

KSP KOPDA. 
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b. Untuk mengetahui pengaruh budaya organisasi terhadap kinerja karyawan 

KSP KOPDA. 

c. Untuk mengetahui pengaruh gaya kepemimpinan terhadap kinerja karyawan 

melalui kepuasan kerja karyawan KSP KOPDA. 

d. Untuk mengetahui pengaruh dan budaya organisasi terhadap kinerja karyawan 

melalui kepuasan kerja karyawan KSP KOPDA. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

 

1.4.1 Aspek Teoritis 

Penelitian ini dapat di jadikan sebagai sarana informasi untuk meningkatkan 

wawasan dan pengetahuan tentang pengaruh kepemimpinan dan budaya 

organisasi terhadap peningkatan kinerja karyawan dalam koperasi.  

1.4.2 Aspek Praktis  

 

 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dibangun suatu model yang bermanfaat bagi 

pihak-pihak yang berkepentingan antara lain :  

1. Bagi Peneliti Untuk menambah wawasan pengetahuan dan lebih memahami 

kepemimpinan dan budaya organisasi terhadap kepuasan dan kinerja 

karyawan.  

2. Bagi Koperasi, sebagai bahan masukan atau informasi tambahan bagi koperasi 

dan pihak pihak yang berkepentingan di dalam koperasi dan dapat menjadi 

bahan pertimbangan untuk menetepkan kebijakan koperasi tentang 

kepemimpinan dan budaya organisasi terhadap kepuasan dan kinerja 

karyawan.  
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3. Bagi Pengembangan Ilmu Pengetahuan Penelitian ini di harapkan dapat 

menjadi sebuah referensi untuk penelitian selanjutnya yang lebih mendalam 

khususnya dalam kepemimpinan dan budaya organisasi. 
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II.  TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Gaya Kepemimpinan 

 

Pemimpin adalah inti dari manajemen. Ini berarti bahwa manajemen akan tercapai 

tujuannya  jika ada pemimpin. Gaya kepemimpinan hanya dapat dilaksanakan 

oleh seorang pemimpin. Seorang pemimpin adalah seseorang yang mempunyai 

keahlian memimpin, mempunyai kemampuan mempengaruhi pendirian/pendapat 

orang atau sekelompok orang tanpa menanyakan alasan-alasannya. Seorang 

pemimpin adalah seseorang yang aktif membuat rencana-rencana, 

mengkoordinasi, melakukan percobaan dan memimpin pekerjaan untuk mencapai 

tujuan bersama-sama. 

 

Prinsip sebagai paradigma terdiri dari beberapa ide utama berdasarkan 

kepemimpinan pribadi dan sikap serta mempunyai pengaruh yang kuat untuk 

membangun dirinya atau organisasi.  Prinsip adalah bagian dari suatu kondisi, 

realisasi dan konsekuensi. Mungkin prinsip menciptakan kepercayaan dan 

berjalan  sebagai sebuah kompas/petunjuk yang tidak dapat dirubah. Prinsip 

merupakan suatu  pusat atau sumber utama sistem pendukung kehidupan yang 

ditampilkan dengan 4 dimensi seperti.  keselamatan, bimbingan, sikap yang 

bijaksana, dan kekuatan (Covey, 2007: 47).  
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Karakteristik seorang pemimpin didasarkan kepada prinsip-prinsip sebagai 

berikut: Seorang yang belajar seumur hidup tidak hanya melalui pendidikan 

formal, tetapi juga diluar sekolah. Contohnya, belajar melalui membaca, menulis, 

observasi, dan mendengar. Mempunyai pengalaman yang baik maupun yang 

buruk sebagai sumber belajar.  Berorientasi pada pelayanan seorang pemimpin 

tidak dilayani tetapi melayani, sebab prinsip pemimpin dengan prinsip melayani 

berdasarkan karir sebagai tujuan utama.  Dalam memberi pelayanan, pemimpin 

seharusnya lebih berprinsip pada pelayanan yang baik. Membawa energi yang 

positif setiap orang mempunyai energi dan semangat. Menggunakan energi yang 

positif didasarkan pada keikhlasan dan keinginan mendukung kesuksesan orang 

lain. Untuk itu dibutuhkan energi positif untuk membangun hubungan baik. 

Seorang pemimpin harus dapat dan mau bekerja untuk jangka waktu yang lama 

dan kondisi tidak ditentukan (Covey, 2007: 47). 

 

Seorang pemimpin harus dapat menunjukkan energi yang positif, seperti: 

1. Percaya pada orang lain 

Seorang pemimpin mempercayai orang lain termasuk staf bawahannya, 

sehingga mereka mempunyai kepemimpinan dan mempertahankan pekerjaan 

yang baik. Oleh karena itu, kepercayaan harus diikuti dengan kepedulian. 

2. Keseimbangan dalam kehidupan 

Seorang pemimpin harus dapat menyeimbangkan tugasnya. Berorientasi 

kepada prinsip kemanusiaan dan keseimbangan diri antara kerja dan olah raga, 

istirahat dan rekreasi. Keseimbangan juga berarti seimbang antara kehidupan 

dunia dan akherat.  
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3. Melihat kehidupan sebagai tantangan  

Kata „tantangan‟ sering di interpretasikan negatif. Dalam hal ini tantangan 

berarti kemampuan untuk menikmati hidup dan segala konsekuensinya. Sebab 

kehidupan adalah suatu tantangan yang dibutuhkan, mempunyai rasa aman 

yang datang dari dalam diri sendiri. Rasa aman tergantung pada inisiatif, 

ketrampilan, kreatifitas, kemauan, keberanian, dinamisasi dan kebebasan. 

4. Sinergi 

Orang yang berprinsip senantiasa hidup dalam sinergi dan satu katalis 

perubahan. Mereka selalu mengatasi kelemahannya sendiri dan lainnya.  

Sinergi adalah kerja kelompok dan memberi keuntungan kedua belah pihak. 

Menurut The New Brolier Webster International Dictionary, Sinergi adalah 

satu kerja kelompok, yang mana memberi hasil lebih efektif dari pada bekerja 

secara perorangan. Seorang pemimpin harus dapat bersinergis dengan setiap 

orang atasan, staf, teman sekerja. 

5. Latihan mengembangkan diri sendiri 

Seorang pemimpin harus dapat memperbaharui diri sendiri untuk mencapai 

keberhasilan yang tinggi.  Jadi dia tidak hanya berorientasi pada proses 

(Covey, 2007: 47).   

 

Proses daalam mengembangkan diri terdiri dari beberapa komponen yang 

berhubungan dengan :  

1. Pemahaman materi.  

2. Memperluas materi melalui belajar dan pengalaman.  

3. Mengajar materi kepada orang lain.  
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4. Mengaplikasikan prinsip-prinsip.  

5. Memonitoring hasil.  

6. Merefleksikan kepada hasil.  

7. Menambahkan pengetahuan baru yang diperlukan materi.  

8. Pemahaman baru.  

9. Kembali menjadi diri sendiri lagi. 

 

Mencapai kepemimpinan yang berprinsip tidaklah mudah, karena beberapa 

kendala dalam bentuk kebiasaan buruk, misalnya: (1) kemauan dan keinginan 

sepihak. (2) kebanggaan dan penolakan. dan (3) ambisi pribadi.  Untuk mengatasi 

hal tersebut, memerlukan latihan dan pengalaman yang terus-menerus. Latihan 

dan pengalaman sangat penting untuk mendapatkan perspektif baru yang dapat 

digunakan sebagai dasar dalam pengambilan keputusan. Hukum alam tidak dapat 

dihindari dalam proses pengembangan pribadi. Perkembangan intelektual 

seseorang seringkali lebih cepat dibanding perkembangan emosinya. Oleh karena 

itu, sangat disarankan untuk mencapai keseimbangan diantara keduanya, sehingga 

akan menjadi faktor pengendali dalam kemampuan intelektual.  

 

Pelatihan emosional dimulai dari belajar mendengar.  Mendengarkan berarti sabar, 

membuka diri, dan berkeinginan memahami orang lain.  Latihan ini tidak dapat 

dipaksakan.  Langkah melatih pendengaran adalah bertanya, memberi alasan, 

memberi penghargaan, mengancam dan mendorong. Dalam proses melatih 

tersebut, seseorang memerlukan pengontrolan diri, diikuti dengan memenuhi 

keinginan orang. Mengembangkan kekuatan pribadi akan lebih menguntungkan 
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dari pada bergantung pada kekuatan dari luar. Kekuatan dan kewenangan 

bertujuan untuk melegitimasi kepemimpinan dan seharusnya tidak untuk 

menciptakan ketakutan.  Peningkatan diri dalam pengetahuan, ketrampilan dan 

sikap sangat dibutuhkan untuk menciptakan seorang pemimpin yang berpinsip 

karena seorang pemimpin seharusnya tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi 

juga emosional. 

 

Pada dasarnya di dalam setiap kepemimpinan terdapat 2 unsur utama, yaitu unsur 

pengarahan (directive behavior) dan unsur bantuan (supporting behavior). Dari 

dua unsur tersebut kepemimpinan dapat dikelompokkan menjadi 4 kelompok, 

yaitu otokrasi (directing), pembinaan (coaching), demokrasi (supporting), dan 

kendali bebas (delegating). 

 

Pada kepemimpinan otokrasi, pemimpin mengendalikan semua aspek kegiatan. 

Pemimpin memberitahukan sasaran apa saja yang ingin dicapai dan cara untuk 

mencapai sasaran tersebut, baik itu sasaran utama maupun sasaran minornya. 

Pemimpin juga berperan sebagai pengawas terhadap semua aktivitas anggotanya 

dan pemberi jalan keluar bila anggota mengalami masalah. Dengan kata lain, 

anggota tidak perlu pusing memikirkan apappun. Anggota cukup melaksanakan 

apa yang diputuskan pemimpin. 

 

Kepemimpinan pembinaan mirip dengan otokrasi. Pada kepemimpinan ini 

seorang pemimpin masih menunjukkan sasaran yang ingin dicapai dan cara untuk 

mencapai sasaran tersebut. Namun, pada kepemimpinan ini anggota diajak untuk 

ikut memecahkan masalah yang sedang dihadapi.  
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Pada kepemimpinan demokrasi, anggota memiliki peranan yang lebih besar. Pada 

kepemimpinan ini seorang pemimpin hanya menunjukkan sasaran yang ingin 

dicapai saja, tentang cara untuk mencapai sasaran tersebut, anggota yang 

menentukan. Selain itu, anggota juga diberi keleluasaan untuk menyelesaikan 

masalah yang dihadapinya.  

 

Kepemimpinan kendali bebas merupakan model kepemimpinan yang paling 

dinamis. Pada kepemimpinan ini seorang pemimpin hanya menunjukkan sasaran 

utama yang ingin dicapai saja. Tiap divisi atau seksi diberi kepercayaan penuh 

untuk menentukan sasaran minor, cara untuk mencapai sasaran, dan untuk 

menyelesaikan masalah yang dihadapinya sendiri-sendiri. Dengan demikian, 

pemimpin hanya berperan sebagai pemantau saja. Lalu, kepemimpinan yang mana 

yang terbaik,  Jawaban dari pertanyaan ini adalah tergantung pada kondisi anggota 

itu sendiri. Pada dasarnya tiap kepemimpinan hanya cocok untuk kondisi tertentu 

saja. Dengan mengetahui kondisi nyata anggota, seorang pemimpin dapat memilih 

model kepemimpinan yang tepat. Tidak menutup kemungkinan seorang pemimpin 

menerapkan gaya yang berbeda untuk divisi atau seksi yang berbeda. 

 

Kepemimpinan otokrasi cocok untuk anggota yang memiliki kompetensi rendah 

tapi komitmennya tinggi. Kepemimpinan pembinaan cocok untuk anggota yang 

memiliki kompetensi sedang dan komitmen rendah. Kepemimpinan demokrasi 

cocok untuk anggota yang memiliki kompetensi tinggi dengan komitmen yang 

bervariasi. Sementara itu, kepemimpinan kendali bebas cocok untuk angggota 

yang memiliki kompetensi dan komitmen tinggi.  
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Menurut Hasibuan (2003:137-1390) gaya kepemimpinan adalah: 

1. Gaya direktif   

Gaya direktif adalah kepemimpinan yang ditandai, pemimpin melakukan 

pengambilan keputusan dan pemecahan masalah atas berbagai permasalahan 

yang dihadapi organisasi, dengan tidak melibatkan para bawahannya, yang 

dilanjutkan dengan pemberian perintah kepada bawahannya. 

Kepemimpinan direktif, yang dicirikan oleh: 

a. Pemecahan masalah dan pengambilan keputusan berkaitan dengan seluruh 

pekerjaan menjadi tanggung jawab pemimpin dan ia hanya memberikan 

perintah kepada bawahannya untuk melaksanakannya. 

b. Pemimpin menentukan semua standar bagaimana bawahan menjalankan 

tugas. 

c. Konsultatif Pemimpin melakukan pengawasan kerja yang ketat. 

d. Pemimpin memberikan ancaman dan hukuman kepada bawahan yang 

tidak berhasil melaksanakan tugas-tugas yang telah ditentukan. 

e. Hubungan dengan bawahan rendah tidak memberikan motivasi kepada 

bawahannya untuk dapat mengembangkan dirinya secara optimal, karena 

pemimpin kurang percaya terhadap kemampuan bawahannya. 

 

2. Gaya konsultatif   

Gaya konsultatif adalah kepemimpinan yang ditandai, pemimpin 

melaksanakan proses diskusi dan konsultasi dengan mendengarkan berbagai 

pertimbangan ataupun keluhan dari para bawahannya, yang dilanjutkan 

dengan pengambilan keputusan dan pemecahan masalah oleh pemimpin. 
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Kepemimpinan konsultatif, yang dicirikan oleh: 

a. Pengambilan keputusan dan pemecahan masalah dilakukan oleh pemimpin 

setelah mendengarkan keluhan dari bawahan. 

b. Pemimpin menentukan tujuan dan mengemukakan berbagai ketentuan 

yang bersifat umum setelah melalui proses diskusi dan konsultasi dengan 

para bawahan. 

c. Penghargaan dan hukuman diberikan kepada bawahan dalam rangka 

memberikan motivasi kepada bawahan. 

d. Hubungan dengan bawahan baik 

 

3. Gaya partisipatif  

Gaya partisipatif adalah kepemimpinan yang ditandai, pemimpin dan bawahan 

sama-sama terlibat didalam proses pengambilan keputusan dan pemecahan 

masalah. Kepemimpinan partisipatif, yang dicirikan oleh: 

a. Pemimpin dan bawahan sama-sama terlibat dalam pengambilan  keputusan 

dan pemecahan masalah atau dengan kata lain apabila pemimpin akan 

mengambil keputusan, dilakukan setelah adanya saran  dan pendapat dari 

bawahan. 

b. Pemimpin memberikan keleluasaan bawahan untuk melaksanakan 

pekerjaan. 

c. Hubungan dengan bawahan terjalin dengan baik dan dalam suasana yang  

penuh persahabatan dan saling mempercayai. 
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d. Motivasi yang diberikan kepada bawahan tidak hanya didasarkan atas  

pertimbangan-pertimbangan ekonomis, melainkan juga didasarkan atas  

pentingnya peranan bawahan dalam melaksanakan tugas-tugas organisasi. 

 

4. Gaya delegatif 

Gaya delegatif adalah kepemimpinan yang ditandai pemimpin memberikan 

pelimpahan/pendelegasian wewenang pada bawahan, untuk membuat/ 

menetapkan keputusan dalam pemecahan suatu masalah, untuk kemudian 

dilaksanakannya. Kepemimpinan delegatif, yang dicirikan oleh: 

a. Pemimpin mendiskusikan masalah-masalah yang dihadapi dengan  

bawahan dan selanjutnya mendelegasikan pengambilan keputusan dan 

pemecahan masalah dengan bawahan. 

b. Bawahan mempunyai hak untuk menentukan langkah-langkah  bagaimana 

keputusan dilaksanakan dan hubungan dengan bawahan rendah. 

 

2.2 Budaya Organisasi 

 

2.2.1 Pengertian Budaya Organisasi 

Budaya organisasi menyatakan suatu presepsi bersama yang dianut oleh anggota-

anggota organisasi itu. Ini dijadikan eksplisit bila kita mendefinisikan budaya 

sebagai suatu sistem dari makna bersama (share). Oleh karena itu kita akan 

mengharapkan bahwa individu-individu dengan latar belakang yang berlainan 

atau pada tingkat-tingkat yang berlainan dalam organisasi itu akan cenderung 

memberikan budaya organisasi dalam istiliah-istilah yang serupa. 
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Kilmann, Saxton dan  Serpa dalam Abdulkadir (2005: 48) mendefinisikan budaya 

organisasi sebagai filosofi, ideologi, nilai, asumsi, keyakinan, harapan, sikap dan 

norma bersama yang menyatukan sebuah organisasi. Kata budaya (culture) 

sebagai suatu konsep yang berakar pada kajian atau disiplin ilmu antropologi. 

Kilmann, Saxton dan Serpa (2005: 48) mengartikan sebagai falsafah, ideologi 

nilai-nilai, anggapan keyakinan, harapan, sikap dan norma yang dimiliki bersama 

dan mengikat suatu masyarakat.  Di dalam literatur perilaku organisasi definisi 

mengenai budaya organisasi sebagai pola nilai dan keyakinan bersama yang 

membantu orang memahami fungsi organisasi dan memberi mereka norma bagi 

bagi perilaku dalam organisasi.  

 

Budaya organisasional mempengaruhi cara pikir secara sadar dan tidak sadar, 

membuat keputusan dan cara yang mereka gunakan dalam menerima, merasakan 

dan bertindak (Schein, 2006: 47).  Istilah budaya organisasi atau budaya 

perusahaan merupakan konsep yang sama yang dapat saling ditukarkan, berbagai 

definisi yang berbeda-beda pada istilah budaya organisasi atau budaya 

perusahaan. Schein (2006: 48) dalam bukunya Organizational Culture and 

Leadership mendefinisikan budaya organisasi sebagai "a pattern of shared basic 

assumptions that the group learned as it solved its problem of external adaptation 

and internal integration, that has worked well enough to be considered valid and, 

therefore, to be taught to new members as the correct way to perceive, think, and 

feel in relation to those problems (sebuah pola asumsi dasar bersama bahwa grup 

learned seperti soal itu adaptasi eksternal dan integrasi internal, yang telah bekerja 

nah cukup untuk dipertimbangkan valid dan, karena itu, untuk diajarkan kepada 
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anggota baru sebagai cara yang benar untuk melihat, berpikir, dan nuansa dalam 

kaitannya dengan mereka masalah)". 

 

Berdasarkan pengertian tersebut budaya mengarahkan pada tiga elemen yaitu: 1) 

masalah sosialisasi, dimana anggota-anggota baru dan kelompok berusaha untuk 

menemukan elemen-elemen budaya, tetapi mereka mempelajarinya hanya sebatas 

pada permukaan saja. Untuk memperoleh tingkat yang lebih dalam, mereka harus 

mencoba untuk memahami persepsi dan perasaan yang muncul dalam situasi kritis 

atau mengobservasi dan menginterview anggota-anggota lama untuk memperoleh 

pengertian yang akurat mengenai kebersamaan asumsi pada tingkat yang lebih 

dalam, 2) masalah perilaku, dan definisi di atas tidak memasukkan pola perilaku 

yang jelas seperti ritual-ritual. 

 

Budaya organisasi adalah suatu persepsi bersama yang dianut oleh anggota-

anggota organisasi itu. Suatu sistem dari makna bersama (Robbins, 2006: 47). 

Budaya organisasi secara sederhana sebagai “the way we do things around here.” 

Yang dimaksudkannya adalah sebuah budaya organisasi mencerminkan “cara 

mereka melakukan sesuatu (membuat keputusan, melayani orang, dsb), yang 

dapat dilihat dan dirasakan terutama oleh orang di luar organisasi tersebut (Marvin 

Bower dalam Ruky, 2003: 88). 

 

Setiap organisasi mempunyai budaya organisasi yang mempengaruhi semua aspek 

organisasi dan prilaku anggotanya secara individual atau kelompok. Edgar H. 

Schein (2006: 47) mendefinisikan sebagai berikut pola asumsi dasar yang 

ditemukan atau dikembangkan oleh suatu kelompok orang selagi mereka belajar 
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untuk menyelesaikan problem-problem, menyesuaikan diri dengan lingkungan 

eksternal dan berintegrasi dengan lingkungan internal.  Dalam kehidupan 

masyarakat sehari-hari tidak terlepas dari ikatan budaya yang diciptakan. Ikatan 

budaya tercipta oleh masyarakat yang bersangkutan, baik dalam keluarga, 

organisasi, bisnis maupun bangsa.  

 

Budaya membedakan masyarakat satu dengan yang lain dalam cara berinteraksi 

dan bertindak menyelesaikan suatu pekerjaan. Budaya mengikat anggota 

kelompok masyarakat menjadi satu kesatuan pandangan yang menciptakan 

keseragaman berperilaku atau bertindak. Seiring dengan bergulirnya waktu, 

budaya pasti terbentuk dalam organisasi dan dapat pula dirasakan manfaatnya 

dalam memberi kontribusi bagi efektivitas organisasi secara keseluruhan.  

 

Berikut ini merupakan pengertian budaya menurut beberapa ahli: 

a. Menurut Wood, Wallace, Zeffane, Schermerhorn, Hunt, Osborn (2001:391), 

budaya organisasi adalah sistem yang dipercayai dan nilai yang dikembangkan 

oleh organisasi dimana hal itu menuntun perilaku dari anggota organisasi itu 

sendiri. 

b. Menurut Tosi, Rizzo, Carroll seperti yang dikutip oleh Munandar (2001:263), 

budaya organisasi adalah cara-cara berpikir, berperasaan dan bereaksi 

berdasarkan pola-pola tertentu yang ada dalam organisasi atau yang ada pada 

bagian-bagian organisasi. 

c. Menurut Robbins (2006:289), budaya organisasi adalah suatu persepsi 

bersama yang dianut oleh anggota-anggota organisasi itu. 
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d. Menurut Schein (2006:12), budaya organisasi adalah pola dasar yang diterima 

oleh organisasi untuk bertindak dan memecahkan masalah, membentuk 

karyawan yang mampu beradaptasi dengan lingkungan dan mempersatukan 

anggota-anggota organisasi. Untuk itu harus diajarkan kepada anggota 

termasuk anggota yang baru sebagai suatu cara yang benar dalam mengkaji, 

berpikir dan merasakan masalah yang dihadapi. 

e. Menurut Cushway dan Lodge (2000), budaya organisasi merupakan sistem 

nilai organisasi dan akan mempengaruhi cara mengerjakan pekrjaan dan cara 

para karyawan berperilaku. Dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan 

budaya organisasi dalam penelitian ini adalah suatu persepsi bersama yang 

dianut oleh anggota organisasi, yang kemudian mempengaruhi cara bekerja 

dan berperilaku dari para anggota organisasi. 

 

2.2.2 Dimensi Budaya Organisasi 

 

Untuk mengetahui dan mempelajari budaya suatu organisasi ada beberapa unsur 

atau variabel yang dapat digunakan. Ricardo and Jelly, dalam Sam Advance 

Management Journal (2007) mengemukakan delapan dimensi untuk menilai 

budaya organisasi/perusahaan yaitu: 

a. Communications (Komunikasi). Dalam dimensi ini tercakup jumlah dan tipe 

sistem komunikasi, serta jenis dan cara informasi yang dikomunikasikan. 

Termasuk juga dimensi ini adalah: arah komunikasi top down atau bottom up, 

apakah komunikasi disaring atau terbuka, apakah konflik dihindari atau 
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dipecahkan, dan apakah jalur formal atau informal yang digunakan untuk 

menyampaikan dan menerima komunikasi. 

b. Training and Development (Pelatihan dan Pengembangan). Dalam hal ini 

apakah managemen komited untuk menyediakan kesempatan untuk 

pengembangan diri bagi karyawannya. Serta apakah pendidikan bagi 

karyawan ditujukan untuk kebutuhan sekarang atau untuk masa datang. 

c. Reward (Penghargaan). Dalam hal ini perilaku apa saja yang dihargai, tipe 

penghargaan yang digunakan, secara pribadi atau kelompok, apakah semua 

karyawan berhak mendapat bonus, apakah kriteria untuk menilai kemajuan 

karyawan dan lain-lain. 

d. Decision Making (Pengambilan Keputusan). Dimensi ini diarahkan pada 

bagaimana keputusan dibuat dan konflik dipecahkan, apakah keputusan cepat 

atau lambat, apakah organisasi bersifat birokrasi, apakah pembuatan 

keputusan bersifat sentralisasi atau desentralisasi. 

e. Risk Taking (Pengambilan Resiko). Dalam dimensi ini dilihat apakah 

kreativitas dan inovasi dihargai, apakah pengambilan resiko yang telah 

diperhitungkan didukung, apakah ada keterbukaan terhadap ide-ide baru, 

untuk level mana manajemen mendukung saran-saran untuk kemajuan, apakah 

karyawan dihukum karena mencoba ide-ide baru, atau menanyakan cara-cara 

menerapkan ide-ide baru tersebut. 

f. Planning (Perencanaan). Apakah perusahaan mengutamakan rencana jangka 

pendek atau jangka panjang, apakah perencanaan bersifat reaktif atau proaktif, 

untuk tujuan apa strategi, tujuan dan visi organisasi disampaikan pada 
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karyawan, apakah proses perencanaan bersifat informal atau terstruktur pada 

level apa karyawan komited terhadap pencapaian strategi bisnis serta tujuan 

organisasi lain. 

g. Team work (Tim Kerja). Dimensi berkaitan dengan jumlah, tipe dan 

keefektifan teamwork dalam organisasi, juga termasuk kerjasama antar 

departemen, kepercayaan diantara beberapa fungsi atau unit dan dukungan 

terhadap proses kerja. 

h. Management Practice (Praktek Manajemen). Dalam dimensi ini diukur 

keadilan (fairness) dan konsistensi sebagai landasan kebijakan, akses 

manajemen terhadap karyawan, tingkat keamanan lingkungan kerja karyawan, 

serta bagaimana manajemen menghargai dan mendukung perbedaan. 

 

Dimensi training and development, consistency making, risk taking, planning  dan 

management practice yang dijadikan Ricardo (2007: 89) sebagai variabel 

penelitiannya, oleh peneliti tidak dijadikan indikator karena hampir memiliki 

kesamaan dengan indikator dari budaya organisasi yang digunakan oleh peneliti. 

 

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis juga sependapat atas teori yang 

diadaptasi dari Jones (2005: 117) bahwa konsep budaya organisasi memang 

menyangkut lima hal penting untuk dijadikan indikator dalam penelitian ini yang 

meliputi: 

1. Komunikasi. sebagai upaya hubungan kerjasama, koordinasi untuk 

kelangsungan/kelancaran pekerjaan,  
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2. Kreativitas. sebagai upaya mengembangkan inisiatif, ide, sebagai rasa-

memiliki jati diri bagi dosen,  

3. Imbalan. membantu stabilitas perusahaan karena menyangkut kesejahteraan 

dosen, 

4. Orientasi pelanggan/mahasiswa. menyajikan pedoman perilaku sebagai hasil 

dari norma perilaku yang sudah dibentuk untuk bisa mengenal 

pelanggan/mahasiswa,  

5. Tim Kerja (team work). membantu mengembangkan rasa kekompakan dalam 

meningkatkan efektivitas dan efisensi kerja. 

 

Schein (2006: 56) mengemukakan bahwa budaya organisasi dapat  dibagi ke 

dalam dua dimensi yaitu : 

(1) Dimensi  external environments. yang didalamnya terdapat lima hal esensial 

yaitu:   (a) mission and strategy. (b) goals. (c) means to achieve goals. (d) 

measurement. dan (e) correction. 

(2) Dimensi  internal integration yang di dalamnya terdapat  enam aspek  utama, 

yaitu : (a) common language. (b) group boundaries for inclusion and 

exclusion. (c) distributing power and status. (d) developing norms of intimacy, 

friendship, and love. (e) reward and punishment. dam (f) explaining and 

explainable : ideology and religion. 

 

Pada bagian lain, Schein (2006: 56) mengetengahkan sepuluh karateristik budaya 

organisasi, mencakup : (1) observe behavior: language, customs, traditions. (2) 

groups norms: standards and values. (3) espoused values: published, publicly 
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announced values. (4) formal philosophy: mission. (5) rules of the game: rules to 

all in organization. (6) climate: climate of group in interaction. (7) embedded 

skills. (8) habits of thinking, acting, paradigms: shared knowledge for 

socialization. (9) shared meanings of the group. dan (10) metaphors or symbols. 

 

Sementara itu, Fred Luthan (2005: 28) mengetengahkan enam karakteristik 

penting dari budaya organisasi, yaitu : (1) obeserved behavioral regularities. 

yakni keberaturan cara bertindak dari para anggota yang tampak teramati. Ketika 

anggota organisasi berinteraksi dengan anggota lainnya, mereka mungkin 

menggunakan bahasa umum, istilah,  atau  ritual tertentu. (2) norms. yakni 

berbagai standar perilaku yang ada, termasuk di dalamnya tentang  pedoman 

sejauh mana suatu pekerjaan harus  dilakukan. (3) dominant values. yaitu adanya 

nilai-nilai inti yang dianut bersama oleh seluruh anggota organisasi, misalnya  

tentang kualitas produk yang tinggi, absensi yang rendah atau efisiensi yang 

tinggi.  (4) philosophy. yakni adanya kebijakan-kebijakan yang berkenaan dengan 

keyakinan organisasi dalam memperlakukan pelanggan dan karyawan (5) rules. 

yaitu adanya pedoman yang ketat, dikaitkan dengan  kemajuan organisasi (6) 

organization climate.  merupakan  perasaan keseluruhan (an overall “feeling”) 

yang tergambarkan dan disampaikan melalui  kondisi tata ruang, cara berinteraksi 

para anggota organisasi, dan cara anggota organisasi memperlakukan dirinya dan 

pelanggan atau orang lain. Dari ketiga pendapat di atas,  kita melihat adanya 

perbedaan  pandangan tentang karakteristik budaya organisasi, terutama dilihat 

dari segi  jumlah karakteristik budaya organisasi. Kendati demikian, ketiga 

pendapat tersebut sesungguhnya tidak menunjukkan perbedaan yang prinsipil. 
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Budaya organisasi dapat dipandang sebagai sebuah sistem. Mc Namara (2002: 98) 

mengemukakan  bahwa dilihat dari sisi input, budaya organisasi mencakup umpan 

balik (feed back) dari  masyarakat, profesi, hukum, kompetisi dan sebagainya. 

Sedangkan dilihat dari proses, budaya organisasi mengacu kepada asumsi, nilai 

dan norma, misalnya nilai tentang : uang, waktu, manusia, fasilitas dan ruang. 

Sementara dilihat dari output, berhubungan dengan pengaruh budaya organisasi 

terhadap perilaku organisasi, teknologi, strategi,  image, produk dan sebagainya. 

 

Sedangkan menurut Eugene McKenna dan Nic Beech (2000: 78) budaya 

organisasi dimasukan ke dalam 5 indikator yaitu: 

1. Filosofi 

Yakni adanya kebijakan-kebijakan yang berkenaan dengan keyakinan 

organisasi dalam memperlakukan pelanggan dan karyawan 

2. Nilai-nilai  

yaitu adanya nilai-nilai inti yang dianut bersama oleh seluruh anggota 

organisasi, misalnya  tentang kualitas produk yang tinggi, absensi yang rendah 

atau efisiensi yang tinggi 

3. Norma-norma  

yakni berbagai standar perilaku yang ada, termasuk di dalamnya tentang  

pedoman sejauh mana suatu pekerjaan harus  dilakukan 

4. Aturan main  

Yaitu adanya pedoman yang ketat, dikaitkan dengan  kemajuan organisasi 
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5. Tingkah laku khas 

yakni keberaturan cara bertindak dari para anggota yang tampak teramati. 

Ketika anggota organisasi berinteraksi dengan anggota lainnya, mereka 

mungkin menggunakan bahasa umum, istilah,  atau  ritual tertentu 

 

2.2.3 Mengubah Budaya Organisasi 

 

Dilihat dari sisi kejelasan dan ketahanannya terhadap perubahan,  Kotter dan 

Heskett (2005: 178) memilah budaya organisasi menjadi ke dalam dua tingkatan 

yang berbeda.  Dikemukakannya, bahwa pada tingkatan yang lebih dalam dan 

kurang terlihat, nilai-nilai yang dianut bersama oleh orang dalam kelompok dan 

cenderung bertahan sepanjang waktu bahkan meskipun anggota kelompok sudah 

berubah. Pengertian ini mencakup tentang apa yang penting dalam kehidupan, dan 

dapat  sangat bervariasi dalam perusahaan yang berbeda: dalam beberapa hal 

orang sangat mempedulikan uang, dalam hal lain orang sangat mempedulikan 

inovasi atau kesejahteraan karyawan.  

 

Pada tingkatan ini budaya sangat sukar berubah, sebagian karena anggota 

kelompok sering tidak sadar akan banyaknya nilai yang mengikat mereka 

bersama. Pada tingkat yang terlihat, budaya menggambarkan pola atau gaya 

perilaku suatu organisasi, sehingga karyawan-karyawan baru secara otomatis 

terdorong untuk mengikuti perilaku sejawatnya. Sebagai contoh, katakanlah 

bahwa orang dalam satu kelompok telah bertahun-tahun menjadi “pekerja keras”, 

yang lainnya “sangat ramah terhadap orang asing dan lainnya lagi selalu 
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mengenakan pakaian yang sangat konservatif. Budaya dalam pengertian ini, masih 

kaku untuk berubah, tetapi tidak sesulit pada tingkatan nilai-nilai dasar. 

 

Pada bagian lain, John P. Kotter dan James L. Heskett  (2005: 142) memaparkan 

pula tentang tiga konsep budaya  organisasi yaitu : (1) budaya yang kuat. (2) 

budaya yang secara strategis cocok. dan (3) budaya adaptif. Organisasi yang 

memiliki budaya yang kuat ditandai dengan adanya kecenderungan hampir semua 

manajer menganut bersama seperangkat nilai  dan metode menjalankan usaha 

organisasi. Karyawan baru mengadopsi nilai-nilai ini dengan sangat cepat. 

Seorang eksekutif baru bisa saja dikoreksi oleh bawahannya, selain juga oleh 

bossnya, jika dia melanggar norma-norma organisasi. 

 

Eugene McKenna dan Nic Beech (2000: 89) indikator budaya organisasi terbagi 

menjadi lima bagian yaitu filosofi, nilai-nilai, norma-norma, aturan main dan 

tingkah laku khas. Gaya dan nilai dari suatu budaya yang cenderung tidak banyak 

berubah dan akar-akarnya sudah mendalam, walaupun terjadi penggantian 

manajer. Dalam organisasi dengan budaya yang kuat, karyawan cenderung 

berbaris mengikuti penabuh genderang yang sama. Nilai-nilai dan perilaku  yang 

dianut bersama membuat orang merasa nyaman dalam bekerja, rasa komitmen dan 

loyalitas membuat orang berusaha lebih keras lagi. Dalam budaya yang kuat 

memberikan struktur dan kontrol yang dibutuhkan, tanpa harus bersandar pada 

birokrasi  formal yang mencekik  yang dapat menekan tumbuhnya motivasi dan 

inovasi.   
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Budaya yang strategis cocok  secara eksplisit menyatakan bahwa arah budaya 

harus menyelaraskan dan memotivasi anggota, jika ingin meningkatkan kinerja 

organisasi. Konsep utama yang digunakan di sini adalah “kecocokan”. Jadi, 

sebuah budaya dianggap baik apabila cocok dengan konteksnya. Adapun yang 

dimaksud dengan konteks bisa berupa kondisi obyektif dari organisasinya atau 

strategi usahanya.         

 

Budaya yang adaptif berangkat dari logika bahwa hanya budaya yang dapat 

membantu organisasi mengantisipasi dan beradaptasi  dengan perubahan 

lingkungan, akan diasosiasikan dengan kinerja yang superiror sepanjang waktu. 

Ralph Klimann menggambarkan budaya adaptif ini  merupakan sebuah budaya 

dengan pendekatan yang bersifat siap menanggung resiko, percaya, dan proaktif 

terhadap kehidupan individu.  Para anggota secara aktif mendukung usaha satu 

sama lain untuk mengidentifikasi semua masalah dan mengimplementasikan 

pemecahan yang dapat berfungsi. Ada suatu rasa percaya (confidence) yang 

dimiliki bersama. Para anggotanya percaya, tanpa rasa bimbang bahwa mereka 

dapat menata   olah secara efektif masalah baru dan peluang apa saja yang akan 

mereka temui. Kegairahan yang menyebar luas, satu semangat untuk melakukan 

apa saja yang dia hadapi untuk mencapai keberhasilan organisasi. Para anggota ini 

reseptif terhadap perubahan dan inovasi. Rosabeth Kanter mengemukakan  bahwa 

jenis budaya ini  menghargai dan mendorong kewiraswastaan, yang dapat 

membantu sebuah organisasi  beradaptasi dengan lingkungan yang berubah, 

dengan memungkinkannya mengidentifikasi dan mengeksploitasi peluang-

peluang baru. Contoh perusahaan yang mengembangkan budaya adaptif ini adalah 
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Digital Equipment Corporation dengan budaya yang mempromosikan inovasi, 

pengambilan resiko, pembahasan yang jujur, kewiraswastaan, dan kepemimpinan 

pada banyak tingkat dalam hierarki. 

 

2.2.4 Memahami Perubahan Budaya Organisasi 

 

Perubahan selalu terjadi, disadari atau tidak. Begitu pula halnya dengan 

organisasi. Organisasi hanya dapat bertahan jika dapat melakukan perubahan. 

Setiap perubahan lingkungan yang terjadi harus dicermati karena keefektifan 

suatu organisasi tergantung pada sejauhmana organisasi dapat menyesuaikan diri 

dengan perubahan tersebut.  Pada dasarnya semua perubahan yang dilakukan 

mengarah pada peningkatan efektiftas organisasi dengan tujuan mengupayakan 

perbaikan kemampuan organisasi dalam menyesuaikan diri terhadap perubahan 

lingkungan serta perubahan perilaku anggota organisasi (Robbins, 2003). Lebih 

lanjut Robbins menyatakan perubahan organisasi dapat dilakukan pada struktur 

yang mencakup strategi dan sistem, teknologi, penataan fisik dan sumber daya 

manusia. 

 

Perubahan budaya organisasi di satu sisi dapat meningkatkan kinerja, namun Di 

sisi lain dapat pula mengalami kegagalan apabila tidak dipersiapkan dan dikelola 

dengan benar. Namun, apabila tidak melakukan perubahan budaya organisasi, 

sedangkan lingkungan berubah, dapat dipastikan mengalami kegagalan. Paling 

tidak perubahan harus dilakukan untuk dapat mempertahankan diri dari tekanan 

persaingan (Romli, 2011: 58). 
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Namun, yang perlu diwaspadai adalah mengetahui kapan waktu yang tepat untuk 

melakukan perubahan budaya organisasi. Perubahan budaya organisasi diperlukan 

apabila terjadi perkembangan lingkungan yang tidak dapat dihindari. Di sisi lain 

perubahan sering menjadi kebutuhan internal organisasi, dirasakan sebagai 

kebutuhan. Dalam lingkungan yang semakin kompetitif diperlukan peningkatan 

efisiensi untuk mempertahankan daya saing atau meningkatkan pelayanan kepada 

pelanggan. Demikian pula diperlukan pemahaman tentang bagaimana proses yang 

tepat untuk menjalankan perubahan organisasi dan hambatan apa yang mungkin 

akan dihadapi. Kesalahan dapat berakibat pada timbulnya resistensi dan kegagalan 

usaha perubahan budaya organisasi. 

 

2.2.5 Model Perubahan Budaya 

Sobirin (2005: 78) menyatakan ada dua faktor yang mendorong terjadinya 

perubahan, yaitu faktor ekstern seperti perubahan teknologi dan semakin 

terintegrasinya ekonomi internasional serta faktor intern organisasi yang 

mencakup dua hal pokok yaitu (1) perubahan perangkat keras organisasi  (hard 

system tools) atau yang biasa disebut dengan perubahan struktural, yang meliputi 

perubahan strategi, stuktur organisasi dan sistem serta (2) Perubahan perangkat 

lunak organisasi (soft system tools) atau perubahan kultural yang meliputi 

perubahan perilaku manusia dalam organisasi, kebijakan sumber daya manusia 

dan budaya organisasi. 

 

Setiap perubahan tidak bisa hanya memilih salah satu aspek struktural atau 

kultural saja sebagai variabel yang harus diubah, tetapi kedua aspek tersebut harus 
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dikelola secara bersama-sama agar hasilnya optimal. Namun demikian dalam 

praktek para pengambil keputusan cenderung hanya memperhatikan perubahan 

struktural karena hasil perubahannnya dapat diketahui secara langsung, sementara 

perubahan kultural sering diabaikan karena hasil dari perubahan tersebut tidak 

begitu kelihatan.  Untuk meraih keberhasilan dalam mengelola perubahan 

organisasi harus mengarah pada peningkatan kemampuan dalam menghadapi 

tantangan dan peluang yang timbul. Artinya perubahan organisasi harus diarahkan 

pada perubahan perilaku manusia dan proses organisasional, sehingga perubahan 

organisasi yang dilakukan dapat lebih efektif dalam upaya menciptakan organisasi 

yang lebih adaptif dan fleksibel.  Pertimbangannya, dengan diterapkannya 

modernisasi administrasi perpajakan, akan terjadi perubahan organisasi dan 

perubahan itu sendiri tidak akan berhasil jika ada hambatan yang datang dari 

manusia yang terlibat di dalamnya. Demikian juga halnya jika kebiasaan manusia 

dan budaya organisasinya tidak diubah, perubahan organisasi tidak akan berhasil.   

 

Kaitannya dengan perubahan organisasi yang dilakukan, baik aspek struktural 

maupun aspek kultural keduanya harus diubah secara bersama-sama. Karena 

ketika terjadi perubahan strategi sebagai akibat dari perubahan tujuan organisasi, 

akan berpengaruh terhadap struktur dan sistem organisasi karena struktur dan 

sistem organisasi yang lama sudah tidak sesuai lagi dengan lingkungan organisasi 

yang baru. Demikian pula halnya dengan aspek sumber daya manusia dan budaya 

organisasinya harus diubah agar perubahan strategi, struktur dan sistem organisasi 

dapat diimplementasikan. 
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2.2.6 Faktor-faktor yang Mempengaruhi Budaya Organisasi 

 

Ada enam faktor penting yang mempengaruhi budaya organisasi, yaitu: 

1. Observed behavioral regularities yakni keberaturan cara bertindak dari para 

anggota yang tampak teramati. Ketika anggota organisasi berinteraksi dengan 

anggota lainnya, mereka munkin menggunakan bahasa umum, istilah, atau 

ritual  tertentu. 

2. Norms yakni berbagai standar perilaku yang ada, termasuk di dalamnya 

tentang pedoman sejauh mana suatu pekerjaan harus dilakukan. 

3. Dominant values yakni adanya nilai-nilai inti yang dianut bersama oleh 

seluruh anggota organisasi, misalnya tentang kualitas produk yang tinggi, 

absensi yang rendah atau efisiensi yang tinggi. 

4. Philosophy yakni adanya kebijakan-kebijakan yang berkenaan dengan 

keyakinan organisasi dalam memperlakukan pelanggan dan karyawan. 

5. Rules yaitu adanya pedoman yang kuat, dikaitkan dengan kemajuan 

organisasi. 

6. Organization climate merupakan perasaan keseluruhan (anoverall “feeling”) 

yang tergambarkan dan disampaikan melalui kondisi tata ruang, cara 

berinteraksi para anggota organisasi, dan cara anggota organisasi 

memperlakukan dirinya dan pelanggan atau orang lain (Romli, 2011: 48). 
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2.3 Kinerja 

 

2.3.1 Pengertian Kinerja 

Kata kinerja merupakan terjemahan dari kata bahasa Inggris Performance yang 

mempunyai arti melakukan, hasil atau tingkat keberhasilan dalam pelaksanaan 

tugas. 

 

Menurut Hersey dan Blanchard sebagaimana yang dikutip Veithzal dan Basri 

dalam bukunya “Performance Appraisal” (2006: 88), menjelaskan bahwa kinerja 

merupakan suatu fungsi dari kepemimpinan dan kemampuan. Untuk 

menyelesaikan tugas atau pekerjaan, seseorang harus memiliki derajat kesediaan 

dan tingkat kemampuan tertentu. Kesediaan dan keterampilan seseorang tidaklah 

cukup efektif untuk mengerjakan sesuatu tanpa pemahaman yang jelas tentang apa 

yang akan dikerjakan dan bagaimana mengerjakannya. 

 

Robbin (2006: 94) berpendapat bahwa kinerja merupakan fungsi interaksi antara 

kemampuan (ability = A), kepemimpinan (motivation = M), dan kesempatan 

(opportunity = O). Artinya bahwa kinerja merupakan fungsi dari kemampuan, 

kepemimpinan, dan kesempatan kerja = f (A,M,O). Dengan demikian maka 

kinerja ditentukan oleh faktor-faktor kemampuan, kepemimpinan dan kesempatan. 

 

2.3.2 Faktor-faktor yang mempengaruhi Kinerja 

 

Seperti telah dijelaskan bahwa kinerja merupakan fungsi interaksi antara 

kepemimpinan, kemampuan (kompetensi), dan kesempatan / peluang (Robbin, 

2006: 94). Kepemimpinan dan peluang dapat dikembangkan melalui proses 
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kepemimpinan yang efektif, dan memberikan tingkat imbalan yang sesuai, 

sehingga dapat menimbulkan kepuasan kerja pegawai. Dengan adanya kepuasan 

kerja pegawai akan menimbulkan kepemimpinan para pegawai dalam 

melaksanakan pekerjaan. Sedangkan kemampuan dapat dikembangkan melalui 

proses pendidikan dan latihan, serta pengalaman dari individu tersebut. 

 

2.3.3 Pengukuran Kinerja 

 

Robertson seperti dikutip Mahmudi (2005: 49) menyatakan bahwa pengukuran 

kinerja merupakan suatu proses penilaian kemajuan pekerjaan terhadap 

pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditentukan, termasuk informasi atas 

efisiensi penggunaan sumber daya dalam menghasilkan barang dan jasa dan 

kualitas, perbandingan hasil dengan target, dan efektivitas tindakan dalam 

pencapaian tujuan. 

 

Kinerja merupakan hasil kerja yang dicapai oleh seorang pegawai dalam 

melaksanakan tugas dan pekerjaan yang bersangkutan. Pada umumnya unsur-

unsur yang perlu diadakan penilaian dalam proses penilaian kinerja adalah 

tanggung jawab, prakarsa, ketaatan, kejujuran, kesetiaan, kerja sama, dan prestasi 

kerja. Agar penilaian kinerja dapat dilaksanakan dengan baik, menurut Ruky 

(2003: 79), diperlukan metode yang memenuhi persyaratan, di bawah ini : 

a. Pengukuran benar-benar pada prestasi dan bukan pada faktor-faktor lain 

seperti yang menyangkut pribadi seseorang. 

b. Menggunakan tolak ukur yang jelas dan yang pasti menjamin bahwa 

pengukuran itu bersifat obyektif. 



38 

 

  

c. Dimengerti, dipahami dan dilaksanakan sepenuhnya oleh semua anggota 

organisasi yang terlibat. 

d. Dilaksanakan secara konsisten dan didukung sepenuhnya oleh pimpinan 

puncak organisasi. 

 

Selanjutnya aspek-aspek standar pekerjaan dan kinerja menurut Hasibuan (2003: 

56) dalam Mangkunegara (2006:18) mencakup : 1) Prestasi kerja, 2) Kesetiaan, 3) 

Tanggung jawab, 4) Ketaatan, 5) Kejujuran, 6) Kerja sama, 7) Prakarsa, 8) 

Kepemimpinan, aspek tersebut yang dijadikan indikator penelitian ini yaitu aspek 

prestasi kerja, kesetiaan, tanggung jawab, ketaatan, kejujuran, kerja sama, 

prakarsa dan gaya kepemimpinan. 

 

2.4 Kepuasan Kerja 

 

2.4.1 Definisi Kepuasan Kerja 

Kepuasan kerja pada dasarnya merupakan sesuatu yang bersifat individual setiap 

individu memiliki tingkat kepuasan yang berbeda-beda sesuai dengan sistem nilai 

yang berlaku pada dirinya. Makin tinggi penilaian terhadap kegiatan dirasakan 

sesuai dengan keinginan individu, maka makin tinggi kepuasannya terhadap 

kegiatan tersebut. Kepuasan kerja mempengaruhi tingkat kedisiplinan karyawan, 

artinya jika kepuasan diperoleh dari pekerjaan, maka kedisiplinan karyawan baik. 

Sebailiknya jika kepuasan kerja kurang tercapai dipekerjaannya, maka 

kedisiplinan karyawan rendah. 
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Menurut Suwatno (2001:187) kepuasan kerja adalah merupakan suatu kondisi 

psikologis yang menyenangkan atau perasaan karyawan yang sangat subyektif dan 

sangat tergantung pada individu yang bersangkutan dan lingkungan kerjanya, dan 

kepuasan kerja merupakan suatu konsep multificated (banyak dimensi), ia dapat 

memakai sikap secara menyeluruh atau mengacu pada bagian pekerjaan 

seseorang. Sedangkan menurut Keither dan Kinicki (2005:271) kepuasan kerja 

adalah suatu efektivitas atau respon emosional terhadap berbagai aspek pekerjaan. 

Definisi ini berarti bahwa kepuasan kerja seseorang dapat relatif puas dengan 

suatu aspek dari pekerjaanya dan atau tidak puas dengan salah satu atau lebih 

aspek lainnya. 

 

Menurut Robbins yang dikutip oleh Wibowo (2006:299) menyatakan bahwa 

kepuasan kerja adalah adalah sikap umum terhadap pekerjaan seseorang, yang 

menunjukan perbedaan antara jumlah penghargaan yang diterima pekerja dan 

jumlah yang mereka yakini seharusnya mereka terima. 

 

Sedangkan Keith Davis yang dikutip oleh Mangkunegara (2006:117) 

mengemukakan bahwa “Job satisfaction is the favorableness or unfavorableness 

with employees view their work”. Artinya bahwa kepuasan kerja adalah perasaan 

menyokong atau tidak menyokong yang dialami pegawai dalam bekerja. Wexley 

dan Yuki dikutip oleh Mangkunegara (2006:117) mendefinisikan bahwa kepuasan 

kerja adalah “is the way an employee feels about his or her job”. Artinya adalah 

cara pegawai merasakan dirinya atau pekerjaannya. 
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Siagian (2006:295) berpendapat bahwa kepuasan kerja merupakan suatu cara 

pandang seseorang, baik yang bersifat positif maupun bersifat negatif tentang 

pekerjaannya. Banyak faktor yang perlu mendapat perhatian dalam menganalisis 

kepuasan kerja seseorang. Apabila dalam pekerjaannya seseorang mempunyai 

otonomi atau bertindak, terdapat variasi, memberikan sumbangan penting dalam 

keberhasilan organisasi dan karyawan memperoleh umpan balik tentang hasil 

pekerjaan yang dilakukannya, yang bersangkutan akan merasa puas.  

 

Bentuk program pengenalan yang tepat serta berakibat pada diterimanya 

seseorang sebagai anggota kelompok kerja. Situasi lingkungan berbuntut pada 

tingkat kepuasa kerja yang tinggi, pemahaman yang lebih tepat tentang kepuasan 

kerja dapat terwujud apabila analisis tentang kepuassan kerja dikaitkan dengan 

prestasi kerja, dan besar kecilnya organisasi. 

 

2.4.2 Variabel Kepuasan Kerja 

Menurut Mangkunegara (2006:117-119) kepuasan kerja berhubungan dengan 

variabel-variabel seperti keluar masuk (turnover), tingkat absensi, umur, tingkat 

pekerjaan, dan ukuran organisasi perusahaan. Hal ini menurut beliau sesuai 

dengan pendapat Keith Davis bahwa “Job satisfication is related to a number of 

major employee variables, such as turnover, absences, age, occupation and size of 

the organization in which an employee works”. Untuk lebih jelasnya variabel - 

variabel tersebut adalah sebagai berikut : 
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1. Turnover 

Kepuasan kerja lebih tinggi dihubungkan dengan turnover pegawai yang 

rendah. Sedangkan pegawai-pegawai yang kurang puas biasanya turnovernya 

lebih tinggi. 

2. Tingkat Ketidakhadiran Kerja 

Pegawai-pegawai yang kurang puas cenderung tingkat ketidakhadirannya 

(absen) tinggi. Mereka sering tidak hadir kerja dengan alasan yang tidak logis 

dan subjektif. 

3. Umur 

Ada kecenderungan pegawai yang tua lebih merasa puas dari pada pegawai 

yang berumur relatif muda. Hal ini diasumsikan bahwa pegawai yang tua lebih 

berpengalaman menyesuaikan diri dengan lingkungan pekerjaan, sedangkan 

pegawai usia yang lebih muda biasanya mempunyai harapan yang ideal 

tentang dunia kerjanya. Sehingga apabila antara harapannya dengan realita 

kerja terdapat kesenjangan atau ketidakseimbangan dapat menyebabkan 

mereka menjadi tidak puas. 

4. Tingkat Pekerjaan 

Pegawai-pegawai menduduki tingkat pekerjaan yang lebih tinggi cenderung 

lebih merasa puas dari pada pegawai yang menduduki tingkat pekerjaan yang 

lebih rendah. Pegawai-pegawai yang tingkat pekerjaannya lebih tinggi 

menunjukan kemampuan kerja yang lebih baik dan aktif dalam 

mengemukakan ide-ide serta kreatif dalam bekerja. 
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5. Ukuran Organisasi Perusahaan 

Ukuran organisasi perusahaan dapat mempunyai kepuasan pegawai. Hal ini 

karena besar kecil perusahaann berhubungan pula dengan koordinasi, 

komunikasi, dann partisipasi pegawai. 

 

2.4.3 Indikator Kepuasan Kerja 

 

Menurut Veithzal (2006:479) secara teoritis, faktor-faktor yang dapat 

mempengaruhi kepuasan kerja sangat banyak jumlahnya, seperti gaya 

kepemimpinan, produktivitas kerja, perilaku, locus of control, pemenuhan harapan 

penggajian dan efektivitas kerja. Faktor-faktor yang biasanya digunakan untuk 

mengukur kepuasan kerja seorang karyawan adalah sebagai berikut : 

1. Isi pekerjaan, penampilan tugas pekerjaan yang aktual dan sebagai kontrol 

terhadap pekerjaan, 

2. Supervisi, 

3. Organisasi dan manajemen, 

4. Kesempatan untuk maju, 

5. Gaji dan keuntungan dalam bidang finansial lainnya seperti adanya insentif, 

6. Rekan kerja, 

7. Kondisi pekerjaan. 

 

Selain itu, menurut Job Descriptive Index (JDI) faktor penyebab kepuasan kerja 

adalah sebagai berikut : 

1. Bekerja pada tempat yang tepat, 

2. Pembayaran yang sesuai, 
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3. Organisasi dan manajemen, 

4. Supervisi pada pekerjaan yang tepat, 

5. Orang yang berada dalam pekerjaan yang tepat. 

 

Salah satu cara untuk menentukan apakah pekerja puas dengan pekerjaannya ialah 

dengan membandingkan pekerjaan mereka dengan beberapa pekerjaan ideal 

tertentu (teori kesenjangan) 

 

2.4.4 Teori Kepuasan Kerja 

Di bawah ini dikemukakan teori-teori tentang kepuasan kerja menurut 

Mangkunegara (2006:120-123), yaitu sebagai berikut : 

1. Teori Keseimbangan (Equity Theory) 

Teori ini dikembangkan oleh Adam, adapun komponen dari teori ini adalah 

input, outcome, comparison person, dan equtiy - in - equtiy. Wexley dan Yuki 

(1977) mengemukakan bahwa “Input is anything of value that an employee 

perceives that he contributes to his job”. Input adalah semua nilai yang 

diterima pegawai yang dapat menunjang pelaksanaan kerja. Misalnya, 

pendidikan, pengalaman, skill, usaha, peralatan pribadi, jumlah jam kerja. 

 

“Outcome is anything of value that the employee perceives he obtains from 

the job”. Outcome adalah semua nilai yang diperoleh dan dirasakan oleh 

pegawai. Misalnya upah, keuntungan tambahan, status simbol, pengenalan 

kembali (recognition), kesempatan untuk berprestasi atau mengekspresikan 

diri. Sedangkan “Comparison person mey be someone in the same 

organization, someone in a different organization, or even the person him self 
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in a previous job”. Comparison person adalah seorang pegawai dalam 

organisasi yang sama, seorang pegawai dalam organisasi yang berbeda atau 

dirinya sendiri dalam pekerjaan sebelumnya. 

 

Menurut teori ini, puas atau tidak puasnya pegawai merupakan hasil 

perbandingan input-outcome pegawai lain (comparison person). Jadi, jika 

perbandingan tersebut dirasakan seimbang (equity) maka pegawai tersebut 

akan merasa puas. Tetapi, apabila terjadi ketidakseimbangan (inequity) dapat 

menyebabkan dua kemungkinan, yaitu over compensation inequity 

(ketidakseimbangan yang menguntungkan dirinya) dan sebaliknya under 

compensation inequity (ketidakseimbangan yang menguntungkan pegawai lain 

yang menjadi pembanding atau (comparison person). 

 

2. Teori Perbedaan (Discrepancy Person) 

Teori ini pertama kali dipelopori oleh Porter, ia berpendapat bahwa mengukur 

kepuasan kerja dapat dilakukan dengan cara menghitung selisih antara apa 

yang seharusnya dengan kenyataan yang dirasakan pegawai. Locke (1969) 

mengemukakan bahwa kepuasan kerja pegawai bergantung pada perbedaan 

antara apa yang didapat dan apa yang diharapakan oleh pegawai. Apabila yang 

didapat pegawai ternyata lebih besar dari pada apa yang diharapkan, akan 

menyebabkan pegawai tidak puas. 

 

3. Teori Pemenuhan Kebutuhan (Need Mulltilment Theory) 

Menurut teori ini kepuasan kerja pegawai bergantung pada terpenuhi atau 

tidaknya kebutuhan pegawai. Pegawai akan merasa puas apabila ia 
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mendapatkan apa yang dibutuhkannya, makin besar kebutuhan pegawai 

terpenuhi, makin puas pula pegawai tersebut. Begitu pula sebaliknya apabila 

kebutuhan pegawai tidak terpenuhi, pegawai itu akan merasa tidak puas. 

 

4. Teori Pandangan Kelompok (Social Reference Theory) 

Menurut teori ini, kepuasan kerja pegawai bukanlah bergantung pada 

pemenuhan kebutuhan saja, tetapi sangat bergantung pada pandangan dan 

pendapat kelompok yang oleh para pegawai dianggap sebagai kelompok 

acuan. Kelompok acuan tersebut oleh pegawai dijadikan tolak ukur untuk 

menilai dirinya maupun lingkungannya. Jadi, pegawai akan merasa puas 

apabila hasil kerjanya sesuai dengan minat dan kebutuhan yang diharapkan 

oleh kelompok acuan. 

 

5. Teori Dua Faktor dari Herzberg 

Teori dua faktor ini dikembangkan oleh Frederick Herzberg, ia menggunakan 

teori Abraham Maslow sebagai titik acuannya. Penilaian Herzberg diadakan 

dengan melakukan wawancara terhadap subjek insinyur, dan akuntan. Masing-

masing subjek diminta menceritakan kejadian yang dialami oleh mereka, baik 

yang menyenangkan (memberi kepuasan) maupun yang tidak menyenangkan 

atau tidak memberi kepuasan. Kemudian dianalisis dengan analisis isi (content 

analysis) untuk menentukan faktor-faktor yang menyebabkan kepuasan atau 

ketidakpuasan. 

 

Dua faktor yang dapat menyebabkan timbulnya rasa puas atau tidak puas 

menurut herzberg yaitu faktor pemeliharaan (maintenance factors) dan faktor 
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pemotivasian (motivation factors). Faktor pemeliharaaan disebut pula 

dissatisfiers, hygiene factors, job context, extrinsic factors yang meliputi 

administrasi dan kebijakan perusahaan, kualitas pengawasan, hubungan 

dengan pengawas, hubungan dengan subordinate, upah, keamanan kerja, 

kondisi kerja, dan status. Sedangkan faktor pemotivasian disebut pula 

satisfiers, motivators, job content, intrinsic factor yang meliputi dorongan 

berprestasi, pengenalan, kemajuan (advancement), work it self, kesempatan 

berkembang dan tanggung jawab.  

 

6. Teori Pengharapan (Exceptanxy Theory) 

Teori pengharapan dikembangkan oleh Victor H. Vroom, kemudian teori ini 

diperluas oleh Potteer dan Lawyer. Ketika Davis mengemukakan bahwa 

“Vroom explains that motivation is a product of how much one wants 

something and  one’s estimate of the probability that a certain will lead to it” 

Vroom menjelaskan bahwa motivasi merupakan suatu produk dari bagaimana 

seseorang menginginkan sesuatu, dan penaksiran seseorang menyakinkan aksi 

tertentu yang akan menuntunnya. Pernyataan diatas berhubungan dengan 

rumus dibawah ini, yaitu : 

 

 

Keterangan : 

- Valensi merupakan kekuatan hasrat seseorang untuk mencapai sesuatu 

- Harapan merupakan keinginan mencapai sesuatu dengan aksi tertentu 

- Motivasi merupakan kekuatan dorongan yang mempunyai arah pada 

tujuan tertentu 

 

Valensi x  Harapan = Motivasi 
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Valensi lebih menguatkan pilihan seorang pegawai untuk sesuatu hasil. 

Jika seorang pegawai mempunyai keinginan yang kuat untuk suatu 

kemajuan, maka berarti valensi pegawai tersebut tinggi untuk suatu 

kemajuan. Valensi timbul dari internal pegawai yang dikondisikan dengan 

pengalaman. 

 

Selanjutnya Keith Davis dikutip oleh Mangkunegara (2006:122) 

mengemukakan bahwa : “Expectency is the strenght of belief that an act 

will be followed by particular outcomes, it represents employee judgement 

of the probability that achieving one result will lead to another result. 

Since expectency is an action - outcome association, it may range from 0 

to 1. If am employee see no probability that an act will lead to a particular 

outcome, then expectancy is 0. At the other extreme, if the action - 

outcome relationship indicates cartainly, then expectancy has a value on 

one. Normally employee expectancy is somewhere between these two 

extremes”.  

 

Artinya pengharapan merupakan kekuatan keyakinan pada suatu perlakuan 

yang diikuti dengan hasil khusus. Hal ini menggambarkan bahwa 

keputusan pegawai yang memungkinkan mencapai suatu hasil dapat 

menuntun hasil lainnya.  Pengharapan merupakan suatu aksi yang 

berhubungan dengan hasil, dari 0-1. jika pegawai merasa tidak mungkin 

mendapatkan hasil tertentu maka harapannya bernilai 0. jika aksinya 
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berhunungan dengan hasil tertentu maka harapannya 1. harapan pegawai 

secara normal adalah diantara 0-1.   

 

2.4.5 Pengukuran Kepuasan Kerja 

 

Kepuasan kerja menurut Rivai (2004:480) adalah bagaimana orang melaksanakan 

pekerjaan dan aspek-aspeknya. Ada beberapa alasan mengapa perusahaan harus 

benar-benar memperhatikan kepuasan kerja, yang dapat dikatagorikan sesuai 

dengan fokus karyawan atau perusahaan, yaitu : 

1. Pertama, manusia berhak diberlakukan dengan adil dan hormat, pandangan ini 

menurut perspektif kemanusiaan. Kepuasan kerja merupakan perluasan 

refleksi perlakuan yang baik. Penting juga memperhatikan indikator emosional 

atau kesehatan psikologis. 

2. Kedua, perspektif kemanfaatan, bahwa kepuasan kerja dapat menciptakan 

perilaku yang mempengaruhi fungsi-fungsi perusahaan. Perbedaan kepuasan 

kerja antara unit- unit organisasi dapat mendiagnosis potensi persoalan. Buhler 

(1994) menekankan pendapatnya bahwa upaya organisasi berkelanjutan harus 

ditempatkan pada kepuasan kerja dan pengaruh ekonomis terhadap 

perusahaan. Perusahaan yang percaya bahwa karyawan dapat dengan mudah 

diganti dan tidak berinvestasi di bidang karyawan maka akan menghadapi 

bahaya. Biasanya berakibat tingginya tingkat turnover, diiringi dengan 

membengkaknya biaya pelatihan, gaji, akan memunculkan perilaku yang sama 

di kalangan karyawan, yaitu mudah berganti-ganti perusahaan dan dengan 

demikian kurang loyal. 
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Selain hal diatas, faktor - faktor berikut ini mempengaruhi kepuasan karyawan 

dalam bekerja, yaitu dapat dillihat pada Gambar 2.1, sebagai berikut : 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1 Reward Performance Model of Motivation (Rivai 2004:480) 

Dari Gambar 2.1 probabilitias keberhasilan pelaksanaan dipandnag oleh 

seseorang dalam berbagai cara. Sebagai seorang yang akan melakukan 

kegiatan, para karyawan tesebut akan menilai kemampuannya, baik 

pengetahuan maupun keterampilan, untuk memperkenalkan apakah ia kan 

mampu menyelesaikan pekerjaan tersebut dengan baik atau tidak, sehingga 

bisa memperoleh imabalan yang diinginkan. Bagaimana dukungan dari 

atasannya agar ia bisa berhasil, dan sejauhmana kerja sama dengan rekan-

rekannya akan membantu keberhasilannya. Atau, sejauhmana ia bisa 

memperoleh perlengkapan yang diperlukan dan berapa lama waktu yang 
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tersedia untuk menjalankan pekerjaan tersebut apabila nilai manfaat yang 

akan diperoleh dan probabilitas keberhasilan pekerjaan tampak positif. 

Karyawan tersebut umumnya memutuskan untuk melakukan kegiatan demi 

mencapai imbalan yang diinginkan seperti dalam skema pada Gambar 2.2 

sebagai berikut : 

Individu Menilai : Apakah untuk Bersikap 

 

 

     

     Diri Sendiri 

(Keterampilan & Pengetahuan) 

      

Atasannya 

(Untuk menentukan dukungan yang akan diperoleh) 

 

Rekan sekerja dan kerja sama yang akan bisa diperoleh 

 

Fasilitas 

(Material dan Sumber dipergunakan) 

 

Waktu yang tersedia 

 

 

Faktor - faktor lainnya 

 
Gambar 2.2  Penilaian Individu dalam Bersikap (Rivai 2004:480) 

 

Stop Hati-hati Lakukan 
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Apabila karyawan tersebut menjalankan sesuai dengan yang disyaratkan, maka ia 

seharusnya menerima hadiah yang dijanjikan. Sewaktu ia menerima imbalan 

tersebut, motifnya terpuaskan dan kepercayaan dia pada pola yang sama di masa 

yang akan datang diperkuat. Apakah ia bekerja dengan baik, tetapi menerima 

imbalan kurang dari yang dijanjikan, ia akan menjadi skeptis untuk masa-masa 

yang akan datang. Sebaliknya, apabila ia tidak bisa menjalankan dengan baik, dan 

tidak menerima imbalan, akibatnya mungkin berbeda. Kemungkinan yang 

pertama, ia menjadi tidak pada dirinya sendiri, mungkin dendam dengan faktor-

faktor lainnya yang dirasa menjadi penyebabnya. Ia tidak mau lagi melakukan 

sesuatu yang sama, jikalau ia tidak merasa mampu seratus persen berhasil. 

 

Kemungkinan lainnya adalah ia meningkatkan usahanya untuk mengatasi 

kegagalan tersebut. Dengan usaha yang bertambah mungkin ia bisa mengatasi 

kegagalan di waktu lalunya. Karenanya proses tersebut bisa dimulai kembali. 

Apabila belum tentu segara terealisir. Untuk itu individu tersebut akan malakukan 

evaluasi terhadap kelayakan hadiah. Ia akan membandingkan dengan usaha yang 

telah dikeluarkan untuk mencapai hadiah tersebut. Setelah itu, apabila ia merasa 

cukup, maka ia akan menjadi lebih kritis untuk masa yang akan datang. Apabila ia 

puas sebenarnya proses yang sama akan dilakukannya lagi. 

 

2.5 Penelitian Terdahulu 

1. Suharyanto (2011) melakukan penelitian tentang pengaruh gaya 

kepemimpinan   dan   budaya   organisasi   terhadap   kinerja   pegawai   di 

Universitas PGRI Adi Buana Surabaya. Berdasarkan hasil penelitian di 
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peroleh bahwa (1) Secara simultan Gaya Kepemimpinan dan Budaya 

Organisasi berpengaruh signifikan terhadap Kinerja Pegawai dengan melalui 

uji model summary (R2) sebesar memberi sumbangan 42,8 % dan dari uji 

Fhitung ditunjukkan dengan nilai 32,917 dengan probabilitas 0,000 < 0,05 

berarti Ho ditolak Ha diterima artinya variabel bebas secara simultan 

mempengaruhi variabel terikat. (2)Secara parsial Gaya kepemimpinan 

berpengaruh terhadap Kinerja Pegawai dari thitung sebesar 3,664 dan ttabel 

1,96 serta nilai Signifikansi sebesar 0,000 < 0,05, sehingga Ho yang diajukan 

ditolak Ha diterima dan memberi sumbangan sebesar 34,4 %. Dan (3)Secara 

parsial Budaya Organisasi berpengaruh signifikan terhadap Kinerja Pegawai 

dari thitung sebesar 4,338 dan ttabel 1,96 serta nilai Signifikansi sebesar 

0,000 < 0,05, sehingga Ho yang diajukan ditolak Ha diterima dan memberi 

sumbangan sebesar 40,7 %. 

2. Handoko (2012) melakukan penelitian tentang pengaruh kepemimpinan, 

budaya organisasi, disiplin kerja terhadap kinerja karyawan pada Pondok 

Serrata. Berdasarkan hasil penelitian dengan metode kuesioner dan telah di uji 

menggunakan analisis regresi linier berganda yang menghasilkan 

kepemimpinan (0.2010. budaya organisasi (+0.203), Budaya organisasi 

(+0.517) dan Disiplin Kerja (0.517). berdasarkan perhitungan tersebut, 

disimpulkan bahwa penelitian menunjukkan tingkat Kepemimpinan, Budaya 

Organisasi, dan Disiplin Kerja berpengaruh positif signifikan terhadap Kinerja 

Karyawan Pada Pondok Serrata. Hasil penelitian memberikan saran Dengan  
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Budaya  Organisasi  yang  baik,  maka  akan  meningkatkan  kinerja karyawan 

dan pada akhirnya meningkatkan nilai perusahaan. 

3. Maulvinizar (2011) melakukan penelitian tentang analisis pengaruh 

kepemimpinan dan budaya organisasi terhadap kepuasan kerja karyawan pada 

PT. Pos Indonesia (Persero) Cabang Kudus. Adapun metode yang digunakan 

dalam pengambilan sampel ini adalah dengan metode sensus, dengan  jumlah  

sampel  57  orang.  Pengumpulan  data  primer  dilakukan dengan   metode   

kuesioner,   sedangkan   pengumpulan   data   sekunder dilakukan dengan 

metode literatur dan internet. Metode analisis data yang digunakan adalah 

analisa regresi linier berganda, dengan menggunakan bantuan program SPSS. 

Hasil pengujian terhadap hipotesis, menunjukkan bahwa variabel : budaya 

organisasi memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan kerja 

karyawan. Sedangkan kepemimpinan juga memiliki pengaruh positif dan 

signifikan terhadap kepuasan kerja karyawan. Hasil nilai koefisien 

determinasi yang kecil menunjukkan bahwa kemampuan variabel independen 

(budaya organisasi dan kepemimpinan) dalam menjelaskan variabel dependen 

(kepuasan kerja karyawan) sangat terbatas. 
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2.6 Kerangka Pemikiran 

 

Kepemimpinan dalam suatu organisasi merupakan suatu faktor yang menentukan 

atas berhasil tidaknya suatu organisasi atau usaha, sebab kepemimpinan yang 

sukses menunjukan bahwa pengelolaan suatu organisasi berhasil dilaksanakan 

dengan sukses (Kartono, 2006: 48). 

 

Budaya organisasi adalah pola dasar yang diterima oleh organisasi untuk 

bertindak dan memecahkan masalah, membentuk karyawan yang mampu 

beradaptasi dengan lingkungan dan mempersatukan anggota-anggota organisasi 

(Schein, dalam Siagian, 2006:12). 

 

Kepuasan kerja merupakan salah satu faktor yang berperan dalam meningkatnya 

kinerja seorang karyawan (Siagian, 2006: 295). Kepuasan kerja adalah keadaan 

emosional karyawan dimana terjadi ataupun tidak terjadi titik temu antara nilai 

balas jasa karyawan dari perusahaan atau organisasi dengan tingkat balas jasa 

yang memang diinginkan oleh karyawan yang bersangkutan. 

 

Kinerja karyawan merupakan suatu ukuran yang dapat digunakan untuk 

menetapkan perbandingan hasil pelaksanaan tugas, tanggung jawab yang 

diberikan oleh organisasi pada periode tertentu relatif dapat digunakan untuk 

mengukur prestasi kerja atau kinerja organisasi (Gibson et al., 2006: 78). 

 

Berdasarkan teori di atas, maka kinerja dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor 

seperti gaya kepemimpinan, budaya organisasi dan kepuasan kerja. Secara grafis, 

kerangka pemikiran penelitian ini dapat dilihat di dalam skema sebagai berikut: 
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Gambar 2.3 Kerangka Pemikiran 

2.7 Hipotesis 

Berdasarkan kerangka pemikiran, hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini 

adalah : 

1. Ada pengaruh budaya organisasi terhadap kinerja karyawan KSP KOPDA. 

2. Ada pengaruh gaya kepemimpinan terhadap kinerja karyawan KSP KOPDA. 

3. Ada pengaruh budaya organisasi terhadap kinerja karyawan melalui kepuasan 

kerja karyawan KSP KOPDA. 

4. Ada pengaruh gaya kepemimpinan terhadap kinerja karyawan melalui 

kepuasan kerja karyawan KSP KOPDA. 
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III. METODE PENELITIAN 

 

3.1 Operasional Variabel Penelitian 

3.1.1 Variabel Penelitian 

Variabel bebas adalah variabel yang mempengaruhi variabel lain, yang  menjadi 

variabel  bebas dalam penelitian ini adalah : 

1. Variabel independen (X) 

a. Gaya Kepemimpinan (X1) 

b. Budaya organisasi (X2)  

2. Variabel Terikat (Dependen)  

Kinerja Pegawai (Z)  

3. Variabel Intervening 

Kepuasan Kerja (Y) 

 

3.1.2 Definisi Konseptual  

Untuk mempermudah pemahaman dan memperjelas apa yang dimaksud dengan 

variabel-variabel dalam penelitian ini maka perlu diberikan definisi operasional.  

Definisi operasional adalah unsur penelitian yang memberitahukan bagaimana 

cara mengukur suatu variabel atau dapat dikatakan semacam petunjuk 

pelaksanaan bagaimana mengukur variabel, yang memungkinkan peneliti 
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mendapat data yang relevan untuk variabel tersebut.  Definisi operasional 

variabelnya adalah sebagai beikut : 

1. Kepemimpinan (X1): Gaya kepemimpinan merupakan norma prilaku yang 

digunakan oleh seseorang pada saat orang tersebut mencoba mempengaruhi 

prilaku orang lain atau bawahan Adapun indikator dari kepemimpinan yaitu: 

a. Visi dan misi,menanamkan kebanggaan, meraih penghormatan dan 

kepercayaan 

b. Mendorong intelegensi, rasionalitas dan  pemecahan masalah  secara  

hati- hati.  

c. Memberikan perhatian pribadi, melayani secara pribadi, melatih dan 

menasehati. 

d. Menjalankan pertukaran kontraktual antara penghargaan dan usaha, 

menjanjikan penghargaan untuk kinerja yang bagus dan mengakui 

pencapaian yang diperoleh. 

e. Melepaskan tanggung jawab dan menghindari pengambilan keputusan. 

 

2. Budaya organisasi (X2) : Budaya organisasi menyatakan suatu presepsi 

bersama yang dianut oleh anggota-anggota organisasi itu. Ini dijadikan 

eksplisit bila kita mendefinisikan budaya sebagai suatu sistem dari makna 

bersama. Yang menjadi indikator-indikator budaya organisasi adalah sebagai 

berikut : 

a. Inovatif memperhitungkan risiko, norma yang dibentuk beradasarkan 

kesepakatan menyatakan bahwa setiap karyawan akan memberikan 

perhatian yang sensitif terhadap segala permasalahan yang mungkin dapat  
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membuat resiko kerugian bagi kelompok dan oragnisasi secara 

keseluruhan. 

b. Memberi perhatian pada setiap masalah secara detail, memberikan 

perhatian pada setiap masalah secara detail di dalam melakukan 

pekerjaan akan mengambarkan ketelitian dan kecermatan karyawan dalam 

melakukan pekerjaannya. 

c. Berorientasi terhadap hasil yang akan dicapai, supervisi seorang manejer 

terhadap bawahannya merupakan salah satu cara manajer untuk 

mengarahkan dan memberdayakan staf. 

d. Berorientasi  kepada  semua  kepentingan  karyawan,  keberhasilan  atau  

kinerja organisasi salah satunya ditentukan ke kompakan tim kerja (team 

work), dimana kerjasama tim dapat dibentuk jika manajer dapat 

melakukan supervisi dengan baik. 

Indikator diukur dengan skala Likert dimana nilai tertinggi diberi skor 5 dan 

terendah skor 1. 

 

3. Kinerja Pegawai (Z) : Kinerja merupakan hasil kerja yang dicapai oleh 

seorang pegawai dalam melaksanakan tugas dan pekerjaan yang bersangkutan 

Indikator dalam penelitian ini adalah 

a. Kemampuan adalah kemampuan karyawan dalam berpartisipasi dan 

bekerjasama dengan orang lain dalam menyelesaikan tugas. 

b. Prakarsa inisiatif  yakni bersemangat dalam menyelesaikan tugasnya, serta 

kemampuan dalam membuat suatu keputusan yang baik tanpa adanya 

pengarahan terlebih dahulu. 
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c. Ketepatan waktu adalah ketepatan waktu dalam menyelesaikan tugas 

sesuai sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. 

d. Kualitas hasil kerja kualitas kerja adalah menunjukan hasil kerja yang 

dicapai dari segi ketepatan, ketelitian dan keterampilan. 

e. Komunikasi adalah adanya interaksi satu sama lain untuk mendukung 

aktifitas kerja yang sedang dijalani. 

Indikator diukur dengan skala Likert dimana nilai tertinggi diberi skor 5 dan 

terendah skor 1. 

 

4. Kepuasan kerja (Y) 

Kepuasan kerja pada dasarnya merupakan sesuatu yang bersifat individual 

setiap individu memiliki tingkat kepuasan yang berbeda-beda sesuai dengan 

sistem nilai yang berlaku pada dirinya. Makin tinggi penilaian terhadap 

kegiatan dirasakan sesuai dengan keinginan individu, maka makin tinggi 

kepuasannya terhadap kegiatan tersebut, yang menjadi indikator dari kepuasan  

kerja adalah: 

1. Pekerjaan yang menantang, yaitu adanya kecenderungan karyawan untuk 

menyukai pekerjaan-pekerjaan yang memberikan kesempatan untuk 

menggunakan keterampilan dan kemampuan mereka dan menawarkan 

berbagai tugas, kebebasan, dan umpan  balik  mengenai betapa baiknya  

mereka bekerja. 

2. Ganjaran  yang  pantas,  dimana  para karyawan  menginginkan  sistem 

upah  dan kebijakan promosi yang mereka persepsikan adil, tidak kembar 

arti dan segaris dengan harapan mereka. 
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3. Kondisi kerja yang mendukung, dalam hal ini karyawan peduli akan 

lingkungan yang baik untuk kenyamanan pribadi maupun untuk 

memudahkan mengerjakan tugas dengan cara yang lebih baik.   

4. Rekan kerja  yang  mendukung, dimana  bagi kebanyakan karyawan, 

kerja  juga mengisi kebutuhan akan interaksi sosial.   

5. Kesesuaian kepribadian dengan pekerjaan, yaitu adanya kecocokkan 

antara kepribadian dengan pekerjaan akan menghasilkan seorang individu 

yang  lebih terpuaskan.    

 

3.1.3 Definisi Operasional Penelitian 

 

Tabel 3.1 Instrumen Variabel Penelitian 

Variabel Definisi operasional Indikator Cara Ukur 
Skala 

ukur 

Gaya 

Kepemimpin

an (X1) 

Merupakan cara 

seorang pemimpin 

untuk aktif membuat 

rencana-rencana, 

mengkoordinasi, 

melakukan percobaan 

dan memimpin 

pekerjaan untuk 

mencapai tujuan 

bersama-sama 

a. Visi dan misi, menanamkan 

kebanggaan, meraih 

penghormatan dan kepercayaan 

b. Mendorong intelegensi, 

rasionalitas dan  pemecahan 

masalah  secara  hati- hati.  

c. Memberikan perhatian pribadi, 

melayani secara pribadi, melatih 

dan menasehati. 

d. Menjalankan pertukaran 

kontraktual antara penghargaan 

dan usaha, menjanjikan 

penghargaan untuk kinerja yang 

bagus dan mengakui pencapaian 

yang diperoleh. 

e. Melepaskan tanggung jawab 

dan menghindari pengambilan 

keputusan. 

 

Mengisi 

kuesioner  

Ordinal  

Budaya 

organisasi 

(X2) 

Budaya organisasi 

menyatakan suatu 

presepsi bersama 

yang dianut oleh 

anggota-anggota 

organisasi itu 

a. Inovatif memperhitungkan 

risiko 

b. Memberi perhatian pada setiap 

masalah secara detail 

c. Berorientasi terhadap hasil yang 

akan dicapai 

d. Berorientasi  kepada  semua  

kepentingan  karyawan 

 

Mengisi 

kuesioner  

Ordinal 
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Variabel Definisi operasional Indikator Cara Ukur 
Skala 

ukur 

Kinerja 

Pegawai (Z) 

Hasil kerja yang 

dicapai oleh seorang 

pegawai dalam 

melaksanakan tugas 

dan pekerjaan yang 

bersangkutan 

a. Kemampuan adalah kemampuan 

karyawan dalam berpartisipasi 

dan bekerjasama dengan orang 

lain dalam menyelesaikan tugas. 

b. Prakarsa inisiatif  yakni 

bersemangat dalam 

menyelesaikan tugasnya, serta 

kemampuan dalam membuat 

suatu keputusan yang baik tanpa 

adanya pengarahan terlebih 

dahulu. 

c. Ketepatan waktu adalah 

ketepatan waktu dalam 

menyelesaikan tugas sesuai 

sesuai dengan ketentuan yang 

telah ditetapkan. 

d. Kualitas hasil kerja kualitas 

kerja adalah menunjukan hasil 

kerja yang dicapai dari segi 

ketepatan, ketelitian dan 

keterampilan. 

e. Komunikasi adalah adanya 

interaksi satu sama lain untuk 

mendukung aktifitas kerja yang 

sedang dijalani. 

Mengisi 

kuesioner  

Ordinal 

Kepuasan 

kerja (Y) 

Kepuasan kerja pada 

dasarnya merupakan 

sesuatu yang bersifat 

individual setiap 

individu memiliki 

tingkat kepuasan 

yang berbeda-beda 

sesuai dengan sistem 

nilai yang berlaku 

pada dirinya. 

a. Pekerjaan yang menantang. 

b. Ganjaran  yang  pantas 

c. Kondisi kerja yang mendukung   

d. Rekan kerja  yang  mendukung, 

dimana  bagi kebanyakan 

karyawan, kerja  juga mengisi 

kebutuhan akan interaksi sosial.   

e. Kesesuaian kepribadian dengan 

pekerjaan. 

Mengisi 

kuesioner  

Ordinal 

 

3.1.4 Instrumen Variabel Penelitian 

Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuesioner. Kuesioner yang 

disebarkan pada pegawai KSP KOPDA Belitang. Pengukuran variabel 

menggunakan skala Likert yaitu sikap persetujuan terhadap situasi dari subyek 

atau obyek yang dipaparkan dalam suatu pernyataan dengan 3 (tiga) hingga 9 

(sembilan) skala, umumnya 5 (lima) skala (Wahyudi, 2006:51).  
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Variabel gaya kepemimpinan, budaya organisasi, kinerja pegawai dan kepuasan 

kerja diukur dengan cara pemberian skor dari setiap jawaban responden pada 

kuesioner yang diberikan, pemberian skor dengan 5 (lima) alternatif jawaban 

dengan kriteria sebagai berikut : 

1) Nilai 1. Bila responden menjawab Sangat Tidak Setuju (STS) 

2) Nilai 2. Bila responden menjawab Tidak Setuju (TS) 

3) Nilai 3. Bila responden menjawab Cukup Setuju (CS) 

4) Nilai 4. Bila responden menjawab Setuju  (S) 

5) Nilai 5. Bila responden menjawab Sangat Setuju (SS) 

 

3.2 Pengumpulan Data 

3.2.1 Teknik Pengumpulan Data 

Untuk dapat menganalisis dan menginterpretasikan data yang valid agar hasil 

yang diperoleh mengandung kebenaran, maka dalam penelitian ini tehnik 

pengumpulan data yang digunakan adalah: 

1. Kuesioner 

Dilakukan dengan penyebaran kuesioner kepada pegawai yang dianggap 

mewakili responden yang akan diteliti.  Kemudian dari setiap pertanyaan 

ditentukan skornya dengan menggunakan skala Likert.  Kuesioner variabel 

bebas dan variabel terikat dapat dilihat pada lampiran 1.   

2. Wawancara 

Menggunakan tehnik wawancara dengan pegawai secara face to face yang 

disusun dalam daftar pertanyaan terbuka, hal ini bertujuan agar responden 

lebih bebas mengemukakan pendapatnya. Wawancara ini dilakukan untuk 
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mendapatkan data tambahan tentang karakteristik individu dan budaya 

organisasi yang mempengaruhi kinerja pegawai. 

3. Observasi 

Dengan melakukan pengamatan langsung pada obyek yang akan diteliti atau 

dapat dirumuskan dengan proses pencatatan pada karakter subjek (pegawai), 

dan objek (benda). 

 

3.2.2 Jenis dan Sumber Data 

Jenis dan sumber data dalam penelitian ini berkaitan erat dengan jenis data yang 

diambil meliputi 2 (dua) jenis data yaitu: 

1. Data Primer 

Data yang diperoleh langsung dari sumbernya.  Dalam penelitian ini data 

diperoleh langsung dari sampel penelitian dengan cara wawancara langsung 

dan dari hasil proses assesment (penilaian) pegawai yang menjadi populasi 

atas kuesioner penelitian. 

2. Data Sekunder 

Data yang bukan diusahakan sendiri pengumpulannya oleh peneliti.  Data 

tersebut berupa dokumen, jurnal, catatan, buku arsip yang disesuaikan dengan 

kebutuhan penelitian. 

 

3.2.3 Populasi dan Sampel 

 

Sugiyono (2002:57) memberikan pengertian bahwa “Popuasi adalah wilayah 

generalisas yang terdiri dari objek atau subjek yang menjadi kuantitas dan 
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karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian 

ditarik kesimpulannya. 

 

Populasi adalah keseluruhan subjek penelitian (Arikunto, 2002:102). Berdasarkan 

pengertian di atas, maka dalam penelitian ini yang menjadi populasi adalah 

pegawai KSP KOPDA Belitang yang berjumlah 127 orang.  

 

Dalam penelitian survei ini teknik pengambilan sampel sangat penting, sehingga 

sedapat mungkin sampel mewakili populasi yang diteliti dan pengambilan sampel 

yang baik akan mempengaruhi validitas hasil penelitian.  Penentuan besar sampel 

menggunakan rumus Slovin:  
 2d N1

N
n


  

(Notoatmodjo, 2002) 

Keterangan: 

N  = besar populasi 

n = besar sampel 

d = tingkat presisi yang diinginkan: 0,1 

     127 

n =  

 1 + 127 (0.1
2
) 

     127 

n =  

 1 + 127 (0.01) 

n =     55,94 orang = 56 

 

Berdasarkan rumus tersebut, maka besar sampel penelitian adalah 56 orang.  
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3.3 Uji Instrumen Penelitian 

3.3.1 Uji Validitas 

Validitas adalah  tingkat kemampuan instrumen  penelitian untuk 

mengungkapkan data sesuai dengan masalah yang hendak diungkapkan. Dengan 

kata lain, validitas menunjukkan sejauh mana suatu alat ukur itu mengukur apa 

yang ingin diukur. Tinggi rendahnya validitas suatu angket atau kuesioner 

dihitung dengan teknik Korelasi Product Moment 

Berikut ini merupakan hasil dari uji validitas: 

Tabel 3.2 Uji Validitas 

Variabel Item KMO 
Anti 

Image 

Factor 

loading 
Keterangan 

Gaya kepemimpinan 

(X1) 

X1.1 

0,832 

0,886 0,625 Valid 

X1.2 0,817 0,820 Valid 

X1.3 0,813 0,763 Valid 

X1.4 0,841 0,725 Valid 

X1.5 0,617 0,565 Valid 

X1.6 0,889 0,693 Valid 

X1.7 0,911 0,746 Valid 

X1.8 0,649 0,587 Valid 

X1.9 0,694 0,567 Valid 

X1.10 0,807 0,775 Valid 

Budaya organisasi 

(X2) 

X2.1 

0,608 

0,828 0,929 Valid 

X2.2 0,633 0,984 Valid 

X2.3 0,546 0,928 Valid 

X2.4 0,673 0,882 Valid 

X2.5 0,761 0,905 Valid 

X2.6 0,549 0,736 Valid 

X2.7 0,523 0,513 Valid 

X2.8 0,528 0,801 Valid 

X2.9 0,742 0,801 Valid 

X2.10 0,543 0,787 Valid 

Kinerja (Y) 

 

 

 

 

X3.1 

0,777 

0,907 0,803 Valid 

X3.2 0,783 0,801 Valid 

X3.3 0,734 0,734 Valid 

X3.4 0,844 0,844 Valid 

X3.5 0,938 0,938 Valid 
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X3.6 0,680 0,680 Valid 

X3.7 0,837 0,801 Valid 

X3.8 0,778 0,801 Valid 

X3.9 0,765 0,787 Valid 

X3.10 0,703 0,967 Valid 

Kinerja (Z) X4.1 

0,710 

0,747 0,868 Valid 

X4.2 0,839 0,801 Valid 

X4.3 0,727 0,801 Valid 

X4.4 0,865 0,787 Valid 

X4.5 0,533 0,967 Valid 

X4.6 0,778 0,803 Valid 

X4.7 0,668 0,801 Valid 

X4.8 0,603 0,801 Valid 

X4.9 0,892 0,787 Valid 

X4.10 0,767 0,801 Valid 
Sumber: Data diolah, 2016 
 

Tabel 3.2 dapat diketahui bahwa setiap item pertanyaan memiliki nilai KMO > 0,5 

dan factor loading > 0,5, hal ini menunjukan bahwa semua indikator yang 

digunakan dalam penelitian adalah valid 

 

3.3.2 Uji Reliabilitas 

Pengujian reliabilitas diperlukan untuk memastikan terlebih dahulu apakah data 

yang diperoleh secara relatif terbebas dari bias atau ketidak akuratan,   akibat   

dari   ketidak   jelasan   pertanyaan-pertanyaan   pada kuesioner. Uji reliabilitas 

yang digunakan adalah dengan menggunakan Reliability Analysis Statistic dengan 

cronbach Alpha (α). Jika nilai Cronbach Alpha (α) > 0,6 maka suatu konstruk 

atau variabel dikatakan reliabel (Nunally, 2007 dalam Ghozali, 2009).  

 

Uji reliabilitas dilakukan pada 30 responden. Hasil uji reliabilitas dengan nilai 

cronbach’s alpha > 0,6 = reliabel. 
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Tabel 3.3 Uji Reliabilitas 

Variabel Item 
Cronbach 

alpha 

Cronbach 

alpha if item 

deleted 

Keterangan 

Gaya kepemimpinan (X1) X1 0,908 0,899 Reliabel 

Budaya organisasi (X2) X2 0,850 0,813 Reliabel 

Kinerja (Y) X3 0,912 0,905 Reliabel 

Kinerja (Z) X4 0,906 0,898 Reliabel 

Sumber: Data diolah oleh peneliti (2016) 

 

Tabel 3.3 dapat diketahu bahwa semua variabel mempunyai nilai Cronbach Alpha 

lebih besar dari 0,60. Maka dapat disimpulkan bahwa keseluruhan variabel yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah reliabel. 

 

3.4 Teknik Analisis Data 

3.4.1 Analisa Kualitatif 

Analisa data kualitatif adalah mengelompokkan data sehingga mudah dibaca dan 

dipahami. Mengkategorikan data akan memudahkan membaca kecenderungan 

yang terjadi pada obyek penelitian dan hubungan antar variabel. 

 

Penelitian ini menggunakan analisis data kualitatif dengan rumus : 

          nT - nR 

I = ---------------- 

               k 

Keterangan:  

I = Interval  

nT  = Nilai  tertinggi  

nR = Nilai terendah  

k = Kategori 
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Dari analisis interval tersebut dikelompokan berdasarkan kriteria sebagai berikut : 

Skor   Kriteria 

1  = Tidak Setuju 

2  = Kurang Setuju 

3 = Cukup Setuju 

4 = Sedang 

4 =  Sangat Setuju 

 

3.4.2 Analisa Kuantitatif 

Analisis regresi (regression analysis) merupakan sebuah teknik yang telah terbukti 

bermanfaat dalam riset sumber daya manusia.  Tujuan analisis regresi adalah 

untuk memanfaatkan hubungan antara dua atau lebih variabel  kuantitatif sehingga 

satu variabel dapat diprediksikan dari variabel lainnya (Simamora, 2004:666). 

1. Analisis Jalur (Path Analysis) 

Analisis kuantitatif dilakukan melalui pengujian analisis jalur (path analysis). 

Analisis  Jalur  (Path  Analysis)  menurut Somantri  dan  Muhidin (2006:259) 

adalah Analisis jalur (path analysis) digunakan apabila secara teori  kita  

yakin  berhadapan dengan masalah yang berhubungan sebab  akibat. Tujuanya  

adalah  menerangkan  akibat  langsung  dan  tidak  langsung  seperangkat 

variabel,  sebagai  variabel  penyebab,  terhadap  variabel  lainnya  yang  

merupakan variabel akibat. Analisis jalur (path   analysis) digunakan untuk 

mengetahui hubungan sebab akibat, dengan tujuan menerangkan akibat 

langsung dan akibat tidak langsung seperangkat  variabel,  sebagai variabel 

penyebab terhadap variabel lain yang merupakan variabel akibat. 
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2. Uji Hipotesis 

Uji hipotesis dilakukan dengan dua cara yaitu : 

a. Uji keseluruhan  

Uji keseluruhan dilakukan untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh secara 

keseluruhan atau bersama-sama antara variabel-variabel bebas terhadap 

variabel terikat dengan menggunakan uji F pada taraf kepercayaan 95 % 

dengan derajat bebas (dk1) = K dan (dk2) = n - k - 1. hipotesis yang 

dirumuskan : 

Ho : b1 : b2 = 0 (tidak ada pengaruh nyata) 

Ha : b1 : b2 > 0 (ada pengaruh nyata) 

Kriteria pengujiannya adalah : 

1) Ho ditolak dan Ha diterima, jika F hitung > F tabel 

2) Ho diterima dan Ha ditolak, jika F hitung ≤ F tabel 

b. Uji Parsial 

Uji parsial dilakukan untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh  secara 

terpisah atau masing-masing variabel bebas terhadap variabel terikat 

dengan menggunakan uji t taraf kepercayaan 95% dengan derajat 

kebebasan (dk) = n-k-1. Rumusan hipotesisnya adalah : 

Ho : b1 : b2 = 0 (tidak ada pengaruh nyata) 

Ha : b1 : b2 > 0 (ada pengaruh nyata) 

Kriteria pengujiannya adalah : 

a. Ho ditolak dan Ha diterima, jika t hitung > t tabel 

b. Ho diterima dan Ha ditolak, jika t hitung ≤ t tabel 
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V. KESIMPULAN DAN SARAN 

 

 

 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat diambil kesimpulan 

sebagai berikut:  

1. Gaya kepemimpinan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja 

karyawan KSP KOPDA Belitang, dimana semakin baik gaya kepemimpinan 

maka akan meningkatkan kinerja karyawan KSP KOPDA Belitang. 

2. Budaya organisasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja 

karyawan KSP KOPDA Belitang, dimana semakin baik gaya kepemimpinan 

maka akan meningkatkan kinerja karyawan KSP KOPDA Belitang. 

3. Terdapat pengaruh gaya kepemimpinan terhadap kinerja karyawan melalui 

kepuasan kerja karyawan KSP KOPDA Belitang dengan nilai thitung untuk 

gaya kepemimpinan (X1) terhadap kinerja (Y) melalui kepuasan kerja (Z) = 

6,876 dengan signifikansi sebesar 0,000 dengan Beta = 0,570. 

4. Terdapat pengaruh budaya organisasi terhadap kinerja karyawan melalui 

kepuasan kerja karyawan KSP KOPDA Belitang dengan nilai thitung untuk 

variabel budaya organisasi (X2) terhadap kinerja (Y)  melalui kepuasan kerja 

(Z) karyawan KSP KOPDA Belitang sebesar 7,214 dan signfikansi = 0,000 

dengan Beta = 0,589. 
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5.2 Saran 

 

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka dapat diberikan saran antara lain:  

1. Diharapkan bagi pimpinan KSP KOPDA Belitang untuk menggunakan gaya 

kepemimpinan yang baik sehingga akan memberikan peningkatan kinerja 

karyawan KSP KOPDA Belitang. 

2. Diharapkan KSP KOPDA Belitang untuk meningkatan budaya organisasi 

yang lebih baik pada karyawannya yang ada sehingga kinerja yang dihasilkan 

akan lebih baik.  

3. Diharapkan dengan adanya peningkatan kepuasan kerja pada karyawan KSP 

KOPDA Belitang sehingga akan meningkatkan kinerja karyawan KSP 

KOPDA Belitang. 
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