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ABSTRACT 

 

This study wanted to see the impact of organizational culture and employee 

satisfaction. The purpose of this study was to see the impact of organizational culture 

partially and simultaneously, the contribution of organizational culture on job 

satisfaction. 

This study is a case study and the respondent of this study are employees of X 

Company. In collecting and processing data, this study uses a questionnaire with 

structed statement and uses statictical software (SPSS). 

The result of the study are,  organizational culture has significant influence at the 

same time on the job satisfaction of employees in company X, human orientation and the 

variables of the aggression had a significant influence in partial satisfaction of the 

employees working in the company X, variable attention to detail, results orientation, 

innovation and risk-taking, the orientation of the equipment, stability, does not 

significantly affect the partial impact on job satisfaction of employees in the company X 

Keywords: organizational culture, Job satisfaction. 

 

 

 

 

 

 

Analisis Pengaruh..., Marthin Anggiat Budiman, Ma.-IBS, 2011



DAFTAR ISI 
 
 

Lembar Persetujuan Skripsi ............................................................................... i 

Lembar Ujian Komprehensif .............................................................................. ii 

Lembar Pengesahan ............................................................................................ iii 

Lembar Pernyataan Karya Sendiri .................................................................... iv 

Kata Pengantar .................................................................................................... v 

Abstrak  ................................................................................................................ vii 

Daftar Isi  ............................................................................................................. viii 

Daftar Tabel  ........................................................................................................ xii 

Daftar Gambar  ................................................................................................... xv 

Daftar Lampiran ................................................................................................. xvi 

BAB I PENDAHULUAN  

1.1 Latar Belakang  ....................................................................................... 1 

1.2 Masalah Penelitian  ................................................................................. 3 

  1.2.1 Identifikasi Masalah  ................................................................. 3 

  1.2.2 Batasan Masalah  ...................................................................... 4 

  1.2.3 Rumusan Masalah  .................................................................... 5 

1.3 Tujuan Penelitian  ................................................................................... 6 

1.4  Manfaat Penelitian  ................................................................................. 6 

1.5  Sistematika Penulisan  ............................................................................. 7 

BAB II LANDASAN TEORITIS  

 2.1 Tinjauan Pustaka  .................................................................................... 9 

  2.1.1  Penelitian Terdahulu   ............................................................... 9 

  2.1.2  Konsep Budaya Organisasi ....................................................... 10 

Analisis Pengaruh..., Marthin Anggiat Budiman, Ma.-IBS, 2011



   2.1.2.1 Pengertian Budaya Organisasi .......................................... 11 

   2.1.2.2 Indikator Budaya Organisasi  ........................................... 12 

   2.1.2.3 Fungsi Budaya Organisasi  ............................................... 13 

  2.1.3 Pengertian Kepuasan Kerja  ............................................................ 14 

   2.1.3.1 Faktor – faktor Penyebab Kepuasan Kerja  ....................... 15 

   2.1.3.2 Teori Kepuasan Kerja ...................................................... 15 

   2.1.3.3 Mengukur Kepuasan  ....................................................... 18 

  2.1.4 Hubungan antara budaya organisasi dan kepuasan kerja ................. 20 

 2.2 Kerangka Pemikiran  ............................................................................... 21 

 2.3 Hipotesis  ........................................................................................ 23 

BAB III METODOLOGI PENELITIAN  

 3.1 Pemilihan Objek Penelitian  .................................................................... 25 

 3.2 Data yang dihimpun ................................................................................ 26 

 3.3  Populasi   ........................................................................................ 26 

 3.4 Teknik Pengumpulan Data ...................................................................... 26 

 3.5 Teknik Pengolahan Data.......................................................................... 27 

  3.5.1 Operasionalisasi Variabel ............................................................... 27 

  3.5.2 Uji Validitas ................................................................................... 30 

`  3.5.3 Uji Reliabilitas................................................................................ 31 

  3.5.4 Uji Asumsi Klasik .......................................................................... 32 

  3.5.5 Analisis Regresi Linear Berganda ................................................... 33 

  3.6.5 Uji t  ........................................................................................ 34 

  3.6.7 Uji F  ........................................................................................ 35 

 

 

Analisis Pengaruh..., Marthin Anggiat Budiman, Ma.-IBS, 2011



BAB IV ANALISIS dan PEMBAHASAN  

 4.1 Gambaran Umum Objek Penelitian ......................................................... 36 

4.1.1 Visi dan Misi  ................................................................................. 37 

4.1.2 Struktur Organisasi Perusahaan ...................................................... 37 

4.2 Analisis dan Pembahasan Hasil Penelitian ............................................... 39 

  4.2.1 Karakteristik responden .................................................................. 39

   4.2.2 Deskripsi masing-masing Variabel ................................... 42 

4.2.2.1 Inovasi dan Pengambilan Resiko (X1) .............................. 43 

4.2.2.2 Perhatian kepada detail (X2) ............................................ 45 

4.2.2.3 Orientasi hasil (X3) .......................................................... 47 

4.2.2.4 Orientasi manusia (X4) .................................................... 49 

4.2.2.5 Orientasi tim (X5) ............................................................ 51 

4.2.2.6 Agresivitas (X6) ............................................................... 53 

4.2.2.7 Stabilitas (X7) .................................................................. 55 

4.2.2.8 Kepuasan kerja (Y) .......................................................... 56 

4.2.3Uji Validitas, Reliabilitas dan Asumsi Klasik ................................. 77 

4.2.3.1 Uji Validitas ..................................................................... 77 

   4.2.3.2 Uji Reliabilitas ................................................................. 78 

   4.2.3.3  Uji Asumsi klasik ............................................................ 79 

  4.2.4 Pembahasan .................................................................................... 82 

   4.2.4.1 Hubungan antara variabel inovasi dan pengambilan  

     resiko variabel perhatian kepada detail, variabel  

     orientasi hasil, variabel orientasi manusia, variabel  

     orientasi tim, variabel agresivitas, variabel stabilitas  

     dengan variabel kepuasan kerja. ....................................... 82 

Analisis Pengaruh..., Marthin Anggiat Budiman, Ma.-IBS, 2011



4.2.4.2 Kontribusi masing-masing variabel bebas terhadap  

     variabel terikatnya ............................................................ 83 

  4.2.5 Pengujian hipotesis ......................................................................... 85 

 4.2.5.1 Uji F ................................................................................... 86 

 4.2.5.2 Uji t .................................................................................... 87 

 4.3 Implikasi Manajerial  .............................................................................. 91

  

BAB V KESIMPULAN dan SARAN  

 5.1 Kesimpulan   ........................................................................................ 96 

 5.2 Saran    ........................................................................................ 97 

DAFTAR PUSTAKA  ........................................................................................ 99 

LAMPIRAN 

Daftar Riwayat Hidup Penyusun Skripsi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Analisis Pengaruh..., Marthin Anggiat Budiman, Ma.-IBS, 2011



DAFTAR TABEL 

 

Tabel 3.1 Operasionalisasi Variabel ....................................................................... 28 

Tabel 4.1 Jenis Kelamin ......................................................................................... 40 

Tabel 4.2 Usia ....................................................................................................... 40 

Tabel 4.3 Status Pernikahan ................................................................................... 41 

Tabel 4.4 Pendidikan Terakhir ............................................................................... 41 

Tabel 4.5 Lama Bekerja ......................................................................................... 42 

Tabel 4.6 Pernyataan 1 (Budaya Organisasi) ..........................................................  43 

Tabel 4.7 Pernyataan 2 (Budaya Organisasi) ..........................................................  44 

Tabel 4.8 Pernyataan 3 (Budaya Organisasi) ..........................................................  45 

Tabel 4.9 Pernyataan 4 (Budaya Organisasi) .......................................................... 46 

Tabel 4.10 Pernyataan 5 (Budaya Organisasi) ........................................................ 47 

Tabel 4.11 Pernyataan 6 (Budaya Organisasi) ........................................................ 48 

Tabel 4.12 Pernyataan 7 (Budaya Organisasi) ........................................................ 49 

Tabel 4.13 Pernyataan 8 (Budaya Organisasi) ........................................................ 50 

Tabel 4.14 Pernyataan 9 (Budaya Organisasi) ........................................................ 51 

Tabel 4.15 Pernyataan 10 (Budaya Organisasi) ...................................................... 52 

Tabel 4.16 Pernyataan 11 (Budaya Organisasi) ...................................................... 53 

Tabel 4.17 Pernyataan 12 (Budaya Organisasi) ...................................................... 54 

Tabel 4.18 Pernyataan 13 (Budaya Organisasi) ...................................................... 55 

Tabel 4.19 Pernyataan 14 (Budaya Organisasi) ...................................................... 56 

Tabel 4.20 Pernyataan 1 (Kepuasan Kerja) ............................................................ 57 

Tabel 4.21 Pernyataan 2 (Kepuasan Kerja) ............................................................ 58 

Tabel 4.22 Pernyataan 3 (Kepuasan Kerja) ............................................................ 59 

Analisis Pengaruh..., Marthin Anggiat Budiman, Ma.-IBS, 2011



Tabel 4.23 Pernyataan 4 (Kepuasan Kerja) ............................................................ 60 

Tabel 4.24  Pernyataan 5 (Kepuasan Kerja) ........................................................... 61 

Tabel 4.25 Pernyataan  6 (Kepuasan Kerja) ........................................................... 62 

Tabel 4 26 Pernyataan 7 (Kepuasan Kerja) ............................................................ 63 

Tabel 4.27 Pernyataan 8 (Kepuasan Kerja) ............................................................ 64 

Tabel 4.28 Pernyataan 9 (Kepuasan Kerja) ............................................................ 65 

Tabel 4.29 Pernyataan 10 (Kepuasan Kerja)........................................................... 66 

Tabel 4.30 Pernyataan 11 (Kepuasan Kerja)........................................................... 67 

Tabel 4.31 Pernyataan 12 (Kepuasan Kerja)........................................................... 68 

Tabel 4.32 Pernyataan 13 (Kepuasan Kerja)........................................................... 69 

Tabel 4.33 Pernyataan 14 (Kepuasan Kerja)........................................................... 70 

Tabel 4.34 Pernyataan 15 (Kepuasan Kerja)........................................................... 71 

Tabel 4.35 Pernyataan 16 (Kepuasan Kerja)........................................................... 72 

Tabel 4.36 Pernyataan 17 (Kepuasan Kerja)........................................................... 73 

Tabel 4.37 Pernyataan 18 (Kepuasan Kerja)........................................................... 74 

Tabel 4.38 Pernyataan 19 (Kepuasan Kerja)........................................................... 75 

Tabel 4.39 Pernyataan 20 (Kepuasan Kerja)........................................................... 76 

Tabel 4.40 Uji Validitas ......................................................................................... 77 

Tabel 4.41 Uji reliabilitas ...................................................................................... 79 

Tabel 4.42 Uji Normalitas ...................................................................................... 80 

Tabel 4.43 Uji Multikolinearitas ............................................................................ 80 

Tabel 4.44 Uji Heterokedastisitas........................................................................... 80 

Tabel 4.45 Korelasi ganda ..................................................................................... 80 

Tabel 4.46 Regresi berganda .................................................................................. 84 

Tabel 4.47 Uji F ..................................................................................................... 86 

Analisis Pengaruh..., Marthin Anggiat Budiman, Ma.-IBS, 2011



Tabel 4.48 Uji t ...................................................................................................... 88 

Tabel 4.49 Avarage Value pernyataan variabel orientasi manusia .......................... 92 

Tabel 4.50 Avarage Value pernyataan variabel agresivitas ..................................... 93 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Analisis Pengaruh..., Marthin Anggiat Budiman, Ma.-IBS, 2011



DAFTAR GAMBAR 

 

Gambar 2.1 Rerangka pemikiran ............................................................................ 21 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Analisis Pengaruh..., Marthin Anggiat Budiman, Ma.-IBS, 2011



DAFTAR LAMPIRAN 

 

Lampiran 1 Kuesioner 

Lampiran 2 Tabulasi Hasil Kuesioner 

Lampiran 3 Uji Validitas dan Reliabilitas Budaya Organisasi 

Lampiran 4 Uji Validitas dan Reliabilitas Kepuasan Kerja 

Lampiran 5 Uji Normalitas 

Lampiran 6 Uji Heterokedestisitas 

Lampiran 7 Uji Multikolinearitas 

Lampiran 8 Analisis Regresi Berganda 

Lampiran 9 Uji F 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Analisis Pengaruh..., Marthin Anggiat Budiman, Ma.-IBS, 2011



BAB I 

 PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Organisasi adalah bagian yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia. 

Sebuah organisasi merupakan pengaturan orang-orang secara sengaja untuk mencapai 

tujuan tertentu. Organisasi juga memiliki kepribadian dan kepribadian itu dikenal dengan 

sebutan budaya organisasi. 

Budaya merupakan sesuatu yang pasti ada dalam suatu kelompok manusia atau 

organisasi. Dalam suatu kelompok masyarakat yang memiliki budaya yang berbeda 

dengan budaya di kelompok masyarakat yang lain. Misalnya saja kebudayaan umun 

orang dari daerah Sumatera cenderung keras dan tidak suka berbasa-basi, serta 

menjunjung tinggi nilai kebersamaan atau kelompok di tanah perantauan, lain halnya 

dengan orang dari daerah Jawa yang cenderung lembut dan suka berbasa-basi. 

Kebudayaan yang kita miliki secara sadar atau tidak akan memengaruhi sikap dan 

perilaku kita dalam berbagai aspek kehidupan. 

Budaya merupakan suatu sistem nilai yang unik, keyakinan dan norma-norma 

yang dimiliki secara bersama oleh anggota suatu organisasi. Budaya organisasi 

merupakan sistem penyebaran kepercayaan dan nilai-nilai yang berkembang dalam suatu 

organisasi dan mengarahkan perilaku anggota-anggotanya. Budaya organisasi dapat 

menjadi instrumen keunggulan kompetitif yang utama, yaitu bila budaya organisasi 

mendukung strategi organisasi, dan bila budaya organisasi dapat menjawab atau 

mengatasi tantangan lingkungan dengan cepat dan tepat. Budaya juga memberikan pola 

cara-cara berpikir yang menuntun para peserta organisasi dalam mengambil keputusan. 
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Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa budaya organisasi adalah sistem makna 

bersama di dalam sebuah organisasi yang menentukan, dalam tingkat yang tinggi, serta 

bagaimana cara pegawai bertindak. Penerapan budaya organisasi tidak ada yang sama di 

setiap perusahaan/organisasi. Budaya organisasi yang diterapkan memiliki keunikan 

masing – masing sesuai dengan perusahaan/organisasi. 

Kepuasan kerja adalah sikap emosional yang menyenangkan dan kecintaan 

pekerjaan. Sikap ini dicerminkan oleh modal kerja, kedisiplinan dan prestasi kerja. 

Kepuasan kerja ini dinikmati dalam perkerjaan, di luar pekerjaan, dan kombinasi 

keduanya. Kepuasan  kerja dalam pekerjaan adalah kepuasan kerja yang dinikmati dalam 

pekerjaan dengan memperoleh pujian atas hasil kerja, penempatan, perlakuan, dan 

suasana lingkungan kerja yang baik dan kondusif. 

Kepuasan kerja di luar pekerjaan adalah kepuasan kerja karyawan yang dinikmati 

bukan dari lingkungan kerjanya dengan besarnya balas jasa yang akan diterima dari hasil 

kerjanya, agar dia dapat memenuhi semua kebutuhan-kebutuhannya, tetapi lebih 

mempersoalkan balas jasa daripada pelaksanaan tugas-tugasnya. 

Kepuasan kerja yang merupakan kombinasi dari keduanya adalah kepuasan kerja 

yang dicerminkan oleh sikap emosional yang seimbang antara balas jasa dengan 

pelaksanaan pekerjaannya. Karyawan yang lebih menikmati kepuasan kerja yang 

merupakan kombinasi dari keduanya akan merasa puas jika hasil kerja dan balas jasanya 

dirasakan adil dan layak diterimanya. 

Menurut Abraham Maslow dalam teori hirarki kebutuhan, menyatakan bahwa 

kebutuhan manusia terbagi atas lima jenjang. Pertama, adalah kebutuhan Fisiologis, 

yaitu kebutuhan manusia akan rasa lapar dan haus, pakaian, perumahan, dan kebutuhan 

ragawi. Kedua, kebutuhan Keamanan, yaitu kebutuhan akan keselamatan dan 

perlindungan terhadap kerugian fisik dan emosional. Ketiga, kebutuhan Sosial, yaitu 
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kebutuhan akan kasih sayang, rasa dimiliki, dan persahabatan. Keempat, kebutuhan 

Penghargaan, yaitu kebutuhan akan rasa hormat internal seperti harga diri, prestasi dan 

kebutuhan akan rasa hormat eksternal seperti status, pengakuan, perhatian. Kelima, 

kebutuhan Aktualisasi diri, yaitu kebutuhan akan pencapaian potensial dari karyawan 

dan pemenuhan diri karyawan. 

Kepuasan kerja harus diciptakan sebaik-baiknya supaya moral kerja, dedikasi, 

kecintaan, dan kedisiplinan karyawan meningkat. Penerapan budaya organisasi yang 

baik merupakan salah satu faktor menciptakan kepuasan kerja karyawan. Tolok ukur 

tingkat kepuasan yang mutlak tidak ada, karena setiap karyawan menpunyai tingkat 

standar kepuasan yang berbeda-beda. Seorang manajer yang baik haruslah efektif dalam 

memanage seluruh sumber daya yang dimiliki perusahaannya sehingga memberikan 

kepuasan kerja terhadap karyawan yang akan berdampak pada kinerja karyawan yang 

baik pula. 

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian atas 

pengaruh penerapan budaya perusahaan  terhadap kepuasaan  kerja karyawan perusahaan 

X dengan mengambil judul : “Analisis pengaruh penerapan budaya organisasi 

terhadap kepuasan kerja karyawan ( Studi Pada Perusahaan X )”. 

 

1.2 Masalah Penelitian 

1.2.1 Identifikasi Masalah 

Setiap perusahaan memiliki budaya perusahaan yang akan menjadi roh dari 

perusahaan tersebut dan akan menjadi landasan pengambilan kebijakan di perusahaan 

tersebut. Budaya organisasi adalah nilai, norma, keyakinan, sikap dan asumsi yang 

merupakan bentuk bagaimana orang-orang dalam organisasi berperilaku dan melakukan 
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sesuatu hal yang bisa dilakukan. Nilai adalah apa yang diyakini bagi orang-orang dalam 

berperilaku dalam organisasi. Norma adalah aturan yang tidak tertulis dalam mengatur 

perilaku seseorang. Sementara Taliziduhu Ndraha Mengartikan Budaya organisasi 

sebagai “Potret atau rekaman hasil proses budaya yang berlangsung dalam suatu 

organisasi atau perusahaan pada saat ini”( op.cit , Ndraha, P. 102). Budaya organisasi 

menurut Greenberg & Baron (2003) merupakan kerangka kognitif mengenai sikap, nilai-

nilai, norma-norma perilaku dan harapan-harapan para anggota organisasi. Sikap, nilai-

nilai juga norma-norma ini berawal dari pendiri perusahaan yang memiliki kepribadian 

yang dinamis, dan juga memiliki nilai-nilai yang kuat serta pandangan ke depan yang 

jelas tentang bagaimana organisasi akan berjalan. Nilai-nilai ini secara eksplisit maupun 

implisit tertanam dan meresap ke seluruh organisasi. Budaya organisasi dapat 

memengaruhi perilaku karyawan dalam bekerja. Salah satu perilaku karyawan yang 

mempunyai hubungan terhadap budaya perusahaan adalah kepuasan kerja karyawan. 

Dari penjelasan diatas, penulis melakukan penelitian, untuk melihat pengaruh 

penerapan budaya organisasi terhadap kepuasan kerja karyawan perusahaan X. 

 

1.2.2 Batasan Masalah 

Dalam penelitian ini, karena banyaknya perusahaan yang ada di Jakarta, maka 

penulis membatasi ruang lingkup hanya mengenai pengaruh penerapan budaya 

organisasi terhadap kepuasan kerja karyawan perusahaan secara keseluruhan yang 

terdapat di Perusahaan X sehingga penelitian lebih terarah dan tidak menyimpang. 

Variabel bebas yang digunakan dalam penelitian ini adalah budaya organisasi, 

sedangkan variabel terikat adalah kepuasan kerja. Komponen – komponen dalam 

variabel bebas yang digunakan dalam penelitian ini disesuaikan atas dasar keseragaman, 
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dimana semua karyawan dalam satu level yang sama mendapatkan seluruh komponen 

yang sama. Komponen untuk variabel budaya organisasi adalah inovasi dan pengambilan 

resiko (X1), perhatian kepada detail (X2), orientasi hasil (X3), orientasi manusia (X4), 

orientasi tim (X5), agresivitas (X6), stabilitas (X7). Pembatasan penggunaan komponen 

tiap variabel ini didasarkan pada keseragaman yang didapat oleh seluruh karyawan pada 

level yang sama, sehingga hasil penelitian ini objektif dan mampu menggambarkan 

keadaan yang sebenarnya. 

 

1.2.3 Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan sebelumnya, maka dari 

persoalan yang ada disusunlah perumusan masalah kedalam beberapa pertanyaan sebagai 

berikut : 

1. Apakah budaya organisasi memiliki pengaruh signifikan secara simultan terhadap 

kepuasan kerja karyawan Perusahaan X ? 

2. Apakah variabel – variabel budaya organisasi memiliki pengaruh signifikan 

secara parsial terhadap kepuasan kerja karyawan di Perusahaan X ? 

3. Seberapa besar kontribusi variabel – variabel budaya organisasi terhadap 

kepuasan kerja karyawan di Perusahaan X ? 
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1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan perumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah 

sebagai berikut : 

1. Mengetahui dan menganalisis apakah budaya organisasi memiliki pengaruh 

signifikan secara simultan terhadap kepuasan kerja karyawan Perusahaan X. 

2. Mengetahui dan menganalisis apakah variabel – variabel budaya organisasi 

memiliki pengaruh signifikan secara parsial terhadap kepuasan kerja karyawan 

Perusahaan X. 

3. Mengetahui dan menganalisis seberapa besar kontribusi variabel – variabel 

budaya organisasi terhadap kepuasan kerja karyawan Perusahaan X. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

Melalui penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi penulis, bagi perusahaan 

yang diteliti, dan bagi pembaca atau pihak yang berkepentingan baik secara langsung 

maupun tidak langsung. Beberapa manfaat tersebut adalah : 

1. Bagi Penulis 

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan terapan selain 

pengetahuan teoritis yang diperoleh selama kuliah di STIE Indonesia Banking 

School (IBS). 

2. Bagi Perusahaan, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan 

kepada pihak manajemen untuk melakukan evaluasi terhadap budaya organisasi 

bila dikaitkan terhadap kepuasan kerja karyawan perusahaan.  
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3. Bagi Pembaca atau pihak yang berkepentingan, hasil penelitian ini dapat menjadi 

referensi atau tambahan informasi yang dibutuhkan untuk penelitian lebih lanjut 

mengenai hubungan antara budaya organisasi terhadap kepuasan kerja karyawan 

perusahaan. 

 

1.5 Sistematika Penulisan 

1. BAB I. PENDAHULUAN  

Uraian tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, batasan 

masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan. 

2. BAB II. LANDASAN TEORITIS 

Uraian mengenai budaya organisasi, kepuasan kerja, variabel – variabel 

yang mempengaruhi kepuasan kerja, dan juga beberapa teori yang 

mendukung penelitian penulis.  

3. BAB III METODOLOGI PENELITIAN 

Bab ini merupakan metode penelitian yang akan digunakan, yaitu alat 

analisis, jangka waktu pengumpulan data, penetapan sampel, teknik 

pengumpulan data serta teknik pengolahan data yang akan digunakan 

dalam penelitian ini. 

4. BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

Uraian tentang analisis data san pembahasannya dengan mengunakan 

hasil temuan di lapangan. 
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5. BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 

Uraian ringkas tentang hasil analisis dan evaluasi data yang akan 

menjelaskan tentang kesimpulan dan saran untuk diusulkan pada pihak 

perusahaan sehubungan dengan permasalahan yang dibahas dalam skripsi 

ini. 

6. Daftar Pustaka 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

2.1 Tinjauan Pustaka 

2.1.1 Penelitian Terdahulu 

 Sudah ada beberapa penelitian terdahulu yang mengambil permasalahan yang 

sama yaitu “Analisis hubungan budaya organisasi dengan kepuasan kerja karyawan”. 

Penelitian yang menjadi acuan penulis dalam mengerjakan penelitian ini adalah 

penelitian dibawah ini: 

1. Mohammad Riezqi Agustawanto 

Penelitian ini dilakukan oleh Mohammad Riezqi Agustawanto mahasiswa S1 

Universitas Katolik Indonesia ATMAJAYA pada tahun 2009 yang berjudul Analisis 

hubungan budaya organisasi dengan kepuasan kerja karyawan”. Objek dari penelitian ini 

adalah karyawan PT Bank X kantor cabang utama Tangerang. 

Penelitian ini bersifat deskriptif asosiatif dengan menggunakan pendekatan 

kuantitatif. Jumlah sampel dalam penelitian ini sebanyak 65 (enam puluh lima) orang 

responden yang seluruhnya merupakan karyawan PT Bank X kantor cabang utama 

Tangerang. Penelitian ini memiliki dua variabel, yaitu budaya organisasi (X), dan 

kepuasan kerja (Y). 

Hasil penelitian menunjukkan kepatuhan seluruh karyawan PT Bank X kantor 

cabang utama Tangerang terhadap budaya kerja yang ada yaitu profesionalisme, 

integritas, orientasi pelanggan dan perbaikan tiada henti. Dari hasil pembahasan dapat 

disimpulkan bahwa hubungan budaya organisasi dengan kepuasan kerja karyawan 

signifikan, dalam artian budaya organisasi yang semakin kuat akan cenderung 
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meningkatkan kepuasan kerja karyawan. Budaya organisasi yang dianut oleh PT Bank X 

kantor cabang utama Tangerang dijadikan pedoman bagi pegawai dalam melaksanakan 

tugas dan tanggung jawab pegawai dalam aktifitas sehari-hari, sehingga mempengaruhi 

tingkat kepuasan kerja karyawan yang bersangkutan. Sehingga dapat disarankan agar 

perusahaan lebih mensosialisasikan budaya organisasi kepada karyawan sehingga 

kepuasan kerja dapat ditingkatkan. Dengan demikian budaya organisasi dapat lebih 

dioptimalkan dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab karyawan, serta dalam 

bertindak dan berperilaku. 

 

2.1.2 Konsep Budaya Organisasi 

Dalam kehidupan masyarakat umum setiap individu yang menjadi bagiannya 

tidak akan terlepas dari budaya yang telah tercipta,misalnya norma kehidupan yang 

berlaku di masyarakat, nilai-nilai atau kepercayaan yang dianut serta aturan-aturan yang 

harus dipatuhi agar individu tersebut dapat diterima dengan baik di lingkungannya. 

Budaya organisasi terbentuk dari kebiasaan-kebiasaan, tradisi, dan cara umum dalam 

melakukan segala sesuatu di sebuah organisasi, dimana apa yang berlaku pada umumnya 

disebabkan oleh apa yang telah dilakukan sebelumnya dan tingkat sukses yang 

dimilikinya dengan usaha-usaha tersebut (Robbins : 2003). 

Budaya juga sangat berpengaruh di dalam lingkungan kerja, misalnya dalam 

sebuah organisasi yang terdiri dari kumpulan individu-individu yang berbeda latar 

belakangnya maupun kepercayaan dan tingkah lakunya. Berdasarkan hal tersebut maka 

perlu diperhatikan untuk membentuk suatu budaya kerja yang sangat mendukung dan 

dapat mengatur semua aktivitas yang dilakukan di dalam organisasi hingga tujuan 

organisasi dapat dicapai. Menurut Robbins (2003) : budaya organisasi merupakan 
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persepsi bersama yang mempengaruhi anggota dari organisasi yang membentuk suatu 

sistem makna bersama. Sistem tersebut merupakan seperangkat karakteristik utama yang 

dihargai di dalam organisasi. Oleh sebab itu budaya organisasi yang terdiri seperangkat 

karakteristik utama merupakan persepsi bersama yang mempengaruhi anggotanya 

sehingga memiliki pemahaman bersama terhadap organisasi tersebut, mampu 

menghadapi masalah dan berperilaku yang baik dan benar di dalam organisasi. 

 

2.1.2.1 Pengertian Budaya Organisasi 

Beberapa pengertian budaya organisasi dari para ahli : 

 Menurut Stephen. P. Robbins dan Mary Coultler (1999) : 

“Budaya organisasi adalah suatu sistem makna bersama di dalam sebuah 

organisasi yang menentukan, dalam tingkat yang tinggi, bagaimana para pegawai 

bertindak.” 

 Menurut Edgar Scheln (1989), yang dikutip oleh Muharto Tohar : 

“Budaya organisasi adalah suatu gejala yang mengelilingi kita sepanjang waktu, 

selalu konsisten diciptakan dan diciptakan lagi oleh adanya interaksi antara orang 

yang satu dengan yang lainnya.” 

  Menurut Charles Hampden Turner (1992) : 

“Budaya organisasi lebih memperhatikan masalah-masalah yang berhubungan 

dengan tingkah laku manusia di dalam organisasi, pemahaman yang mendukung 

tindakan-tindakan yang mereka lakukan, dan apa yang membuat mereka 

bersatu.” 
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2.1.2.2 Indikator Budaya Organisasi 

Menurut P. Robbins and Mary Coulter (2003) bahwa budaya organisasi 

dipengaruhi oleh tujuh indikator primer yang bersama-sama menangkap hakikat dari 

budaya suatu organisasi yaitu: 

a. Inovasi dan pengambilan resiko. Organisasi harus dapat menciptakan suasana yang 

mendukung karyawan dengan memberikan keleluasaan ruang gerak untuk mendorong 

timbulnya kreativitas, saran dan ide yang bermanfaat bagi badan usaha. Dengan 

demikian kemampuan dan keahlian karyawan dapat ditingkatkan sehingga mampu 

menghadapi risiko yang akan terjadi. 

b. Perhatian kepada detail. Untuk mendapatkan kualitas hasil pekerjaan yang baik 

dituntut objektivitas karyawan dalam mengevaluasi pada setiap akhir pekerjaan sehingga 

diperoleh hasil pekerjaan yang cermat dan detail. 

c. Orientasi hasil. Kualitas, kuantitas dan efisiensi merupakan syarat yang penting untuk 

dipertimbangkan dalam mengambil keputusan dan bukan pada teknik dan proses yang 

digunakan dalam bekerja. 

d. Orientasi manusia. Organisasi harus berhati-hati dan memperhatikan hak dan 

kewajiban karyawan dalam mengambil keputusan yang menyangkut kepentingan dan 

tujuan badan usaha. Oleh karena itu kebijakan badan usaha berfokus pada manfaat yang 

diperoleh kedua belah pihak dan bukan pada salah satu pihak. 

e. Orientasi tim. Dalam menyelesaikan suatu pekerjaan akan lebih efektif jika dilakukan 

kerjasama antara karyawan yang terbentuk dalam kelompok kerja sehingga pengendalian 

terhadap hasil kerja merupakan tanggung jawab bersama di dalam kelompok kerja. 
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f. Agresivitas. Suasana kerja harus dapat menciptakan persaingan yang sehat dalam 

bekerja sehingga akan terlihat keseriusan karyawan untuk memenuhi standar kerja yang 

ditetapkan. 

g. Stabilitas. Stabilisasi kondisi perusahaan yang harus dijaga oleh perusahaan agar para 

karyawan dapat memiliki kinerja yang baik yang secara langsung akan meningkatkan 

kinerja perusahaan. 

 

2.1.2.3 Fungsi Budaya Organisasi 

 Menurut Robbins (2003), budaya memiliki sejumlah fungsi di dalam sebuah 

organisasi, yaitu : 

1) Budaya mempunyai suatu peran menetapkan batasan-batasan, artinya budaya 

menciptakan perbedaan yang jelas antara satu organisasi dengan yang lain. 

2) Budaya membawa suatu identitas bagi anggota - anggota organisasi. 

3) Budaya mempermudah timbulnya komitmen pada suatu kepentingan yang lebih 

luas daripada kepentingan individu per individu. 

4) Budaya meningkatkan kemantapan sistem sosial. Budaya merupakan perekat 

social yang membantu mempersatukan organisasi itu dengan memberikan 

standar-standar yang tepat untuk apa yang harus dikatakan dan dilakukan oleh 

para karyawan. 

5) Budaya berfungsi sebagai mekanisme pembuat makna dan kendali yang 

memandu dan membentuk sikap serta perilaku para karyawan. 
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2.1.3 Pengertian Kepuasan Kerja 

Beberapa pengertian kepuasan kerja dari para ahli : 

 Menurut Panggabean, (2002) : 

 “Kepuasan kerja adalah terhadap setiap perlakuan yang mereka terima ditempat 

kerja, termasuk kepuasan terhadap evaluasi pekerjaan, seleksi, pemberian fasilitas dan 

tunjangan, insentif, atau pemberhentian” 

 Menurut Umar, (2008) : 

 “Kepuasan kerja adalah seperangkat perasaan pegawai tentang menyenangkan 

atau tidaknya pekerjaan mereka.” 

 Menurut Wexley dan Yulk, (2005) : 

 “Kepuasan kerja merupakan generalisasi sikap-sikap terhadap pekerjaan yang 

didasarkan atas aspek-aspek pekerjaannya yang bermacam-macam.” 

 Menurut Malayu S.P Hasibuan (2005) : 

 “Kepuasan kerja merupakan sikap emosional yang menyenangkan dan mencintai 

pekerjaannya. Sikap ini dicerminkan oleh moral kerja, kedisiplinan, dan prestasi kerja.“ 
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2.1.3.1 Faktor-faktor penyebab kepuasan kerja 

Menurut Malayu S.P Hasibuan (2005), kepuasan kerja karyawan dipengaruhi 

oleh faktor-faktor berikut : 

 Berat ringannya pekerjaan 

 Suasana pekerjaan dan lingkungan pekerjaan 

 Penempatan yang tepat sesuai dengan keahlian 

 Balas jasa yang adil dan layak 

 Peralatan yang menunjang pelaksanaan pekerjaan 

 Sikap pimpinan dalam kepemimpinannya 

 

2.1.3.2 Teori Kepuasan Kerja 

Rivai (2004:475), menyatakan bahwa terdapat tiga teori dasar yang berhubungan 

dengan kepuasan kerja karyawan, yaitu : 

a. Teori ketidaksesuaian (Discrepancy theory) 

Teori ini mengukur kepuasan kerja seorang dengan menghitung selisih 

antara sesuatu yang seharusnya diperoleh dengan apa yang dicapai. Discrepancy 

negatif terjadi pada saat sesuatu yang diperoleh kurang dari apa yang diinginkan 

sedangkan Discrepancy positif terjadi pada saat sesuatu yang diperoleh melebihi 

dari apa yang diinginkan. 
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b. Teori keadilan (equity theory) 

Teori ini mengemukakan bahwa orang akan merasa puas atau tidak puas, 

tergantung atau tidaknya keadilan (equity) dalam suatu situasi, khususnya situasi 

kerja. Komponen utama dalam teori ini adalah input, hasil, dan orang bandingan. 

Input adalah faktor yang dimiliki karyawan yang dianggap mendukung 

pekerjaannya, seperti pendidikan, pengalaman, kecakapan, jumlah tugas dan 

peralatan atau perlengkapan yang dipergunakan untuk melaksanakan 

pekerjaannya. 

Hasil adalah sesuatu yang diperoleh dari pekerjaan yang dilakukannya 

seperti upah, simbol, status, penghargaan, dan kesempatan untuk berhasil. 

Orang bandingan adalah teori lain yang dijadikan perbandingan. Orang 

bandingan dapat berupa seseorang di perusahaan yang sama, atau di tempat lain 

atau bisa pula dengan dirinya di masa lalu. 

c. Teori dua faktor (Two factor theory) 

Teori ini merumuskan jenis pekerjaan menjadi dua kelompok yaitu 

satisfiers dan dissatisfiers. Satisfiers adalah beberapa faktor atau situasi yang 

dibutuhkan sebagai sumber kepuasan kerja yang terdiri dari pekerjaan yang 

menarik, pekerjaan yang memiliki tantangan, pekerjaan yang memiliki 

kesempatan untuk berprestasi, pekerjaan yang bisa memperoleh promosi dan 

penghargaan. Beberapa faktor tersebut bila terpenuhi akan menimbulkan 

kepuasan, namun bila faktor-faktor tidak terpenuhi maka akan selalu 

menimbulkan ketidakpuasan. 

Dissatisfiers adalah beberapa faktor yang menjadi sumber ketidakpuasan 

kerja yang terdiri dari gaji, pengawasan, hubungan pribadi antar pegawai, kondisi 
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kerja, dan status. Beberapa faktor tersebut dibutuhkan untuk memenuhi dorongan 

biologis karyawan, jika tidak terpenuhi maka karyawan tidak akan puas. Namun 

jika besarnya beberapa faktor tersebut mencukupi untuk memenuhi kebutuhan 

tersebut, karyawan tidak akan kecewa meskipun belum terpuaskan. 

 

 Kotler dalam bukunya “Manajemen Pemasaran” (2009) menjabarkan lima (5) 

Teori pemenuhan kebutuhan dasar Maslow yang disusun berdasarkan kebutuhan yang 

paling penting hingga yang tidak terlalu penting : 

 Kebutuhan fisiologikal (physiological needs); seperti : sandang, pangan, 

papan,  dan kebutuhan biologis lainnya. 

 Kebutuhan rasa aman (safety needs), tidak dalam arti fisik semata, akan 

tetapi juga mental, intelektual dan psikologikal; seperti : bebas dari 

penjajahan, bebas dari rasa sakit, bebas dari ancaman, bebas dari teror, 

dan sebagainya. 

 Kebutuhan akan hubungan sosial (affiliation needs); seperti : memiliki 

keluarga, memiliki teman, kebutuhan cinta dari lawan jenis, dan 

sebagainya. 

 Kebutuhan akan harga diri (esteem needs), yang pada umumnya tercermin 

dalam berbagai simbol-simbol status; seperti : pujian, hadiah, tanda jasa, 

piagam, dan sebagainya. 

 Aktualisasi diri (self actualization), dalam arti tersedianya kesempatan 

bagi seseorang untuk mengembangkan potensi yang ada di dalam dirinya 

sehingga berubah menjadi kemampuan nyata. 
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2.1.3.3 Mengukur Kepuasan Kerja 

Pengukuran kepuasan kerja sangat bervariasi, baik dari segi pengumpulan data 

maupun dari segi analisa statistik. Informasi yang didapat dari kepuasan kerja ini 

biasanya didapat melalui tanya jawab secara perseorangan, dengan menggunakan angket 

maupun dengan pertemuan kelompok kerja. Untuk semua kasus, kepuasan kerja dapat 

diukur dengan kuesioner laporan diri yang telah diisi oleh karyawan. Pengukuran 

kepuasan kerja dilakukan melalui beberapa pendekatan, yaitu kepuasan kerja dilihat 

sebagai konsep permukaan, kepuasan kerja dilihat sebagai konsep global, dan sebagai 

fungsi kebutuhan yang terpenuhkan. 

 Pengukuran kepuasan kerja dilihat sebagai konsep permukaan 

Konsep ini memakai konsep face (permukaan) atau komponen, yang 

menganggap bahwa kepuasan karyawan dengan berbagai aspek situasi kerja yang 

berbeda dapat bervariasi secara bebas dan harus diukur secara terpisah. Diantara 

konsep face yang dapat diperiksa adalah beban kerja, keamanan kerja, 

kompetensi, kondisi kerja, status dan prestise kerja. Kecocokan rekan kerja, 

kebijaksanaan penilaian perusahaan, praktek manajemen, hubungan atasan-

bawahan, otonomi dan tanggung jawab jabatan, kesempatan untuk menggunakan 

pengetahuan dan keterampilan, serta kesempatan untuk pertumbuhan dan 

pengembangan. 

 Pengukuran kepuasan kerja dilihat sebagai konsep global 

Konsep ini merupakan konsep satu dimensi, semacam ringkasan psikologi dari 

semua aspek pekerjaan yang disukai atau tidak disukai dari suatu jabatan. 

Pengukuran ini dilakukan dengan menggunakan kuesioner satu pertanyaan (soal). 

Cara ini mempunyai beberapa kelebihan, diantaranya adalah tidak ada biaya 
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pengembangan dan dapat dipahami oleh mereka yang diberi pertanyaan, mudah 

diadministrasikan dan diberi nilai, serta caranya yang cepat dan tidak memakan 

waktu lama. Kuesioner satu pertanyaan menyediakan ruang yang cukup banyak 

bagi penafsiran pribadi dari pertanyaan yang diajukan. Responden akan 

menjawab berdasarkan gaji, sifat pekerjaan, iklim social organisasi, dan 

sebagainya. 

 Pengukuran kepuasan kerja dilihat sebagai kebutuhan yang terpenuhkan 

Suatu pendekatan terhadap pengukuran kepuasan kerja yang tidak menggunakan 

asumsi bahwa semua orang memiliki perasaan yang sama mengenai aspek 

tertentu dari situasi kerja. Pendekatan ini dikembangkan oleh Porter, dimana 

pendekatan ini berdasar pada pendekatan teori kebutuhan akan kepuasan kerja. 

Kuesioner ini memiliki 15 pertanyaan yang behubungan dengan kebutuhan akan 

rasa aman, penghargaan, otonomi, sosial, dan aktualisasi diri. 

 

Selain itu pengukuran kepuasan kerja juga dapat diukur menggunakan Minnesota 

Satisfaction Questionnaire (MSQ). Minnesota Satisfaction Questionnaire (MSQ) adalah 

kuesioner yang dirancang untuk mengukur kepuasan karyawan terhadap pekerjaannya. 

MSQ tersedia dalam tiga bentuk : 2 (dua) bentuk panjang (Versi 1977 dan Versi 1967) 

dan 1 (satu) bentuk pendek. MSQ menyediakan informasi yang lebih spesifik pada aspek 

pekerjaan yang menemukan seorang individu melakukan sesuatu yang berharga daripada 

ukuran umum kepuasan kerja. MSQ mempunyai kegunaan untuk menggali kebutuhan 

kejuruan klien, dalam konseling tindak lanjut studi, dan dalam menghasilkan informasi 

tentang penguatan dalam pekerjaan. MSQ memungkinkan untuk mendapatkan gambaran 

individual pekerja akan kepuasan kerja, serta memberikan pengukuran yang akurat dari 
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kepuasan kerja kelompok yang terdiri dari individu-individu di berbagai faktor tempat 

kerja. 

 MSQ mengukur kepuasan kerja berdasarkan 20 aspek penilaian, diantaranya 

adalah (1) Aktivitas atau kegiatan, (2) Kebebasan atau kemandirian, (3) Variasi 

pekerjaan, (4) Status sosial, (5) Supervisi, (6) Kemampuan teknis supervise, (7) Nilai 

moral, (8) Kepastian dan keamanan, (9) Pelayanan social, (10) Kekuasaan, (11) 

Penggunaan kemampuan, (12) Kebijakan organisasi dan prakteknya, (13) Kompensasi, 

(14) Kesempatan untuk maju, (15) Tanggung jawab, (16) Kreativitas, (17) Kondisi kerja, 

(18) Rekan kerja, (19) Pengharapan, (20) Prestasi. 

 

2.1.4 Hubungan antara budaya organisasi dan kepuasan kerja 

Kepuasan seseorang individu dalam bekerja memiliki banyak faktor-faktor 

penyebab, kompensasi yang diterima, kondisi lingkungan kerja, gaya kepemimpinan 

atasan, budaya organisasi perusahaan tersebut dan masih banyak lagi. Budaya organisasi 

merupakan salah satu faktor penentu kepuasan kerja karyawan. Semakin kuat budaya 

perusahaan mengakar di perusahaan tersebut dan mempengaruhi tingkah laku karyawan 

dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sehari-hari, maka akan 

mempengaruhi kepuasan kerja karyawan. 
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2.2 Kerangka Pemikiran 
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Identifikasi variabel : 

1) Budaya organisasi (X) sebagai variable independent, adalah suatu sistem makna 

bersama di dalam sebuah organisasi yang menentukan, dalam tingkat yang tinggi, 

bagaimana para pegawai bertindak. Menurut P. Robbins and Mary Coulter (1999) 

bahwa budaya organisasi dipengaruhi oleh tujuh indikator primer yang bersama-

sama menangkap hakikat dari budaya suatu organisasi yaitu : 

o Inovasi dan pengambilan resiko 

o Perhatian kepada detail 

o Stabilitas 

o Orientasi hasil 

o Orientasi tim 

o Agresivitas 

o Orientasi manusia 

2) Kepuasan kerja (Y) sebagai variable dependent, komponen-komponen yang 

digunakan untuk mengukur kepuasan kerja menurut Minnesota Satisfaction 

Questionnaire (MSQ) yang dirancang untuk mengukur kepuasan karyawan 

terhadap pekerjaannya diantaranya adalah (1) Aktivitas atau kegiatan, (2) 

Kebebasan atau kemandirian, (3) Variasi pekerjaan, (4) Status sosial, (5) 

Supervisi, (6) Kemampuan teknis supervise, (7) Nilai moral, (8) Kepastian dan 

keamanan, (9) Pelayanan sosial, (10) Kekuasaan, (11) Penggunaan kemampuan, 

(12) Kebijakan organisasi dan prakteknya, (13) Kompensasi, (14) Kesempatan 

untuk maju, (15) Tanggung jawab, (16) Kreativitas, (17) Kondisi kerja, (18) 

Rekan kerja, (19) Pengharapan, (20) Prestasi. 
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2.3 Hipotesis 

Berdasarkan latar belakang penelitian, tujuan penelitian, dan kajian teori yang 

telah dijelaskan, maka rumusan hipotesis dari penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1) Hipotesis 1 

H0 (simultan):  Budaya organisasi tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap 

kepuasan kerja karyawan di Perusahaan X. 

Ha (simultan):  Budaya organisasi memiliki pengaruh signifikan terhadap 

kepuasan kerja karyawan di Perusahaan X. 

2) Hipotesis 2 

H0 (parsial):  Inovasi dan pengambilan resiko tidak memiliki pengaruh 

signifikan terhadap kepuasan kerja karyawan di Perusahaan X. 

Ha (parsial):   Inovasi dan pengambilan resiko memiliki pengaruh signifikan 

terhadap kepuasan kerja karyawan di Perusahaan X. 

3) Hipotesis 3 

H0 (parsial):  Perhatian kepada detail tidak memiliki pengaruh signifikan 

terhadap kepuasan kerja karyawan di Perusahaan X. 

Ha (parsial):   Perhatian kepada detail memiliki pengaruh signifikan terhadap 

kepuasan kerja karyawan di Perusahaan X. 

4) Hipotesis 4 

H0 (parsial):  Orientasi hasil tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap 

kepuasan kerja karyawan di Perusahaan X. 

Ha (parsial):   Orientasi hasil memiliki pengaruh signifikan terhadap kepuasan 

kerja karyawan di Perusahaan X. 
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5) Hipotesis 5 

H0 (parsial):  Orientasi manusia tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap 

kepuasan kerja karyawan di Perusahaan X. 

Ha (parsial):   Orientasi manusia memiliki pengaruh signifikan terhadap 

kepuasan kerja karyawan di Perusahaan X. 

6) Hipotesis 6 

H0 (parsial):  Orientasi tim tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap 

kepuasan kerja karyawan di Perusahaan X. 

Ha (parsial):   Orientasi tim memiliki pengaruh signifikan terhadap kepuasan 

kerja karyawan di Perusahaan X. 

7) Hipotesis 7 

H0 (parsial):  Agresivitas tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap 

kepuasan kerja karyawan di Perusahaan X. 

Ha (parsial):   Agresivitas memiliki pengaruh signifikan terhadap kepuasan 

kerja karyawan di Perusahaan X. 

8) Hipotesis 8 

H0 (parsial):  Stabilitas tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap 

kepuasan kerja karyawan di Perusahaan X. 

Ha (parsial):   Stabilitas memiliki pengaruh signifikan terhadap kepuasan 

kerja karyawan di Perusahaan X. 
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

3.1 Pemilihan obyek penelitian 

Objek penelitian ini adalah karyawan pada level staff di Perusahaan X yang 

berlokasi di Kawasan Industri Bojong Larang Jl. Karawaci Bojong Larang No. 22 (Jalan 

Raya Imam Bonjol KM 2,5) Tangerang – Banten 15115. Penelitian ini dilakukan pada 

bulan Februari 2011. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan 

kuantitatif. Data yang bersifat kualitatif diterjemahkan ke dalam bentuk angka-angka 

kuantitatif agar bisa dianalisis menggunakan metode statistik. Hasil analisis statistik 

selanjutnya akan ditampilkan kembali ke dalam bahasa kualitatif supaya lebih mudah 

dimengerti oleh pihak-pihak yang membutuhkan. 

Penelitian ini menggunakan teknik studi kasus pada perusahaan. Studi kasus 

adalah investigasi kedalam sebab-sebab yang mendasari permasalahan tertentu di dalam 

sebuah departemen, sebuah pabrik, atau sebuah kelompok kerja (Simamora, 2004). Hasil 

penelitian hanya diterapkan pada permasalahan tertentu dan tidaka dapat 

digeneralisasikan. Penelitian ini mencari hubungan sebab-akibat (kausal) antara variabel 

yang satu dengan variabel yang lainnya, dimana terdapat 1 variabel bebas (Independent) 

yaitu budaya organisasi serta 1 variabel terikat (Dependent) yaitu kepuasan kerja 

karyawan. 
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3.2 Data yang dihimpun 

Data yang akan dihimpun dalam penelitian ini terbagi ke dalam dua jenis : 

 Data Primer, data yang didapatkan secara langsung dari objek penelitian 

dengan cara memantau budaya organisasi yang diterapkan di perusahaan dan 

mengetahui kepuasan kerja karyawan melalui pengamatan langsung, dan 

menyebarkan kuesioner. 

 Data Sekunder, data yang didapatkan dari buku-buku, jurnal penelitian 

terdahulu, dan sumber-sumber kepustakaan lainnya yang digunakan sebagai 

sumber bagi landasan teori yang berhubungan dengan budaya organisasi, dan 

kepuasan kerja. 

 

3.3 Populasi 

Penelitian ini meneliti populasi karyawan pada level staff  Perusahaan X di 

Kawasan Industri Bojong Larang Tangerang – Banten. Jumlah populasi adalah 41 

karyawan pada level staff dari Perusahaan X. 

 

3.4 Teknik pengumpulan data 

Pengumpulan data yang dibutuhkan untuk penelitian ini dilakukan dengan 

beberapa cara, seperti berikut ini : 

 Observasi langsung, datang ke Perusahaan X di Kawasan Industri Bojong 

Larang Tangerang – Banten. Berdialog dengan beberapa karyawan dan 

mengamati pekerjaan mereka. 
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 Kuisioner (angket), menyebarkan sekumpulan pertanyaan yang telah 

dipersiapkan sebelumnya oleh peneliti kepada responden secara langsung 

untuk diisi dengan sebenar-benarnya. Dalam penyusunan kuesioner, peneliti 

menggunakan skala Likert, untuk mengukur variabel-variabel yang 

berhubungan dengan penelitian. Skala Likert merupakan skala yang paling 

sering digunakan untuk mengukur variabel – variabel objek penelitian yang 

bersifat kuantitatif. Skala ini menggunakan lima kategori, yaitu sangat setuju, 

setuju, kurang setuju, tidak setuju, sangat tidak setuju. Adapun bobot 

penilaiannya adalah : 

o Sangat setuju    : Diberi skor 5 

o Setuju     : Diberi skor 4 

o Netral     : Diberi skor 3 

o Tidak setuju    : Diberi skor 2  

o Sangat tidak setuju   : Diberi skor 1 

 Tinjauan kepustakaan, mengumpulkan beberapa teori-teori pendukung yang 

berhubungan dengan masalah penelitian dari buku-buku, jurnal penelitian 

terdahulu dan sumber kepustakaan lainnya. 

 

3.5  Teknik Pengolahan Data 

3.5.1 Operasionalisasi Variabel 

Definisi operaisonal dari budaya organisasi adalah suatu sistem makna bersama 

di dalam sebuah organisasi yang menentukan, dalam tingkat yang tinggi, bagaimana para 

pegawai bertindak. Definisi operasional dari kepuasan kerja adalah seperangkat perasaan 

pegawai tentang menyenangkan atau tidaknya pekerjaan mereka. Untuk memberikan 
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penjelasan atau keterangan mengenai variabel operasional yang akan diamati dan diukur, 

maka pada Tabel 3.1 berikut ini dapat mempermudah penjelasan tersebut. 

TABEL 3.1 
DEFINISI OPERASIONAL VARIABEL 

NO Variabel yang diukur Dimensi Variabel Keterangan 

1 Budaya Organisasi Inovasi dan 
pengambilan resiko 

 Kebebasan memberikan ide – ide 
kepada perusahaan 

 Kebebasan dalam pengambilan 
keputusan saat bekerja 

  

Perhatian kepada detail 

 Detail tentang pekerjaan yang 
dilakukan 

 Perhatian kepada proses saat 
sedang bekerja 

  

Orientasi hasil 

 Perusahaan lebih mementingkan 
hasil daripada proses pekerjaan 

 Perusahaan lebih mementingkan 
prestasi akhir daripada usaha 
dalam mencapainya 

  

Orientasi manusia 

 Perhatian perusahaan terhadap 
konflik yang terjadi 

 Perhatian perusahaan terhadap 
suasana bekerja 

  

Orientasi tim 

 Perusahaan mengutamakan 
kerjasama tim daripada individu 

 Penilaian prestasi berdasarkan 
tim bukan individu 

  

Agresivitas 

 Persaingan antar karyawan 
 Perusahaan melihat cara yang 

digunakan dalam memperoleh 
hasil 

  
Stabilitas 

 Kondisi perusahaan yang stabil 
 Perhatian perusahaan terhadap 

rencana jangka panjang 

2 Kepuasan Kerja Aktivitas atau kegiatan Selalu memiliki aktivitas kerja 
sepanjang waktu kerja 

  Kebebasan / 
kemandirian 

Kesempatan mengerjakan 
mengerjakan pekerjaan sendiri 

  
Variasi pekerjaan 

Kepuasan terhadap dinamisasi 
pekerjaan atau adanya variasi dan 
tidak monoton 

  Status sosial Kesempatan untuk menjadi 
„seseorang‟ di lingkungan kerja 

  Supervisi Kepuasan terhadap hubungan 
antara atasan dengan bawahan 
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NO Variabel yang diukur Dimensi Variabel Keterangan 
  Kemampuan teknis 

supervisi 
Kemampuan atasan dalam 
membuat keputusan 

  Nilai moral Kesempatan mengerjakan suatu 
pekerjaan sesuai dengan hati nurani 

  Kepastian dan 
keamanan 

Pekerjaan saya saat ini memberikan 
kepastian kerja 

  Pelayanan sosial Kesempatan untuk mengerjakan 
sesuatu bagi orang lain 

  
Kekuasaan 

Kesempatan memiliki wewenang 
untuk menerapkan otoritas kepada 
orang lain 

  Penggunaan 
kemampuan 

Kesempatan untuk mengerjakan 
sesuatu sesuai dengan kemampuan 
karyawan 

  Kebijakan organisasi 
dan prakteknya 

Kepuasan terhadap pelaksanaan 
kebijakan perusahaan 

  
Kompensasi 

Kepuasan terhadap gaji yang 
dibandingkan dengan beban kerja 
dan risiko pekerjaan 

  
Kesempatan untuk maju 

Kesempatan untuk 
mengembangkan diri pada 
pekerjaan 

  Tanggung jawab Kesempatan untuk menggunakan 
hasil keputusan pribadi 

  
Kreativitas 

Kesempatan untuk menggunakan 
metode sendiri dalam mengerjakan 
pekerjaan 

  Kondisi kerja Kepuasan terhadap beban kerja saat 
ini 

  Rekan kerja Hubungan kerjasama antar rekan 
kerja 

  
Penghargaan 

Penghargaan / pujian yang 
diperoleh karena mengerjakan tugas 
dengan baik 

  Prestasi Rasa keberhasilan / prestasi yang 
didapat dari pekerjaan 
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3.5.2 Uji validitas 

Uji validitas digunakan untuk mengukur sah atau tidaknya suatu kuesioner. Suatu 

kuisioner dikatakan valid jika instrumen pada kuesioner mampu untuk mengungkapkan 

sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner tersebut (Ghozali, 2005). Dengan demikian, 

instrumen yang valid merupakan instrumen yang benar-benar tepat untuk mengukur apa 

yang hendak di ukur. Contohnya penggaris dinyatakan valid jika digunakan untuk 

mengukur panjang, namun tidak valid jika digunakan untuk mengukur berat. Artinya, 

penggaris memang tepat digunakan untuk mengukur panjang, namun menjadi tidak valid 

jika penggaris digunakan untuk mengukur berat. 

Uji validitas dilakukan dengan mengukur korelasi antara variabel / item dengan 

skor total variabel. Cara mengukur dengan mencari korelasi antara masing-masing 

pertanyaan dengan skor total menggunakan rumus teknik korelasi product moment dari 

Pearson. Teknik ini bertujuan untuk menguji apakah setiap item atau butir pernyataan 

benar-benar mampu mengungkap faktor yang akan diukur atau konsistensi internal tiap 

item alat ukur dalam mengukur suatu faktor. Nilai korelasi yang diperoleh (nilai korelasi 

per item dengan total item yang diperoleh setelah dikorelasikan secara statistik per 

individu) lalu dibandingkan dengan tabel nilai korelasi (r) Product Moment untuk 

mengetahui apakah nilai korelasi yang diperoleh signifikan atau tidak. Jika indeks nilai 

yang diperoleh dari perhitungan tersebut memiliki nilai yang lebih besar dari nilai table 

korelasi maka item itu dinyatakan valid demikian juga sebaliknya. Dalam penelitian ini 

terdapat keterbatasan menguji validitas alat ukur maka yang dilakukan adalah mengukur 

kesahihan butir (validitas item). 
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Rumus yang digunakan dalam mencari kesahihan butir adalah korelasi Product 

Moment dari Karl Pearson sebagai berikut : 

  

 

 

Dimana : r : Koefisien korelasi product moment 

    X : Skor tiap pertanyaan/item 

    Y : Skor total 

    N : Jumlah responden 

Jika r hitung lebih besar dari r tabel, maka akan ada korelasi yang nyata antara 

kedua variabel tersebut sehingga alat ukur ini valid atau sahih dan sebaliknya. 

 

3.5.3 Uji reliabilitas 

Reliabilitas merupakan indeks yang menunjukkan sejauh mana suatu alat 

pengukur dapat dipercaya atau dapat diandalkan. Setiap alat pengukur seharusnya 

memiliki kemampuan untuk memberikan hasil pengukuran relatif konsisten dari waktu 

ke waktu. Untuk mengetahui uji ini menggunakan teknik sekali ukur One Shot 

Technique, yang kemudian diuji dengan pendekatan alpha Cronbach. Menurut Malhotra 

(1999), sebuah faktor dikatakan reliabel jika mempunyai nilai alpha Cronbach di atas 

0,6. 

 

 

 

Analisis Pengaruh..., Marthin Anggiat Budiman, Ma.-IBS, 2011



3.5.4 Uji asumsi klasik 

1) Uji normalitas 

Bertujuan untuk menguji apakah dalam sebuah model regresi, variable 

dependent, variable independent atau keduanya mempunyai distribusi normal atau tidak. 

Model regresi yang baik adalah distribusi data normal atau mendekati nomal. Uji 

statistik yang digunakan untuk menguji data penelitian ini terdistribusi secara normal 

atau tidak adalah dengan menggunakan uji statistik kolmogorov-smirnov. Dengan 

tingkat signifikansi (α) sebesar 5%, maka apabila dari hasil perhitungan didapatkan 

tingkat signifikansi lebih dari 5% (≥ 0,05) dapat dikatakan bahwa data terdistribusi 

normal, sebaliknya jika tingkat signifikansi (α) dibawah 5% (≤ 0,05) data tidak 

terdistribusi normal. 

2) Uji Multikolinearitas 

Uji multikolinearitas digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya 

penyimpangan asumsi klasik multikolinearitas, yaitu adanya hubungan linear antar 

variabel independen dalam model regresi. Prasyarat yang harus terpenuhi dalam model 

regresi adalah tidak adanya persoalan multikolinearitas. Metode pengujian 

multikolinearitas yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan melihat nilai 

inflation factor (VIF) pada model regresi. Menurut Santoso (2001), pada umumnya jika 

VIF lebih besar dari 5, maka variable tersebut mempunyai persoalan multikolinearitas 

dengan variable bebas lainnya. Begitu pula sebaliknya jika nilai VIF berada dibawah 5 

maka variable tersebut tidak memiliki persoalan multikolinearitas. 
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3) Uji Heteroskedastisitas 

Uji heterokedastisitas digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya 

penyimpangan asumsi klasik heterokedastisitas, yaitu adanya ketidaksamaan varian dari 

residual untuk semua pengamatan pada model regresi. Prasyarat yang harus terpenuhi 

dalam model regresi adalah tidak adanya gejala heterokedastisitas. Ada beberapa metode 

pengujian yang bias digunakan diantaranya yaitu Uji Park, Uji Glesjer, Melihat pola 

grafik regresi, dan Uji Koefisien Korelasi Spearman. Pada penelitian ini penulis 

menggunakan uji Park, yaitu meregresikan nilai residual (Lnei²) dengan masing-masing 

variabel dependent (LnX1 dan LnX2). 

 

3.5.5 Analisis Regresi Linear Berganda 

 Analisis ini digunakan untuk meramalkan seberapa besar pengaruh atau 

kontribusi kompensasi finansial dan nonfinansial terhadap kepuasan kerja melalui 

persamaan regresi seperti di bawah ini : 

 
Y = b0 + b1X1 + b2X2 + b3X3 + b4X4 + b5X5 + b6X6 + b7X7 

 
Notasi variabel sebagai berikut : 

Y = Kepuasan kerja  b0 = Konstanta  b1= Koefisien regresi X1 

b2= Koefisien regresi X2 b3=Koefisien regresi X3 b4=Koefisien regresi X4 

b5=Koefisien regresi X5 b6=Koefisien regresi X6  b7=Koefisien regresi X7  

X1=Variabel budaya organisasi 1   X2=Variabel budaya organisasi 2 

X3 = Variabel budaya organisasi 3   X4 = Variabel budaya organisasi 4 

X5 = Variabel budaya organisasi 5   X6 = Variabel budaya organisasi 6 

X7 = Variabel budaya organisasi 7 
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3.6.5 Uji t 

 Uji t digunakan untuk mengetahui apakah variabel independen secara individual 

mempunyai pengaruh terhadap variabel dependen. Rumus uji t adalah sebagai berikut : 

 

                   β    Keterangan : 

        t hitung = ------------- Β: koefisien regresi variabel independen 

                  SE (β)   Se (β) : standar error variabel independen 

 

Hipotesis uji t adalah sebagai berikut : 

 Ho : -t tabel ≤ t hitung ≤ t tabel : Tidak ada pengaruh antara variabel 

independen terhadap variabel dependen secara parsial. 

 Ha : - t hitung < - t tabel atau + t hitung > + t tabel : Ada pengaruh antara 

variabel independen terhadap variabel dependen secara parsial. 

Kriteria pengujian sebagai berikut : 

1) Tingkat signifikansi 0,05 

2) Derajat kebebasan df : n – k 

3) Uji dua sisi 

4) Kesimpulan pengujian : 

a. Apabila -t tabel ≤ t hitung ≤ t tabel, maka Ho diterima 

b. Apabila - t hitung < - t tabel atau + t hitung > + t tabel, maka Ha diterima 
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3.5.6 Uji F 

 Selain perlu menguji apakah koefisien regresi secara individual 

siginifikan atau tidak dalam mempengaruhi variabel terikat, perlu juga diuji untuk 

membuktikan secara 

statistik bahwa secara keseluruhan koefisien regresi juga signifikan. Rumus yang 

digunakan adalah sebagai berikut : 

 

                  R 2 / (k-1)   Keterangan: 

F = --------------------------------  R2 = Koefisien determinasi 

               (1-R 2 ) / (n-k)   n = Jumlah data 

      k = Jumlah variabel 

Hipotesis uji F adalah sebagai berikut : 

1) Tingkat signifikansi 0,05 

2) Derajat kebebasan untuk df pembilang : k-1 

3) Derajat kebebasan untuk df pembagi : n - k 

4) Uji satu sisi. 

Kesimpulan pengujian : 

a) Apabila F hitung < F tabel, maka Ho tidak dapat ditolak 

b) Apabila F hitung > F tabel, maka Ho ditolak 
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BAB IV 

ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Gambaran umum obyek penelitian 

Perusahaan X yang berlokasi di Kawasan Industri Bojong Larang Jl. Karawaci 

Bojong Larang No. 22 (Jalan Raya Imam Bonjol KM 2,5) Tangerang – Banten 15115 

adalah sebuah perusahaan swasta menyediakan paket komprehensif konstruksi, 

pemeliharaan, perbaikan dan derek operasional. Perusahaan X adalah perusahaan global 

yang menyediakan layanan khusus untuk produsen minyak dan gas, kontraktor 

pengeboran dan industri kelautan.perusahaan. Didirikan pada tahun 1992 oleh Bapak 

Patar Pandapotan Situmeang, perusahaan ini fokus pada memenuhi kebutuhan klien dan 

melalui hubungan kerjasama yang cukup dekat yang menjadikan landasan bagi 

perusahaan ini untuk mencapai hasil yang positif dan membangun kemitraan jangka 

panjang untuk sukses.  

Pemilik perusahaan ini, Bapak Patar Pandapotan Situmeang, mendirikan 

perusahaan yang bergerak di bidang menyediakan layanan khusus untuk produsen 

minyak dan gas, kontraktor pengeboran dan industri kelautan.perusahaan dan berlokasi 

di kawasan industri Bojong Larang. Hal ini juga dikarenakan tenaga kerja disana murah 

dan kawasan yang strategis untuk sebuah pabrik. Begitu juga dalam hal perijinan oleh 

pemerintah daerah setempat yang mudah. Saat ini Perusahaan X sudah mendapatkan 

konsumen – konsumen yang berasal dari berbagai perusahaan. 
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4.1.1 Visi dan Misi 

 Visi Perusahaan X : 

 Menjadi yang terbaik dan terlengkap dalam penyediaan menyediakan layanan 

khusus untuk produsen minyak dan gas, kontraktor pengeboran dan industri kelautan 

sekaligus memberikan kontribusi bagi pertumbuhan ekonomi, sosial dan kebudayaan 

bagi masyarakat sekitar. 

Misi Perusahaan X : 

1. Selalu berupaya meningkatkan dan mengembangkan perusahaan baik fisik dan 

infrastruktur perusahaan. 

2. Menciptakan produk – produk untuk memenuhi kebutuhan pelanggan. 

3. Mengembangkan sumber daya manusia yang dimiliki perusahaan secara 

profesional. 

4. Memberi keuntungan yang maksimal bagi masyarakat sekitar. 

 

4.1.2 Struktur Organisasi Perusahaan 

 Suatu perusahaan akan dapat mencapai tujuan dengan cara efektif dan efisien, 

apabila terdapat sistem manajemen yang baik dan teratur di dalam perusahaan tersebut. 

Agar tujuan tersebut bisa tercapai maka diperlukan adanya struktur organisasi tertentu 

sesuai dengan karakteristik, kebutuhan dan tunjuan perusahaan. Struktur organisasi 

diperlukan agar terdapat kejelasan dan ketegasan dari setiap bagian mengenai tugas dan 

tanggung jawabnya masing – masing. 
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 Berikut ini secara garis besar akan diuraikan tugas dan tanggung jawab dari tiap – 

tiap bagian dari Perusahaan X : 

a. Direktur Utama 

Mengawasi dan mengendalikan jalannya perusahaan serta menyetujui pokok – 

pokok kebijakan perusahaan untuk mencapai tujuan perusahaan secara efektif dan 

efisien. 

b. Wakil Direktur Utama 

Mengawasi para manajer dan mengendalikan perusahaan sesuai dengan 

kebijakan – kebijakan yang telah disetujui oleh direktur Utama. 

c. Sekretaris 

Membantu atasan dalam melakukan tugas – tugas kesekretariatan yang 

berhubungan dengan aktivitas perusahaan. 

d. Manajer Produksi 

Mengkoordinir dan mengawasi proses produksi secara keseluruhan, serta 

mengendalikan aktivitas kendali mutu produksi perusahaan. 

e. Manajer Logistik 

Mengkoordinir dan mengawasi kegiatan logistik perusahaan dalam rangka 

mencapai tujuan perusahaan secara efektif dan efisien. 

f. Manajer Teknik 

Mengkoordinir dan mengawasi pemeliharaan mesin – mesin untuk kegiatan 

produksi guna melancarkan proses produksi. 

g. Manajer HRD 

Mengkoordinir dan mengawasi pelaksanaan kegiatan di bidang sumber daya 

manusia salah satunya adalah mengawasi kinerja karyawan. 
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h. Manajer Keuangan 

Mengkoordinir dan mengawasi kegiatan di bidang keuangan dan akuntansi sesuai 

dengan kebijakan yang telah diterapkan perusahaan. 

 

4.2 Analisis dan Pembahasan Hasil Penelitian 

4.2.1 Karakteristik responden 

 Responden penelitian ini berjumlah 41 orang yang merupakan karyawan 

Perusahaan X. Dalam melakukan penelitian penulis menggunakan sarana berupa 

kuesioner yang berisikan daftar pertanyaan dengan bentuk jawaban skala Likert yaitu 

skala satu sampai lima, dimana satu adalah sangat tidak setuju/puas dan lima adalah 

sangat setuju/puas. Responden dapat bebas memilih sesuai keinginannya. 

 Berdasarkan seluruh kuesioner yang dibagikan, seluruh pertanyaan di dalam 

kuesioner dijawab secara lengkap sehingga dari jawaban atas pertanyaan yang diberikan 

tersebut diharapkan dapat memberikan gambaran yang sesungguhnya mengenai keadaan 

yang dialami oleh responden sesuai dengan fakta yang ada. Analisis karakteristik 

responden dilakukan untuk mendeskripsikan karakteristik data individu masing-masing 

responden yang terdiri dari jenis kelamin, usia, status, pendidikan terakhir, dan lama 

bekerja. 
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 Pengelompokan karakteristik responden berdasarkan jenis kelamin, dapat dilihat 

pada tabel 4.1 berikut 

Tabel 4.1 
Jenis Kelamin 

Jenis kelamin Frekuensi Persentase 
Pria 36 87,8 % 

Wanita 5 12,2 % 
Total 41 100 % 

Sumber : Data yang diolah 

 

 Berdasarkan tabel di atas terlihat bahwa dari total orang 41 responden, responden 

yang memiliki jenis kelamin pria berjumlah sebanyak  36 orang atau  87,8 %, sedangkan 

responden yang memiliki jenis kelamin wanita berjumlah sebanyak 5 orang atau 12,2 %. 

  

 Pengelompokan karakteristik responden berdasarkan usia dapat dilihat pada tabel 

4.2 berikut ini : 

Tabel 4.2 
Usia 

Usia Frekuensi Persentase 
≤ 20 Tahun - - 

20 – 35 Tahun 28 68,3 % 
35 – 50 Tahun 11 26,83 % 

≥ 50 Tahun 2 4,87 % 
Total 41 100 % 

Sumber : data yang diolah 

 

 Berdasarkan tabel di atas terlihat bahwa tidak ada responden yang berusia 

dibawah 20 tahun, responden yang berusia antara 20 sampai dengan 35 tahun sebanyak  

28 orang atau  68,3 %, responden yang berusia 35 sampai dengan 50 tahun sebanyak  11 

orang atau  26,83 %, dan responden yang berusia di atas 50 tahun sebanyak  2 orang atau  

4,87 %. 
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 Pengelompokan karakteristik responden berdasarkan status pernikahannya dapat 

dilihat pada tabel 4.3 berikut ini: 

Tabel 4.3 
Status Pernikahan 

Status Frekuensi Persentase 
Menikah 18 43,9 % 

Belum menikah 23 56,1 % 
Total 41 100 % 

Sumber : Data yang diolah 

 

 Berdasarkan tabel di atas terlihat bahwa responden yang telah menikah sebanyak 

18 orang atau 43,9 %, dan responden yang belum menikah sebanyak 23 orang atau 56,1 

%. 

 

 Pengelompokan karakteristik responden berdasarkan pendidikan terakhir 

responden dapat dilihat pada tabel 4.4 berikut ini: 

Tabel 4.4 
Pendidikan Terakhir 

Usia Frekuensi Persentase 
SMA/SMK 3 7,33 % 

D3 21 51,21 % 
S1 17 41,46 % 
S2 - - 

Total 41 100 % 
Sumber : data yang diolah 

 

 Berdasarkan tabel di atas terlihat bahwa responden yang berpendidikan terakhir 

SMA/SMK sebanyak 3 orang atau 7,33 %, responden yang berpendidikan terakhir D3 

sebanyak 21 orang atau 51,21 %, responden yang berpendidikan terakhir S1 sebanyak 17 

orang atau 41,46 %, dan tidak ada  responden yang berpendidikan terakhir S2. 
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 Pengelompokan karakteristik responden berdasarkan lama bekerja responden 

dapat dilihat pada tabel 4.5 berikut ini: 

Tabel 4.5 
Lama Bekerja 

Lama Bekerja Frekuensi Persentase 
≤ 1 Tahun 4 9,75 % 

1 – 3 Tahun 20 48,78 % 
3 – 5 Tahun 10 24,39 % 
≥ 5 Tahun 7 17,07% 

Total 41 100 % 
Sumber : data yang diolah 

 

 Berdasarkan tabel di atas terlihat bahwa responden yang bekerja selama kurang 

dari 1 tahun sebanyak 4 orang atau 9,75 %, responden yang bekerja selama 1-3  tahun 

sebanyak 20 orang atau  48,78 %, responden yang bekerja selama 3-5 tahun sebanyak  

10 orang atau  24,39 %, dan responden yang bekerja selama lebih dari 5 tahun sebanyak  

7 orang atau  17,07 %. 

 

4.2.2 Deskripsi masing-masing Variabel 

 Deskripsi hasil penelitian pada masing-masing variabel penulis lakukan dengan 

tujuan agar secara jelas dapat diketahui pilihan jawaban atas pernyataan dari para  

responden terhadap variabel-variabel penelitian ini, yakni penilaian terhadap inovasi dan 

pengambilan resiko, perhatian kepada detail, orientasi hasil, orientasi manusia, orientasi 

tim, agresivitas, stabilitas dan kepuasan kerja. 
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4.2.2.1 Inovasi dan Pengambilan Resiko (X1) 

 Sebagai upaya untuk memperoleh pilihan jawaban atas pernyataan-pernyataan 

yang diajukan kepada responden, khususnya yang berkenaan dengan inovasi dan 

pengambilan resiko, kepada masing-masing responden diberikan angket yang berisikan 

dua pernyataan yang terdiri dari perusahaan memberikan kebebasan pada saya untuk 

memberikan ide – ide kepada perusahaan dan perusahaan memberikan kebebasan pada 

saya untuk mengambil keputusan saat bekerja. 

 Berikut ini adalah uraian secara rinci atas jawaban yang diberikan oleh responden 

terhadap masing-masing pernyataan inovasi dan pengambilan resiko sebagai berikut : 

1. Perusahaan memberikan kebebasan pada saya untuk memberikan ide – ide 

kepada perusahaan. Jawaban responden adalah sebagai berikut :  

Tabel 4.6 
TANGGAPAN RESPONDEN ATAS 
“Memberikan kebebasan pada saya 

untuk memberikan ide – ide kepada perusahaan” 
Tanggapan 
Responden Frekuensi Persentase 

Sangat Setuju 15 36,58 % 
Setuju 17 41,46 % 
Netral 9 21,96 % 

Tidak Setuju - - 
Sangat Tidak 

Setuju 
- - 

Total 41 100 % 
Sumber : Jawaban Kuesioner 

 
Dari Tabel 4.6 dapat dilihat bahwa sebanyak responden sebanyak 15 

responden atau  36,58 % yang menyatakan sangat setuju, sebanyak 17 responden 

atau 41,46 % yang menyatakan setuju, sebanyak 9 responden atau 21,96 % yang 

menyatakan netral, tidak ada responden yang menyatakan tidak puas, dan tidak 

ada responden yang menyatakan sangat tidak setuju. Berdasarkan hal tersebut, 
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dapat disimpulkan bahwa, walaupun pendapat responden berbeda-beda, akan 

tetapi mayoritas responden menyatakan setuju bahwa perusahaan memberikan 

kebebasan pada karyawan untuk memberikan ide – ide kepada perusahaan. 

2. Perusahaan memberikan kebebasan pada saya untuk mengambil keputusan saat 

bekerja. Jawaban responden adalah sebagai berikut : 

Tabel 4.7 
TANGGAPAN RESPONDEN ATAS 
“Memberikan kebebasan pada saya  

untuk mengambil keputusan saat bekerja” 
Tanggapan 
Responden Frekuensi Persentase 

Sangat Setuju 9 21,95 % 
Setuju 17 41,46 % 
Netral 13 31,7 % 

Tidak Setuju 2 4,89 % 
Sangat Tidak 

Setuju 
- - 

Total 41 100 % 
Sumber : Jawaban Kuesioner 

 
Dari Tabel 4.7 dapat dilihat bahwa sebanyak responden sebanyak 9 

responden atau  21,95 % yang menyatakan sangat setuju, sebanyak 17 responden 

atau  41,46 % yang menyatakan setuju, sebanyak 13 responden atau 31,7 % yang 

menyatakan netral, sebanyak 2 responden atau 4,89 % yang menyatakan tidak 

setuju dan tidak ada responden yang menyatakan sangat tidak setuju. 

Berdasarkan hal tersebut, dapat disimpulkan bahwa, walaupun pendapat 

responden berbeda-beda, akan tetapi mayoritas responden menyatakan setuju 

bahwa perusahaan memberikan kebebasan pada saya untuk mengambil keputusan 

saat bekerja. 
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4.2.2.2 Perhatian kepada detail (X2) 

Sebagai upaya untuk memperoleh pilihan jawaban atas pernyataan-pernyataan 

yang diajukan kepada responden, khususnya yang berkenaan dengan perhatian kepada 

detail, kepada masing-masing responden diberikan angket yang berisikan dua pernyataan 

yang terdiri dari perusahaan memberikan penjelasan secara rinci terhadap apa yang harus 

dikerjakan dan perusahaan memperhatikan proses pelaksanaan pekerjaan pada saat anda 

sedang bekerja. 

 Berikut ini adalah uraian secara rinci atas jawaban yang diberikan oleh responden 

terhadap masing-masing pernyataan perhatian kepada detail sebagai berikut : 

1. Perusahaan memberikan penjelasan secara rinci terhadap apa yang harus 

dikerjakan. Jawaban responden adalah sebagai berikut : 

Tabel 4.8 
TANGGAPAN RESPONDEN ATAS 

“Memberikan penjelasan secara rinci terhadap apa yang harus 
kerjakan” 

Tanggapan 
Responden Frekuensi Persentase 

Sangat Setuju 13 31,7  % 
Setuju 18 43,9  % 
Netral 10 24,4  % 

Tidak Setuju - - 
Sangat Tidak 

Setuju 
- - 

Total 41 100 % 
  Sumber : Jawaban Kuesioner 
 

Dari Tabel 4.8 dapat dilihat bahwa sebanyak 13 responden atau  31,7 % 

yang menyatakan sangat setuju, sebanyak 18 responden atau 43,9 % yang 

menyatakan setuju, sebanyak 10 responden atau 24,4 % yang menyatakan netral, 

dan tidak ada responden yang menyatakan tidak setuju dan sangat tidak setuju. 

Berdasarkan hal tersebut, dapat disimpulkan bahwa, walaupun pendapat 
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responden berbeda-beda, akan tetapi mayoritas responden menyatakan setuju 

bahwa perusahaan memberikan penjelasan secara rinci terhadap apa yang harus 

dikerjakan. 

2. Perusahaan memperhatikan proses pelaksanaan pekerjaan pada saat anda sedang 

bekerja. Jawaban responden adalah sebagai berikut : 

Tabel 4.9 
TANGGAPAN RESPONDEN ATAS 
“Memperhatikan proses pelaksanaan  
pekerjaan saat anda sedang bekerja” 

Tanggapan 
Responden Frekuensi Persentase 

Sangat Setuju 9 21,95 % 
Setuju 19 46,34 % 
Netral 9 21,95 % 

Tidak Setuju 4 9,76 % 
Sangat Tidak 

Setuju 
- - 

Total 41 100 % 
  Sumber : Jawaban Kuesioner 
 

 Dari Tabel 4.9 dapat dilihat bahwa sebanyak 9 responden atau 21,95 % 

yang menyatakan sangat setuju, sebanyak 19 responden atau 46,34 % yang 

menyatakan setuju, sebanyak 9 responden atau 21,95 % yang menyatakan netral, 

sebanyak 4 responden atau 9,76 % yang menyatakan tidak setuju, dan tidak ada 

responden yang menyatakan sangat tidak setuju. Berdasarkan hal tersebut, dapat 

disimpulkan bahwa, walaupun pendapat responden berbeda-beda, akan tetapi 

mayoritas responden menyatakan tidak setuju bahwa perusahaan memperhatikan 

proses pelaksanaan pekerjaan pada saat anda sedang bekerja. 
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4.2.2.3 Orientasi hasil (X3) 

Sebagai upaya untuk memperoleh pilihan jawaban atas pernyataan-pernyataan 

yang diajukan kepada responden, khususnya yang berkenaan dengan orientasi hasil, 

kepada masing-masing responden diberikan angket yang berisikan dua pernyataan yang 

terdiri dari perusahaan lebih memperhatikan hasil daripada proses pengerjaan dan 

perusahaan lebih mementingkan prestasi akhir daripada usaha dalam mencapainya. 

Berikut ini adalah uraian secara rinci atas jawaban yang diberikan oleh responden 

terhadap masing-masing pernyataan orientasi hasil sebagai berikut : 

1. Perusahaan lebih memperhatikan hasil daripada proses pengerjaan. Jawaban 

responden adalah sebagai berikut : 

Tabel 4.10 
TANGGAPAN RESPONDEN ATAS 

“Memperhatikan hasil daripada proses pengerjaan” 
Tanggapan 
Responden Frekuensi Persentase 

Sangat Setuju 15 36,58 % 
Setuju 17 41,46 % 
Netral 9 21,96 % 

Tidak Setuju - - 
Sangat Tidak 

Setuju 
- - 

Total 41 100 % 
  Sumber : Jawaban Kuesioner 
 

 Dari Tabel 4.10 dapat dilihat bahwa sebanyak 15 responden atau 36,58 % 

yang menyatakan sangat setuju, sebanyak 17 responden atau 41,46 % yang 

menyatakan setuju, sebanyak 9 responden atau 21,96 % yang menyatakan netral, 

dan tidak ada responden yang menyatakan tidak setuju dan sangat tidak setuju. 

Berdasarkan hal tersebut, dapat disimpulkan bahwa, walaupun pendapat 
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responden berbeda-beda, akan tetapi mayoritas responden menyatakan setuju 

bahwa perusahaan lebih memperhatikan hasil daripada proses pengerjaan. 

2. Perusahaan lebih mementingkan prestasi akhir daripada usaha dalam 

mencapainya. Jawaban responden adalah sebagai berikut : 

Tabel 4.11 
TANGGAPAN RESPONDEN ATAS 

“Mementingkan prestasi akhir daripada usaha dalam mencapainya” 
Tanggapan 
Responden Frekuensi Persentase 

Sangat Setuju 8 19,51 % 
Setuju 20 48,78 % 
Netral 12 29,26 % 

Tidak Setuju 1 2,45 % 
Sangat Tidak 

Setuju 
- - 

Total 41 100 % 
   Sumber : Jawaban Kuesioner 
 

 Dari Tabel 4.11 dapat dilihat bahwa sebanyak 8 responden atau 19,51 % 

yang menyatakan sangat setuju, sebanyak 20 responden atau 48,78 % yang 

menyatakan setuju, sebanyak 12 responden atau 29,26 % yang menyatakan 

netral, sebanyak 1 responden atau 2,45 % yang menyatakan tidak setuju dan tidak 

ada responden yang menyatakan sangat tidak setuju. Berdasarkan hal tersebut, 

dapat disimpulkan bahwa, walaupun pendapat responden berbeda-beda, akan 

tetapi mayoritas responden menyatakan setuju bahwa perusahaan lebih 

mementingkan prestasi akhir daripada usaha dalam mencapainya. 
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4.2.2.4 Orientasi manusia (X4) 

Sebagai upaya untuk memperoleh pilihan jawaban atas pernyataan-pernyataan 

yang diajukan kepada responden, khususnya yang berkenaan dengan orientasi manusia, 

kepada masing-masing responden diberikan angket yang berisikan dua pernyataan yang 

terdiri dari perusahaan memperhatikan konflik yang terjadi antar karyawan dan 

perusahaan memperhatikan suasana bekerja bagi para karyawan. 

 Berikut ini adalah uraian secara rinci atas jawaban yang diberikan oleh responden 

terhadap masing-masing pernyataan orientasi manusia sebagai berikut : 

1. Perusahaan memperhatikan konflik yang terjadi antar karyawan. Jawaban 

responden adalah sebagai berikut : 

Tabel 4.12 
TANGGAPAN RESPONDEN ATAS 

“Memperhatikan konflik yang terjadi antar karyawan” 
Tanggapan 
Responden Frekuensi Persentase 

Sangat Setuju 14 34,14 % 
Setuju 14 34,14 % 
Netral 12 29,26 % 

Tidak Setuju 1 2,46 % 
Sangat Tidak 

Setuju 
- - 

Total 41 100 
  Sumber : Jawaban Kuesioner 
 
Dari Tabel 4.12 dapat dilihat bahwa sebanyak 14 responden atau 34.14 % 

yang menyatakan sangat setuju, sebanyak 14 responden atau 34,14 % yang 

menyatakan setuju, sebanyak 12 responden atau 29,26 % yang menyatakan 

netral, sebanyak 1 responden atau 2,46 % yang menyatakan tidak setuju, dan 

tidak ada responden yang menyatakan sangat tidak setuju. Berdasarkan hal 

tersebut, dapat disimpulkan bahwa, walaupun pendapat responden berbeda-beda, 
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akan tetapi mayoritas responden menyatakan setuju bahwa perusahaan 

memperhatikan konflik yang terjadi antar karyawan. 

2. Perusahaan memperhatikan suasana bekerja bagi para karyawan. Jawaban 

responden adalah sebagai berikut : 

Tabel 4.13 
TANGGAPAN RESPONDEN ATAS 

“Memperhatikan suasana bekerja bagi para karyawan” 
Tanggapan 
Responden Frekuensi Persentase 

Sangat Setuju 15 36,58 % 
Setuju 12 29,26 % 
Netral 9 21,95 % 

Tidak Setuju 5 12,21 % 
Sangat Tidak 

Setuju 
- - 

Total 41 100 % 
  Sumber : Jawaban Kuesioner 
 
Dari Tabel 4.13 dapat dilihat bahwa sebanyak 15 responden atau 36,58 % 

yang menyatakan sangat setuju, sebanyak 12 responden atau 29,26 % yang 

menyatakan setuju, sebanyak 9 responden atau 21,95 % yang menyatakan netral, 

sebanyak 5 responden atau 12,21 % yang menyatakan tidak setuju dan tidak ada 

responden yang menyatakan sangat tidak setuju. Berdasarkan hal tersebut, dapat 

disimpulkan bahwa, walaupun pendapat responden berbeda-beda, akan tetapi 

mayoritas responden menyatakan setuju bahwa perusahaan memperhatikan 

suasana bekerja bagi para karyawan. 
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4.2.2.5 Orientasi tim (X5) 

 Sebagai upaya untuk memperoleh pilihan jawaban atas pernyataan-pernyataan 

yang diajukan kepada responden, khususnya yang berkenaan dengan orientasi tim, 

kepada masing-masing responden diberikan angket yang berisikan dua pernyataan yang 

terdiri dari perusahaan mengutamakan kerjasama tim daripada penugasan secara 

individual dan penilaian prestasi berdasarkan prestasi tim bukan prestasi individu. 

 Berikut ini adalah uraian secara rinci atas jawaban yang diberikan oleh responden 

terhadap masing-masing pernyataan orientasi tim sebagai berikut : 

1 Perusahaan mengutamakan kerjasama tim daripada penugasan secara individual. 

Jawaban responden adalah sebagai berikut : 

Tabel 4.14 
TANGGAPAN RESPONDEN ATAS 

“Mengutamakan kerjasama tim daripada penugasan secara individual” 
Tanggapan 
Responden Frekuensi Persentase 

Sangat Setuju 15 36,41 % 
Setuju 16 39,02 % 
Netral 8 19,51 % 

Tidak Setuju 2 5,06 % 
Sangat Tidak 

Setuju 
- - 

Total 41 100 % 
  Sumber : Jawaban Kuesioner 
 
 Dari Tabel 4.14 dapat dilihat bahwa sebanyak 15 responden atau 36,41 % 

yang menyatakan sangat setuju, sebanyak 16 responden atau 39,02 % yang 

menyatakan setuju, sebanyak 8 responden atau 19,51 % yang menyatakan netral, 

sebanyak 2 responden atau 5,06 % yang menyatakan tidak setuju, dan tidak ada 

responden yang menyatakan sangat tidak setuju  Berdasarkan hal tersebut, dapat 

disimpulkan bahwa, walaupun pendapat responden berbeda-beda, akan tetapi 
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mayoritas responden menyatakan setuju bahwa perusahaan mengutamakan 

kerjasama tim daripada penugasan secara individual. 

2 Penilaian prestasi berdasarkan prestasi tim bukan prestasi individu. Jawaban 

responden adalah sebagai berikut : 

Tabel 4.15 
TANGGAPAN RESPONDEN ATAS 

“Penilaian prestasi berdasarkan prestasi tim bukan prestasi individu” 
Tanggapan 
Responden Frekuensi Persentase 

Sangat Setuju 10 24,39 % 
Setuju 20 48,78 % 
Netral 9 21,95 % 

Tidak Setuju 2 4,88 % 
Sangat Tidak 

Setuju 
- - 

Total 41 100 % 
  Sumber : Jawaban Kuesioner 
 
 Dari Tabel 4.15 dapat dilihat bahwa sebanyak 10 responden atau 24,39 % 

yang menyatakan sangat setuju, sebanyak 20 responden atau 48,78 % yang 

menyatakan setuju, sebanyak 9 responden atau 21,95 % yang menyatakan netral, 

sebanyak 2 responden atau 4,88 % yang menyatakan tidak setuju dan tidak ada 

responden yang menyatakan sangat tidak setuju. Berdasarkan hal tersebut, dapat 

disimpulkan bahwa, walaupun pendapat responden berbeda-beda, akan tetapi 

mayoritas responden menyatakan setuju bahwa penilaian prestasi berdasarkan 

prestasi tim bukan prestasi individu. 
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4.2.2.6 Agresivitas (X6) 

Sebagai upaya untuk memperoleh pilihan jawaban atas pernyataan-pernyataan 

yang diajukan kepada responden, khususnya yang berkenaan dengan agresivitas, kepada 

masing-masing responden diberikan angket yang berisikan dua pernyataan yang terdiri 

dari persaingan antar karyawan yang terlihat di perusahaan tempat anda bekerja dan 

perusahaan melihat cara yang digunakan untuk memperoleh hasil. 

Berikut ini adalah uraian secara rinci atas jawaban yang diberikan oleh responden 

terhadap masing-masing pernyataan orientasi tim sebagai berikut : 

1. Persaingan antar karyawan yang terlihat di perusahaan tempat anda bekerja. 

Jawaban responden adalah sebagai berikut : 

Tabel 4.16 
TANGGAPAN RESPONDEN ATAS 

“Persaingan antar karyawan yang terlihat  
di perusahaan tempat anda bekerja” 

Tanggapan 
Responden Frekuensi Persentase 

Sangat Setuju 15 36,58 % 
Setuju 16 39,02 % 
Netral 10 24,4 % 

Tidak Setuju - - 
Sangat Tidak 

Setuju 
- - 

Total 41 100 % 
  Sumber : Jawaban Kuesioner 
 
Dari Tabel 4.16 dapat dilihat bahwa sebanyak 15 responden atau 36,58 % 

yang menyatakan sangat setuju, sebanyak 16 responden atau 39,02 % yang 

menyatakan setuju, sebanyak 10 responden atau 24,4 % yang menyatakan netral, 

dan tidak ada responden yang menyatakan tidak setuju dan sangat tidak setuju. 

Berdasarkan hal tersebut, dapat disimpulkan bahwa, walaupun pendapat 
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responden berbeda-beda, akan tetapi mayoritas responden menyatakan setuju 

bahwa persaingan antar karyawan yang terlihat di perusahaan tempat mereka 

bekerja. 

2. Perusahaan melihat cara yang digunakan untuk memperoleh hasil. Jawaban 

responden adalah sebagai berikut : 

Tabel 4.17 

TANGGAPAN RESPONDEN ATAS 
“Perusahaan melihat cara yang digunakan untuk memperoleh hasil” 

Tanggapan 
Responden Frekuensi Persentase 

Sangat Setuju 11 26,82 % 
Setuju 14 34,14 % 
Netral 12 29,26 % 

Tidak Setuju 4 9,78 % 
Sangat Tidak 

Setuju 
- - 

Total 41 100 % 
  Sumber : Jawaban Kuesioner 
 
 Dari Tabel 4.17 dapat dilihat bahwa sebanyak 11 responden atau 26,82 % 

yang menyatakan sangat setuju, sebanyak 14 responden atau 34,14 % yang 

menyatakan setuju, sebanyak 12 responden atau 29,26 % yang menyatakan 

netral, sebanyak 4 responden atau 9,78 % yang menyatakan tidak setuju, dan 

tidak ada responden yang menyatakan sangat tidak setuju. Berdasarkan hal 

tersebut, dapat disimpulkan bahwa, walaupun pendapat responden berbeda-beda, 

akan tetapi mayoritas responden menyatakan setuju bahwa perusahaan melihat 

cara yang digunakan untuk memperoleh hasil. 
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4.2.2.7 Stabilitas (X7) 

Sebagai upaya untuk memperoleh pilihan jawaban atas pernyataan-pernyataan 

yang diajukan kepada responden, khususnya yang berkenaan dengan stabilitas, kepada 

masing-masing responden diberikan angket yang berisikan dua pernyataan yang terdiri 

dari kondisi perusahaan yang stabil dan memperhatikan rencana jangka panjang. 

 Berikut ini adalah uraian secara rinci atas jawaban yang diberikan oleh responden 

terhadap masing-masing pernyataan orientasi tim sebagai berikut : 

1. Kondisi perusahaan yang stabil. Jawaban responden adalah sebagai berikut : 

Tabel 4.18 
TANGGAPAN RESPONDEN ATAS 

“Kondisi perusahaan yang stabil” 
Tanggapan 
Responden Frekuensi Persentase 

Sangat Setuju 13 31,7 % 
Setuju 18 43,9 % 
Netral 10 24,4 % 

Tidak Setuju - - 
Sangat Tidak 

Setuju 
- - 

Total 41 100 % 
  Sumber : Jawaban Kuesioner 
 
 Dari Tabel 4.18 dapat dilihat bahwa sebanyak 13 responden atau 31,7 % 

yang menyatakan sangat setuju, sebanyak 18 responden atau 43,9 % yang 

menyatakan setuju, sebanyak 10 responden atau 24,4 % yang menyatakan netral, 

dan tidak ada responden yang menyatakan tidak setuju dan sangat tidak setuju. 

Berdasarkan hal tersebut, dapat disimpulkan bahwa, walaupun pendapat 

responden berbeda-beda, akan tetapi mayoritas responden menyatakan setuju 

bahwa kondisi perusahaan tempat mereka bekerja dalam keadaan stabil. 
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2. Memperhatikan rencana jangka panjang. Jawaban responden adalah sebagai 

berikut : 

Tabel 4.19 
TANGGAPAN RESPONDEN ATAS 

“Memperhatikan rencana jangka panjang” 
Tanggapan 
Responden Frekuensi Persentase 

Sangat Setuju 12 29,26 % 
Setuju 14 34,14 % 
Netral 11 26,28 % 

Tidak Setuju 4 10,32 % 
Sangat Tidak 

Setuju 
- - 

Total 41 100 % 
  Sumber : Jawaban Kuesioner 
 

  Dari Tabel 4.19 dapat dilihat bahwa sebanyak 12 responden atau 29,26 % 

yang menyatakan sangat setuju, sebanyak 14 responden atau 34,14 % yang 

menyatakan setuju, sebanyak 11 responden atau 26,28 % yang menyatakan netral, 

sebanyak 4 responden atau 10,32 % yang menyatakan tidak setuju, dan tidak ada 

responden yang menyatakan sangat tidak setuju. Berdasarkan hal tersebut, dapat 

disimpulkan bahwa, walaupun pendapat responden berbeda-beda, akan tetapi 

mayoritas responden menyatakan setuju bahwa perusahaan memperhatikan 

rencana jangka panjang. 

 

4.2.2.8 Kepuasan kerja (Y) 

Sebagai upaya untuk memperoleh pilihan jawaban atas pernyataan-pernyataan 

yang diajukan kepada responden, khususnya yang berkenaan dengan kepuasan kerja, 

kepada masing-masing responden diberikan angket yang berisikan daftar pernyataan 

yang meliputi 20 aspek yang diteliti berdasarkan Minnesota Satisfaction Questionaire 
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(MSQ) antara lain : (1) Aktivitas atau kegiatan, (2) Kebebasan atau kemandirian, (3) 

Variasi pekerjaan, (4) Status sosial, (5) Supervisi, (6) Kemampuan teknis supervisi, (7) 

Nilai moral, (8) Kepastian dan keamanan, (9) Pelayanan sosial, (10) Kekuasaan, (11) 

Penggunaan kemampuan, (12) Kebijakan organisasi dan prakteknya, (13) Kompensasi, 

(14) Kesempatan untuk maju, (15) Tanggung jawab, (16) Kreativitas, (17) Kondisi 

kerja, (18) Rekan kerja, (19) Penghargaan, (20) Prestasi.  

Berikut ini adalah uraian secara rinci atas jawaban yang diberikan oleh responden 

terhadap masing-masing pernyataan kepuasan kerja sebagai berikut : 

 

1. Aktivitas atau kegiatan 

Aspek pertama adalah aktivitas atau kegiatan, untuk mengukur apakah responden 

puas jika selalu sibuk dalam waktu kerja yang dimilikinya setiap hari. Jawaban 

responden adalah sebagai berikut : 

Tabel 4.20 
TANGGAPAN RESPONDEN ATAS  

“Selalu memiliki aktivitas kerja di sepanjang waktu kerja” 
Tanggapan 
Responden Frekuensi Persentase 

Sangat Puas 15 36,58 % 
Puas 17 41,46 % 

Netral 7 17,07 % 
Tidak Puas 2 4,89 % 

Sangat Tidak Puas - - 
Total 41 100 % 

Sumber : Jawaban Kuesioner 

Dari Tabel 4.20 dapat dilihat bahwa sebanyak 15 responden atau 36,58 % yang 

menyatakan sangat puas, sebanyak 17 responden atau 41,46 % yang menyatakan 

puas, sebanyak 7 responden atau 17.07 % yang menyatakan netral, sebanyak 2 

responden atau 4,89 % yang menyatakan tidak puas, dan tidak ada responden yang 
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menyatakan sangat tidak puas. Berdasarkan hal tersebut, dapat disimpulkan bahwa, 

walaupun pendapat responden berbeda-beda, akan tetapi mayoritas responden 

menyatakan puas terhadap aktivitas kerja di sepanjang waktu kerja mereka. 

 

2. Kebebasan atau kemandirian 

Aspek kedua adalah kebebasan atau kemandirian, untuk mengukur kepuasan 

responden terhadap kesempatan untuk mengerjakan pekerjaannya sendiri secara 

bebas (mandiri). Jawaban responden adalah sebagai berikut : 

Tabel 4.21 
TANGGAPAN RESPONDEN ATAS  

“Kesempatan untuk mengerjakan pekerjaannya 
sendiri secara bebas (mandiri)” 

Tanggapan 
Responden Frekuensi Persentase 

Sangat Puas 5 12,19 % 
Puas 16 39,02 % 

Netral 19 46,34 % 
Tidak Puas 1 2,45 % 

Sangat Tidak Puas - - 
Total 41 100 % 

    Sumber : Jawaban Kuesioner 

Dari Tabel 4.21 dapat dilihat bahwa sebanyak 5 responden atau 12,19 % yang 

menyatakan sangat puas, sebanyak 16 responden atau 39,02 % yang menyatakan 

puas, sebanyak 19 responden atau 46,34 % yang menyatakan netral, sebanyak 1 

responden atau 2,45 % yang menyatakan tidak puas, dan tidak ada responden yang 

menyatakan sangat tidak puas. Berdasarkan hal tersebut, dapat disimpulkan bahwa, 

walaupun pendapat responden berbeda-beda, akan tetapi mayoritas responden 

menyatakan puas terhadap kesempatan untuk mengerjakan pekerjaannya sendiri 

secara mandiri. 

Analisis Pengaruh..., Marthin Anggiat Budiman, Ma.-IBS, 2011



3. Variasi pekerjaan 

Aspek ketiga adalah variasi pekerjaan, untuk mengukur kepuasan responden 

terhadap dinamisasi pekerjaannya (bervariasi/tidak monoton). Jawaban responden 

adalah sebagai berikut : 

Tabel 4.22 
TANGGAPAN RESPONDEN ATAS  

“Kepuasan responden terhadap dinamisasi pekerjaan” 
Tanggapan 
Responden Frekuensi Persentase 

Sangat Puas 10 24,39 % 
Puas 24 58,53% 

Netral 6 14,63 % 
Tidak Puas 1 2,45 % 

Sangat Tidak Puas - - 
Total 41 100 % 

Sumber : Jawaban Kuesioner 

Dari Tabel 4.22 dapat dilihat bahwa sebanyak 10 responden atau 24,39 % yang 

menyatakan sangat puas, sebanyak 24 responden atau 58,53 % yang menyatakan 

puas, sebanyak 6 responden atau 14,63 % yang menyatakan netral, sebanyak 1 

responden atau 2,45 % yang menyatakan tidak puas, dan tidak ada responden yang 

menyatakan sangat tidak puas. Berdasarkan hal tersebut, dapat disimpulkan bahwa, 

walaupun pendapat responden berbeda-beda, akan tetapi mayoritas responden 

menyatakan puas terhadap dinamisasi dalam pekerjaannya. 
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4. Status sosial 

Aspek keempat adalah status sosial, untuk mengukur kepuasan responden 

terhadap kesempatan untuk menjadi „seseorang‟ yang dipandang di lingkungan 

kerjanya. Jawaban responden adalah sebagai berikut : 

Tabel 4.23 
TANGGAPAN RESPONDEN ATAS  

“Kesempatan untuk menjadi „seseorang‟ di lingkungan kerja” 

Tanggapan 
Responden Frekuensi Persentase 

Sangat Puas 4 9,75 % 
Puas 19 46,34 % 

Netral 14 34,14 % 
Tidak Puas 3 7,31 % 

Sangat Tidak Puas 1 2,46 % 
Total 41 100 % 

Sumber : Jawaban Kuesioner 

Dari Tabel 4.23 dapat dilihat bahwa sebanyak 4 responden atau 9,75 % yang 

menyatakan sangat puas, sebanyak 19 responden atau 46,34 % yang menyatakan 

puas, sebanyak 14 responden atau 34,14 % yang menyatakan netral, sebanyak 3 

responden atau 7,31 % yang menyatakan tidak puas, dan sebanyak 1 responden atau 

2,46 % yang menyatakan sangat tidak puas. Berdasarkan hal tersebut, dapat 

disimpulkan bahwa, walaupun pendapat responden berbeda-beda, akan tetapi 

mayoritas responden menyatakan puas terhadap kesempatan untuk menjadi 

„seseorang‟ yang dipandang di lingkungan kerjanya. 
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5. Supervisi 

Aspek kelima adalah supervisi, untuk mengukur kepuasan responden terhadap 

hubungan antara atasan dengan bawahannya. Jawaban responden adalah sebagai 

berikut: 

Tabel 4.24 
TANGGAPAN RESPONDEN ATAS  

“Hubungan antara atasan dengan bawahan” 

Tanggapan 
Responden Frekuensi Persentase 

Sangat Puas 4 9,75 % 
Puas 16 39,02 % 

Netral 12 29,26 % 
Tidak Puas 9 21,97 % 

Sangat Tidak Puas - - 
Total 41 100 % 

Sumber : Jawaban Kuesioner 

Dari Tabel 4.24 dapat dilihat bahwa sebanyak 4 responden atau 9,75 % yang 

menyatakan sangat puas, sebanyak 16 responden atau 39,02 % yang menyatakan 

puas, sebanyak 12 responden atau 29,26 % yang menyatakan netral, sebanyak 9  

responden atau 21,97 % yang menyatakan tidak puas, dan tidak ada responden yang 

menyatakan sangat tidak puas. Berdasarkan hal tersebut, dapat disimpulkan bahwa, 

walaupun pendapat responden berbeda-beda, akan tetapi mayoritas responden 

menyatakan puas terhadap hubungan antara atasan dengan bawahannya 
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6. Kemampuan teknis supervisi 

Aspek keenam adalah kemampuan teknis supervisi, untuk mengukur kepuasan 

responden terhadap kemampuan atasan dalam membuat keputusan. Jawaban 

responden adalah sebagai berikut : 

Tabel 4.25 
TANGGAPAN RESPONDEN ATAS  

“Kemampuan atasan dalam membuat keputusan” 

Tanggapan 
Responden Frekuensi Persentase 

Sangat Puas 4 9,78 % 
Puas 11 26,82% 

Netral 15 36,58 % 
Tidak Puas 11 26,82 % 

Sangat Tidak Puas - - 
Total 41 100 % 

Sumber : Jawaban Kuesioner 

Dari Tabel 4.25 dapat dilihat bahwa sebanyak 4 responden atau 9,78 % yang 

menyatakan sangat puas, sebanyak 11 responden atau 26,82 % yang menyatakan 

puas, sebanyak 15 responden atau 36,58 % yang menyatakan netral, sebanyak 11 

responden atau 26,82 % yang menyatakan tidak puas dan tidak ada responden yang 

menyatakan sangat tidak puas. Berdasarkan hal tersebut, dapat disimpulkan bahwa, 

walaupun pendapat responden berbeda-beda, akan tetapi mayoritas responden 

menyatakan puas terhadap kemampuan atasan dalam membuat keputusan. 
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7. Nilai moral 

Aspek ketujuh adalah nilai moral, untuk mengukur kepuasan responden terhadap 

kesempatan mengerjakan suatu pekerjaan sesuai dengan hati nurani. Jawaban 

responden adalah sebagai berikut : 

Tabel 4.26 
TANGGAPAN RESPONDEN ATAS  

“Kesempatan mengerjakan suatu pekerjaan sesuai dengan hati nurani” 

Tanggapan 
Responden Frekuensi Persentase 

Sangat Puas 7 17,07 % 
Puas 20 48,78 % 

Netral 10 24,39 % 
Tidak Puas 4 9,76 % 

Sangat Tidak Puas - - 
Total 41 100 % 

Sumber : Jawaban Kuesioner 

Dari Tabel 4.26 dapat dilihat bahwa sebanyak 7 responden atau 17,07 % yang 

menyatakan sangat puas, sebanyak 20 responden atau 48,78 % yang menyatakan 

puas, sebanyak 10 responden atau 24,39 % yang menyatakan netral, sebanyak 4 

responden atau 9,76 % yang menyatakan tidak puas, dan tidak ada responden yang 

menyatakan sangat tidak puas. Berdasarkan hal tersebut, dapat disimpulkan bahwa, 

walaupun pendapat responden berbeda-beda, akan tetapi mayoritas responden 

menyatakan puas terhadap kesempatan mengerjakan suatu pekerjaan sesuai dengan 

hati nurani. 
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8. Kepastian dan keamanan 

Aspek kedelapan adalah kepastian dan keamanan, untuk mengukur kepuasan 

responden terhadap kepastian kerja yang didapat dari pekerjaannya saat ini. Jawaban 

responden adalah sebagai berikut : 

Tabel 4.27 
TANGGAPAN RESPONDEN ATAS  

“Kepastian kerja yang didapat dari pekerjaannya saat ini” 

Tanggapan 
Responden Frekuensi Persentase 

Sangat Puas 6 14,63 % 
Puas 18 43,9 % 

Netral 14 34,14 % 
Tidak Puas 2 4,87 % 

Sangat Tidak Puas 1 2,46 % 
Total 41 100 % 

Sumber : Jawaban Kuesioner 

Dari Tabel 4.27 dapat dilihat bahwa sebanyak 6 responden atau 14,63 % yang 

menyatakan sangat puas, sebanyak 18 responden atau 43,9 % yang menyatakan puas, 

sebanyak 14 responden atau 34.14 % yang menyatakan netral, sebanyak 2 responden 

atau 4,87 % yang menyatakan tidak puas, dan sebanyak 1 responden atau 2,46 % 

yang menyatakan sangat tidak puas. Berdasarkan hal tersebut, dapat disimpulkan 

bahwa, walaupun pendapat responden berbeda-beda, akan tetapi mayoritas responden 

menyatakan puas terhadap kepastian kerja yang didapat dari pekerjaannya saat ini. 
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9. Pelayanan sosial 

Aspek kesembilan adalah pelayanan sosial, untuk mengukur kepuasan responden 

terhadap kesempatan untuk mengerjakan sesuatu bagi orang lain. Jawaban responden 

adalah sebagai berikut : 

Tabel 4.28 
TANGGAPAN RESPONDEN ATAS  

“Kesempatan untuk mengerjakan sesuatu bagi orang lain” 

Tanggapan 
Responden Frekuensi Persentase 

Sangat Puas 1 2,46 % 
Puas 21 51,21 % 

Netral 17 41,46 % 
Tidak Puas 2 4,87 % 

Sangat Tidak Puas - - 
Total 41 100 % 

Sumber : Jawaban Kuesioner 

Dari Tabel 4.28 dapat dilihat bahwa sebanyak 1 responden atau 2,46 % yang 

menyatakan sangat puas, sebanyak 21 responden atau 51,21 % yang menyatakan 

puas, sebanyak 17 responden atau 41,46 % yang menyatakan netral, sebanyak 2 

responden atau 4,87 % yang menyatakan tidak puas, dan tidak ada responden yang 

menyatakan sangat tidak puas. Berdasarkan hal tersebut, dapat disimpulkan bahwa, 

walaupun pendapat responden berbeda-beda, akan tetapi mayoritas responden 

menyatakan puas terhadap kesempatan untuk mengerjakan sesuatu bagi orang lain. 
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10. Kekuasaan 

Aspek kesepuluh adalah kekuasaan, untuk mengukur kepuasan responden 

terhadap kesempatan memiliki wewenang untuk memerintah orang lain. Jawaban 

responden adalah sebagai berikut : 

Tabel 4.29 
TANGGAPAN RESPONDEN ATAS  

“Kesempatan memiliki wewenang untuk memerintah orang lain” 

Tanggapan 
Responden Frekuensi Persentase 

Sangat Puas 6 14,63 % 
Puas 21 51,21 % 

Netral 12 29,26 % 
Tidak Puas 2 4,9 % 

Sangat Tidak Puas - - 
Total 41 100 % 

Sumber : Jawaban Kuesioner 

Dari Tabel 4.29 dapat dilihat bahwa sebanyak 6 responden atau 14,63 % yang 

menyatakan sangat puas, sebanyak 21 responden atau 51,21 % yang menyatakan 

puas, sebanyak 12 responden atau 29,26 % yang menyatakan netral, sebanyak 2 

responden atau 4,9 % yang menyatakan tidak puas, dan tidak ada responden yang 

menyatakan sangat tidak puas. Berdasarkan hal tersebut, dapat disimpulkan bahwa, 

walaupun pendapat responden berbeda-beda, akan tetapi mayoritas responden 

menyatakan puas terhadap kesempatan memiliki wewenang untuk memerintah orang 

lain. 
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11. Penggunaan kemampuan 

Aspek kesebelas adalah penggunaan kemampuan, untuk mengukur kepuasan 

responden terhadap kesempatan untuk mengerjakan sesuatu sesuai dengan 

kemampuan diri sendiri. Jawaban responden adalah sebagai berikut : 

Tabel 4.30 
TANGGAPAN RESPONDEN ATAS  

“Kesempatan untuk mengerjakan sesuatu  
sesuai dengan kemampuan diri sendiri” 

Tanggapan 
Responden 

Frekuensi Persentase 

Sangat Puas 1 2,43% 
Puas 13 31.7 % 

Netral 19 46.34 % 
Tidak Puas 7 17.1% 

Sangat Tidak Puas 1 2,43 % 
Total 41 100 % 

Sumber : Jawaban Kuesioner 

Dari Tabel 4.30 dapat dilihat bahwa sebanyak 1 responden atau 2,43 % yang 

menyatakan sangat puas, sebanyak 13 responden atau 31,7 % yang menyatakan puas, 

sebanyak 19 responden atau 46,34 % yang menyatakan netral, sebanyak 7 responden 

atau 17,1 % yang menyatakan tidak puas, dan sebanyak 1 responden atau 2,43 % 

yang menyatakan sangat tidak puas. Berdasarkan hal tersebut, dapat disimpulkan 

bahwa, walaupun pendapat responden berbeda-beda, akan tetapi mayoritas responden 

menyatakan puas terhadap kesempatan untuk mengerjakan sesuatu sesuai dengan 

kemampuan diri sendiri. 

 

 

 

 

Analisis Pengaruh..., Marthin Anggiat Budiman, Ma.-IBS, 2011



12. Kebijakan organisasi dan prakteknya 

Aspek keduabelas adalah kebijakan organisasi dan prakteknya, untuk mengukur 

kepuasan responden terhadap pelaksanaan kebijakan perusahaan. Jawaban 

responden adalah sebagai berikut : 

Tabel 4.31 
TANGGAPAN RESPONDEN ATAS  

“Kepuasan terhadap pelaksanaan kebijakan perusahaan” 

Tanggapan 
Responden Frekuensi Persentase 

Sangat Puas 3 7,31 % 
Puas 21 51,21 % 

Netral 15 36,58 % 
Tidak Puas 2 4,9 % 

Sangat Tidak Puas - - 
Total 41 100 % 

Sumber : Jawaban Kuesioner 

Dari Tabel 4.31 dapat dilihat bahwa sebanyak 3 responden atau 7,31 % yang 

menyatakan sangat puas, sebanyak 21 responden atau 51,21 % yang menyatakan 

puas, sebanyak 15 responden atau 36,58 % yang menyatakan netral, sebanyak 2 

responden atau 4,9 % yang menyatakan tidak puas, dan tidak ada responden yang 

menyatakan sangat tidak puas. Berdasarkan hal tersebut, dapat disimpulkan bahwa, 

walaupun pendapat responden berbeda-beda, akan tetapi mayoritas responden 

menyatakan puas terhadap pelaksanaan kebijakan perusahaan.  
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13. Kompensasi 

Aspek ketigabelas adalah kompensasi, untuk mengukur kepuasan responden 

terhadap gaji yang dibandingkan dengan beban kerja dan risiko pekerjaan yang 

dikerjakan. Jawaban responden adalah sebagai berikut : 

Tabel 4.32 
TANGGAPAN RESPONDEN ATAS  

“Kepuasan terhadap gaji yang dibandingkan  
dengan beban kerja dan risiko pekerjaan yang dikerjakan” 

Tanggapan 
Responden 

Frekuensi Persentase 

Sangat Puas 9 21,95 % 
Puas 14 34,14 % 

Netral 12 29,26 % 
Tidak Puas 5 12,19 % 

Sangat Tidak Puas 1 2,46 % 
Total 41 100 % 

Sumber : Jawaban Kuesioner 

Dari Tabel 4.32 dapat dilihat bahwa sebanyak 9 responden atau 21,95 % yang 

menyatakan sangat puas, sebanyak 14 responden atau 34,14 % yang menyatakan 

puas, sebanyak 12 responden atau 29,26 % yang menyatakan netral, sebanyak 5 

responden atau 12,19 % yang menyatakan tidak puas, dan sebanyak 1 responden atau 

2,46 % yang menyatakan sangat tidak puas. Berdasarkan hal tersebut, dapat 

disimpulkan bahwa, walaupun pendapat responden berbeda-beda, akan tetapi 

mayoritas responden menyatakanpuas terhadap gaji yang dibandingkan dengan 

beban kerja dan risiko pekerjaan yang dikerjakan. 
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14. Kesempatan untuk maju 

Aspek keempatbelas adalah kesempatan untuk maju, untuk mengukur kepuasan 

responden terhadap kesempatan untuk mengembangkan diri pada pekerjaan. 

Jawaban responden adalah sebagai berikut : 

Tabel 4.33 
TANGGAPAN RESPONDEN ATAS  

“Kesempatan untuk mengembangkan diri pada pekerjaan” 
Tanggapan 
Responden Frekuensi Persentase 

Sangat Puas 5 12,21 % 
Puas 18 43,9 % 

Netral 12 29,26 % 
Tidak Puas 6 14,63 % 

Sangat Tidak Puas - - 
Total 41 100 % 

Sumber : Jawaban Kuesioner 

Dari Tabel 4.33 dapat dilihat bahwa sebanyak 5 responden atau 12,21 % yang 

menyatakan sangat puas, sebanyak 18 responden atau 43,9 % yang menyatakan puas, 

sebanyak 12 responden atau 29,26 % yang menyatakan netral, sebanyak 6 responden 

atau 14,63 % yang menyatakan tidak puas, dan tidak ada responden yang 

menyatakan sangat tidak puas. Berdasarkan hal tersebut, dapat disimpulkan bahwa, 

walaupun pendapat responden berbeda-beda, akan tetapi mayoritas responden 

menyatakan puas terhadap kesempatan untuk mengembangkan diri pada pekerjaan. 
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15. Tanggung jawab 

Aspek kelimabelas adalah tanggung jawab, untuk mengukur kepuasan responden 

terhadap kesempatan untuk menggunakan pendapat pribadi. Jawaban responden 

adalah sebagai berikut : 

Tabel 4.34 
TANGGAPAN RESPONDEN ATAS  

“Kesempatan untuk menggunakan pendapat pribadi” 
Tanggapan 
Responden Frekuensi Persentase 

Sangat Puas 5 12,19 % 
Puas 22 53,65 % 

Netral 13 31,7 % 
Tidak Puas 1 2,46 % 

Sangat Tidak Puas - - 
Total 41 100 % 

Sumber : Jawaban Kuesioner 

Dari Tabel 4.34 dapat dilihat bahwa sebanyak 5 responden atau 12,19 % yang 

menyatakan sangat puas, sebanyak 22 responden atau 53,65 % yang menyatakan 

puas, sebanyak 13 responden atau 31,7 % yang menyatakan netral, sebanyak 1 

responden atau 2,46 % yang menyatakan tidak puas, dan tidak ada responden yang 

menyatakan sangat tidak puas. Berdasarkan hal tersebut, dapat disimpulkan bahwa, 

walaupun pendapat responden berbeda-beda, akan tetapi mayoritas responden 

menyatakan puas terhadap kesempatan untuk menggunakan pendapat pribadi. 
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16. Kreativitas 

Aspek keenambelas adalah kreativitas, untuk mengukur kepuasan responden 

terhadap kesempatan untuk menggunakan metode sendiri dalam mengerjakan 

pekerjaan. Jawaban responden adalah sebagai berikut :  

Tabel 4.35 
TANGGAPAN RESPONDEN ATAS  

“Kesempatan untuk menggunakan metode sendiri  
dalam mengerjakan pekerjaan” 

Tanggapan 
Responden 

Frekuensi Persentase 

Sangat Puas 8 19,51 % 
Puas 17 41,46 % 

Netral 9 21,95 % 
Tidak Puas 6 14,63 % 

Sangat Tidak Puas 1 2,45 % 
Total 41 100 % 

    Sumber : Jawaban Kuesioner 

Dari Tabel 4.35 dapat dilihat bahwa sebanyak 8 responden atau 19,51 % yang 

menyatakan sangat puas, sebanyak 17 responden atau 41,46 % yang menyatakan 

puas, sebanyak 9 responden atau 21,95 % yang menyatakan netral, sebanyak 6 

responden atau 14,63 % yang menyatakan tidak puas, dan sebanyak 1 responden atau 

2,45 % yang menyatakan sangat tidak puas. Berdasarkan hal tersebut, dapat 

disimpulkan bahwa, walaupun pendapat responden berbeda-beda, akan tetapi 

mayoritas responden menyatakan puas terhadap kesempatan untuk menggunakan 

metode sendiri dalam mengerjakan pekerjaan. 
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17. Kondisi kerja 

Aspek ketujuhbelas adalah kondisi kerja, untuk mengukur kepuasan responden 

terhadap beban kerja saat ini. Jawaban responden adalah sebagai berikut : 

Tabel 4.36 
TANGGAPAN RESPONDEN ATAS  

“Beban kerja saat ini” 
Tanggapan 
Responden Frekuensi Persentase 

Sangat Puas 7 17,07 % 
Puas 11 26,82 % 

Netral 17 41,46 % 
Tidak Puas 5 12,19 % 

Sangat Tidak Puas 1 2,43 % 
Total 41 100 % 

Sumber : Jawaban Kuesioner 

Dari Tabel 4.36 dapat dilihat bahwa sebanyak 7 responden atau 17,07 % yang 

menyatakan sangat puas, sebanyak 11 responden atau 26,82 % yang menyatakan 

puas, sebanyak 17 responden atau 41,46 % yang menyatakan netral, sebanyak 5 

responden atau 12,19 % yang menyatakan tidak puas, dan sebanyak 1 responden atau 

2,43 % yang menyatakan sangat tidak puas. Berdasarkan hal tersebut, dapat 

disimpulkan bahwa, walaupun pendapat responden berbeda-beda, akan tetapi 

mayoritas responden menyatakan puas terhadap beban kerja saat ini. 
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18. Rekan kerja 

Aspek kedelapanbelas adalah rekan kerja, untuk mengukur kepuasan responden 

terhadap hubungan kerjasama antar rekan kerja. Jawaban responden adalah sebagai 

berikut : 

Tabel 4.37 
TANGGAPAN RESPONDEN ATAS  

“Kepuasan terhadap hubungan kerjasama antar rekan kerja” 
Tanggapan 
Responden Frekuensi Presentase 

Sangat Puas 3 7,31 % 
Puas 16 39,02 % 

Netral 14 34,14 % 
Tidak Puas 7 17,07 % 

Sangat Tidak Puas 1 2,43 % 
Total 41 100 % 

Sumber : Jawaban Kuesioner 

Dari Tabel 4.37 dapat dilihat bahwa sebanyak 3 responden atau 7,31 % yang 

menyatakan sangat puas, sebanyak 16 responden atau 39,02 % yang menyatakan 

puas, sebanyak 14 responden atau 34,14 % yang menyatakan netral, sebanyak 7 

responden atau 17,07 % yang menyatakan tidak puas, dan sebanyak 1 responden atau 

2,43 % yang menyatakan sangat tidak puas. Berdasarkan hal tersebut, dapat 

disimpulkan bahwa, walaupun pendapat responden berbeda-beda, akan tetapi 

mayoritas responden menyatakan puas terhadap hubungan kerjasama antar rekan 

kerja. 
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19. Penghargaan 

Aspek kesembilanbelas adalah penghargaan, untuk mengukur kepuasan 

responden terhadap penghargaan / pujian yang diperoleh ketika mengerjakan tugas 

dengan baik. Jawaban responden adalah sebagai berikut : 

Tabel 4.38 
TANGGAPAN RESPONDEN ATAS  

“Kepuasan terhadap penghargaan / pujian yang diperoleh  
ketika mengerjakan tugas dengan baik” 

Tanggapan 
Responden 

Frekuensi Persentase 

Sangat Puas 5 12,21 % 
Puas 13 31,7 % 

Netral 16 39,02 % 
Tidak Puas 7 17,07 % 

Sangat Tidak Puas - - 
Total  100 % 

Sumber : Jawaban Kuesioner 

Dari Tabel 4.38 dapat dilihat bahwa sebanyak 5 responden atau 12,21 % yang 

menyatakan sangat puas, sebanyak 13 responden atau 31,7 % yang menyatakan 

puas, sebanyak 16 responden atau 39,02 % yang menyatakan netral, sebanyak 7 

responden atau 17,07 % yang menyatakan tidak puas, dan tidak ada responden yang 

menyatakan sangat tidak puas. Berdasarkan hal tersebut, dapat disimpulkan bahwa, 

walaupun pendapat responden berbeda-beda, akan tetapi mayoritas responden 

menyatakan puas terhadap penghargaan / pujian yang diperoleh ketika mengerjakan 

tugas dengan baik. 
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20. Prestasi 

Aspek keduapuluh adalah prestasi, untuk mengukur kepuasan responden terhadap 

perasaan senang ketika berhasil mencapai target pekerjaan dengan sempurna. 

Jawaban responden adalah sebagai berikut : 

Tabel 4.39 
TANGGAPAN RESPONDEN ATAS  

“Perasaan senang ketika berhasil mencapai  
target pekerjaan dengan sempurna” 

Tanggapan 
Responden 

Frekuensi Persentase 

Sangat Puas 6 14,63 % 
Puas 10 24,39 % 

Netral 23 56,09 % 
Tidak Puas 2 4,89 % 

Sangat Tidak Puas - - 
Total 41 100 % 

Sumber : Jawaban Kuesioner 

Dari Tabel 4.39 dapat dilihat bahwa sebanyak 6 responden atau 14,63 % yang 

menyatakan sangat puas, sebanyak 10 responden atau 24,39 % yang menyatakan puas, 

sebanyak 23 responden atau 56,09 % yang menyatakan netral, sebanyak 2 responden 

atau 4,89 % yang menyatakan tidak puas, dan tidak ada responden yang menyatakan 

sangat tidak puas. Berdasarkan hal tersebut, dapat disimpulkan bahwa, walaupun 

pendapat responden berbeda-beda, akan tetapi mayoritas responden menyatakan puas 

terhadap perasaan senang ketika berhasil mencapai target pekerjaan dengan sempurna. 
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4.2.3 Uji Validitas, Reliabilitas dan Asumsi Klasik 

4.2.3.1 Uji Validitas 

Uji validitas dilakukan dengan mengukur korelasi antara variabel / item dengan 

skor total variabel. Cara mengukur dengan mencari korelasi antara masing-masing 

pertanyaan dengan skor total menggunakan rumus teknik korelasi product moment dari 

Pearson. Teknik ini bertujuan untuk menguji apakah setiap item atau butir pernyataan 

benar-benar mampu mengungkap faktor yang akan diukur atau konsistensi internal tiap 

item alat ukur dalam mengukur suatu faktor. 

 Nilai korelasi yang diperoleh dari hasil perhitungan statistik menggunakan SPSS 

lalu dibandingkan dengan tabel nilai korelasi (r) Product Moment untuk mengetahui 

apakah nilai korelasi yang diperoleh signifikan atau tidak. Nilai nilai r tabel yang 

diperoleh adalah sebesar 0,308, sedangkan nilai r hitung dari masing-masing variabel 

dapat dilihat dalam tabel 4.40 dibawah ini : 

Tabel 4.40 
Uji Validitas 

No Kode variabel Hasil r hitung Validitas 
1 Inovasi dan Pengambilan Resiko (X1) 
 P1 0,587 Valid 
 P2 0,43 Valid 

2 Perhatian kepada Detail (X2) 
 P1 0,735 Valid 
 P2 0,659 Valid 

3 Orientasi Hasil (X3) 
 P1 0,624 Valid 
 P2 0,476 Valid 

4 Orientasi Manusia (X4) 
 P1 0,677 Valid 
 P2 0,713 Valid 

5 Orientasi Tim (X5) 
 P1 0,642 Valid 
 P2 0,42 Valid 
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No Kode variabel Hasil r hitung Validitas 
6 Agresivitas (X6) 
 P1 0,667 Valid 

 P2 0,622 Valid 
7 Stabilitas (X7) 

 P1 0,564 Valid 
 P2 0,512 Valid 

8 Kepuasan Kerja (Y) 
  kk1 0,643 Valid 
  kk2 0,631 Valid 
  kk3 0,427 Valid 
  kk4 0,781 Valid 
  kk5 0,781 Valid 
  kk6 0,667 Valid 
  kk7 0,738 Valid 
  kk8 0,678 Valid 
  kk9 0,634 Valid 
  kk10 0,7 Valid 
  kk11 0,55 Valid 
  kk12 0,616 Valid 
  kk13 0,78 Valid 
  kk14 0,684 Valid 
  kk15 0,682 Valid 
  kk16 0,761 Valid 
  kk17 0,715 Valid 
  kk18 0,751 Valid 
  kk19 0,732 Valid 
  kk20 0,486 Valid 

Sumber : Data yang diolah 

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa semua pernyataan yang ada didalam 

angket yang disebarkan kepada responden adalah valid. Dibuktikan dengan nilai r hitung 

statistik yang lebih besar dari r tabel (r hitung > r tabel). 

 

4.2.3.2 Uji Reliabilitas 

Uji reliabilitas bertujuan untuk menunjukkan sejauh mana pernyataan-pernyataan 

yang ada di dalam angket  dapat dipercaya atau dapat diandalkan dan konsisten dari 

waktu ke waktu. Untuk uji reliabilitas penulis menggunakan alat bantu SPSS guna 
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mendapatkan nilai alpha Cronbach. Nilai alpha Cronbach tiap variabel dapat dilihat 

pada table 4.41 dibawah ini : 

Tabel 4.41 
Uji reliabilitas 

No Kode Variabel Alpha Cronbach (α) Reliabilitas 
1 Budaya Organisasi 0,858 Reliabel 
2 Kepuasan Kerja 0,937 Reliabel 

Sumber : Data yang diolah 

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa seluruh variabel dalam penelitian ini 

reliabel, hal ini dibuktikan dengan nilai alpha Cronbach masing-masing variabel berada 

diatas 0,6 (> 0,6). 

 

4.2.3.3 Uji Asumsi klasik 

A. Uji Normalitas 

Bertujuan untuk menguji apakah dalam sebuah model regresi, variabel 

dependent, variabel independent atau keduanya mempunyai distribusi normal atau tidak. 

Model regresi yang baik adalah distribusi data normal atau mendekati nomal. Uji yang 

digunakan adalah dengan menggunakan uji statistik kolmogorov-smirnov, dengan tingkat 

signifikansi (α) sebesar 5%, maka apabila dari hasil perhitungan didapatkan tingkat 

signifikansi lebih dari 5% (≥ 0,05) dapat dikatakan bahwa data terdistribusi normal, 

sebaliknya jika tingkat signifikansi (α) dibawah 5% (≤ 0,05) data tidak terdistribusi 

normal. Hasil pengolahan data dapat dilihat pada tabel dibawah ini. 
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Tabel 4.42 
Uji Normalitas 

  

Inovasi dan 
Pengambilan 

Resiko 

Perhatian 
Kepada 
Detail 

Orientasi 
Hasil 

Orientasi
Manusia 

Orient
asiTim 

Agresi
vitas 

Stabi
litas 

Kepu
asan
Kerja 

Asymp 
 Sig  
(2-tailed) 

.189 .212 .102 .17 .289 .350 .164 .629 

Sumber : Data yang diolah 

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa nilai signifikansi dari uji 

kolmogorov-smirnov untuk kedelapan variabel penelitian berada diatas 0,05 (≥ 0,05) 

maka dengan demikian dapat dikatakan bahwa data terdistribusi secara normal. 

B. Uji Multikolinearitas 

Uji multikolinearitas digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya 

penyimpangan asumsi klasik multikolinearitas, yaitu adanya hubungan linear antar 

variabel independent dalam model regresi. multikolinearitas yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah dengan melihat nilai inflation factor (VIF) pada model regresi. 

Menurut Santoso (2001), pada umumnya jika VIF lebih besar dari 5, maka variabel 

tersebut mempunyai persoalan multikolinearitas dengan variabel bebas lainnya. Begitu 

pula sebaliknya jika nilai VIF berada dibawah 5 maka variabel tersebut tidak memiliki 

persoalan multikolinearitas. Hasil perhitungan uji multikolinearitas dapat dilihat pada 

tabel 4.43 dibawah ini : 

Tabel 4.43 
Uji Multikolinearitas 

No 
 

Collinearity Statistics 
Tollerance VIF 

1 Kepuasan Kerja (Constant)     
2 Inovasi dan Pengambilan Resiko .489 2.047 
3 Perhatian Kepada Detail .534 1.872 
4 Orientasi Hasil .560 1.786 
5 Orientasi Manusia .285 3.503 
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No  Collinearity Statistics 
Tollerance VIF 

6 Orientasi Tim .551 1.816 
7 Agresivitas .542 1.844 
8 Stabilitas .303 3.301 

Sumber : Data yang diolah 
 

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa nilai inflation factor (VIF) pada 

model regresi tidak ada yang berada diatas 5 (≤  5). Ini menunjukan bahwa diantara 

variabel tersebut tidak memiliki persoalan multikolinearitas. 

C. Uji Heterokedastisitas 

Uji heterokedastisitas digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya 

penyimpangan asumsi klasik heterokedastisitas, yaitu adanya ketidaksamaan varian dari 

residual untuk semua pengamatan pada model regresi. Pada penelitian ini penulis 

menggunakan uji Park, yaitu meregresikan nilai residual (Lnei²) dengan masing-masing 

variabel dependent (LnX1, LnX2, LnX3, LnX4, LnX5, LnX6, LnX7). Hasil t hitung dari 

regresi nilai residual tersebut kemudian dibandingkan dengan t tabel. Jika t hitung berada 

diantara –t tabel dan +t tabel (-t tabel ≤ t hitung ≤ t tabel) maka dapat dikatakan tidak ada 

gejala heterokedastisitas, sedangkan nilai t tabel adalah sebesar 2,03452 (Df = 33 dan 

signifikansi 0,025). Hasil perhitungan regresi nilai residual dapat dilihat dalam tabel 4.15 

dibawah ini : 

Tabel 4.44 
Uji Heterokedastisitas 

No Variabel t hitung Sig 
1 Constant     
2 LnX1 -0,327 0,745 
3 LnX2 0,229 0,82 
4 LnX3 -0,993 0,327 
5 LnX4 -0,642 0,525 
6 LnX5 0,992 0,327 
7 LnX6 1,473 0,149 
8 LnX7 -0,758 0,453 

Sumber : Data yang diolah 
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Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa nilai t hitung dari nilai residual 

variabel X1, X2, X3, X4, X5, X6, X7 berada di wilayah -2,023 ≤ t hitung ≤ +2,023. 

Maka dapat disimpulkan bahwa tidak ditemukannya masalah heterokedastisitas pada 

model regresi. 

 

4.2.4 Pembahasan 

4.2.4.1 Hubungan antara variabel inovasi dan pengambilan resiko, variabel 

perhatian kepada detail, variabel orientasi hasil, variabel orientasi manusia, 

variabel orientasi tim, variabel agresivitas , variabel stabilitas dengan 

variabel kepuasan kerja.  

Untuk mengetahui seberapa kuat hubungan antara variabel inovasi dan 

pengambilan resiko, variabel perhatian kepada detail, variabel orientasi hasil, variabel 

orientasi manusia, variabel orientasi tim, variabel agresivitas, dan variabel stabilitas 

dengan variabel kepuasan kerja dapat dilihat dari tabel berikut ini : 

Tabel 4.45 
Korelasi ganda 

 
Model R 

R 
Square 

Adjusted R 
Square 

Std. Error of the 
Estimate 

1 .796(a) .633 .555 .38776 
Sumber : Data yang diolah 

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa nilai R yang diperoleh adalah sebesar 0,788 

maka dapat disimpulkan bahwa hubungan antara variabel inovasi dan pengambilan 

resiko, variabel perhatian kepada detail, variabel orientasi hasil, variabel orientasi 

manusia, variabel orientasi tim, variabel agresivitas, dan variabel stabilitas dengan 

variabel kepuasan kerja adalah kuat. Hal ini didukung oleh nilai R square sebesar 0,620 

yang artinya adalah ketujuh variabel ini mampu menjelaskan sebesar 62 % variasi 
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variabel kepuasan kerja, sedangkan 38 % dipengaruhi atau dijelaskan oleh variabel lain 

yang tidak dimasukan dalam model penelitian ini. 

 

4.2.4.2 Kontribusi masing-masing variabel bebas terhadap variabel terikatnya 

Kontribusi variabel-variabel bebas terhadap variabel terikatnya dapat dilihat 

melalui koefisien regresi hasil perhitungan menggunakan alat bantu SPSS. Berdasarkan 

angka-angka hasil koefisien tersebut maka dapat disusun kedalam sebuah persamaan 

regresi yang berbentuk sebagai berikut : 

Y = b0 + b1X1 + b2X2 + b3X3 + b4X4 + b5X5 + b6X6 + b7X7 

 

Notasi variabel sebagai berikut : 

 

Y = Kepuasan kerja 

b0 = Konstanta 

b1= Koefisien regresi X1 

b2= Koefisien regresi X2 

b3=Koefisien regresi X3 

b4=Koefisien regresi X4 

b5=Koefisien regresi X5 

b6=Koefisien regresi X6  

 

 

 

 

b7=Koefisien regresi X7  

X1=Variabel budaya organisasi 1 

X2=Variabel budaya organisasi 2 

X3 = Variabel budaya organisasi 3 

X4 = Variabel budaya organisasi 4 

X5 = Variabel budaya organisasi 5 

X6 = Variabel budaya organisasi 6 

X7= Variabel budaya organisasi 7
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Hasil perhitungan regresi menggunakan SPSS sebagai alat bantu dapat dilihat pada 

tabel dibawah ini : 

Tabel 4.46 
Regresi berganda 

  
 
 
Model 

Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients t Sig. 

B 
Std. 
Error Beta B 

Std. 
Error 

1 (Constant) 1.557 .532   2.928 .006 
  Inovasi dan 

Pengambilan Resiko .040 .120 .051 .337 .738 

  Perhatian kepada Detail .033 .108 .045 .309 .759 
  Orietasi Hasil -.062 .115 -.075 -.535 .596 
  Orientasi Manusia .374 .133 .556 2.818 .008 
  Orientasi Tim -.063 .110 -.081 -.573 .571 
  Agresivitas .379 .102 .529 3.696 .001 
  Stabilitas -.188 .186 -.195 -1.015 .317 

Sumber : Data yang diolah  

Berdasarkan angka-angka koefisien dalam perhitungan regresi diatas, maka dapat 

disusun persamaan regresi sebagai berikut : 

 

Y = 1,557 + 0,4X1 + 0,033X2 – 0,062X3 + 0,374X4 - 0,063X5 + 0,379X6 - 0,188X7 

Persamaan regresi diatas memiliki arti bahwa nilai 1,577 menunjukan jika variabel 

inovasi dan pengambilan resiko, variabel perhatian kepada detail, variabel orientasi hasil, 

variabel orientasi manusia, variabel orientasi tim, variabel agresivitas, dan variabel stabilitas 

tidak diterapkan maka karyawan Perusahaan X yang diteliti tetap memiliki kepuasan kerja 

sebesar 1,577 satuan kepuasan kerja.  

Nilai koefisien beta variabel inovasi dan pengambilan resiko sebesar 0,4 mempunyai 

arti jika variabel inovasi dan pengambilan resiko mengalami kenaikan maka akan 

berpengaruh terhadap peningkatan kepuasan kerja sebesar 0,4 satuan kepuasan kerja. Nilai 

koefisien beta variabel perhatian kepada detail sebesar 0,033 mempunyai arti jika variabel 
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perhatian kepada detail mengalami kenaikan berpengaruh terhadap peningkatan kepuasan 

kerja sebesar 0,033 satuan kepuasan. Nilai koefisien beta variabel orientasi hasil sebesar -

0,062 mempunyai arti jika variabel orientasi hasil mengalami kenaikan maka akan 

berpengaruh terhadap penurunan kepuasan kerja sebesar 0,062 satuan kepuasan kerja. Nilai 

koefisien beta variabel orientasi manusia sebesar 0,374 mempunyai arti jika variabel orientasi 

manusia mengalami kenaikan berpengaruh terhadap peningkatan kepuasan kerja sebesar 

0,374 satuan kepuasan kerja. Nilai koefisien beta variabel orientasi tim sebesar -0,063 

mempunyai arti jika variabel orientasi tim mengalami kenaikan maka akan berpengaruh 

terhadap penurunan kepuasan kerja sebesar 0,063 satuan kepuasan kerja. Nilai koefisien beta 

variabel agresivitas sebesar 0,379 mempunyai arti jika variabel agresivitas mengalami 

kenaikan berpengaruh terhadap peningkatan kepuasan kerja sebesar 0,379 satuan kepuasan 

kerja. Nilai koefisien beta variabel stabilitas sebesar - 0,188 mempunyai arti jika variabel 

stabilitas mengalami kenaikan berpengaruh terhadap penurunan kepuasan kerja sebesar 0,188 

satuan kepuasan kerja. 

 

4.2.5 Pengujian hipotesis 

Sesuai dengan tujuan penelitian ini dimana ingin mengetahui apakah penerapan 

variabel inovasi dan pengambilan resiko, variabel perhatian kepada detail, variabel orientasi 

hasil, variabel orientasi manusia, variabel orientasi tim, variabel agresivitas, dan variabel 

stabilitas mempunyai pengaruh terhadap kepuasan kerja karyawan di Perusahaan X, baik 

secara bersama-sama (simultan) maupun secara terpisah (parsial). Maka untuk menjawab 

tujuan penelitian menggunakan dua teknik pengujian hipotesis yaitu Uji F dan Uji t. 
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4.2.5.1 Uji F 

Uji F digunakan untuk mengetahui apakah variabel bebas dalam penelitian 

mempunyai pengaruh secara bersama-sama atau serentak terhadap variabel terikatnya. Dalam 

penelitian ini uji F digunakan untuk mengetahui apakah kompensasi finansial dan 

kompensasi nonfinansial memiliki pengaruh secara bersama-sama (simultan) terhadap 

kepuasan kerja karyawan Perusahaan X. Untuk itu disusunlah hipotesa sebagai berikut : 

H0 (simultan):  Budaya organisasi tidak memiliki pengaruh signifikan secara simultan 

terhadap kepuasan kerja karyawan di Perusahaan X. 

Ha (simultan): Budaya organisasi memiliki pengaruh signifikan secara simultan terhadap 

kepuasan kerja karyawan di Perusahaan X. 

Hasil perhitungan uji F dengan alat bantu statistik dapat dilihat pada tabel dibawah ini : 

Tabel 4.47 
Uji F 

Model 
Sum of 
Squares Df 

Mean 
Square F Sig. 

1 Regression 8.553 7 1.222 8.126 .000(a) 
  Residual 4.962 33 .150     
  Total 13.514 40       

 Sumber : Data yang diolah 

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat nilai F hitung adalah sebesar 8,126, nilai ini 

kemudian dibandingkan dengan nilai F tabel. Jika F hitung < F tabel maka Ho diterima, 

sebaliknya jika F hitung > F tabel maka Ha diterima. Nilai F tabel dengan jumlah variable 

independent  adalah 7 dan Df (n-k-1) adalah 33, maka didapatkan nilai F tabel sebesar 2,302. 

Dengan membandingkan nilai F hitung dengan F tabel, maka dapat disimpulkan bahwa 8,126 

> 2,302 (Fhitung > F tabel) menunjukan bahwa Ha diterima. Ha diterima memiliki arti bahwa 

budaya organisasi memiliki pengaruh signifikan secara simultan terhadap kepuasan kerja 

karyawan di Perusahaan X. 
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4.2.5.2 Uji t 

 Uji t digunakan untuk mengetahui apakah variabel bebas dalam penelitian mempunyai 

pengaruh secara parsial atau terpisah terhadap variabel terikatnya. Dalam penelit ian ini uji T 

digunakan untuk mengetahui apakah variabel budaya organisasi memiliki pengaruh secara 

parsial terhadap kepuasan kerja karyawan di Perusahaan X. Untuk itu disusunlah hipotesa 

yang terpisah antara variabel X1, variabel X2, variabel X3, variabel X4, variabel X5, variabel 

X6, variabel X7 sebagai berikut : 

H0 (X1): Inovasi dan pengambilan resiko tidak memiliki pengaruh signifikan secara parsial 

terhadap kepuasan kerja karyawan di Perusahaan X. 

Ha (X1): Inovasi dan pengambilan resiko memiliki pengaruh signifikan secara parsial 

terhadap kepuasan kerja karyawan di Perusahaan X. 

H0 (X2): Perhatian kepada detail tidak memiliki pengaruh signifikan secara parsial terhadap 

kepuasan kerja karyawan di Perusahaan X. 

Ha (X2): Perhatian kepada detail memiliki pengaruh signifikan secara parsial terhadap 

kepuasan kerja karyawan di Perusahaan X. 

H0 (X3):  Orientasi hasil tidak memiliki pengaruh signifikan secara parsial terhadap 

kepuasan kerja karyawan di Perusahaan X. 

Ha (X3): Orientasi hasil memiliki pengaruh signifikan secara parsial terhadap kepuasan kerja 

karyawan di Perusahaan X. 

H0 (X4): Orientasi manusia tidak memiliki pengaruh signifikan secara parsial terhadap 

kepuasan kerja karyawan di Perusahaan X. 

Ha (X4): Orientasi manusia memiliki pengaruh signifikan secara parsial terhadap kepuasan 

kerja karyawan di Perusahaan X. 
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H0 (X5):  Orientasi tim tidak memiliki pengaruh signifikan secara parsial terhadap kepuasan 

kerja karyawan di Perusahaan X. 

Ha (X5):  Orientasi tim memiliki pengaruh signifikan secara parsial terhadap kepuasan kerja 

karyawan di Perusahaan X. 

H0 (X6): Agresivitas tidak memiliki pengaruh signifikan secara parsial terhadap kepuasan 

kerja karyawan di Perusahaan X. 

Ha (X6): Agresivitas memiliki pengaruh signifikan secara parsial terhadap kepuasan kerja 

karyawan di Perusahaan X. 

H0 (X7):  Stabilitas tidak memiliki pengaruh signifikan secara parsial terhadap kepuasan 

kerja karyawan di Perusahaan X. 

Ha (X7):  Stabilitas memiliki pengaruh signifikan secara parsial terhadap kepuasan kerja 

karyawan di Perusahaan X. 

Hasil perhitungan uji F dengan alat bantu statistik dapat dilihat pada tabel dibawah ini 

: 

Tabel 4.48 
Uji t 

 
 
 
Model 

t Sig. 

B Std. Error 
1 (Constant) 2.928 .006 
  Inovasi dan Pengambilan Resiko .337 .738 
  Perhatian kepada Detail .309 .759 
  Orietasi Hasil -.535 .596 
  Orientasi Manusia 2.818 .008 
  Orientasi Tim -.573 .571 
  Agresivitas 3.696 .001 
  Stabilitas -1.015 .317 

Sumber : Data yang diolah 
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Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat nilai t hitung untuk variabel inovasi dan 

pengambilan resiko adalah sebesar 0,377, variabel perhatian kepada detail adalah sebesar 

0,309, variabel orientasi hasil adalah sebesar -0,535, variabel orientasi manusia sebesar 

2,818, variabel orientasi tim sebesar -0,573, variabel agresivitas 3,696, variabel stabilitas 

sebesar -1,015, lalu nilai ini kemudian dibandingkan dengan nilai t tabel. Jika t hitung berada 

diantara positif dan negatif t tabel (-t tabel ≤ t hitung ≤ t tabel) maka Ho diterima, sebaliknya 

jika - t hitung < - t tabel atau + t hitung > + t tabel maka Ha diterima. Nilai t tabel dengan 

tingkat signifikansi 95% (uji 2 sisi) dan Df (n-k-1) adalah 33, maka didapatkan nilai t tabel 

sebesar 2,034. 

 Untuk variabel inovasi dan pengambilan resiko, dengan membandingkan nilai t hitung 

dan t tabel maka dapat disimpulkan bahwa nilai 0,377 berada diantara positif dan negatif t 

tabel (-2,034 ≤ 0,377 ≤ 2,034) yang menunjukan bahwa Ho diterima. Ho diterima 

mempunyai arti bahwa secara parsial variabel inovasi dan pengambilan resiko tidak memiliki 

pengaruh signifikan terhadap kepuasan kerja karyawan di Perusahaan X. 

 Untuk variabel perhatian kepada detail, dengan membandingkan nilai t hitung dan t 

tabel maka dapat disimpulkan bahwa nilai 0,309 berada diantara positif dan negatif t tabel (-

2,034 ≤ 0,309 ≤ 2,034) yang menunjukan bahwa Ho diterima. Ho diterima mempunyai arti 

bahwa secara parsial variabel perhatian kepada detail tidak memiliki pengaruh signifikan 

terhadap kepuasan kerja karyawan di Perusahaan X. 

 Untuk variabel orientasi hasil, dengan membandingkan nilai t hitung dan t tabel maka 

dapat disimpulkan bahwa nilai -0,535 berada diantara positif dan negatif t tabel  

(-2,034 ≤ -0,535 ≤ 2,034) yang menunjukan bahwa Ho diterima. Ho diterima mempunyai arti 

bahwa secara parsial variabel orientasi hasil tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap 

kepuasan kerja karyawan di Perusahaan X. 
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 Untuk variabel orientasi manusia, dengan membandingkan nilai t hitung dan t tabel 

maka dapat disimpulkan bahwa nilai 2,818 tidak berada diantara positif dan negatif t tabel 

(2,818 ≥ 2,034) yang menunjukan bahwa Ha diterima. Ha diterima mempunyai arti bahwa 

secara parsial variabel orientasi manusia memiliki pengaruh signifikan terhadap kepuasan 

kerja karyawan di Perusahaan X. 

 Untuk variabel orientasi tim, dengan membandingkan nilai t hitung dan t tabel maka 

dapat disimpulkan bahwa nilai -0,573 berada diantara positif dan negatif t tabel  

(-2,034 ≤ -0,573 ≤ 2,034) yang menunjukan bahwa Ho diterima. Ho diterima mempunyai arti 

bahwa secara parsial variabel orientasi tim tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap 

kepuasan kerja karyawan di Perusahaan X. 

 Untuk variabel agresivitas, dengan membandingkan nilai t hitung dan t tabel maka 

dapat disimpulkan bahwa nilai 3,696 tidak berada diantara positif dan negatif t tabel (3,696 ≥ 

2,034) yang menunjukan bahwa Ha diterima. Ha diterima mempunyai arti bahwa secara 

parsial variabel agresivitas memiliki pengaruh signifikan terhadap kepuasan kerja karyawan 

di Perusahaan X. 

 Untuk variabel stabilitas, dengan membandingkan nilai t hitung dan t tabel maka 

dapat disimpulkan bahwa nilai -1,015 berada diantara positif dan negatif t tabel (-2,034 ≤ -

1,015 ≤ 2,034) yang menunjukan bahwa Ho diterima. Ho diterima mempunyai arti bahwa 

secara parsial variabel stabilitas tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap kepuasan kerja 

karyawan di Perusahaan X. 

 Mengapa variabel perhatian kepada detail, orientasi hasil, inovasi dan pengambilan 

resiko, orientasi tim, stabilitas, tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kepuasan 

kerja karyawan. Hal ini menunjukan adanya dua kemungkinan, pertama adalah terkait dengan 

batasan penelitian bahwa dimungkinkan terdapat komponen – komponen dari variabel 

agresivitas yang sebenarnya memiliki pengaruh yang jauh lebih signifikan namun tidak 
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masuk dalam penelitian ini. Kemungkinan kedua adalah karaktristik responden di perusahaan  

ini yang semuanya merupakan seluruh staff di Perusahaan X dan merupakan golongan middle 

management. Konsep lima variabel budaya organisasi yang tidak mempunyai nilai signifikan 

tersebut adalah merupakan konsep budaya organisasi yang tidak bisa dipandang secara umum 

oleh keseluruhan karyawan di dalam suatu perusahaan. Oleh karena yang menjadi responden 

dari penelitian ini adalah karyawan pada level middle management maka para responden akan 

memandang bahwa variabel perhatian kepada detail, orientasi hasil, inovasi dan pengambilan 

resiko, orientasi tim, dan stabilitas adalah variabel – variabel budaya organisasi yang spesifik 

dan seharusnya manajemen tingkat atas yang sebaiknya memandang variabel – variabel 

tersebut. Contoh yang bisa diambil adalah variabel stabilitas. Stabilisasi kondisi perusahaan 

yang harus dijaga oleh perusahaan agar para karyawan dapat memiliki kinerja yang baik yang 

secara langsung akan meningkatkan kinerja perusahaan. Stabilitas bisa dicapai antara lain 

dengan menerapkan kebijakan perusahaan dalam rangka mencapai tujuan perusahaan. 

Adapun kebijakan perusahaan hanya bisa diambil oleh manajemen tingkat atas dan bukan 

manajemen tingkat menengah. 

 

4.3 Implikasi Manajerial 

 Setelah peneliti selesai melakukan proses pengolahan data serta analisis data, 

peneliti juga ingin memberikan gambaran lebih jelas akan manfaat penelitian ini ke dalam 

implikasi manajerialnya. Peneliti mencoba untuk memberikan analisis tambahan untuk 

memperkuat gambaran penelitian tersebut agar pihak manajemen dari Perusahaan X dapat 

menggunakan penelitian ini sebagai acuan mereka dalam meningkatkan kepuasan kerja 

karyawan di Perusahaan X.  
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 Pada analisa tambahan ini penulis akan menggunakan data pada peringkat 

pernyataan berdasarkan rata-rata jawaban responden tiap pernyataan sama seperti yang ada di 

deskripsi masing-masing variabel, namun penulis hanya akan mencantumkan variabel – 

variabel yang memiliki pengaruh signifikan terhadap kepuasan kerja. Adapun variabel – 

variabel tersebut adalah orientasi manusia dan agresivitas. Berikut tabel hasil pemeringkatan 

rata-rata tiap pernyataan variabel orientasi manusia seperti yang ada pada deskripsi masing-

masing variabel : 

Tabel 4.49 
Avarage Value pernyataan variabel orientasi manusia 

 

Sumber : Data yang diolah 

 Pada tabel diatas dapat dilihat bahwa rata-rata jawaban responden seluruhnya sudah 

setuju dengan masing-masing pernyataan, karena rata-rata tiap pernyataan berada diatas 3 

sebagai standar penilaian minimum setuju. Rata-rata keseluruhan jawaban responden pada 

variabel orientasi manusia adalah sebesar 3,92. Walaupun umumnya responden telah setuju 

dengan masing-masing pernyataan, dari dua indikator penyataan ternyata terdapat satu 

pernyataan yang nilainya berada dibawah rata-rata keseluruhan. Sedangkan satu pernyataan 

sudah berada diatas rata-rata keseluruhan. Artinya perusahaan hanya perlu terus menjaga agar 

memperhatikan konflik yang bisa terjadi antar sesama karyawan agar tidak menganggu 

kinerja karyawan dan akan berdampak pada tumbuhnya semangat karyawan untuk mencapai 

prestasi kerja yang baik. 

No Pernyataan Rata-rata  Ranking 

1 Perusahaan memperhatikan konflik yang 
terjadi antar karyawan 4 1 

2 Perusahaan memperhatikan suasana bekerja 
bagi para karyawan 

3.83 

 

2 

Avarage Value pernyataan variabel orientasi manusia 
 

3,92 
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Yang perlu mendapatkan perhatian adalah satu indikator pernyataan yang masih 

berada dibawah rata-rata, yaitu pernyataan mengenai perusahaan memperhatikan suasana 

bekerja bagi para karyawan yang memperoleh rata – rata sebesar 3,83 dan berada di bawah 

rata – rata variabel orientasi manusia. Suasana kerja di Perusahaan X harus diperhatikan oleh 

perusahaan dalam hal ini pihak top management agar bisa berdampak secara langsung untuk 

meningkatkan kepuasan kerja dari para karyawan di Perusahaan X. Suasana kerja yang baik 

pasti akan memotivasi secara langsung para karyawan untuk bekerja lebih baik. 

 Berikut tabel hasil pemeringkatan rata-rata tiap pernyataan variabel agresivitas 

seperti yang ada pada deskripsi masing-masing variabel : 

Tabel 4.50 
Avarage Value pernyataan variabel agresivitas 

 

Sumber : Data yang diolah 

 Rata-rata keseluruhan jawaban responden pada variabel agresivitas adalah sebesar 

3,96. Walaupun umumnya responden telah setuju dengan masing-masing pernyataan, dari 

dua indikator penyataan ternyata terdapat satu pernyataan yang nilainya berada dibawah rata-

rata keseluruhan. Sedangkan satu pernyataan sudah berada diatas rata-rata keseluruhan. 

Artinya perusahaan hanya perlu terus menjaga agar persaingan antar karyawan yang terlihat 

di tempat bekerja tidak menghambat kinerja karyawan. Persaingan yang terlalu besar dan 

tidak terkontrol dikhawatirkan hanya akan membawa dampak terhadap kepuasan kerja 

karyawan. Oleh karena itu perusahaan melalui top management diharapkan bisa mengatur 

No Pernyataan Rata-rata  Ranking 

1 Persaingan antar karyawan yang terlihat di 
perusahaan tempat anda bekerja 4,13 1 

2 Perusahaan melihat cara yang digunakan 
untuk memperoleh hasil 3,79 2 

Avarage Value pernyataan variabel orientasi manusia 
 

3,96 
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persaingan diantara karyawan ke arah yang lebih positif dan menciptakan iklim persaingan 

yang sehat. 

Yang perlu mendapatkan perhatian adalah satu indikator pernyataan yang masih 

berada dibawah rata-rata, yaitu pernyataan mengenai perusahaan melihat cara yang 

digunakan untuk memperoleh hasil yang memperoleh rata – rata sebesar 3,76 dan berada di 

bawah rata – rata variabel agresivitas. Perusahaan hendaknya juga melihat proses kerja yang 

dilakukan oleh karyawan untuk mencapai hasil. Hal ini perlu diperhatikan agar perusahaan 

tidak hanya memperhatikan hasil kerja karyawan apakah sesuai dengan target yang 

ditetapkan atau tidak, namun juga agar perusahaan bisa meningkatkan kemampuan individu 

karyawannya agar terjadi transfer ilmu dan kualitas karyawan dari perusahaan akan 

meningkat. 

Mengapa variabel perhatian kepada detail, orientasi hasil, inovasi dan pengambilan 

resiko, orientasi tim, stabilitas, tidak mempunyai hubungan yang signifikan terhadap 

kepuasan kerja karyawan. Hal ini menunjukan adanya dua kemungkinan, pertama adalah 

terkait dengan batasan penelitian bahwa dimungkinkan terdapat komponen – komponen dari 

variabel agresivitas yang sebenarnya memiliki pengaruh yang jauh lebih signifikan namun 

tidak masuk dalam penelitian ini. Kemungkinan kedua adalah karaktristik responden di 

perusahaan  ini yang semuanya merupakan seluruh staff di Perusahaan X dan merupakan 

golongan middle management. Konsep lima variabel budaya organisasi yang tidak 

mempunyai nilai signifikan tersebut adalah merupakan konsep budaya organisasi yang tidak 

bisa dipandang secara umum oleh keseluruhan karyawan di dalam suatu perusahaan. Oleh 

karena yang menjadi responden dari penelitian ini adalah karyawan pada level middle 

management maka para responden akan memandang bahwa variabel perhatian kepada detail, 

orientasi hasil, inovasi dan pengambilan resiko, orientasi tim, dan stabilitas adalah variabel – 

variabel budaya organisasi yang spesifik dan seharusnya manajemen tingkat atas yang 
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sebaiknya memandang variabel – variabel tersebut. Contoh yang bisa diambil adalah variabel 

stabilitas. Stabilisasi kondisi perusahaan yang harus dijaga oleh perusahaan agar para 

karyawan dapat memiliki kinerja yang baik yang secara langsung akan meningkatkan kinerja 

perusahaan. Stabilitas bisa dicapai antara lain dengan menerapkan kebijakan perusahaan 

dalam rangka mencapai tujuan perusahaan. Adapun kebijakan perusahaan hanya bisa diambil 

oleh manajemen tingkat atas dan bukan manajemen tingkat menengah. 

 Budaya organisasi yang diterapkan secara baik akan menjadi nafas bagi semua insan 

yang ada di dalam Perusahaan X yang akan berpengaruh pada banyak hal, antara lain 

terhadap kepuasan kerja karyawan. Oleh karena itu penerapan budaya organisasi secara 

sunguh – sungguh akan meningkatkan kepuasan kerja karyawan di Perusahaan X dan secara 

langsung akan meningkatkan kinerja karyawan yang berdampak pada tercapainya tujuan 

perusahaan. 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

 Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan mengenai hubungan budaya organisasi 

dengan kepuasan kerja karyawan pada Perusahaan X, maka penulis dapat menarik beberapa 

kesimpulan dan memberikan beberapa saran yang diharapkan bisa menjadi masukan dan 

bahan pertimbangan bagi Perusahaan X. 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan pada bab sebelumnya maka 

kesimpulan yang dapat diambil adalah sebagai berikut : 

1. Budaya organisasi memiliki pengaruh signifikan secara simultan terhadap kepuasan 

kerja karyawan di Perusahaan X. 

2. Variabel orientasi manusia dan agresivitas memiliki pengaruh signifikan secara 

parsial terhadap kepuasan kerja karyawan di Perusahaan X. Sedangkan variabel 

perhatian kepada detail, orientasi hasil, inovasi dan pengambilan resiko, orientasi tim, 

stabilitas, tidak mempunyai pengaruh yang signifikan secara parsial terhadap 

kepuasan kerja karyawan di Perusahaan X. 

3. Kontribusi variabel – variabel budaya organisasi terhadap kepuasan kerja dapat 

digambarkan melalui persamaan regresi di bawah ini : 

Y = 1,557 + 0,4X1 + 0,033X2 – 0,062X3 + 0,374X4 - 0,063X5 + 0,379X6 - 0,188X7 

Persamaan regresi diatas memiliki arti bahwa nilai 1,577 menunjukan jika variabel 

inovasi dan pengambilan resiko, variabel perhatian kepada detail, variabel orientasi hasil, 

variabel orientasi manusia, variabel orientasi tim, variabel agresivitas, dan variabel stabilitas 
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tidak diterapkan maka karyawan Perusahaan X yang diteliti tetap memiliki kepuasan kerja 

sebesar 1,577 satuan kepuasan kerja. Nilai koefisien beta variabel inovasi dan pengambilan 

resiko sebesar 0,4 mempunyai arti jika variabel inovasi dan pengambilan resiko mengalami 

kenaikan maka akan berpengaruh terhadap peningkatan kepuasan kerja sebesar 0,4 satuan 

kepuasan kerja. Nilai koefisien beta variabel perhatian kepada detail sebesar 0,033 

mempunyai arti jika variabel perhatian kepada detail mengalami kenaikan berpengaruh 

terhadap peningkatan kepuasan kerja sebesar 0,033 satuan kepuasan. Nilai koefisien beta 

variabel orientasi hasil sebesar -0,062 mempunyai arti jika variabel orientasi hasil mengalami 

kenaikan maka akan berpengaruh terhadap penurunan kepuasan kerja sebesar 0,062 satuan 

kepuasan kerja. Nilai koefisien beta variabel orientasi manusia sebesar 0,374 mempunyai arti 

jika variabel orientasi manusia mengalami kenaikan berpengaruh terhadap peningkatan 

kepuasan kerja sebesar 0,374 satuan kepuasan kerja. Nilai koefisien beta variabel orientasi 

tim sebesar -0,063 mempunyai arti jika variabel orientasi tim mengalami kenaikan maka akan 

berpengaruh terhadap penurunan kepuasan kerja sebesar 0,063 satuan kepuasan kerja. Nilai 

koefisien beta variabel agresivitas sebesar 0,379 mempunyai arti jika variabel agresivitas 

mengalami kenaikan berpengaruh terhadap peningkatan kepuasan kerja sebesar 0,379 satuan 

kepuasan kerja. Nilai koefisien beta variabel stabilitas sebesar - 0,188 mempunyai arti jika 

variabel stabilitas mengalami kenaikan berpengaruh terhadap penurunan kepuasan kerja 

sebesar 0,188 satuan kepuasan kerja. 
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5.2 Saran 

Berdasarkan implikasi manajerial yang disusun pada bab sebelumnya, maka penulis 

mencoba menyusun saran bagi perusahaan adalah sebagai berikut : 

1. Apabila pihak manajemen Perusahaan X ingin meningkatkan kepuasan kerja 

karyawan agar bisa lebih baik lagi, maka sebaiknya pihak manajemen Perusahaan X 

memperhatikan beberapa hal, diantaranya adalah sebagai berikut : 

 Suasana kerja di Perusahaan X harus diperhatikan oleh perusahaan dalam hal ini 

pihak top management agar bisa berdampak secara langsung untuk meningkatkan 

kepuasan kerja dari para karyawan di Perusahaan X. Suasana kerja yang baik pasti 

akan memotivasi secara langsung para karyawan untuk bekerja lebih baik. 

 Perusahaan hendaknya juga melihat proses kerja yang dilakukan oleh karyawan 

untuk mencapai hasil. Hal ini perlu diperhatikan agar perusahaan tidak hanya 

memperhatikan hasil kerja karyawan apakah sesuai dengan target yang ditetapkan 

atau tidak, namun juga agar perusahaan bisa meningkatkan kemampuan individu 

karyawannya agar terjadi transfer ilmu dan kualitas karyawan dari perusahaan 

akan meningkat. 

2. Penulis menyarankan agar penelitian selanjutnya bisa mencakup semua lapisan 

karyawan di suatu perusahaan, agar terjadi keragaman sudut pandang dan tidak hanya 

terpatok pada level staff saja. Hal ini perlu dilakukan untuk benar – benar melihat 

secara luas tentang penerapan budaya organisasi di suatu perusahaan. 
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Lampiran 1 

KUESIONER 

Analisis Pengaruh Penerapan Budaya Organisasi  

Terhadap Kepuasan Kerja Karyawan  

(Studi Pada Karyawan Perusahaan X) 

 

Bapak / Ibu karyawan  

Nama saya Marthin Anggiat Budiman mahasiswa semester akhir STIE-Indonesia Banking 

School (IBS). Saat ini saya sedang mengadakan penelitian untuk skripsi saya yang berjudul 

“Analisis Pengaruh Penerapan Budaya Organisasi Terhadap Kepuasan Kerja 

Karyawan “. Oleh karena itu, saya memohon bantuan kepada Bapak/Ibu untuk mengisi 

kuesioner ini. Data responden akan terjaga kerahasiaanya. Atas bantuan dan kerjasamanya 

saya ucapkan terimakasih. 

 

A. Profil Responden 

Berikut ini adalah pertanyaan mengenai data diri anda. Pilih jawaban dengan member 

tanda centang (X) pada jawaban anda. 

1) Jenis Kelamin   : Pria   Wanita  

2) Usia   : ≤ 20 Tahun  20 – 35 Tahun   

               35 – 50 Tahun  ≥ 50 Tahun 

3) Status   : Menikah  Belum menikah  

4) Pendidikan Terakhir : SMA/SMK  D3   

      S1   S2 

5) Berapa lama anda bekerja di perusahaan ini : ≤ 1 Tahun    1-3 Tahun 

3-5 Tahun    ≥ 5 Tahun 
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B. Budaya Organisasi 

Berikut ini terdapat beberapa pernyataan mengenai variabel budaya organisasi. 

Pengukuran kuesioner ini menggunakan skala Likert dengan skala 1-5, keterangan : 

 1 = Sangat Tidak Setuju 

 2 = Tidak Setuju 

 3 = Netral 

 4 = Setuju 

 5 = Sangat Setuju 

 
 

Pernyataan 
Sangat 
Tidak 
Setuju 

Tidak 
Setuju Netral Setuju Sangat 

Setuju 

Perusahaan memberikan kebebasan 
pada saya untuk memberikan ide – ide 

kepada perusahaan 
1 2 3 4 5 

Perusahaan memberikan kebebasan 
pada saya untuk mengambil keputusan 

saat bekerja 
1 2 3 4 5 

Perusahaan memberikan penjelasan 
secara rinci terhadap apa yang harus 

dikerjakan 
1 2 3 4 5 

Perusahaan memperhatikan proses 
pelaksanaan pekerjaan pada saat anda 

sedang melaksanakan pekerjaan 
1 2 3 4 5 

Perusahaan lebih memperhatikan hasil 
daripada proses pengerjaan 

1 2 3 4 5 

Perusahaan lebih mementingkan 
prestasi akhir daripada usaha dalam 

mencapainya 
1 2 3 4 5 

Perusahaan memperhatikan konflik 
yang terjadi antar karyawan 

1 2 3 4 5 

Perusahaan memperhatikan suasana 
bekerja bagi para karyawan 

1 2 3 4 5 

Perusahaan mengutamakan kerjasama 
tim daripada penugasan secara 

individual 
1 2 3 4 5 

Penilaian prestasi berdasarkan prestasi 
tim bukan prestasi individu 

1 2 3 4 5 
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Persaingan antar karyawan yang terlihat 
di perusahaan tempat anda bekerja 

1 2 3 4 5 

Perusahaan melihat cara yang 
digunakan untuk memperoleh hasil 

1 2 3 4 5 

Kondisi perusahaan yang stabil 1 2 3 4 5 
Perusahaan memperhatikan rencana 

jangka panjang 
1 2 3 4 5 

 

C. Kepuasan Kerja 

Berikut ini terdapat beberapa pernyataan mengenai variabel kepuasan kerja. 

Pengukuran kuesioner ini menggunakan skala Likert dengan skala 1-5, keterangan : 

 1 = Sangat Tidak Puas 

 2 = Tidak Puas 

 3 = Netral 

 4 = Puas 

 5 = Sangat Puas 

 

Pernyataan 
Sangat 
Tidak 
Puas 

Tidak 
Puas Netral Puas 

Sangat 
Puas 

Kepuasan karena memiliki aktivitas kerja di 
sepanjang waktu kerja. (Selalu sibuk) 

1 2 3 4 5 

Kesempatan mengerjakan pekerjaan saya 
sendiri dengan bebas. (mandiri) 

1 2 3 4 5 

Kepuasan terhadap dinamisasi pekerjaan 
(adanya variasi pekerjaan/tidak monoton 

1 2 3 4 5 

Kepuasan karena memiliki kesempatan 
untuk menjadi „seseorang‟ yang dipandang 

di lingkungan kerja 
1 2 3 4 5 

Kepuasan terhadap hubungan antara atasan 
dengan bawahan 

1 2 3 4 5 

Kepuasan karena memiliki atasan yang 
cakap dalam membuat keputusan 

1 2 3 4 5 

Kepuasan karena memiliki kesempatan 
mengerjakan pekerjaan dengan hati nurani 

1 2 3 4 5 
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Kepuasan karena pekerjaan saat ini 
memberikan kepastian kerja bagi saya 

1 2 3 4 5 

Kepuasan karena memiliki kesempatan 
untuk mengerjakan sesuatu bagi orang lain 

1 2 3 4 5 

Kepuasan karena memiliki kesempatan 
memiliki wewenang untuk memerintah 

1 2 3 4 5 

Kepuasan karena memiliki kesempatan 
untuk mengerjakan sesuatu sesuai dengan 

kemampuan yang saya miliki 
1 2 3 4 5 

Kepuasan terhadap pelaksanaan kebijakan 
perusahaan saat ini 

1 2 3 4 5 

Kepuasan terhadap gaji yang saya dapatkan 
dibandingkan dengan beban kerja dan risiko 

pekerjaan yang saya kerjakan 
1 2 3 4 5 

Kepuasan karena memiliki kesempatan 
untuk mengembangkan diri pada pekerjaan 

1 2 3 4 5 

Kepuasan karena memiliki ksempatan untuk 
menggunakan pendapat pribadi 

1 2 3 4 5 

Kepuasan karena memiliki kesempatan 
untuk menggunakan metode sendiri dalam 

mengerjakan pekerjaan 
1 2 3 4 5 

Kepuasan terhadap beban kerja saat ini 1 2 3 4 5 
Kepuasan terhadap hubungan kerjasama 

antar rekan kerja 
1 2 3 4 5 

Kepuasan karena mendapatkan penghargaan 
/ pujian karena mengerjakan tugas dengan 

baik 
1 2 3 4 5 

Kepuasan ketika berhasil mencapai target 
pekerjaan dengan sempurna 

1 2 3 4 5 
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LAMPIRAN 2 

Tabulasi Hasil Kuesioner 

Budaya Organisasi 

Responden p1 p2 p3 p4 p5 p6 p7 p8 p9 p10 p11 p12 p13 p14 Total 
1 4 4 4 4 4 4 5 4 5 4 5 5 4 4 60 
2 5 4 3 2 4 3 4 4 4 4 4 4 5 3 53 
3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 69 
4 3 3 3 3 3 3 4 3 4 4 5 5 3 3 49 
5 4 4 4 3 4 4 3 3 3 4 3 4 4 3 50 
6 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 5 4 5 4 64 
7 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 4 4 4 5 60 
8 3 2 5 4 5 5 5 5 5 3 5 4 3 5 59 
9 3 3 3 3 3 3 3 3 5 4 4 3 3 3 46 
10 4 4 4 4 4 4 5 4 5 5 5 5 4 4 61 
11 5 5 5 4 4 4 4 5 4 5 5 5 5 5 65 
12 4 4 5 5 3 3 4 5 5 3 4 3 4 5 57 
13 3 3 3 3 3 3 3 2 2 4 3 2 3 3 40 
14 5 3 4 4 4 4 5 5 4 5 4 4 5 5 61 
15 3 4 3 4 4 3 4 4 3 4 3 3 3 4 49 
16 4 4 4 4 4 4 5 5 4 4 5 5 4 5 61 
17 4 3 4 3 4 3 3 3 4 3 3 3 4 3 47 
18 5 5 3 2 5 5 3 2 3 3 4 3 5 2 50 
19 5 4 5 5 5 4 4 4 4 5 4 4 3 4 60 
20 5 5 4 4 4 3 3 3 3 4 4 4 5 3 54 
21 4 4 4 3 4 4 3 2 5 4 3 2 4 2 48 
22 5 5 5 4 5 5 4 4 5 3 4 3 5 3 60 
23 4 4 4 4 4 4 5 4 4 3 3 2 4 4 53 
24 3 2 4 4 3 2 5 5 5 5 5 5 3 5 56 
25 3 4 4 4 4 4 2 2 2 2 3 3 3 4 44 
26 4 3 3 4 3 4 3 3 2 3 3 2 4 3 44 
27 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 69 
28 3 3 3 2 3 4 3 2 3 4 4 3 3 4 44 
29 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 4 4 5 4 63 
30 5 4 5 4 5 4 5 5 4 3 5 4 5 5 63 
31 4 3 3 3 4 4 4 5 5 4 5 5 4 5 58 
32 4 3 3 2 3 2 3 3 3 4 4 4 4 3 45 
33 4 4 5 4 5 5 5 2 4 4 5 4 4 2 57 
34 5 3 5 5 5 4 5 3 4 2 3 5 5 3 57 
35 3 3 4 4 4 4 3 5 4 4 4 3 3 5 53 
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36 4 3 4 4 4 4 5 4 5 4 5 5 4 4 59 
37 5 4 4 3 5 4 4 3 4 3 4 3 4 2 52 
38 5 5 5 5 5 3 3 4 4 4 4 4 5 4 60 
39 4 4 4 4 3 3 5 5 3 2 3 3 4 5 52 
40 4 3 4 5 5 3 4 4 5 5 5 5 4 4 60 
41 4 4 4 3 5 4 4 5 5 5 4 3 4 4 58 

Kepuasan Kerja 
Res
pon
den 

p
1 

p
2 

p
3 

p
4 

p
5 

p
6 

p
7 

p
8 

p
9 

p
1
0 

p
1
1 

p
1
2 

p
1
3 

p
1
4 

p
1
5 

p
1
6 

p
1
7 

p
1
8 

p
1
9 

p
2
0 

Tot
al 

1 5 5 5 3 4 2 5 5 4 5 1 3 4 3 3 5 3 2 3 3 73 
2 4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 77 
3 5 3 5 5 3 3 5 4 3 5 3 4 4 5 4 5 3 3 5 3 80 
4 4 3 4 3 2 4 4 3 4 3 4 3 4 3 3 3 4 4 4 4 70 
5 3 3 4 3 4 3 3 4 3 4 3 4 3 4 4 3 4 4 3 3 69 
6 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 2 3 3 2 4 3 4 2 2 3 66 
7 5 4 4 3 2 2 4 4 3 4 2 3 3 3 4 4 4 3 3 4 68 
8 5 3 5 4 4 3 5 4 4 5 3 4 5 5 3 5 5 3 5 3 83 
9 4 4 4 3 3 4 4 4 3 4 4 4 3 3 4 4 3 4 4 3 73 

10 5 4 4 4 3 3 4 4 4 4 2 4 4 4 4 5 5 4 3 2 76 
11 4 4 4 4 3 3 3 5 3 3 3 3 5 3 4 4 4 3 3 3 71 
12 5 3 4 3 3 3 3 4 4 3 3 3 4 3 4 4 3 3 3 3 68 
13 3 2 3 3 2 3 2 3 2 3 2 3 3 3 2 2 3 2 2 2 50 
14 5 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 83 
15 3 3 4 4 4 4 4 4 3 4 3 4 3 4 4 3 3 4 4 3 72 
16 4 3 4 4 4 3 5 4 4 4 3 3 5 4 4 4 5 4 4 4 79 
17 3 3 4 2 2 2 2 3 3 3 3 4 2 2 3 2 2 2 2 3 52 
18 4 3 4 3 2 2 3 3 3 3 3 3 2 3 4 3 3 3 3 4 61 
19 5 4 5 4 3 3 5 5 4 4 4 4 5 4 4 4 3 3 3 3 79 
20 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 3 4 4 4 3 4 3 3 3 3 69 
21 2 3 4 1 2 2 3 1 2 2 2 2 1 2 3 1 1 1 2 3 40 
22 4 3 4 3 3 3 3 2 3 3 3 3 2 3 3 4 3 3 3 3 61 
23 5 3 4 4 2 2 4 2 4 4 3 3 3 4 4 3 2 2 2 3 63 
24 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 97 
25 4 3 4 3 2 2 3 3 3 2 3 3 2 2 3 2 2 3 3 4 56 
26 3 3 4 2 2 2 2 3 3 3 3 4 2 2 3 2 2 2 2 3 52 
27 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 100 
28 2 3 4 4 4 3 2 3 4 3 2 2 3 4 4 2 3 4 4 3 63 
29 5 4 3 4 4 5 4 3 4 3 4 4 5 3 4 4 5 4 3 5 80 
30 5 4 5 4 5 4 4 4 3 4 3 4 5 4 5 5 4 4 4 3 83 
31 4 3 5 4 3 3 4 4 4 5 3 4 3 4 4 5 3 3 4 4 76 
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32 5 4 5 4 4 5 4 3 4 4 4 4 3 4 5 4 3 4 3 3 79 
33 4 5 4 4 5 4 4 4 4 5 4 4 4 4 5 4 4 5 4 5 86 
34 4 4 3 4 3 3 4 3 4 4 4 3 3 3 3 4 3 4 3 3 69 
35 4 4 3 2 4 2 4 4 4 4 4 5 4 4 3 4 5 2 3 3 72 
36 3 4 3 3 4 2 4 3 3 4 3 4 5 5 4 4 4 3 2 4 71 
37 4 3 2 3 3 3 4 4 3 4 2 4 4 4 3 4 3 3 3 4 67 
38 3 5 4 4 4 4 3 4 3 3 3 3 4 4 3 2 4 4 4 5 73 
39 4 3 3 4 4 4 4 4 3 4 4 4 3 3 4 3 3 4 5 4 74 
40 5 4 4 5 4 4 3 5 4 4 4 3 4 2 4 3 3 4 4 3 76 
41 4 4 4 4 3 2 3 3 4 4 3 4 4 4 4 4 2 3 4 3 70 
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LAMPIRAN 3 

Uji Validitas Budaya Organisasi 
    p1 p2 p3 p4 p5 p6 p7 p8 
p1 Pearson Correlation 1 .670(**) .504(**) .298 .611(**) .369(*) .228 .185 
  Sig. (2-tailed)   .000 .001 .058 .000 .017 .152 .247 
  N 41 41 41 41 41 41 41 41 
p2 Pearson Correlation .670(**) 1 .416(**) .278 .475(**) .429(**) -.034 .045 
  Sig. (2-tailed) .000   .007 .079 .002 .005 .832 .779 
  N 41 41 41 41 41 41 41 41 
p3 Pearson Correlation .504(**) .416(**) 1 .757(**) .634(**) .475(**) .421(**) .387(*) 
  Sig. (2-tailed) .001 .007   .000 .000 .002 .006 .012 
  N 41 41 41 41 41 41 41 41 
p4 Pearson Correlation .298 .278 .757(**) 1 .408(**) .264 .417(**) .457(**) 
  Sig. (2-tailed) .058 .079 .000   .008 .096 .007 .003 
  N 41 41 41 41 41 41 41 41 
p5 Pearson Correlation .611(**) .475(**) .634(**) .408(**) 1 .656(**) .266 .154 
  Sig. (2-tailed) .000 .002 .000 .008   .000 .093 .335 
  N 41 41 41 41 41 41 41 41 
p6 Pearson Correlation .369(*) .429(**) .475(**) .264 .656(**) 1 .252 .052 
  Sig. (2-tailed) .017 .005 .002 .096 .000   .113 .744 
  N 41 41 41 41 41 41 41 41 
p7 Pearson Correlation .228 -.034 .421(**) .417(**) .266 .252 1 .593(**) 
  Sig. (2-tailed) .152 .832 .006 .007 .093 .113   .000 
  N 41 41 41 41 41 41 41 41 
p8 Pearson Correlation .185 .045 .387(*) .457(**) .154 .052 .593(**) 1 
  Sig. (2-tailed) .247 .779 .012 .003 .335 .744 .000   
  N 41 41 41 41 41 41 41 41 
p9 Pearson Correlation .132 -.020 .391(*) .283 .311(*) .181 .533(**) .542(**) 
  Sig. (2-tailed) .409 .903 .012 .073 .048 .259 .000 .000 
  N 41 41 41 41 41 41 41 41 
p10 Pearson Correlation .065 .069 .014 .096 .065 -.030 .166 .326(*) 
  Sig. (2-tailed) .685 .669 .931 .549 .685 .850 .301 .038 
  N 41 41 41 41 41 41 41 41 
p11 Pearson Correlation .138 .037 .281 .212 .264 .233 .518(**) .444(**) 
  Sig. (2-tailed) .391 .818 .075 .182 .095 .142 .001 .004 
  N 41 41 41 41 41 41 41 41 
p12 Pearson Correlation .216 -.023 .264 .296 .216 .015 .510(**) .400(**) 
  Sig. (2-tailed) .175 .885 .096 .061 .175 .926 .001 .010 
  N 41 41 41 41 41 41 41 41 
p13 Pearson Correlation .896(**) .652(**) .429(**) .242 .504(**) .351(*) .230 .202 
  Sig. (2-tailed) .000 .000 .005 .127 .001 .024 .149 .206 
  N 41 41 41 41 41 41 41 41 
p14 Pearson Correlation -.101 -.103 .290 .446(**) -.067 -.006 .416(**) .836(**) 
  Sig. (2-tailed) .531 .523 .066 .003 .678 .969 .007 .000 
  N 41 41 41 41 41 41 41 41 
Skortotal Pearson Correlation .587(**) .430(**) .735(**) .659(**) .624(**) .476(**) .677(**) .713(**) 
  Sig. (2-tailed) .000 .005 .000 .000 .000 .002 .000 .000 
  N 41 41 41 41 41 41 41 41 
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    p9 p10 p11 p12 p13 p14 Skortot 
p1 Pearson Correlation .132 .065 .138 .216 .896(**) -.101 .587(**) 
  Sig. (2-tailed) .409 .685 .391 .175 .000 .531 .000 
  N 41 41 41 41 41 41 41 
p2 Pearson Correlation -.020 .069 .037 -.023 .652(**) -.103 .430(**) 
  Sig. (2-tailed) .903 .669 .818 .885 .000 .523 .005 
  N 41 41 41 41 41 41 41 
p3 Pearson Correlation .391(*) .014 .281 .264 .429(**) .290 .735(**) 
  Sig. (2-tailed) .012 .931 .075 .096 .005 .066 .000 
  N 41 41 41 41 41 41 41 
p4 Pearson Correlation .283 .096 .212 .296 .242 .446(**) .659(**) 
  Sig. (2-tailed) .073 .549 .182 .061 .127 .003 .000 
  N 41 41 41 41 41 41 41 
p5 Pearson Correlation .311(*) .065 .264 .216 .504(**) -.067 .624(**) 
  Sig. (2-tailed) .048 .685 .095 .175 .001 .678 .000 
  N 41 41 41 41 41 41 41 
p6 Pearson Correlation .181 -.030 .233 .015 .351(*) -.006 .476(**) 
  Sig. (2-tailed) .259 .850 .142 .926 .024 .969 .002 
  N 41 41 41 41 41 41 41 
p7 Pearson Correlation .533(**) .166 .518(**) .510(**) .230 .416(**) .677(**) 
  Sig. (2-tailed) .000 .301 .001 .001 .149 .007 .000 
  N 41 41 41 41 41 41 41 
p8 Pearson Correlation .542(**) .326(*) .444(**) .400(**) .202 .836(**) .713(**) 
  Sig. (2-tailed) .000 .038 .004 .010 .206 .000 .000 
  N 41 41 41 41 41 41 41 
p9 Pearson Correlation 1 .413(**) .583(**) .436(**) .139 .289 .642(**) 
  Sig. (2-tailed)   .007 .000 .004 .387 .067 .000 
  N 41 41 41 41 41 41 41 
p10 Pearson Correlation .413(**) 1 .500(**) .414(**) .014 .240 .420(**) 
  Sig. (2-tailed) .007   .001 .007 .931 .130 .006 
  N 41 41 41 41 41 41 41 
p11 Pearson Correlation .583(**) .500(**) 1 .735(**) .154 .357(*) .667(**) 
  Sig. (2-tailed) .000 .001   .000 .336 .022 .000 
  N 41 41 41 41 41 41 41 
p12 Pearson Correlation .436(**) .414(**) .735(**) 1 .229 .333(*) .622(**) 
  Sig. (2-tailed) .004 .007 .000   .149 .033 .000 
  N 41 41 41 41 41 41 41 
p13 Pearson Correlation .139 .014 .154 .229 1 -.051 .564(**) 
  Sig. (2-tailed) .387 .931 .336 .149   .753 .000 
  N 41 41 41 41 41 41 41 
p14 Pearson Correlation .289 .240 .357(*) .333(*) -.051 1 .512(**) 
  Sig. (2-tailed) .067 .130 .022 .033 .753   .001 
  N 41 41 41 41 41 41 41 
Skortotal Pearson Correlation .642(**) .420(**) .667(**) .622(**) .564(**) .512(**) 1 
  Sig. (2-tailed) .000 .006 .000 .000 .000 .001   
  N 41 41 41 41 41 41 41 
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Uji Realibilitas Budaya Organisasi 

 Case Processing Summary 

 

  N % 
Cases Valid 41 100.0 

Excluded(
a) 0 .0 

Total 41 100.0 
a  Listwise deletion based on all variables in the procedure. 
 
 

 Reliability Statistics 

 

Cronbach's 
Alpha N of Items 

.858 14 
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LAMPIRAN 4 

Uji Validitas Kepuasan Kerja 
 

Correlations 

    p1 p2 p3 p4 p5 p6 p7 p8 
p1 Pearson Correlation 1 .377(*) .404(**) .530(**) .232 .311(*) .639(**) .473(**) 
  Sig. (2-tailed)   .015 .009 .000 .144 .048 .000 .002 
  N 41 41 41 41 41 41 41 41 
p2 Pearson Correlation .377(*) 1 .278 .374(*) .570(**) .395(*) .419(**) .502(**) 
  Sig. (2-tailed) .015   .079 .016 .000 .011 .006 .001 
  N 41 41 41 41 41 41 41 41 
p3 Pearson Correlation .404(**) .278 1 .364(*) .236 .208 .349(*) .309(*) 
  Sig. (2-tailed) .009 .079   .019 .138 .191 .025 .050 
  N 41 41 41 41 41 41 41 41 
p4 Pearson Correlation .530(**) .374(*) .364(*) 1 .548(**) .594(**) .462(**) .520(**) 
  Sig. (2-tailed) .000 .016 .019   .000 .000 .002 .000 
  N 41 41 41 41 41 41 41 41 
p5 Pearson Correlation .232 .570(**) .236 .548(**) 1 .614(**) .460(**) .493(**) 
  Sig. (2-tailed) .144 .000 .138 .000   .000 .002 .001 
  N 41 41 41 41 41 41 41 41 
p6 Pearson Correlation .311(*) .395(*) .208 .594(**) .614(**) 1 .337(*) .352(*) 
  Sig. (2-tailed) .048 .011 .191 .000 .000   .031 .024 
  N 41 41 41 41 41 41 41 41 
p7 Pearson Correlation .639(**) .419(**) .349(*) .462(**) .460(**) .337(*) 1 .454(**) 
  Sig. (2-tailed) .000 .006 .025 .002 .002 .031   .003 
  N 41 41 41 41 41 41 41 41 
p8 Pearson Correlation .473(**) .502(**) .309(*) .520(**) .493(**) .352(*) .454(**) 1 
  Sig. (2-tailed) .002 .001 .050 .000 .001 .024 .003   
  N 41 41 41 41 41 41 41 41 
p9 Pearson Correlation .545(**) .436(**) .332(*) .485(**) .430(**) .325(*) .481(**) .384(*) 
  Sig. (2-tailed) .000 .004 .034 .001 .005 .038 .001 .013 
  N 41 41 41 41 41 41 41 41 
p10 Pearson Correlation .491(**) .402(**) .346(*) .539(**) .507(**) .237 .688(**) .563(**) 
  Sig. (2-tailed) .001 .009 .027 .000 .001 .135 .000 .000 
  N 41 41 41 41 41 41 41 41 
p11 Pearson Correlation .297 .302 .117 .412(**) .380(*) .567(**) .267 .178 
  Sig. (2-tailed) .059 .055 .468 .007 .014 .000 .092 .266 
  N 41 41 41 41 41 41 41 41 
p12 Pearson Correlation .354(*) .326(*) .140 .270 .485(**) .340(*) .439(**) .407(**) 
  Sig. (2-tailed) .023 .038 .382 .088 .001 .030 .004 .008 
  N 41 41 41 41 41 41 41 41 
p13 Pearson Correlation .516(**) .478(**) .162 .594(**) .630(**) .404(**) .599(**) .623(**) 
  Sig. (2-tailed) .001 .002 .312 .000 .000 .009 .000 .000 
  N 41 41 41 41 41 41 41 41 
p14 Pearson Correlation .254 .249 .274 .551(**) .590(**) .254 .576(**) .284 
  Sig. (2-tailed) .109 .117 .083 .000 .000 .109 .000 .072 
  N 41 41 41 41 41 41 41 41 
p15 Pearson Correlation .415(**) .489(**) .430(**) .591(**) .556(**) .523(**) .384(*) .376(*) 
  Sig. (2-tailed) .007 .001 .005 .000 .000 .000 .013 .015 
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  N 41 41 41 41 41 41 41 41 
p16 Pearson Correlation .738(**) .413(**) .365(*) .511(**) .478(**) .253 .737(**) .543(**) 
  Sig. (2-tailed) .000 .007 .019 .001 .002 .110 .000 .000 
  N 41 41 41 41 41 41 41 41 
p17 Pearson Correlation .384(*) .441(**) .075 .412(**) .594(**) .484(**) .514(**) .523(**) 
  Sig. (2-tailed) .013 .004 .641 .007 .000 .001 .001 .000 
  N 41 41 41 41 41 41 41 41 
p18 Pearson Correlation .272 .438(**) .166 .709(**) .660(**) .742(**) .324(*) .415(**) 
  Sig. (2-tailed) .086 .004 .300 .000 .000 .000 .039 .007 
  N 41 41 41 41 41 41 41 41 
p19 Pearson Correlation .330(*) .267 .394(*) .702(**) .582(**) .538(**) .480(**) .486(**) 
  Sig. (2-tailed) .035 .091 .011 .000 .000 .000 .001 .001 
  N 41 41 41 41 41 41 41 41 
p20 Pearson Correlation .145 .452(**) .045 .294 .383(*) .424(**) .298 .185 
  Sig. (2-tailed) .365 .003 .781 .062 .014 .006 .059 .247 
  N 41 41 41 41 41 41 41 41 
Skortotal Pearson Correlation .643(**) .631(**) .427(**) .781(**) .781(**) .667(**) .738(**) .678(**) 
  Sig. (2-tailed) .000 .000 .005 .000 .000 .000 .000 .000 
  N 41 41 41 41 41 41 41 41 

 
 Correlations 

 

    p9 p10 p11 p12 p13 p14 p15 p16 
p1 Pearson 

Correlation .545(**) .491(**) .297 .354(
*) .516(**) .254 .415(

**) 
.738(

**) 
  Sig. (2-tailed) .000 .001 .059 .023 .001 .109 .007 .000 
  N 41 41 41 41 41 41 41 41 
p2 Pearson 

Correlation .436(**) .402(**) .302 .326(
*) .478(**) .249 .489(

**) 
.413(

**) 
  Sig. (2-tailed) .004 .009 .055 .038 .002 .117 .001 .007 
  N 41 41 41 41 41 41 41 41 
p3 Pearson 

Correlation .332(*) .346(*) .117 .140 .162 .274 .430(
**) 

.365(
*) 

  Sig. (2-tailed) .034 .027 .468 .382 .312 .083 .005 .019 
  N 41 41 41 41 41 41 41 41 
p4 Pearson 

Correlation .485(**) .539(**) .412(**) .270 .594(**) .551(
**) 

.591(
**) 

.511(
**) 

  Sig. (2-tailed) .001 .000 .007 .088 .000 .000 .000 .001 
  N 41 41 41 41 41 41 41 41 
p5 Pearson 

Correlation .430(**) .507(**) .380(*) .485(
**) .630(**) .590(

**) 
.556(

**) 
.478(

**) 
  Sig. (2-tailed) .005 .001 .014 .001 .000 .000 .000 .002 
  N 41 41 41 41 41 41 41 41 
p6 Pearson 

Correlation .325(*) .237 .567(**) .340(
*) .404(**) .254 .523(

**) .253 

  Sig. (2-tailed) .038 .135 .000 .030 .009 .109 .000 .110 
  N 41 41 41 41 41 41 41 41 
p7 Pearson 

Correlation .481(**) .688(**) .267 .439(
**) .599(**) .576(

**) 
.384(

*) 
.737(

**) 
  Sig. (2-tailed) .001 .000 .092 .004 .000 .000 .013 .000 
  N 41 41 41 41 41 41 41 41 
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p8 Pearson 
Correlation .384(*) .563(**) .178 .407(

**) .623(**) .284 .376(
*) 

.543(
**) 

  Sig. (2-tailed) .013 .000 .266 .008 .000 .072 .015 .000 
  N 41 41 41 41 41 41 41 41 
p9 Pearson 

Correlation 1 .466(**) .378(*) .290 .495(**) .338(
*) 

.400(
**) 

.532(
**) 

  Sig. (2-tailed)   .002 .015 .066 .001 .031 .010 .000 
  N 41 41 41 41 41 41 41 41 
p10 Pearson 

Correlation .466(**) 1 .177 .514(
**) .470(**) .594(

**) 
.445(

**) 
.719(

**) 
  Sig. (2-tailed) .002   .269 .001 .002 .000 .004 .000 
  N 41 41 41 41 41 41 41 41 
p11 Pearson 

Correlation .378(*) .177 1 .533(
**) .300 .229 .411(

**) .184 

  Sig. (2-tailed) .015 .269   .000 .057 .149 .008 .249 
  N 41 41 41 41 41 41 41 41 
p12 Pearson 

Correlation .290 .514(**) .533(**) 1 .434(**) .539(
**) 

.361(
*) 

.536(
**) 

  Sig. (2-tailed) .066 .001 .000   .005 .000 .020 .000 
  N 41 41 41 41 41 41 41 41 
p13 Pearson 

Correlation .495(**) .470(**) .300 .434(
**) 1 .628(

**) 
.379(

*) 
.657(

**) 
  Sig. (2-tailed) .001 .002 .057 .005   .000 .014 .000 
  N 41 41 41 41 41 41 41 41 
p14 Pearson 

Correlation .338(*) .594(**) .229 .539(
**) .628(**) 1 .413(

**) 
.602(

**) 
  Sig. (2-tailed) .031 .000 .149 .000 .000   .007 .000 
  N 41 41 41 41 41 41 41 41 
p15 Pearson 

Correlation .400(**) .445(**) .411(**) .361(
*) .379(*) .413(

**) 1 .448(
**) 

  Sig. (2-tailed) .010 .004 .008 .020 .014 .007   .003 
  N 41 41 41 41 41 41 41 41 
p16 Pearson 

Correlation .532(**) .719(**) .184 .536(
**) .657(**) .602(

**) 
.448(

**) 1 

  Sig. (2-tailed) .000 .000 .249 .000 .000 .000 .003   
  N 41 41 41 41 41 41 41 41 
p17 Pearson 

Correlation .422(**) .403(**) .284 .427(
**) .717(**) .510(

**) 
.335(

*) 
.550(

**) 
  Sig. (2-tailed) .006 .009 .072 .005 .000 .001 .032 .000 
  N 41 41 41 41 41 41 41 41 
p18 Pearson 

Correlation .392(*) .320(*) .588(**) .346(
*) .463(**) .448(

**) 
.619(

**) 
.360(

*) 
  Sig. (2-tailed) .011 .041 .000 .027 .002 .003 .000 .021 
  N 41 41 41 41 41 41 41 41 
p19 Pearson 

Correlation .333(*) .493(**) .451(**) .358(
*) .449(**) .528(

**) 
.424(

**) 
.449(

**) 
  Sig. (2-tailed) .033 .001 .003 .022 .003 .000 .006 .003 
  N 41 41 41 41 41 41 41 41 
p20 Pearson 

Correlation .230 .116 .453(**) .255 .289 .250 .348(
*) .112 

  Sig. (2-tailed) .147 .471 .003 .108 .067 .115 .026 .485 
  N 41 41 41 41 41 41 41 41 
Skortotal Pearson .634(**) .700(**) .550(**) .616( .780(**) .684( .682( .761(
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Correlation **) **) **) **) 
  Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 
  N 41 41 41 41 41 41 41 41 

    p15 p16 p17 p18 p19 p20 Skortotal 
p1 Pearson Correlation .415(**) .738(**) .384(*) .272 .330(*) .145 .643(**) 
  Sig. (2-tailed) .007 .000 .013 .086 .035 .365 .000 
  N 41 41 41 41 41 41 41 
p2 Pearson Correlation .489(**) .413(**) .441(**) .438(**) .267 .452(**) .631(**) 
  Sig. (2-tailed) .001 .007 .004 .004 .091 .003 .000 
  N 41 41 41 41 41 41 41 
p3 Pearson Correlation .430(**) .365(*) .075 .166 .394(*) .045 .427(**) 
  Sig. (2-tailed) .005 .019 .641 .300 .011 .781 .005 
  N 41 41 41 41 41 41 41 
p4 Pearson Correlation .591(**) .511(**) .412(**) .709(**) .702(**) .294 .781(**) 
  Sig. (2-tailed) .000 .001 .007 .000 .000 .062 .000 
  N 41 41 41 41 41 41 41 
p5 Pearson Correlation .556(**) .478(**) .594(**) .660(**) .582(**) .383(*) .781(**) 
  Sig. (2-tailed) .000 .002 .000 .000 .000 .014 .000 
  N 41 41 41 41 41 41 41 
p6 Pearson Correlation .523(**) .253 .484(**) .742(**) .538(**) .424(**) .667(**) 
  Sig. (2-tailed) .000 .110 .001 .000 .000 .006 .000 
  N 41 41 41 41 41 41 41 
p7 Pearson Correlation .384(*) .737(**) .514(**) .324(*) .480(**) .298 .738(**) 
  Sig. (2-tailed) .013 .000 .001 .039 .001 .059 .000 
  N 41 41 41 41 41 41 41 
p8 Pearson Correlation .376(*) .543(**) .523(**) .415(**) .486(**) .185 .678(**) 
  Sig. (2-tailed) .015 .000 .000 .007 .001 .247 .000 
  N 41 41 41 41 41 41 41 
p9 Pearson Correlation .400(**) .532(**) .422(**) .392(*) .333(*) .230 .634(**) 
  Sig. (2-tailed) .010 .000 .006 .011 .033 .147 .000 
  N 41 41 41 41 41 41 41 
p10 Pearson Correlation .445(**) .719(**) .403(**) .320(*) .493(**) .116 .700(**) 
  Sig. (2-tailed) .004 .000 .009 .041 .001 .471 .000 
  N 41 41 41 41 41 41 41 
p11 Pearson Correlation .411(**) .184 .284 .588(**) .451(**) .453(**) .550(**) 
  Sig. (2-tailed) .008 .249 .072 .000 .003 .003 .000 
  N 41 41 41 41 41 41 41 
p12 Pearson Correlation .361(*) .536(**) .427(**) .346(*) .358(*) .255 .616(**) 
  Sig. (2-tailed) .020 .000 .005 .027 .022 .108 .000 
  N 41 41 41 41 41 41 41 
p13 Pearson Correlation .379(*) .657(**) .717(**) .463(**) .449(**) .289 .780(**) 
  Sig. (2-tailed) .014 .000 .000 .002 .003 .067 .000 
  N 41 41 41 41 41 41 41 
p14 Pearson Correlation .413(**) .602(**) .510(**) .448(**) .528(**) .250 .684(**) 
  Sig. (2-tailed) .007 .000 .001 .003 .000 .115 .000 
  N 41 41 41 41 41 41 41 
p15 Pearson Correlation 1 .448(**) .335(*) .619(**) .424(**) .348(*) .682(**) 
  Sig. (2-tailed)   .003 .032 .000 .006 .026 .000 
  N 41 41 41 41 41 41 41 
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p16 Pearson Correlation .448(**) 1 .550(**) .360(*) .449(**) .112 .761(**) 
  Sig. (2-tailed) .003   .000 .021 .003 .485 .000 
  N 41 41 41 41 41 41 41 
p17 Pearson Correlation .335(*) .550(**) 1 .543(**) .407(**) .377(*) .715(**) 
  Sig. (2-tailed) .032 .000   .000 .008 .015 .000 
  N 41 41 41 41 41 41 41 
p18 Pearson Correlation .619(**) .360(*) .543(**) 1 .697(**) .518(**) .751(**) 
  Sig. (2-tailed) .000 .021 .000   .000 .001 .000 
  N 41 41 41 41 41 41 41 
p19 Pearson Correlation .424(**) .449(**) .407(**) .697(**) 1 .410(**) .732(**) 
  Sig. (2-tailed) .006 .003 .008 .000   .008 .000 
  N 41 41 41 41 41 41 41 
p20 Pearson Correlation .348(*) .112 .377(*) .518(**) .410(**) 1 .486(**) 
  Sig. (2-tailed) .026 .485 .015 .001 .008   .001 
  N 41 41 41 41 41 41 41 
Skor 
total 

Pearson Correlation .682(**) .761(**) .715(**) .751(**) .732(**) .486(**) 1 

  Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000 .000 .001   
  N 41 41 41 41 41 41 41 

 
 

Uji Realibilitas Kepuasan Kerja 

 Case Processing Summary 

 

  N % 
Cases Valid 41 100.0 

Excluded(
a) 0 .0 

Total 41 100.0 
a  Listwise deletion based on all variables in the procedure. 
 
 Reliability Statistics 

 

Cronbach's 
Alpha N of Items 

.937 20 
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Lampiran 5 

Uji Normalitas 

  

  

Inovasi dan 
Pengambilan 

Resiko 

Perhatian 
kepada 
Detail 

Oriet
asi 

Hasil 
Orientasi 
Manusia 

Orient
asi 
Tim 

Agresi
vitas 

Stabi
litas 

Kepuasan 
Kerja  

N 41 41 41 41 41 41 41 41 
Normal 
Paramet
ers(a,b) 

Mean 
3.9756 3.9390 3.987

8 3.9146 3.963
4 3.9512 3.92

68 3.5695 

  Std. 
Deviation .73273 .77617 .7114

1 .86532 .7532
5 .81244 .720

77 .58126 

Most 
Extreme 
Differenc
es 

Absolute 

.170 .165 .190 .173 .154 .146 .175 .117 

  Positive .170 .127 .176 .123 .115 .125 .096 .086 
  Negative -.147 -.165 -.190 -.173 -.154 -.146 -.175 -.117 
Kolmogorov-Smirnov 
Z 1.086 1.059 1.215 1.111 .983 .932 1.11

8 .749 

Asymp. Sig. (2-tailed) .189 .212 .104 .170 .289 .350 .164 .629 
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Lampiran 6  

Uji Heterokedestisitas 

 Variables Entered/Removed(b) 

 

Model 
Variables 
Entered 

Variables 
Removed Method 

1 lnx1(a) . Enter 
a  All requested variables entered. 
b  Dependent Variable: lnei2 
 
 Model Summary 

Model R R Square 
Adjusted R 

Square 
Std. Error of 
the Estimate 

1 .052(a) .003 -.023 1.03316350 
a  Predictors: (Constant), lnx1 
 
 ANOVA(b) 

Model   
Sum of 

Squares df Mean Square F Sig. 
1 Regression .114 1 .114 .107 .745(a) 

Residual 41.630 39 1.067     
Total 41.744 40       

a  Predictors: (Constant), lnx1 
b  Dependent Variable: lnei2 
 
 Coefficients(a) 

 

Model   

Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients t Sig. 

B Std. Error Beta B Std. Error 
1 (Constant) -1.136 1.169   -.972 .337 

lnx1 -.278 .850 -.052 -.327 .745 
a  Dependent Variable: lnei2 
 
 
 Variables Entered/Removed(b) 

 

Model 
Variables 
Entered 

Variables 
Removed Method 

1 lnx2(a) . Enter 
a  All requested variables entered. 
b  Dependent Variable: lnei2 
 
 Model Summary 

 

Model R R Square 
Adjusted R 

Square 
Std. Error of 
the Estimate 

1 .037(a) .001 -.024 1.03388891 
a  Predictors: (Constant), lnx2 
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 ANOVA(b) 

 

Model   
Sum of 

Squares df Mean Square F Sig. 
1 Regression .056 1 .056 .052 .820(a) 

Residual 41.688 39 1.069     
Total 41.744 40       

a  Predictors: (Constant), lnx2 
b  Dependent Variable: lnei2 
 
 Coefficients(a) 

 

Model   

Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients t Sig. 

B Std. Error Beta B Std. Error 
1 (Constant) -1.755 1.062   -1.652 .107 

lnx2 .178 .778 .037 .229 .820 
a  Dependent Variable: lnei2 
 

 

 Variables Entered/Removed(b) 

 

Model 
Variables 
Entered 

Variables 
Removed Method 

1 lnx3(a) . Enter 
a  All requested variables entered. 
b  Dependent Variable: lnei2 
 
 Model Summary 

 

Model R R Square 
Adjusted R 

Square 
Std. Error of 
the Estimate 

1 .157(a) .025 .000 1.02174474 
a  Predictors: (Constant), lnx3 
 
 ANOVA(b) 

 

Model   
Sum of 

Squares df Mean Square F Sig. 
1 Regression 1.029 1 1.029 .986 .327(a) 

Residual 40.715 39 1.044     
Total 41.744 40       

a  Predictors: (Constant), lnx3 
b  Dependent Variable: lnei2 
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 Coefficients(a) 

 

Model   

Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients t Sig. 

B Std. Error Beta B Std. Error 
1 (Constant) -.349 1.185   -.295 .770 

lnx3 -.853 .859 -.157 -.993 .327 
a  Dependent Variable: lnei2 
 Variables Entered/Removed(b) 

 

Model 
Variables 
Entered 

Variables 
Removed Method 

1 lnx4(a) . Enter 
a  All requested variables entered. 
b  Dependent Variable: lnei2 
 
 Model Summary 

 

Model R R Square 
Adjusted R 

Square 
Std. Error of 
the Estimate 

1 .102(a) .010 -.015 1.02916373 
a  Predictors: (Constant), lnx4 
 
 ANOVA(b) 

 

Model   
Sum of 

Squares df Mean Square F Sig. 
1 Regression .436 1 .436 .412 .525(a) 

Residual 41.308 39 1.059     
Total 41.744 40       

a  Predictors: (Constant), lnx4 
b  Dependent Variable: lnei2 
 
 Coefficients(a) 

 

Model   

Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients t Sig. 

B Std. Error Beta B Std. Error 
1 (Constant) -.940 .911   -1.032 .308 

lnx4 -.430 .670 -.102 -.642 .525 
a  Dependent Variable: lnei2 
 

 

 Variables Entered/Removed(b) 

 

Model 
Variables 
Entered 

Variables 
Removed Method 

1 lnx5(a) . Enter 
a  All requested variables entered. 
b  Dependent Variable: lnei2 
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 Model Summary 

 

Model R R Square 
Adjusted R 

Square 
Std. Error of 
the Estimate 

1 .157(a) .025 .000 1.02177664 
a  Predictors: (Constant), lnx5 
 
 
 
 
 
 
 ANOVA(b) 

 

Model   
Sum of 

Squares df Mean Square F Sig. 
1 Regression 1.027 1 1.027 .984 .327(a) 

Residual 40.717 39 1.044     
Total 41.744 40       

a  Predictors: (Constant), lnx5 
b  Dependent Variable: lnei2 
 
 Coefficients(a) 

 

Model   

Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients t Sig. 

B Std. Error Beta B Std. Error 
1 (Constant) -2.553 1.059   -2.412 .021 

lnx5 .765 .771 .157 .992 .327 
a  Dependent Variable: lnei2 
 
 
 Variables Entered/Removed(b) 

 

Model 
Variables 
Entered 

Variables 
Removed Method 

1 lnx6(a) . Enter 
a  All requested variables entered. 
b  Dependent Variable: lnei2 
 
 Model Summary 

 

Model R R Square 
Adjusted R 

Square 
Std. Error of 
the Estimate 

1 .230(a) .053 .028 1.00693851 
a  Predictors: (Constant), lnx6 
 
 ANOVA(b) 

 

Model   
Sum of 

Squares df Mean Square F Sig. 
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1 Regression 2.201 1 2.201 2.171 .149(a) 
Residual 39.543 39 1.014     
Total 41.744 40       

a  Predictors: (Constant), lnx6 
b  Dependent Variable: lnei2 
 
 Coefficients(a) 

 

Model   

Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients t Sig. 

B Std. Error Beta B Std. Error 
1 (Constant) -2.972 1.002   -2.968 .005 

lnx6 1.078 .732 .230 1.473 .149 
a  Dependent Variable: lnei2 
 
 
 Variables Entered/Removed(b) 

 

Model 
Variables 
Entered 

Variables 
Removed Method 

1 lnx7(a) . Enter 
a  All requested variables entered. 
b  Dependent Variable: lnei2 
 
 Model Summary 

 

Model R R Square 
Adjusted R 

Square 
Std. Error of 
the Estimate 

1 .121(a) .015 -.011 1.02704003 
a  Predictors: (Constant), lnx7 
 
 ANOVA(b) 

 

Model   
Sum of 

Squares df Mean Square F Sig. 
1 Regression .606 1 .606 .575 .453(a) 

Residual 41.138 39 1.055     
Total 41.744 40       

a  Predictors: (Constant), lnx7 
b  Dependent Variable: lnei2 
 
 Coefficients(a) 

 

Model   

Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients t Sig. 

B Std. Error Beta B Std. Error 
1 (Constant) -.431 1.439   -.300 .766 

lnx7 -.796 1.049 -.121 -.758 .453 
a  Dependent Variable: lnei2 
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Lampiran 7 

Uji Multikolinearitas 

 Variables Entered/Removed(b) 

 

Model 
Variables 
Entered 

Variables 
Removed Method 

1 
Stabilitas, 
OrietasiHasi
l, 
OrientasiTi
m, 
InovasidanP
engambilan
Resiko, 
Perhatianke
padaDetail, 
Agresivitas, 
OrientasiMa
nusia(a) 

. Enter 

a  All requested variables entered. 
b  Dependent Variable: KepuasanKerja 
 
 Coefficients 

Model   
Unstandardized 

Coefficients 
Standardized 
Coefficients 

t Sig. 
Collinearity Statistics 

    B 
Std. 
Error Beta Tolerance VIF 

1 (Constant) 1.557 .532   2.928 .006     
  Inovasi dan 

Pengambilan Resiko .040 .120 .051 .337 .738 .489 2.047 

  Perhatian kepada Detail .033 .108 .045 .309 .759 .534 1.872 
  Orietasi Hasil -.062 .115 -.075 -.535 .596 .560 1.786 
  Orientasi Manusia .374 .133 .556 2.818 .008 .285 3.503 
  Orientasi Tim -.063 .110 -.081 -.573 .571 .551 1.816 
  Agresivitas .379 .102 .529 3.696 .001 .542 1.844 
  Stabilitas -.188 .186 -.195 -1.015 .317 .303 3.301 

a  Dependent Variable: KepuasanKerja 
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Collinearity Diagnostics(a) 

 

Mo
del 

Dimen
sion 

Eigenv
alue 

Conditio
n Index Variance Proportions 

      

(Co
nsta
nt) 

Inovasi 
dan 

Penga
mbilan 
Resiko 

Perhati
an 

kepada 
Detail 

Orient
asi 

Hasil 
Orientasi 
Manusia 

Orientas
i Tim 

Agresi
vitas 

Stabilita
s 

1 1 7.856 1.000 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 
  2 .053 12.157 .00 .08 .01 .06 .04 .05 .07 .00 
  3 .029 16.539 .03 .01 .14 .02 .13 .12 .08 .02 
  4 .018 20.782 .07 .13 .32 .19 .01 .01 .03 .07 
  5 .015 22.942 .07 .05 .00 .00 .01 .41 .77 .00 
  6 .012 25.226 .34 .07 .34 .28 .17 .03 .03 .00 
  7 .012 25.614 .24 .31 .17 .32 .04 .26 .00 .00 
  8 .004 43.262 .25 .35 .00 .14 .60 .12 .01 .90 
a  Dependent Variable: KepuasanKerja 
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Lampiran 8 

Analisis Regresi Berganda 

 

 Variables Entered/Removed(b) 

 

Model 
Variables 
Entered 

Variables 
Removed Method 

1 
Stabilitas, 
OrietasiHasi
l, 
OrientasiTi
m, 
InovasidanP
engambilan
Resiko, 
Perhatianke
padaDetail, 
Agresivitas, 
OrientasiMa
nusia(a) 

. Enter 

a  All requested variables entered. 
b  Dependent Variable: KepuasanKerja 
 
 Model Summary(b) 

 

Model R R Square 
Adjusted R 

Square 
Std. Error of 
the Estimate 

1 .796(a) .633 .555 .38776 
a  Predictors: (Constant), Stabilitas, OrietasiHasil, OrientasiTim, InovasidanPengambilanResiko, 
PerhatiankepadaDetail, Agresivitas, OrientasiManusia 
b  Dependent Variable: KepuasanKerja 
 
 ANOVA(b) 

 

Model   
Sum of 

Squares df Mean Square F Sig. 
1 Regression 8.553 7 1.222 8.126 .000(a) 

Residual 4.962 33 .150     
Total 13.514 40       

a  Predictors: (Constant), Stabilitas, OrietasiHasil, OrientasiTim, InovasidanPengambilanResiko, 
PerhatiankepadaDetail, Agresivitas, OrientasiManusia 
b  Dependent Variable: KepuasanKerja 
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 Coefficients(a) 

 

Model   

Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients t Sig. 

B Std. Error Beta B Std. Error 
1 (Constant) 1.557 .532   2.928 .006 

InovasidanPengambilanRe
siko .040 .120 .051 .337 .738 

PerhatiankepadaDetail .033 .108 .045 .309 .759 
OrietasiHasil -.062 .115 -.075 -.535 .596 
OrientasiManusia .374 .133 .556 2.818 .008 
OrientasiTim -.063 .110 -.081 -.573 .571 
Agresivitas .379 .102 .529 3.696 .001 
Stabilitas -.188 .186 -.195 -1.015 .317 

a  Dependent Variable: KepuasanKerja 
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Lampiran 9 

Uji F 

 

 Variables Entered/Removed(b) 

 

Model 
Variables 
Entered 

Variables 
Removed Method 

1 lnx1(a) . Enter 
a  All requested variables entered. 
b  Dependent Variable: lnei2 
 
 Model Summary 

 

Model R R Square 
Adjusted R 

Square 
Std. Error of 
the Estimate 

1 .052(a) .003 -.023 1.03316350 
a  Predictors: (Constant), lnx1 
 
 ANOVA(b) 

 

Model   
Sum of 

Squares df Mean Square F Sig. 
1 Regression .114 1 .114 .107 .745(a) 

Residual 41.630 39 1.067     
Total 41.744 40       

a  Predictors: (Constant), lnx1 
b  Dependent Variable: lnei2 
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