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Abstract 

In this globalization era, organizational culture refers to the beliefs and values 
that have existed in an organization for a longtime, and to the beliefs of the staff and 
the foreseen value of their work that will influence their behavior. Administrators 
usually adjust their leadership behavior to accomplish the mission of the organization, 
and this could influence the employees’ job satisfaction. It is therefore essential to 
understand the relationship between organizational culture, leadership behavior and 
job satisfaction of employees. 

The research method is path analysis with organization culture as independent 
variable (exogenous variable), job satisfaction as intervening variable (endogen 
variable) and dimensions of leadership behavior that is supportive, participative, and 
directive as intervening variable (endogen variable) of Komisi Yudisial’s employee. 
Statistical program for social science and an online survey method applied in this 
research. The respondents are chosen by using Simple Random Sampling. 

The results are (1) organization culture has a significant effect on leadership 
behavior (2) organization culture has a non-signinificant effect on job satisfaction (3) 
organization culture has a significant effect on job satisfaction through leadership 
behavior 

Keywords: organization culture, leadership behavior, job satisfaction. 
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BAB 1 

 PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Perkembangan dunia kerja yang sangat cepat di segala aspek kehidupan saat 

ini mengakibatkan sebuah organisasi harus berfikir dan bertindak cepat bagaimana 

dapat bertahan dan bersaing di dalam dunia kerja yang global ini, sedangkan 

globalisasi tidak hanya membutuhkan pengadopsian dari perspektif berbagai budaya 

dalam upaya untuk mencapai tujuan-tujuan dengan keberhasilan didalam konteks 

ekonomi global tetapi juga membutuhkan standar yang baru dan tinggi dari pelatihan, 

pemotivasian dan pengevaluasian dari orang sekitar. 

Berkembangnya sebuah organisasi atau lembaga merupakan tujuan dari 

sebuah pendirian suatu lembaga sehingga lembaga tersebut mampu untuk bersaing 

dan berkembang sesuai dengan perkembangan zaman. Sebuah organisasi atau 

lembaga akan sangat membutuhkan unsur Sumber Daya Manusia (SDM) sebagai 

aspek yang mendukung tercapainya tujuan suatu organisasi tersebut. Manusia sebagai 

sumber daya didalam organisasi yang bersifat dinamis mempunyai pikiran dan 

perasaan, yang membedakan dengan faktor-faktor lainnya. Manusia juga memiliki 

sikap, cara berfikir dan tingkah laku yang berbeda-beda antara satu dengan yang 

lainnya. Dengan begitu kontribusi SDM pada suatu organisasi atau lembaga akan 

menentukan maju atau mundurnya organisasi. 

Kontribusi pegawai pada organisasi akan menjadi penting jika dilakukan 

dengan tindakan efektif dan berperilaku secara benar. Semua dilakukan dengan upaya 

dan kemauan pegawai itu sendiri untuk bekerja dan timbal balik dukungan dari 

organisasi bagi kinerja pegawainya. Dengan demikian setiap pegawai perlu 
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mengetahui dengan pasti apa yang menjadi tanggung jawab utamanya, kinerja seperti 

apa yang harus dicapainya serta dapat mengukur sendiri sesuai indikator 

keberhasilannya. Banyak hal yang menjadi perhatian pihak manajemen guna 

mendorong kinerja pegawai diantaranya seperti budaya organisasi yang tercipta di 

lingkungan kerja suatu organisasi, bagaimana mereka berinteraksi satu sama lainya 

antar karyawan, perilaku pemimpin yang dapat membuat karyawannya merasa 

dibutuhkan untuk membantunya mencapai tujuan organisasi dan merasa layak untuk 

dipimpin oleh pemimpin organisasi tersebut serta menciptakan kepuasan kerja yang 

dihasilkan oleh para karyawannya sendiri setelah mereka sadar seberapa nyaman dan 

yakinnya mereka terhadap pekerjaan yang mereka lakukan saat ini.  

Pada dasarnya Komisi Yudisial adalah sebuah lembaga yang masih tergolong 

baru di Negara Indonesia yaitu sebuah komisi yang bersifat mandiri yang memiliki 

kewenangan untuk mengusulkan pengangkatan Hakim Agung dan kewenangan lain 

yaitu menjaga (mengawasi) dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat serta 

perilaku Hakim Dengan kehormatan dan keluhuran martabatnya itu kekuasaan 

kehakiman yang merdeka dan bersifat imparsial (independent and impartial 

judiciary) diharapkan dapat diwujudkan, yang sekaligus diimbangi oleh prinsip 

akuntabilitas kekuasaan kehakiman, baik dari segi hukum maupun segi etika.  

Hakim dituntut untuk selalu menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran 

martabat, serta perilakunya dalam rangka menegakkan hukum, kebenaran dan 

keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Untuk itulah dalam struktur 

kekuasaan kehakiman di Indonesia di bentuk sebuah Komisi Yudisial agar warga 

masyarakat diluar struktur resmi lembaga parlemen dapat dilibatkan dalam proses 

pengangkatan, penilaian kinerja dan kemungkinan pemberhentian hakim. Hal ini 
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dimaksudkan untuk menjaga dan menegakkan kehormatan keluhuran martabat, serta 

perilaku hakim dalam rangka mewujudkan kebenaran dan keadilan berdasarkan ke-

Tuhanan Yang Maha Esa. 

Untuk itu diperlukan suatu institusi pengawasan yang independen terhadap 

para hakim itu sendiri. Oleh karena itu, institusi pengawasan itu dibentuk di luar 

struktur Mahkamah Agung, melalui institusi tersebut aspirasi masyarakat di luar 

struktur resmi dapat dilibatkan dalam proses pengangkatan para Hakim Agung serta 

dalam proses penilaian terhadap etika kerja dan kemungkinan pemberhentian para 

hakim karena pelanggaran terhadap etika.  

Dengan adanya (UUD 45 pasal 24B ayat 1), disahkan pada tahun 2004 dan 

berdiri pada tahun 2005 Salah satu wewenang Komisi Yudisial sebagaimana 

diamanatkan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang 

selanjutnya diimplementasikan dalam Undang Undang No. 22 Tahun 2004 tentang 

Komisi Yudisial adalah menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, 

serta perilaku hakim. Untuk melaksanakan kewenangannya itu secara efektif 

dibutuhkan adanya suatu pedoman etika dan perilaku hakim. Dalam menjaga dan 

menegakkan kehormatan hakim, Komisi Yudisial akan memperhatikan apakah 

putusan yang dibuat sesuai dengan kehormatan hakim dan rasa keadilan yang timbul 

dari masyarakat. Sedangkan dalam menjaga dan menegakkan keluhuran martabat 

hakim Komisi Yudisial harus mengawasi apakah profesi hakim itu telah dijalankan 

sesuai pedoman etika dan perilaku hakim, dan memperoleh pengakuan masyarakat, 

serta mengawasi dan menjaga agar para hakim tetap dalam hakekat kemanusiannya, 

berhati nurani, sekaligus memelihara harga dirinya, dengan tidak melakukan 

perbuatan tercela.  
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Untuk memastikan kinerja karyawannya yang berlatar belakang sarjana pada 

bidang hukum, Komisi Yudisial perlu memperhatikan Budaya organisasi yang 

tercipta dilingkungan organisasinya serta seperti apa perilaku kepemimpinan dan 

Kepuasan kerja SDMnya. Kualitas kepemimpinan dari pemimpin oranisasi tersebut 

disini akan terlihat dari budaya organisasi itu sendiri dan bagaimana keterkaitannya 

dengan kepuasan kerja pegawainya, karena baik buruknya produktivitas pegawai 

tidak lepas dari pengaruh perilaku pegawai organisasi tersebut.  

Hal ini dilihat dari Komisi Yudisial dengan SDM yang relative sedikit, 

lembaga ini bisa dengan mudah menciptakan dan mengatur lingkungan yang baik 

diantara pimpinan dan pegawainya juga budaya organisasi yang dihasilkannya dan 

dihasilkan di lingkungan kerja itu sendiri. 

Oleh karena penjelasan diatas, maka penulis memilih judul “Pengaruh antara 

Budaya organisasi terhadap Perilaku kepemimpinan dan kepuasan Kerja di Lembaga 

Negara Komisi Yudisial” 

1.2 Identifikasi Masalah 

Peran SDM tidak dapat digantikan oleh apapun walaupun pada kenyataannya, 

pada era modernisasi ini banyak peran SDM digantikan oleh teknologi tingkat tinggi 

namun ada beberapa hal yang tidak dapat digantikan oleh teknologi itu sendiri. 

Seperti pada saatnya suatu SDM organisasi atau lembaga membutuhkan motivasi dan 

pengembangan dari SDM lainnya seperti yang sudah dikatakan diatas.  

Komisi Yudisial merupakan lembaga Negara yang berwenang mengusulkan 

pengangkatan hakim agung dan mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga 

dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim. Lembaga 

Negara ini memiliki SDM yang sedikit, di dalamnya terdapat 204 karyawan internal, 
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sementara dari jumlah tersebut mayoritas memiliki latar belakang sarjana pada 

bidang Hukum, keadaan tersebut justru menunjukan dengan jelas bagaimana budaya 

organisasi yang ditimbulkan. Organisasi maupun lembaga seharusnya tidak bersikap 

sensitive mengenai hal tersebut, sehingga tidak memandang rendah kontribusi yang 

diberikan oleh berbagai kelompok pekerja disuatu lembaga. 

1.3 Batasan Masalah 

Dalam penelitian ini dilakukan pembatasan ruang lingkup agar tidak 

menyimpang dalam melakukan penelitian. Pengamatan dilakukan pada Lembaga 

Negara Komisi Yudisial ini ingin melihat bagian dari perilaku kepemimpinan yang 

benar-benar kuat dan diterapkan oleh pimpinan kepada para pegawainya sebagai 

wujud tanggung jawab untuk mencapai tujuan lembaga tersebut. Proses kerja di suatu 

lembaga yang bisa dibilang baru tentunya akan mencerminkan bagaimana kepuasan 

kerja yang dihasilkan oleh pegawainya selama mereka menjalankan tugas dengan 

baik dan benar, apakah mereka merasa cocok atau tidak. 

Budaya organisasi yang berkembang di lingkungan kerja KY setelah kurang 

lebih 10 tahun berdiri dengan populasi yang bisa dikatakan tidak banyak dan 

bagaimana budaya organisasi itu sendiri mempengaruhi suasana lingkungan kerja 

yang kondusif untuk para pegawainya sehingga pegawai mengerti menyikapi satu 

sama lainnya. Hal ini yang mendorong peneliti ingin mengetahui apakah budaya 

organisasi mempunyai pengaruh yang besar di lingkungan sekitar lembaga tersebut. 

Diketahui latar belakang sumber daya manusia KY homogen, pegawai KY 

mayoritas adalah sarjana hukum dan melihat total keseluruhan pegawai internal KY 

berjumlah 204 orang. Seharusnya dengan skala yang tidak begitu besar itu peneliti 

tidak akan mengambil terlalu banyak responden dan untuk memudahkan kedua belah 
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pihak (peneliti dan responden) yang tentunya akan dilihat pertimbangan-

pertimbangan lebih lanjut. Hal itu juga yang menjadikan alasan mengapa peneliti 

mengambil objek di Lembaga Negara Komisi Yudisial. Di fokuskan untuk melihat 

bagaimana pengaruhnya Budaya Organisasi terhadap Perilaku kepemimpinan dan 

kepuasan kerja di lingkungan pegawai Komisi Yudisial. 

1.4 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas maka dapat dilihat ada masalah penelitian 

peneliti dapat menyimpulkan serta mengidentifikasikan masalah yang akan terjadi 

atau muncul yaitu sebagai berikut: 

1. Bagaimanakah pengaruh positif antara Budaya Organisasi terhadap Perilaku 

kepemimpinan ? 

2. Bagaimanakah pengaruh positif antara Budaya Organisasi terhadap kepuasan 

kerja ? 

3. Bagaimanakah pengaruh positif antara Budaya Organisasi terhadap kepuasan 

kerja melalui Perilaku kepemimpinan ? 

1.5 Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini secara umum adalah untuk menjawab pertanyaan 

dari perumusan masalah, maka penelitian ini bertujuan untuk mengungkapkan hal 

sebagai berikut:  

1. Untuk mengetahui pengaruh positif antara Budaya Organisasi terhadap 

Perilaku kepemimpinan. 

2. Untuk mengetahui pengaruh positif antara Budaya Organisasi terhadap 

Kepuasan Kerja. 
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3. Untuk mengetahui pengaruh positif antara Budaya Organisasi terhadap 

Kepuasan Kerja melalui Perilaku kepemimpinan. 

1.6 Manfaat Penelitian 

Manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian serta penulisan ini adalah: 

1. Penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan acuan dan pertimbangan bagi 

pegawai Lembaga Negara Komisi Yudisial untuk dapat meningkatkan 

kualitas, kinerja serta produktivitas pegawai semua bagian di Lembaga ini. 

2. Penelitian ini juga diharapkan dapat digunakan sebagai referensi bagi 

penelitian serupa dimasa yang akan datang dan juga bisa menambah 

pengetahuan bagi yang berkepentingan khususnya dalam ilmu Manajemen 

Sumber Daya Manusia (SDM). 

1.7 Sistematika Penulisan 

Dibagian ini penulis akan menjelaskan apa saja yang dibahas pada setiap bab 

yang nantinya akan menjadi kerangka dari skripsi serta penelitian yang dibuat. 

BAB I. Pendahuluan: 

Dalam bab ini akan dijelaskan mengenai gambaran umum tentang penelitian 

yang dibuat, mulai dari latar belakang, rumusan masalah, pembatasan masalah, 

tujuan penelitian, manfaat penelitian sampai sistematika penulisan yang 

terangkum dengan benar serta yang berkaitan dengan pembuatan sebuah 

penelitian. 
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BAB II. Landasan Teori: 

Dalam bab ini akan dijelaskan dan juga dibahas teori tentang penelitian 

sebelumnya serta Hipothesis penelitian dan rerangkanya. Adapun definisi 

manajemen SDM dan teori yang berkaitan dengan Budaya organisasi, perilaku 

kepemimpinan dan kepuasan kerja itu sendiri. 

BAB III. Metodologi Penelitian: 

Dalam bab ini akan diuraikan bahasan tentang tempat penelitian serta metode-

metode yang akan digunakan dalam penelitian yang dilakukan oleh peneliti 

atau penulis. 

BAB IV. Analisis dan Pembahasan: 

Dalam bab ini akan membahas tentang profil serta sejarah Lembaga Negara 

Komisi Yudisial itu sendiri. Struktur organisasi yang ada pada bagian Internal 

Lembaga ini serta menganalisis juga kepuasan kerja para pegawai khususnya 

karyawan Internal Lembaga Negara Komisi Yudisial. 

BAB V. Kesimpulan dan Saran: 

Bab terakhir ini merupakan bab penutup yang berisi tentang kesimpulan dan 

juga saran pada penelitian perilaku kepemimpinan dan kepuasan kerja 

Lembaga Negara Komisi Yudisial. Berdasarkan penelitian ini, peneliti akan 

mencantumkan rangkuman final yang termasuk didalam kesimpulan diatas. 

Saran yang dituliskan oleh peneliti ditujukan untuk Komisi Yudisial dengan 

tujuan untuk memperbaiki serta mengembangkan kinerja maupun prouktivitas 

karyawan mereka. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

2.1  Tinjauan Pustaka 

2.1.1 Definisi Sumber Daya Manusia 

Dalam rangka persaingan ini Organisasi/perusahaan harus memiliki sumber 

daya yang tangguh. Sumber daya yang dibutuhkan untuk menjalankan perusahaan 

tidak dapat dilihat sebagai bagian yang berdiri sendiri, tetapi harus dilihat sebagai 

satu kesatuan yang tangguh membentuk suatu sinergi. Dalam hal ini peran sumber 

daya manusia sangat menentukan. Semula SDM merupakan terjemahan dari “human 

resources” namun ada pula ahli yang menyamakan sumber daya manusia dengan 

“manpower” (tenaga kerja). Bahkan sebagian orang menyetarakan pengertian sumber 

daya manusia dengan personal (personala, kepegawaian dan sebagainya). 

Manajemen Sumber Daya Manusia (MSDM) merupakan bidang strategis 

Organisasi. Manajemen sumber daya manusia harus dipandang sebagai perluasan 

dari pandangan tradisional untuk mengelola orang secara efektif dan untuk itu 

membutuhkan pengetahuan tentang perilaku manusia dan kemampuan mengelolanya. 

Mathis dan Jackson (2006) mengemukakan MSDM adalah “rancangan sistem-sistem 

formal dalam sebuah organisasi untuk memastikan penggunaan bakat manusia secara 

efektif dan efisien guna mencapai tujuan organisasi” tidak peduli apakah perusahaan 

tersebut merupakan sebuah perusahaan besar atau organisasi nirlaba kecil karena 

karyawan-karyawan tersebut harus dibayar dan juga menurut Hasibuan (2007) 

Manajemen sumber daya manusia adalah “ilmu dan seni mengatur hubungan dan 
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peranan tenaga kerja agar efektif dan efisien membantu terwujudnya tujuan 

perusahaan, karyawan dan masyarakat”. 

2.1.1.1 Fungsi Manajemen Sumber Daya Manusia 

Fungsi manajemen Sumber Daya Manusia menurut Hasibuan (2007) meliputi : 

1. Perencanaan 

Perencanaan SDM (human recources planing) adalah perencanaan tenaga kerja 

secara efektif serta efisien agar sesuai dengan kebutuhan perusahaan dalam 

membantu terwujudnya tujuan. Perencanaan dilakukan dengan menetapkan 

program kepegawaian. Program kepegawaian meliputi pengorganisasian, 

pengarahan, pengendalian, pengadaan, pengembangan, kompensasi, 

pengintegrasian, pemeliharaan, kedisiplinan dan pemberhentian karyawan. 

Program kepegawaian yang baik akan membantu tercapainya tujuan 

perusahaan, karyawan dan masyarakat.  

2. Pengorganisasian 

Pengorganisasian adalah kegiatan untuk mengorganisasi semua karyawan 

dengan menetapkan pembagian kerja, hubungan kerja, delegasi wewenang, 

integrasi dan koordinasi dalam bagan organisasi (organization chart). 

Organisasi hanya merupakan alat untuk mencapai tujuan. Dengan organisasi 

yang baik akan membatu terwujudnya tujuan secara efektif. 

3. Pengarahan 

Pengarahan (directing) adalah kegiatan mengarahkan semua karyawan, agar 

mau bekerja sama dan bekerja efektif dan efisien dalam membantu tercapainya 

tujuan perusahaan, karyawan dan masyarakat. Pengarahan dilakukan pimpinan 

dengan menugaskan bawahan agar mengerjakan semua tugasnya dengan baik. 
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4. Pengendalian 

Pengendalian (controlling) adalah kegiatan pengendalian semua karyawan agar 

mentaati peraturan-peratuaran perusahaan dan bekerja sesuai dengan rencana. 

Apabila terdapat penyimpangan atau kesalahan, diadakan tindakan perbaikan 

dan penyempurnaan rencana. Pengendalian karyawan meliputi kehadiran, 

kedisiplinan, perilaku, kerja sama, pelaksanaan pekerjaan dan menjaga situasi 

lingkungan pekerjaan. 

5. Pengadaan 

Pengadaan (procurement) adalah proses penarikan, seleksi, penempatan, 

orientasi, dan induksi untuk mendapatkan karyawan yang sesuai dengan 

kebutuhan perusahaan. Pengadaan yang baik akan membantu terwujudnya 

tujuan. 

6. Pengembangan 

Pengembangan (development) adalah proses peningkatan keterampilan teknis, 

teoritis, konseptual dan moral karyawan melalui pendidikan dan 

pelatihan.pendidikan dan pelatihan yang diberikan harus sesuai dengan 

kebutuhan pekerjaan masa kini maupun masa depan. 

7. Kompensasi 

Kompensasi (compensation) adalah pemberian balas jasa langsung (direct) dan 

tidak langsung (indirect), uang atau barang kepada karyawan sebagai imbalan 

jasa yang diberikan kepada perusahaan. Prinsip kompensasi adalah adil dan 

layak. Adil diartikan sesuai dengan prestasi kerjanya, layak diartikan dapat 

memenuhi kebutuhan primernya serta berpedoman pada batas upah minimum 

pemerintah dan berdasarkan internal dan eksternal konsistensi. 
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8. Pengintegrasian 

Pengintegrasian (integration) adalah kegiatan untuk mempersatukan 

kepentingan perusahaan dan kebutuhan karyawan, agar tercipta kerja sama 

yang serasi dan saling menguntungkan. Perusahaan memperoleh laba, 

karyawan dapat memenuhi kebutuhan dari hasil pekerjaannya. Pengintegrasian 

merupakan hal yang penting dan sulit dalam MSDM, karena mempersatukan 

dua kepentingan yang bertolak belakang.  

9. Pemeliharaan 

Pemeliharaan (maintenance) adalah kegiatan untuk memelihara atau 

meningkatkan kondisi fisik, mental, dan loyalitas karyawan, agar mereka 

tetap  mau bekerja sama sampai pensiun. Pemeliharaan yang baik dilakukan 

dengan program kesejahteraan yang berdasarkan kebutuhan sebagian besar 

karyawan serta berpedoman kepada internal dan eksternal konsistensi. 

10. Kedisiplinan 

Kedisiplinan merupakan fungsi MSDM yang terpenting dan kunci 

terwujudnya tujuan karena tanpa disiplin yang baik sulit terwujud tujuan yang 

maksimal. Kedisiplinan adalah keinginan dan kesadaran untuk mentaati 

peraturan-peraturan perusahaan dan norma-norma sosial. 

11.  Pemberhentian 

Pemberhentian (separation) adalah putusnya hubungan kerja seseorang dari 

suatu perusahaan. Pemberhentian ini disebabkan oleh keinginan karyawan, 

keinginan perusahaan, kontrak kerja berakhir, pensiun, dan sebab-sebab 

lainnya. Pelepasan ini diatur oleh Undang-undang No. 12 Tahun 1964. 
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2.1.2  Pengertian Budaya Organisasi 

Manusia adalah makhluk yang berbudaya, setiap aktifitasnya mencerminkan 

sistem kebudayaan yang berintegrasi dengan dirinya, baik cara berpikir, memandang 

sebuah permasalahan. Pengambilan keputusan dan lain sebagainya. Menurut Schein 

(2009), budaya organisasi adalah pola asumsi bersama yang dipelajari oleh suatu 

kelompok dalam memecahkan masalah melalui adaptasi eksternal dan integrasi 

internal, yang telah bekerja cukup baik untuk dipertimbangkan kebenarannya, oleh 

karena itu, untuk diajarkan kepada anggota baru sebagai cara yang benar untuk 

melihat, berpikir, dan merasakan kaitannya dengan masalah-masalah yang ada. 

Robbins (2003), menyatakan budaya organisasi “A system of shared meaning held by 

members that distinguishes the organization from other organization”.  

Kotler dan Armstrong (2005), budaya organisasi adalah pengalaman, cerita, 

keyakinan dan norma bersama yang menjadi ciri organisasi. Namun, bila memasuki 

perusahaan apa saja, hal pertama yang anda hadapi adalah budaya cara mereka 

berpakaian, cara mereka berinteraksi satu sama lain, dan juga cara mereka 

menyambut pelanggan. Dengan mendasarkan berbagai definisi diatas, dapat 

disimpulkan bahwa budaya organisasi merupakan satu unsur terpenting dalam 

perusahaan yang hakikatnya mengarah pada perilaku-perilaku yang dianggap tepat, 

mengikat dan memotivasi setiap individu yang ada didalamnya. Menurut Schein 

(2009), hal yang dapat kita sadari bahwa budaya itu bersifat stabil dan sulit untuk 

berubah karena budaya mencerminkan akumulasi pembelajaran dari sebuah 

kelompok (cara mereka berpikir, merasakan, dan meyakinkan dunia bahwa budaya 

dapat menciptakan kesuksesan suatu organisasi). Selanjutnya Schein (2009) 

mengungkapkan bahwa kita akan mulai menyadari bahwa tidak ada budaya yang 
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benar atau salah, tidak ada budaya yang lebih baik atau lebih buruk, kecuali dalam 

hubungannya bagaimana cara suatu organisasi bertindak dan lingkungan apa yang 

mendukung jalannya suatu operasi organisasi. Dengan demikian, setiap individu yang 

terlibat di dalamnya akan bersama-sama berusaha menciptakan kondisi kerja yang 

ideal agar tercipta suasana yang mendukung bagi upaya pencapaian tujuan yang 

diharapkan. 

2.1.2.1 Teori perubahan Budaya Organisasi 

Keberadaan suatu organisasi selalu mempunyai dimensi lingkungan internal 

dan eksternal, kedua lingkungan tersebut saling terkait erat satu dengan yang lain. 

Paradigma perubahan sosial sebagai lingkungan eksternal organisasi menuntut 

adaptasi perubahan lingkungan internal organisasi yang keberadaan suatu organisasi 

ditentukan oleh kemampuan lingkungan internalnya  untuk beradaptasi dengan 

perubahan lingkungan eksternal. Kemampuan organisasi untuk bertahan dan 

berkembang memerlukan suatu komitmen bersama dari segenap anggota organisasi. 

Komitmen bersama dibangun atas nilai-nilai bersama (share values) yang 

dikembangkan menjadi suatu dasar bagi terbentuknya budaya organisasi. Robbins 

(2003), berpendapat bahwa sosialisasi perlu dilakukan dengan tahapan sebagai 

berikut: 

1. The Prearrival stage 

Merupakan periode pembelajaran dalam proses sosialisasi yang terjadi 

sebelum pekerja baru bergabung dalam organisasi. 

  

PENGARUH BUDAYA..., Zhazha Rumaysha, Ma.-IBS, 2014



21 
 

2.  The encounter stage 

Suatu tahapan sosialisasi di mana pekerja baru melihat apa yang diinginkan 

organisasi dan menghadapi kemungkinan bahwa antara harapan dan realita 

mungkin berbeda. 

3.  The metamorphosis stage 

Suatu tahapan proses sosialisasi di mana pekerja baru berubah dan 

menyesuaikan diri pada pekerjaan, dan organisasi. 

James L. Gibson, Jhon M. Ivancevich, dan James H. Donnelly dalam Arizzal (2006) 

menyatakan bahwa sosialisasi adalah suatu proses di mana organisasi membawa 

pekerja baru ke dalam budaya organisasi. Dalam budaya terjadi transformasi nilai-

nilai asumsi, dan sikap dari pekerja tua kepada yang muda. Tahapan sosialisasi 

biasanya sesuai dengan jalannya tahapan karier seseorang dalam organisasi. 

2.1.2.2 Fungsi Budaya Organisasi 

Fungsi budaya pada umumnya sukar dibedakan dengan fungsi budaya 

kelompok atau budaya organisasi, karena budaya merupakan gejala sosial. Menurut 

Robbins (2002) fungsi budaya didalam sebuah organisasi adalah: 

1. Budaya menciptakan pembedaan yang jelas antara satu organisasi dan yang 

lain. 

2. Budaya berfungsi untuk menyampaikan rasa identitas kepada anggota-anggota 

organisasi. 

3. Budaya mempermudah timbulnya komitmen pada sesuatu yang lebih luas 

daripada kepentingan diri individual seseorang. 
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4. Budaya mendorong stabilitas system social. Budaya merupakan suatu ikatan 

social yang membantu mengikat kebersamaan organisasi dengan menyediakan 

standar-standar yang sesuai mengenai apa yang harus dikatakan dan dilakukan 

karyawan. 

5. Budaya bertugas sebagai pembentuk rasa mekanisme pengendalian yang 

memberikan panduan dan bentuk perilaku serta sikap karyawan. 

2.1.2.3 Karakteristik Budaya Organisasi 

Robbins (2003) memberikan karakteristik budaya organisasi sebagai berikut: 

a. Inovation and risk taking, (Inovasi dan keberanian mengambil risiko) 

yaitu organisasi mendorong para karyawan bersikap inovatif dan berani 

mengambil resiko. Selain itu bagaimana organisasi menghargai tindakan 

pengambilan risiko oleh karyawan dan membangkitkan ide karyawan. 

b. Attention to detail (Perhatian terhadap detil) 

Adalah organisasi mengharapkan karyawan memperlihatkan kecermatan, 

analisis dan perhatian kepada rincian. 

c. Berorientasi kepada hasil (Outcome orientation) 

yaitu manajemen memusatkan perhatian pada hasil dibandingkan perhatian 

pada teknik dan proses yang digunakan untuk meraih hasil tersebut. 

d. People orientation (Berorientasi kepada manusia) 

yaitu keputusan manajemen memperhitungkan efek hasil-hasil pada orang-

orang didalam organisasi. 

e. Team orientation (Berorientasi tim) 

yaitu kegiatan kerja diorganisasikan sekitar tim-tim tidak hanya pada individu-

individu untuk mendukung kerjasama. 
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f. Aggressiveness (Agresifitas) 

yaitu orang-orang dalam organisasi itu agresif dan kompetitif untuk 

menjalankan budaya organisasi sebaik-baiknya. 

g.  Stability (Stabilitas) 

yaitu kegiatan organisasi menekankan status quo sebagai kontras dari 

pertumbuhan. 

2.1.2.4 Dimensi Budaya Organisasi 

Jika suatu organisasi menerapkan budaya kuat maka itu akan mendorong 

terjadinya peningkatan keefektifan pada organisasi tersebut, menurut Robbins (2003), 

budaya yang kuat dicirikan oleh nilai inti dari organisasi yang dianut dengan kuat, 

diatur dengan baik, dan dirasakan bersama-sama secara luas. Rincian lebih lanjut atas 

3 (tiga) variable dimensi budaya organisasi dijelaskan pada uraian berikut : 

A. Dimensi Adaptasi Eksternal (External Adaptation Tasks) 

Sesuai teori Edgar H. Schein (1985), maka untuk mengetahui variable Dimensi 

Adaptasi Eksternal, indikator-indikator yang akan diteliti lebih lanjut meliputi: 

misi, tujuan, sarana dasar, pengkuran keberhasilan dan strategi cadangan. Pada 

organisasi bussines/ private yang berorientasi pada profit, misi merupakan 

upaya adaptasi terhadap kepentingan-kepentingan investor dan stakeholder, 

penyedia barang-barang yang dibutuhkan untuk produksinya, manager dan 

karyawan, masyarakat dan pemerintah dan konsumen. Sedangkan dalam 

organisasi publik misi yang diemban merupakan hasil dari logika yang 

menyeimbangkan kebutuhan berbagai pihak yang terkait dengan keberadaaan 

kementerian/ lembaga tersebut. 
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B. Dimensi Integrasi Internal (Internal Intergration Tasks) 

Dalam Dimensi Integrasi Internal, indikator-indikator yang akan diteliti, yaitu: 

bahasa yang sama, batasan dalam kelompok, penempatan status/ kekuasaan, 

hubungan dalam kelompok, penghargaan dan bagaimana mengatur yang sulit 

diatur. 

C. Dimensi Asumsi-Asumsi Dasar (Basic Underlying Assumtions) 

Indikator-indikator yang akan diteliti untuk mengetahui variable dimensi 

asumsi-asumsi dasar, yaitu: hubungan dengan lingkungan, hakekat kegiatan 

manusia, hakekat kenyataan dan kebenaran, hakekat waktu, hakekat kebenaran 

manusia, hakekat hubungan antar manusia, homogenitas versus heterogenitas. 

Dibawah ini akan dijelaskan mengenai karateristik yang merupakan nilai inti 

dari organisasi yang dapat membantu terciptanya budaya yang kuat. Dimana 

karateristik tersebutlah yang membedakan suatu organisasi dengan organisasi 

lainnya. menurut Robbins (2003) untuk menilai kualitas budaya suatu organisasi 

dapat dilihat dari sepuluh faktor utama, yaitu sebagai berikut: 

1. Inisiatif individu, yaitu tingkat tanggung jawab, kebebasan dan independensi 

yang dipunyai individu. 

2. Toleransi terhadap tindakan beresiko, yaitu sejauh mana para pegawai 

dianjurkan untuk bertindak agresif, inovatif dan berani mengambil resiko. 

3. Arah, yaitu sejauh mana organisasi tersebut menciptakan dengan jelas sasaran 

dan harapan mengenai organisasi. 

4. Integrasi, yaitu tingkat sejauh mana unit-unit dalam organisasi didorong untuk 

bekerja dengan cara yang terkoordinasi. 
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5.  Dukungan manajemen, yaitu tingkat sejauh mana para manajer memberi 

komunikasi yang jelas, bantuan serta dukungan terhadap bawahan mereka. 

6. Kontrol, yaitu jumlah peraturan dan pengawasan langsung yang digunakan 

untuk mengawasi dan mengendalikan perilaku pegawai. 

7.  Indentitas, yaitu tingkat sejauh mana para anggota teridentifikasi dirinya 

secara keseluruhan dengan organisasinya daripada dengan kelompok kerja 

tertentu atau dengan bidang keahlian professional. 

8. Sistem imbalan, yaitu tingkat sejauh mana alokasi imbalan (kenaikan gaji, 

promosi) didasarkan atas criteria prestasi pegawai sebagai kebalikan dari 

senioritas, pilih kasih, dan sebagainya. 

9. Toleransi terhadap konflik, yaitu tingkat sejauh mana para pegawai diberikan 

kebebasan untuk mengemukakan masalah yang ada dan 

memberikan kritik secara terbuka. 

10. Pola-pola komunikasi, yaitu tingkat sejauh mana komunikasi organisasi 

dibatasi oleh hierarki kewenangan yang formal. 

Menjelaskan salah satu faktor dari dimensi diatas yaitu integrasi, Menurut 

Schein (2009), budaya organisasi adalah pola asumsi bersama yang dipelajari oleh 

suatu kelompok dalam memecahkan masalah melalui adaptasi eksternal dan integrasi 

internal. Integrasi internal meliputi visi, misi, teknologi, dan struktur organisasi. 

Dimana dalam hal ini para karyawan mengembangkan identitas kolektif dan tahu 

bagaimana bekerja sama secara efektif.  

Inilah budaya yangmenuntun hubungan kerja sehari-hari dan menentukan 

bagaimana karyawan didorong untuk bekerja dengan cara yang terstruktur dalam hal 

penyampaian informasi dari bawahan ke atasan, maupun dari atasan ke bawahan.  
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2.1.3 Pengertian Perilaku Kepemimpinan 

Dalam suatu Organisasi, factor kepemimpinan memegang peranan yang 

penting karena pemimpin itulah yang akan menggerakan dan mengarahkan organisasi 

dalam mencapai tujuan dan sekaligus merupakan tugas yang tidak mudah. Bisa 

dibilang tidak mudah karena harus memahami setiap perilaku bawahan yang 

berbeda-beda. Bawahan dipengaruhi sedemikian rupa sehingga bisa memberikan 

pengabdian dan partisipasinya kepada organisasi secara efektif dan efisien. Dengan 

kata lain, bahwa sukses tidaknya usaha pencapaian tujuan organisasi ditentukan 

kualitas kepemimpinan. 

Ada bermacam-macam pengertian mengenai kepemimpinan yang diberikan 

para ahli. Namun pada intinya, kepemimpinan adalah suatu proses kegiatan 

seseorang untuk menggerakan orang lain dengan memimpin, membimbing, 

mempengaruhi orang lain untuk melakukan sesuatu agar dapat mencapai hasil yang 

diharapkan. Mengingat bahwa apa yang digerakan oleh seorang pemimpin bukanlah 

benda mati melainkan manusia yang mempunyai perasaan dan akal, serta beraneka 

ragam jenis dan sifatnya, maka masalah kepemimpinan tidak dapat dipandang 

mudah. Kemauan seorang pemimpin merupakan suatu sarana untuk mencapai tujuan, 

hal ini berarti bawahan dalam memenuhi kebutuhannya tergantung pada keterampilan 

dan kemampuan pemimpin. 

Tidak mudah memberikan definisi kepemimpinan yang sifatnya universal dan 

diterima semua pihak yang terlibat dalam kehidupan organisasional termasuk 

organisasi bisnis. Siagian (2010) mengatakan “kepemimpinan adalah keemampuan 

seseorang untuk mempengaruhi orang lain” dalam hal ini para bawahannya 
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sedemikian rupa sehingga orang lain itu mau melakukan kehendak pimpinan 

meskipun secara pribadi hal itu mungkin tidak disenanginya.  

2.1.3.1 Fungsi dan Peran Pemimpin dalam Organisasi 

Fungsi pemimpin dalam organisasi kerap kali memiliki spesifikasi berbeda 

dengan bidang kerja atau organisasi lain. Perbedaan ini disebabkan oleh beberapa 

macam hal, antara lain: macam organisasi, disituasi social dalam organisasi dan 

jumlah anggota kelompok. 

Pemimpin yang berhasil adalah pemimpin yang mampu mengelola atau 

mengatur organisasi secara efektif dan mampu melaksanakan kepemimpinan secara 

efektif pula. Untuk itu pemimpin harus betul-betul dapat menjaankan fungsinya 

sebagai seorang pemimpin. 

Fungsi pemimpin dalam organisasi menurut Terry dalam Sutrisno (2013) dapat 

dikelompokan menjadi empat, yaitu: 

1. Perencanaan 

2. Pengorganisasian 

3. Penggerakan  

4. Pengendalian  

Dalam menjalankan fungsinya pemimpin mempunyai tugas-tugas tertentu, 

yaitu mengusahakan agar kelompoknya dapat mencapai tujuan dengan baik, dalam 

kerja sama yang produktif dan dalam keadaan bagaimanapun yang dihadapi 

kelompok. Tugas utama pemimpin adalah : 

1. Memberi struktur yang jelas terhadap situasi-situasi rumit yang dihadapi 

kelompok. 
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2. Mengawasi dan menyalurkan tingkah laku kelompok. 

3. Merasakan dan menerangkan kebutuhan kelompok pada dunia luar baik 

mengenai sikap-sikap, harapan, tujuan dan kekhawatiran kelompok. 

Gerungan dalam Sutrisno (2013) 

Pemimpin dalam suatu organisasi memiliki peranan yang sangat penting, tidak 

hanya secara internal bagi organisasi yang bersangkutan akan tetapi juga dalam 

menghadapi berbagai pihak diluar organisasi yang semuanya dimaksudkan untuk 

meningkatkan kemampuan organisasi mencapai tujuannya.  

Peran tersebut dapat dikategorikan dalam tiga bentuk, yaitu yang bersifat 

interpersonal, informasional dan dalam kancah pengambilan keputusan. 

2.1.3.2 Pendekatan Teori Kepemimpinan 

Teori path-goal atau House’s path goal theory dikembangkan oleh Robert J. 

House dalam Luthans (2005) Teori path-goal menganut pandangan kepemimpinan 

sebagai pelayan. Kepemimpinan tidak dipandang sebagai sebuah posisi kekuasaan. 

Sebaliknya, pemimpin bertindak sebagai pelatih dan fasilitator kepada bawahan 

mereka. Menurut teori path-goal, efektivitas seorang pemimpin tergantung pada faktor 

kontingensi (ketidakpastian) lingkungan dan perilaku kepemimpinan tertentu. Perilaku 

kepemimpinan menurut Luthans (2005)  

1. Kepemimpinan Direktif  

Yaitu perilaku kepemimpinan yang mempunyai hubungan yang positif dengan 

kepuasan dan harapan bawahan. Atasan sering memberikan perintah atau lugas 

khusus (otokrasi). Tipe ini merupakan praktek kepemimpinan otoriter, anggota 

atau bawahan tidak pernah berkesempatan untuk berpartisipasi dalam 

mengemukakan pendapat, apalagi dalam pengambilan keputusan gaya seperti 
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ini didasarkan pada penggunaan kekuatan, kekuasaan dan wewenang 

memberikan petunjuk spesifik untuk kinerja bawahannya.  

2. Kepemimpinan Suportif  

Yaitu perilaku kepemimpinan yang selalu bersedia menjelaskan segala 

permasalahan pada bawahan, mudah didekati dan memuaskan hati para 

karyawan. Pemimpin tipe ini biasanya menunjukan sikap yang ramah dan 

menunjukan kepedulian pada bawahaannya, mempertimbangkan kebutuhan 

dari para bawahan, menunjukkan perhatian mereka untuk menciptakan 

kesejahteraan dan ramah lingkungan kerja. Hal ini termasuk meningkatkan 

motivasi dari diri dan membuat pekerjaan lebih menarik.  

3. Kepemimpinan Partisipatif  

Yaitu perilaku kepemimpinan yang meminta dan menggunakan saran-saran 

bawahan dalam rangka mengambil keputusan. Perilaku pemimpin yang 

partisipatif mengharapkan adanya saran-saran dari bawahan dalam proses 

pengambilan keputusan. Dengan demikian, bawahannya merasa lebih dihargai 

oleh atasannya karena mereka dianggap mampu berperan dalam pengambilan 

keputusan. Dengan gaya kepemimpinan seperti ini, hubungan antara pemimpin 

dengan bawahan akan terjaga dengan baik. 

 2.1.3.3 Tugas-tugas Kepemimpinan 

Tugas-tugas kepemimpinan cukup banyak menurut Sutrisno (2009) namun 

dalam hal ini akan diuraikan beberapa tugas-tugas penting saja antara lain : 
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1. Sebagai Konselor 

Konselor merupakan tugas seorang pemimpin dalam suatu unit kerja dengan 

membantu atau menolong SDM untuk mengatasi masalah yang dihadapinya 

dalam melakukan tugas yang dibebankan kepadanya. 

2. Sebagai Instruktur 

Seorang pemimpin pada peringkat manapun ia berada sebenarnya pada 

jabatannya itu melekat tugas sebagai instruktur atau sebagai pengajar yang 

baik terhadap SDM yang ada dibawahnya, karna instruktur yang baik akan 

mempunyai peran sebagai guru yang bijaksana. 

3. Memimpin Rapat 

Seorang pemimpin pada tingkat manapun pada suatu waktu perlu 

mengadakan rapat dan memimpinya. Suatu rencana yang akan disusun 

biasanya didahului oleh rapat, agar pelaksanaan rencana itu lebih mudah 

dilaksanakan. 

4. Mengambil Keputusan  

Diantara seluruh tugas MSDM mungkin yang terberat adalah tugas 

mengambil keputusan. Pengambilan keputusan ini merupakan satu-satunya 

hal yang membedakan seorang pemimpin. Oleh sebab itu keberhasilan 

seorang pemimpin sangat ditentukan oleh keterampilan mengambil keputusan 

disaat yang kritis. Dikatakan berat karena pengambilan keputusan akan 

mempunyai dampak luas terhadap mekanisme organisasi yang dipimpinnya. 

5. Mendelegasikan Wewenang 

Pendelegasian disebut juga pelimpahan, seorang pemimpin tidak mungkin 

dapat mengerjakan sendiri seluruh pekerjaannya. Karena keterbatasan waktu 
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dan keterbatasan kemampuannya, oleh karena itu pemimpin yang bijaksana 

haruslah mendelegasikan sebagian tugas dan wewenang kepada bawahannya. 

2.1.4 Pengertian Kepuasan Kerja 

Kepuasan kerja menjadi masalah yang cukup menarik dan penting, karena 

terbukti besar manfaatnya baik bagi kepentingan individu, industry dan masyarakat. 

Bagi individu penelitan tentang sebab-sebab dan sumber-sumber kepuasan kerja 

memungkinkan timbulnya usaha-usaha peningkatan kebahagiaan hidup mereka. Bagi 

industry penelitian mengenai kepuasan kerja dilakukan dalam rangka usaha 

peningkatan produksi dan pengurangan biaya melalui perbaikan sikap dan tingkah 

laku karyawannya. Selanjutnya masyarakat tentu akan menikmati hasil kapasitas 

maksimum dari industry serat naiknya nilai manusia di dalam konteks pekerjaan.  

Ketika seorang individu bekerja pada suatu organisasi, instansi ataupun 

perusahaan maka hasil kerja yang ia selesaikan akan mempengaruhi terhadap tingkat 

produktivitas organisasi. oleh karena itu, pandangan dan juga perasaan individu 

terhadap pekerjaannya harus tetap terjaga pada sisi positif dari pekerjannya dengan 

kata lain individu tersebut harus memiliki dan menjaga kepuasan kerjanya agar 

produktivitasnya dapat terus ditingkatkan.  

Adapun pengertian kepuasan kerja menurut para ahli sebagi berikut, menurut 

pendapat Robbins (2003) istilah kepuasan kerja merujuk kepada sikap umum seorang 

individu terhadap pekerjaan yang dilakukannya. Seseorang dengan tingkat kepuasan 

kerja tinggi menunjukan sikap yang positif terhadap kerja itu seseorang yang 

tidak puas dengan pekerjaannya menunjukan sikap yang negatif terhadap pekerjaan 

itu. karena pada umumnya apabila orang berbicara mengenai sikap karyawan, lebih 

sering mereka memaksudkan kepuasan kerja.  
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Sedangkan menurut Hasibuan (2007) kepuasan kerja adalah sikap emosional 

yang menyenangkan dan mencintai pekerjaannya. Sikap ini dicerminkan oleh moral 

kerja, kedisiplinan, dan prestasi kerja. Kepuasan kerja dinikmati dalam pekerjaan, luar 

pekerjaan, dan kombinasi antara keduanya.  

Rivai (2004) berpendapat bahwa kepuasan merupakan evaluasi yang 

menggambarkan seseorang atas perasaan sikapnya senang atau tidak puas dalam 

bekerja. Secara garis besar kepuasan kerja berkaitan dengan keadaan emosional yang 

menyenangkan atau tidak menyenangkan bagi para karyawan memandang pekerjaan 

mereka. Kepuasan kerja mencerminkan perasaan seseorang terhadap pekerjaannya. Ini 

tampak dalam sikap positif karyawan terhadap pekerjaan dan segala sesuatu yang 

dihadapi di lingkungsn kerjanya. 

Sehingga dapat disimpulkan bahwa kepuasan kerja adalah perasaan atau sikap 

seseorang terhadap pekerjaan yang dilakukannya yang dapat dipengaruhi oleh 

berbagai macam faktor, baik itu faktor internal maupun faktor eksternal.  

2.1.4.1 Teori-teori Kepuasan Kerja 

Teori tentang kepuasan kerja menurut Rivai (2004) adalah : 

A. Teori Ketidaksesuaian (Discrepancy theory) Locke (1976). 

Teori ini mengukur kepuasan kerja seseorang dengan menghitung selisih 

antara sesuatu yang seharusnya dengan kenyataan yang dirasakan. Sehingga 

apabila kepuasannya diperoleh melebihi apa yang diinginkan, maka orang 

akan menjadi lebih puas lagi, sehingga terdapat ketidakcocokan, tetapi 

merupakan ketidakcocokan yang positif. Kepuasan kerja seseorang 

tergantung pada selisih antara sesuatu yang dianggap akan didapatkan dengan 

apa yang dicapai. 
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B. Teori Keadilan (Equity theory) Adams (1995). 

Teori ini mengungkapkan bahwa orang yang akan merasa puas atau 

tidak puas, tergantung pada ada atau tidaknya ada atau tidaknya keadilan 

dalam suatu situasi, khususnya situasi kerja. Menurut teori ini komponen 

utama dalam teori keadilan adalah input, hasil keadilan dan ketidakadilan. 

Input adalah factor bernilai bagi karyawan yang dianggap mendukung 

pekerjaannya seperti pendidikan, pangalaman, kecakapan, jumlah tugas dan 

peralatan atau perlengkapan yang digunakan untuk melakukan pekerjaannya. 

Hasilnya adalah sesuatu yang diangap bernilai oleh seorang karyawan yang 

diperoleh dari pekerjaannya seperti upah/gaji, keuntungan sampingan, simbol, 

status, penghargaan dan kesempatan untuk berhasil atau aktualisasi diri. 

Sedangkan orang selalu membandingkan dapat berupa serseorang di 

perusahaan yang sama, atau ditempat lain atau bisa pula dengan dirinya 

dimasa lalu. Menurut teori ini, setiap karyawan akan membandingkan rasio 

input hasil orang lain. Bila perbandingan itu dianggap cukup adil, maka 

karyawan akan merasa puas. Bila perbandingan itu tidak seimbang tetapi 

menguntungkan bisa menimbulkan kepuasan tetapi bisa pula tidak. Tetapi 

bila perbandingan itu tidak seimbang akan timbul ketidakpuasan. 

C. Teori dua faktor (Two factor theory).  

Menurut teori ini kepuasan kerja dan ketidakpuasan kerja itu merupakan hal 

yang berbeda. Kepuasan dan ketidakpuasan terhadap pekerjaan itu bukan 

suatu variable yang terus menerus. Teori ini merumuskan karakteristik 

pekerjaan menjadi dua kelompok yaitu satisfies atau motivator dan disatisfies. 

Satisfies adalah faktor-faktor atau situasi yang dibutuhkan sebagai sumber 
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kepuasan kerja yang terdiri dari : pekerjaan yang menarik, penuh tantangan, 

ada kesempatan untuk berprestasi, kesempatan memperoleh pengahargaan 

dan promosi. Terpenuhinya faktor-faktor tersebut akan menimbulkan 

kepuasan, namun tidak terpenuhinya faktor ini tidak selalu mengakibatkan 

ketidakpuasan. Disatisfies adalah faktor-faktor yang menjadi sumber 

ketidakpuasan, yang terdiri dari gaji/upah, pengawasan, hubungan antar 

personal, kondisi kerja dan status. Faktor ini diperlukan untuk memenuhi 

dorongan biologis serta kebutuhan dasar karyawan. Jika tidak terpenuhi faktor 

ini, karyawan tidak akan puas. Namun, jika besarnya faktor ini memadai 

untuk memenuhi kebutuhan tersebut, karyawan tidak akan kecewa meskipus 

belum terpuaskan. 

D. Teori Motivator-Hygiene (M-H) Herzberg (2011). 

Salah satu teori yang menjelaskan mengenai kepuasan kerja adalah 

teorimotivator-hygiene (M-H) yang dikembangkan oleh Frederick Herzberg. 

Teori H-M sebenarnya berujung pada kepuasan kerja. Namun penelitian 

menunjukan hubungan yang positif antara kepuasan kerja dan turnover SDM 

serta antara kepuasan kerja dan komitmen SDM. Pada intinya, teori H-M 

justru kurang sependapat dengan pemberian balas jasa yang tinggi, seperti 

strategi golden handcuff, karena balas jasa yang tinggi hanya mampu 

menghilangkan ketidakpuasan kerja dan tidak mampu mendatangkan kepuasan 

kerja (balas jasa hanyalah faktor hygiene, bukan motivator). Untuk mendatangkan 

kepuasan kerja, Hezberg menyarankan agar perusahaan melakukan job 

enrichment, yaitu suatu upaya menciptakan pekerjaan dengan tantangan, 

tanggung jawab, dan otonomi yang lebih besar. Dalam dunia kerja kepuasan 
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itu salah satunya bisa mengacu kepada kompensasi yang diberikan oleh 

pengusaha, termasuk gaji atau imbalan dan fasilitas kerja lainnya seperti, 

rumah dinas dan kendaraan kerja. Konteks “puas” dapat ditinjau dari dua sisi, 

yaitu individu akan merasa puas apabila dia mengalami hal-hal:  

a) Apabila hasil atau imbalan yang didapat individu tersebut labih dari yang 

diharapkan. Masing-masing individu memiliki target pribadi, apabila 

mereka termotivasi untuk mendapatkan target tersebut, mereka akan 

bekerja keras. Pencapaian hasil dari kerja keras tersebut akan membuat 

individu merasa puas.  

b) Apabila hasil yang dicapai lebih besar daripada standar yang ditetapkan. 

Apabila individu memperoleh hasil yang lebih besar dari standar yang 

ditetapkan oleh perusahaan, maka individu tersebut memiliki produktivitas 

yang tinggi dan layak mendapatkan penghargaan dari perusahaan.  

c) Apabila yang didapat oleh karyawan sesuai dengan persyaratan yang 

diminta dan ditambah dengan ekstra yang menyenangkan konsisten untuk 

setiap saat serta dapat ditingkatkan setiap waktu. 

Sementara itu, sesuai dengan teori keinginan relatif atau Relative Deprivatioan 

Theory dalam Rivai (2004), ada enam keputusan penting menyangkut kepuasan 

dengan pembayaran, menurut teori ini adalah : 

1. Perbedaan antara apa yang diharapkan dengan kenyataan. 

2. Perbedaan antara pengeluaran dengan penerimaan. 

3. Ekspektasi untuk menerima pembayaran lebih. 

4. Ekspektasi yang rendah terhadap masa depan. 

5. Perasaan untuk memperoleh lebih dari yang diinginkan. 
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6. Perasaan secara personal tidak bertanggung jawab terhadap hasil yang buruk. 

2.1.4.2 Faktor-faktor yang mempengaruhi kepuasan kerja 

Faktor-faktor yang mempengaruhi kepuasan kerja pada dasarnya dapat 

menjadi dua bagian yaitu faktor intrinsik atau faktor yang berasal dari dalam diri 

karyawan itu sendiri seperti harapan dan kebutuhan individu tersebut dan yang kedua 

adalah faktor ektrinsik, faktor ekstrinsik yaitu faktor yang berasal dari luar diri 

karyawan antara lain kebijakan perusahaan, kondisi fisik lingkungan kerja, interaksi 

dengan karyawan lain, sistem penggajian, dan sebagainya. Secara teoritis faktor-

faktor yang dapat mempengaruhi kepuasan kerja sangat banyak jumlahnya, seperti 

gaya kepemimpinan, perilaku, locus of control pemenuhian harapan penggajian, dan 

efektivitas kerja.  

Faktor-faktor yang biasanya digunakan untuk mengukur kepuasan kerja 

seorang menurut Job Descriptive Index (JDI) ialah : 

1. Bekerja pada tempat yang tepat. 

2. pembayaran yang sesuai. 

3. organisasi dan manajemen. 

4. supervisi pada pekerjaan yang tepat. 

5. orang yang berada dala pekerjaan yang tepat. 

Menurut Hasibuan (2007) kepuasan kerja karyawan dipengaruhi oleh faktor-faktor : 

1. Balas jasa yang layak dan adil. 

2. Penempatan yang tepat sesuai dengan keahlian. 

3. Berat-ringannya pekerjaan. 

4. Suasana dan lingkungan pekerjaan. 
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5. Peralatan yang menunjang pelaksanaan pekerjaan. 

6. Sikap pemimpin dalam kepemimpinannya. 

7. Sifat pekerjaan monoton atau tidak  

Menurut Robbins (2003) ada empat faktor yang kondusif bagi tingkat 

kepuasan kerja karyawan yang tinggi, yaitu : 

a. Pekerjaan yang secara mental menantang.  

Orang lebih menyukai pekerjaan-pekerjaan yang memberi mereka peluang 

untuk menggunakan keterampilan dan kemampuan mereka dan menawarkan 

satu varietas tugas, kebebasan dan umpan balik tentang seberapa baiknya 

mereka melakukan itu. Karakteristik-karakteristik ini membuat pekerjaan 

menjadi menantang secara mental. 

b. Imbalan yang wajar. 

Karyawan menginginkan sistem panggajian yang mereka anggap tidak ambigu 

dan sejalan dengan harapan mereka. Bila pembayaran itu kelihatan adil 

berdasarkan pada permintaan pekerjaan, tingkat keterampilan individu,dan 

standar pembayaran masyarakat, kepuasan mungkin dihasilkan. 

c. Kondisi lingkungan kerja yang mendukung.  

Karyawan merasa prihatin dengan kondisi lingkungan kerja mereka jika 

menyangkut masalah kenyamanan pribadi maupun masalah kemudahan 

untuk dapat bekerja dengan baik. Banyak studi yang menunjukan bahwa para 

karyawan lebih menyukaii lingkungan fisik yang tidak berbahaya atau yang 

nyaman. Selain itu kebanyakan karyawan lebih suka bekerja tidak jauh dari 

rumah, dalam fasilitas yang bersih dan relatif modern dengan alat dan 

perlengkapan yang memadai. 

PENGARUH BUDAYA..., Zhazha Rumaysha, Ma.-IBS, 2014



38 
 

d. Rekan kerja yang suportif.  

Dari bekerja orang mendapatkan lebih dari sekedar uang atau prestasi-prestasi 

yang berwujud, bagi sebagain karyawan kerja juga dapat mengisi kebutuhan 

akan interaksi social. Oleh karena itu, tidak heran jika seorang karyawan 

memiliki rekan kerja yang suportif dan bersahabat dapat meningkatkan 

kepuasan kerja mereka. 

Perilaku dari pemimpin seseorang juga merupakan penentu utama kepuasan. 

Studi-studi umumnya menemukan bahwa kepuasan kerja ditingkatkan bila penyelia 

langsung memahami dan secara bersahabat, memberikan pujian atas kinerja yang 

baik, mendengarkan pendapat karyawan, dan menunjukan minat pribadi terhadap 

mereka. 

Kepuasan kerja dapat dirumuskan sebagai respons umum pekerja berupa 

perilaku yang ditampilkan oleh karyawa sebagai hasil persepsi mengenai hal-hal 

yang berkaitan dengan pekerjaannya. Seorang pekerja yang masuk dan bergabung 

dalam suatu organisasi/institusi/perusahaan mempunyai seperangkat keinginan, 

kebutuhan, hasrat dan pengalaman masa lalu yang menyatu dan membentuk suatu 

harapan yang diharapkan dapat dipenuhi di tempatnya bekerja. Kepuasan kerja akan 

didapat apabila ada kesesuaian antara harapan pekerja dengan kenyataan yang 

ditemui dan di dapatkannnya dari tempatnya bekerja. 

Dari pendapat diatas dapat Robbins (2003) menyimpulkan bahwa factor-faktor 

yang mempengaruhi kepuasan kerja, yaitu: 

1. Factor psikologis, merupakan factor yang berhubungan dengan kejiwaan 

karyawan, yang meliputi minat,ketentraman dalam kerja, sikap terhadap kerja, 

bakat dan keterampilan. 
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2. Factor social, merupakan factor yang berhubungan dengan interaksi social 

antar karyawan maupun karyawan dengan atasan. 

3. Factor fisik, merupakan factor yang berhubungan dengan kondisi fisik 

karyawan, meliputi jenis pekerjaan, pengaturan waktu dan waktu istirahat, 

perlengkapan kerja, keadaan ruangan, suhu, penerangan, pertukaran udara, 

kondisi kesehatan karyawan, umur dan sebagainya. 

4. Factor finansial, merupakan factor yang berhubungan degan jaminan serta 

kesejahteraan karyawan yang meliputi system dan besarnya gaji, jaminan 

social, macam-macam tunjangan, fasilitas yang diberikan, promosi dan 

sebagainya. 

2.1.4.3 Pengukuran Kepuasan Kerja 

Tolak ukur tingkat kepuasan yang mutlak tidak ada karena setiap individu 

karyawan berbeda standar kepuasannya indicator untuk mengukurnya pun dapat 

berbeda-beda tergantung pada perusahaan / organisasi yang menetapkannya. 

Ada beberapa alasan mengapa perusahaan harus benar-benar memperhatikan 

kepuasan kerja Rivai (2004), yang dapat dikategorikan sesuai dengan focus karyawan 

atau perusahaan, yaitu : 

1. Manusia berhak diberlakukan dengan adil dan hormat, pandangan ini menurut 

perspektif kemanusiaan. Kepuasan kerja merupakan perluasan refleksi 

perlakuan yang baik. Penting juga memperhatikan indikator emosional atau 

kesehatan psikologis. 

2. Perspektif kemanfaatan, bahwa kepuasan kerja dapat menciptakan perilaku 

yang mempengaruhi fungsi-fungsi perusahaan. Perbedaan kepuasan kerja 

antara unit-unit organisasi dapat mendiagnosis potensi persoalan.  
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Selain hal diatas faktor-faktor berikut ini yang mempengaruhi kepuasan 

karyawan dalam bekerja, yaitu dapat kita lihat dalam gambar dibawah ini. 

 

 

Gambar 2. 1 Reward Performance Model of Motivation 

Sumber : Rivai (2004) 

Dari gambar tersebut, probabilitas keberhasilan pelaksanaan dipandang oleh 

seseorang dalam berbagai cara. Sebagai seorang yang akan melakukan kegiatan, para 

karyawan tersebut akan menilai kemampuannya, baik pengetahuan maupun 

keterampilan, untuk memperkenalkan apakah ia akan mampu menyelesaikan 

pekerjaan tersebut dengan baik atau tidak, sehingga bisa memperoleh imbalan yang 

diinginkan. 

Bagaimana dukungan dari atasannya agar dia berhasil dan sejumlah mana 

kerjasama dengan rekan-rekannya akan membantu keberhasilannya. Atau, sejauh 

mana ia bisa memperoleh perlengkapan yang di perlukan dan berapa lama waktu 

yang tersedia untuk manjalankan pekerjaan tersebut, apabila nilai manfaat yang 

diperoleh dan probabilitas keberhasilan pekerjaan tampak positif. Karyawan tersebut 

umumnya memutuskan untuk melakukan kegiatan demi mencapai imbalan yang 

diinginkan seperti terlihat dalam gambar dibawah ini. 
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Individu menilai : Apakah untuk bersikap 

 

Diri sendiri 

(keterampilan & pengetahuan) 

 

Atasannya  

(untuk menentukan dukungan yang akan diperoleh) 

 

Rekan sekerja dan kerjasama yang diperoleh 

 

Fasilitas  

(material dan sumber dipergunakan) 

 

Waktu yang tersedia 

 

Factor lainnya 

Gambar 2. 2 Penilaian individu dalam bersikap 

Sumber : Rivai (2004) 
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Menurut Robbins (2003) ada dua pendekatan yang dapat digunakan untuk 

mengukur kepuasan kerja karyawan, yaitu : 

1. Angka-nilai global tunggal (single global rating) 

Metode angka-nilai global tunggal (single global rating) tidak lebih dari 

meminta individu-individu untuk menjawab satu pertanyaan, seperti misalnya 

“Bila semua hal dipertimbangkan, seberapa puaskah anda dengan pekerjaan 

anda?”. Kemudian responden menjawab dengan melingkari suatu bilangan 

antara 1-5 yang berpadanan dengan jawaban dari “Sangat Dipuaskan” sampai 

“Sangat Tidak Dipuaskan”. 

2. Skor Penjumlahan (summation score) 

Metode ini mengenali unsur-unsur utama dalam suatu pekerjaan dan 

menanyakan perasaan karyawan mengenai tiap unsur. Faktor-faktor yang 

lazim akan dicakup adalah sifat dasar pekerjaan, penyeliaan, upah sekarang, 

kesempatan promosi dan hubungan dengan rekan sekerja. Faktor-faktor ini 

dinilai pada suatuskala baku dan kemudian di jumlahkan untuk menciptakan 

skor kepuasan kerja keseluruhan. 

2.1.4.4 Bagaimana Karyawan dapat mengungkapkan Ketidakpuasan 

Ketidakpuasan karyawan dapat diungkapkan dengan sejumlah cara misalnya, 

daripada berhenti, karyawan dapat mengeluh, tidak patuh, mencuri milik organisasi, 

atau mengelakan sebagian dari tanggung jawab kerja mereka. Berikut ini adalah 

contoh respon yang biasa di ungkapkan karyawan jika mereka merasa tidak puas 

menurut Robbins (2003) : 

1. Exit, perilaku yang mengarah untuk meninggalkan organisasi, mencakup 

pencarian suatu posisi baru maupun meminta berhenti. 
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2.  Suara (Voice), dengan aktif dan konstruktif mencoba memperbaiki 

kondisi.Mencakup saran perbaikan, membahas problem-problem dengan 

atasan, dan beberapa bentuk kegiatan serikat buruh. 

3. Kesetiaan (Loyality), pasif tetapi optimistis menunggu membaiknya kondisi. 

Mencakup berbicara membela organisasi menghadapi kritik luar dan 

mempercayai organisasi dan manajemennya untuk “melakukan hal yang 

tepat” 

4. Pengabaian (Neglect), secara pasif membiarkan kondisi memburuk, 

termasuk kemangkiran atau datang terlambat secara kronis, upaya yang 

dikurangi dan tingkat kekeliruan yang meningkat. 

2.2 Penelitian Terdahulu 

Dibawah ini ada beberapa penelitian terdahulu yang berhubungan 

dengan analisa penelitian ini. 

Tabel 2. 1 Penelitian terdahulu 

No 
 

Judul 

 

Peneliti 

Variabel/ 

Metode penelitian 

 

Hasil Penelitian 

1. 

Relationship 
between 

Organizational 
culture, 

Leadership 
Behavior and Job 

Satisfaction 

- Yafang Tsai 
(2011) 

-Organizational 
culture 

-Leadership 
Behavior 

-Job Satisfaction 
 
SPSS 
Analisa korelasi 

Budaya organisasi 
berhubungan positif 
signifikan dengan gaya 
kepemimpinan dan 
kepuasan kerja dan 
gaya kepemimpinan 
berhubungan positif 
signifikan dengan 
kepuasan kerja 

2. 

Leadership 
Behaviour, 

Organisational 
commitment, job 
satisfaction and 
serice quality in 

 
- Opolot 

Juius 
Samuel 
(2008) 

- Perilaku 
kepemimpinan 

- Komitmen 
organisasi 

- Kepuasan kerja 
- Kualitas 

Penelitian ini yang 
menyatakan bahwa 
gaya kepemimpinan 
berpengaruh positif 
terhadap budaya 
organisasi dan 
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Tabel 2. 1 Penelitian terdahulu 

commercial Banks 
in Uganda 

pelayanan 
 

Path analysis with 
SPSS 
 

komitmen organisasi 
serta kinerja 
karyawan dapat 
diterima. 

3. 

 
Pengaruh perilaku 

kepemimpinan 
direktif, suportif 
dan partisipatif 
terhadap kinerja 

karyawan 
(Studi Pada PT. 

Astra 
Internasional Tbk. 
Daihatsu Malang) 

 
- Christian 
Bayu Putra  
-Hamidah 
Nayati Utami  
-Mochammad 
Soe’oed 
Hakam  

- Perilaku 
kepemimpinan 
-Kinerja 
karyawan 
 
Analisi regresi 
berganda 

 
 Perilaku 
kepemimpinan 
memiliki pengaruh 
yang signifikan secara 
simultan terhadap 
kinerja karyawan, 
sehingga secara 
keseluruhan gaya 
kepemimpinan 
memberikan kontribusi 
yang sangat berarti 
dalam meningkatkan 
kinerja karyawan 

4. 

“Organisational 
Commitment: A 
Mediator of The 
Relationship of 

Leadership 
Behavior with Job 
Satisfaction and 
Performance in 

Non- 
Western Country” 

- Darwish A. 
Yousef  
(2000) 
 

- perilaku 
kepemimpinan 

-Kepuasan kerja 
Performa 

 
Analisa 
Korelasi 

Penelitian ini 
menyimpulkan bahwa 
komitmen organisasi 
memediasikan 
hubungan antara gaya 
kepemimpinan dengan 
kepuasan kerja dan 
kinerja, 
selain itu penelitian ini 
juga menemukan 
bahwa budaya nasional 
menjadi moderasi 
hubungan antara gaya 
kepemimpinan dengan 
kepuasan kerja. 
 

5. 

”The Moderating 
Effects of 

Organizational 
Culture on The 
Relationships 

Between 
Leadership 

Behaviour and 
Organizational 

Commitment and 
Between 

- Lee Huey 
Yiing 

- Kamarul 
Zaman Bin 
Ahmad 
(2009), 

- Budaya 
organisasi 

- Perilaku 
kepemimpinan 

- Komitmen 
organisasi 

- Kepuasan kerja 
- Performa 

 
Analisa 
Reabilitas 

Penelitian ini mengacu 
pada 
penelitian Yousef 
(2000) di atas, hasil 
dari penelitian ini 
mengemukakan bahwa 
tiga 
elemen budaya 
organisasi (budaya 
birokratik, inovatif dan 
suportif) memoderasi 

Lanjutan 
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Tabel 2. 1 Penelitian terdahulu 

Organizational 
Commitment and 
Job Satisfaction 

and Performance”. 

Korelasi 
Pearson 

secara signifikan 
hubungan antara 
perilaku kepemimpinan 
parsitipatif dan perilaku 
kepemimpinan suportif 
terhadap komitmen 
organisasi. Sedangkan 
hubungan antara 
perilaku kepemimpinan 
direktif terhadap 
komitmen organisasi 
hanya dimoderasi oleh 
dua elemen saja yaitu 
budaya inovatif dan 
suportif. Ketiga elemen 
budaya organisasi 
tersebut juga tidak 
memoderasi hubungan 
antara komitmen 
organisasi dan kinerja 
karyawan. Sedangkan 
hasil penelitian lebih 
lanjut mengemukakan 
bahwa komitmen 
organisasi memiliki 
hubungan negatif 
terhadap kepuasan 
kerja dan hanya 
memiliki 
hubungan positif lemah 
terhadap kinerja 
karyawan. 
 

6. 

The Relationship 
between 

Organizational 
Culture and Job 
Satisfaction in 
National Oil 

Corporation of 
Libya 

- Adel 
Mohamed 
Ali 
Shurbagi 

- Ibrahim 
Bin Zahari 
(2012) 

 
- Budaya 

organisasi 
- Kepuasan 

kerja 
 
Analisa Regresi 
dan Uji-T 

Dari penelitian ini 
dapat disimpulkan 
bahwa hubungan antara 
budaya organisasi dan 
kepuasan kerja dan di 
antara empat jenis 
budaya organisasi 
seperti (Clan, 
Adhocracy, Pasar dan 
budaya Hierarchy), dan 
lima aspek kepuasan 
kerja seperti 
Pengawasan, Manfaat, 

Lanjutan 
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Tabel 2. 1 Penelitian terdahulu 

Hadiah , operasi dan 
kepuasan CO-Pekerja) 
adalah hubungan yang 
positif dan signifikan 
sedangkan budaya 
dominan di NOC of 
Libya adalah budaya 
Hierarchy 
 

7. 

A Study of 
Relationship 

between 
Organizational 

Culture and 
Leadership 

- Farough 
Amin 
Mozaffari 
(2008) 

- Budaya 
Organisasi 

- Kepemimpinan 
 
Regresi Linier 
berganda 

Penelitian ini 
sebelumnya 
diasumsikan tetapi 
tidak diverifikasi 
hubungan antara 
budaya organisasi dan 
kepemimpinan. Tetapi 
sesudah melalukan 
penelitian di intitusi 
iran menghasilkan 
kecocokan antara 
budaya organisasi 
dengan kepemimpinan 
yang lebih efektif. Hal 
ini juga menghasilkan 
kemmapuan 
manajerialnya bagi 
intitusi tersebut. 

8. 

The Relationship 
Between an 

Organization's 
Culture and its 
Leadership, and 
the Impact On 

Employee 
Performance and 

Satisfaction. 

- Darlener 
Fowler 
(2009) 

- Budaya 
organisasi 

- Kepemimpinan 
- Kinerja 

karyawan 
 
Survey iklim 

Budaya adalah 
kekuatan pendorong 
dalam organisasi saat 
ini. Tujuan dari 
penelitian ini adalah 
untuk mengetahui 
budaya organisasi di 
empat toko daerah 
XYZ Perusahaan Bau 
Claire menggunakan 
survei penilaian iklim  
dibuat oleh peneliti.  
Hasil survei 
menunjukkan bahwa 
meskipun hanya dua 
toko memiliki budaya 
organisasi yang sehat, 
itu yang mempengaruhi 
kepemimpinan yang 

Lanjutan 
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Tabel 2. 1 Penelitian terdahulu 

dilakukan oleh owner 
dari took itu sendiri 

9. 

The effect of 
Organizational 

Culture and 
Leadership style 

on Job Satisfaction 
and 

Organizational 
commitment a 
cross-national 

comparison 

- Peter Lok 
- John 

Crawford 
(2004) 

- Budaya 
Organisasi 

- Gaya 
kepemimpina 

- Kepuasan Kerja 
- komitmen 

Organisasi 
 

Regresi Linier 
berganda 

hasil penelitian ini 
menunjukkan variabel-
variabel ini juga 
diselidiki. hasil 
penelitian ini 
menunjukkan bahwa 
manajer Australia 
mencetak lebih tinggi 
tindakan budaya 
inovatif dan 
mendukung dan 
terhadap kepuasan 
kerja dan komitmen. 
tidak ada perbedaan 
yang signifikan antara 
kedua sampel tersebut 
ditemukan pada budaya 
organisasi birokrasi 
pada pertimbangan dan 
memulai gaya 
kepemimpinan struktur. 

10. 

Analisis Pengaruh 
Gaya 

Kepemimpinan 
Terhadap 

Kepuasan Kerja, 
Komitmen 

Organisasi dan 
Kinerja Karyawan 

(Studi Empiris 
pada 

Departemen 
Agama Kabupaten 

Kendal dan 
Departemen 
Agama Kota 
Semarang) 

 
- Durrotun 

Nafisah 
(2005) 

-gaya 
kepemimpinan 

-kepuasan kerja 
-Komitmen 

organisasi 
-Kinerja 

karyawan 
 
Analisis Regresi 
berganda dan uji 
chi-square 

hasil penelitian ini 
menunjukkan bahwa 
lima faktor 
kepemimpinan yaitu 
gaya 
partisipatif, gaya 
orientasi prestasi, gaya 
direktif, gaya suportif 
dan gaya pengasuh 
berpengaruh positif dan 
signifikan terhadap 
kepuasan kerja, 
komitmen organisasi 
dan kinerja karyawan. 
 

 

  

Lanjutan 
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2.3 Rerangka Konseptual 

 

   

H1  

 

 

             

 

 

 

 

Gambar 2. 3 Rerangka Konseptual 

Sumber : Adaptasi Yafang Tsai (2011) 

Berdasarkan gambar diatas adalah pengaruh antara budaya organisasi (organizational 

culture) terhadap Perilaku kepemimpinan (leadership behavior) dan kepuasan kerja 

(job satisfaction). 

2.3.1 Hubungan antara Budaya Organisasi dengan Perilaku Kepemimpinan 

 Budaya belajar sosial dan ditularkan oleh anggota dan menyediakan aturan 

untuk berperilaku dalam organisasi. (Robbin, 2003)  mengatakan “Suatu sistem makna 

bersama yang dianut oleh anggota-anggota yang membedakan organisasi itu dari 

organisasi-organisasi lain”. Nilai-nilai inti dari sebuah organisasi dimulai dengan 

kepemimpinannya, yang kemudian akan berkembang dengan gaya kepemimpinan. 

Bawahan akan dipimpin oleh nilai-nilai dan perilaku pemimpin, sehingga perilaku 

KEPUASAN 
KERJA PERILAKU 

KEPEMIMPIMPINAN 

- Supportive 
- Participative 
- Directive 

BUDAYA 
ORGANISASI 

BO KK PK 
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kedua belah pihak harus menjadi semakin sejalan . Ketika perilaku terpadu yang kuat, 

nilai-nilai dan keyakinan telah dikembangkan, sebuah organisasi yang kuat budaya 

muncul. Pemimpin harus menghargai mereka berfungsi dalam mempertahankan 

budaya organisasi. Ini akan kembali memastikan perilaku yang konsisten antara 

anggota organisasi, mengurangi konflik dan menciptakan lingkungan kerja yang sehat 

bagi karyawan. Penelitian yang dilakukan Ogbona dan Harris (2000) menyatakan 

Salah satu cara untuk mengungkap hubungan antara budaya dan kepemimpinan adalah 

untuk memeriksa bagaimana budaya telah dikonseptualisasikan dalam teori 

organisasi, jika budaya terlihat sebagai bagian integral dari organisasi maka pikiran, 

perasaan, dan tanggapan pemimpin yang dibentuk oleh budaya (Bass dan Avolio, 

1993; Schein, 1992). Setelah Schein (1992) membuat buku tentang organizational 

culture and leadership, shein mengamati bahwa budaya organisasi dan kepemimpinan 

saling terkait. Schein menggambarkan hal ini antar-koneksi dengan melihat hubungan 

antara budaya organisasi dan perilaku kepemimpinan dalam konteks siklus hidup 

organisasi. 

Hipotesis 1 - Budaya organisasi berpengaruh secara positif terhadap Perilaku 

kepemimpinan . 

2.3.2 Hubungan antara Budaya Organisasi dan Kepuasan kerja 

 Robbins (2003) mengatakan istilah kepuasan kerja merujuk kepada sikap 

umum seorang individu terhadap pekerjaan yang dilakukannya. Seseorang dengan 

tingkat kepuasan kerja tinggi menunjukan sikap yang positif terhadap kerja itu; 

seseorang yang tidak puas dengan pekerjaannya menunjukan sikap yang negatif 

terhadap pekerjaan itu. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Adel Mohamed Ali 

Shurbagi dan Ibrahim Bin Zahari (2008) dalam jurnal The Relationship between 
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Organizational Culture and Job Satisfaction in National Oil Corporation of Libya 

dimana didapat kesimpulan bahwa budaya organisasi berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap kepuasan kerja karyawan, hasil penelitian ini mengemukakan 

bahwa budaya organisasi berpengaruh terhadap kepuasan kerja secara positif dan 

signifikan, artinya budaya organisasi merupakan suatu konsep yang dapat dijadikan 

sarana untuk mengukur kesesuaian dari tujuan organisasi, strategi dan organisasi 

tugas, serta dampak yang dihasilkan, karena tanpa ukuran yang valid dan reliable dari 

aspek kritis budaya organisasi maka pernyataan tentang dampak budaya pada 

kepuasan kerja karyawan akan terus berdasarkan spekulasi Budaya organisasi 

mengungkapkan asumsi bersama, nilai-nilai dan keyakinan, dan perekat sosial 

memegang organisasi bersama-sama. Sebuah budaya yang kuat adalah suatu sistem 

aturan yang menjelaskan bagaimana orang harus bersikap pada suatu keadaan dan 

suatu organisasi dengan budaya yang kuat memiliki kesamaan nilai-nilai dan kode etik 

bagi para karyawannya, yang harus membantu mereka menyelesaikan misi dan tujuan 

mereka. Pengakuan kerja dan kepuasan kerja dapat dicapai ketika karyawan dapat 

menyelesaikan tugas yang diberikan kepada mereka.  

Hipotesis 3 - Budaya organisasi berpengaruh secara positif terhadap kepuasan 

kerja. 

2.3.3 Hubungan antara Budaya Organisasi terhadap Kepuasan Kerja melalui 

Perilaku kepemimpinan 

(Robbin, 2006) mengatakan “Budaya organisasi suatu sistem makna bersama 

yang dianut oleh anggota-anggota yang membedakan organisasi itu dari organisasi-
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organisasi lain”. Robbins(2003) juga mengatakan istilah kepuasan kerja merujuk 

kepada sikap umum seorang individu terhadap pekerjaan yang dilakukannya.  

Siagian (2010) mengatakan “kepemimpinan adalah kemampuan seseorang untuk 

mempengaruhi orang lain” dalam hal ini para bawahannya sedemikian rupa sehingga 

orang lain itu mau melakukan kehendak pimpinan meskipun secara pribadi hal itu 

mungkin tidak disenanginya. Kepuasan kerja telah dikaitkan dengan karyawan yang 

menganggap mereka sebagai manajer untuk mendukung dan peduli. Manajer yang 

mendukung nilai-nilai, percaya pada keseimbangan kekuasaan, dan memberikan 

kesempatan untuk dialog terbuka dengan karyawan, yang pada gilirannya mengurangi 

kemungkinan konflik internal. Yafang Tsai (2011) dalam penelitiannya menyatakan 

bahwa Budaya organisasi berhubungan positif signifikan dengan perilaku 

kepemimpinan dan kepuasan kerja dan perilaku kepemimpinan berhubungan positif 

signifikan dengan kepuasan kerja. Budaya dalam suatu organisasi sangat penting, 

memainkan peran besar dalam apakah semua merasa senang dan bisa dikatakan 

lingkungan yang sehat untuk bekerja. Dalam berkomunikasi dan mempromosikan 

organisasi untuk karyawan, pengakuan dan penerimaan dapat mempengaruhi perilaku 

kerja mereka dan sikap. Kapan interaksi antara pimpinan dan pegawai yang baik, yang 

terakhir adalah memberikan kontribusi besar untuk tim komunikasi dan kolaborasi, 

dan juga didorong untuk mencapai misi dan tujuan yang ditetapkan oleh organisasi, 

sehingga meningkatkan kepuasan kerja.  

Hipotesis 3 – Budaya Organisasi berpengaruh secara positif terhadap Kepuasan 

Kerja melalui Perilaku kepemimpinan. 
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2.4 Hipotesis 

Menurut Sugiyono (2012) ”Hipothesis merupakan jawaban sementara terhadap 

rumusan masalah penelitian, dimana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan 

dalam bentuk kalimat pertanyan”. Tidak jauh berbeda dengan pendapat menurut 

Arikunto (2006), ia mengatakan bahwa “hipothesis diartikan sebagai suatu jawaban 

yang bersifat sementara terhadap permasalahan penelitian sampai terbukti melalui 

data yang terkumpul dan belum tentu benar”. Disimpulkan bahwa Hipothesis adalah 

jawaban sementara terhadap masalah yang masih bersifat praduga karena masih 

harus dibuktikan kebenarannya 

H1:  Budaya organisasi memiliki pengaruh yang Positif terhadap perilaku 

kepemimpinan. 

   (Organizational culture has a positive effect on leadership behavior). 

H2:  Budaya organisasi memiliki pengaruh yang positif terhadap Kepuasan Kerja. 

 (Organizationsl culture has a positive effect on job satisfaction.). 

H3: Budaya organisasi memiliki pengaruh yang positif terhadap kepuasan kerja 

melalui perilaku kepemimpinan.  

(Organizational culture has a positive effect on job satisfaction through 

Leadership behavior). 

 
  

PENGARUH BUDAYA..., Zhazha Rumaysha, Ma.-IBS, 2014



53 
 

BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

3.1  Objek Penelitian 

3.1.1  Desain Penelitian 

Desain penelitian yang digunakan adalah penelitian kuantitatif deskriptif, yaitu 

suatu penelitian yang dilakukan dengan tujuan utama untuk memberikan gambaran 

atau deskripsi tentang suatu keadaan secara objektif baik bersifat alamiah atau 

rekayasa dan dikembangkan dengan tujuan untuk menguji 3 variabel tersebut. 

Variabelnya adalah Budaya Organisasi (X), Perilaku kepemimpinan (Y1) dan 

Kepuasan kerja (Y2). 

Metode yang digunakan di penelitian ini untuk mengumpulkan data adalah 

metode kuantitatif. Metode ini sangat berguna untuk keterkaitan variabel-variabel 

tersebut satu sama lainnya pada bagian Internal Komisi Yudisial. 

3.1.2  Sasaran Penelitian 

Seiring dengan tuntutan reformasi peradilan, pada Sidang Tahunan MPR tahun 

2001 yang membahas amandemen ketiga Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945, disepakati beberapa perubahan dan penambahan pasal yang 

berkenaan dengan kekuasaan kehakiman, termasuk di dalamnya Komisi Yudisial 

yang berwenang mengusulkan pengangkatan hakim agung dan mempunyai 

wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran 

martabat, serta perilaku hakim. Berdasarkan pada amandemen ketiga itulah dibentuk 

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial yang disahkan di 

Jakarta pada tanggal 13 Agustus 2004. Untuk saat ini kantor Komisi Yudisial hanya 
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ada satu, terletak di Jakarta pusat dan belum ada kantor cabangnya. Di Komisi 

Yudisial yang mempunyai karyawan Internal bejurmlah 204 Orang. 

Menurut Sugiyono (2012) populasi adalah “wilayah generalisasi yang terdiri 

atas objek/subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan 

oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya”. Secara harfiah 

Populasi adalah keseluruhan dari subjek penelitian semua elemen yang ada didalam 

wilayah penelitian.  

Serta Sampel menurut Sugiyono (2012), pengertian sampel adalah “sebagian 

dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi”. Dari pendapat tersebut 

dapat ditarik kesimpulan, sample adalah  bagian dari populasi yang mempunyai ciri-

ciri atau keadaan tertentu yang akan diteliti. Oleh karena itu peneliti akan memakai 

satisfied sampling untuk melakukan penelitian ini dan juga peneliti akan 

menggunakan hampir seluruh karyawan Internal untuk dijadikan sebagai sampel, 

karena mengingat jumlah populasi pegawai bagian Internal yang sedikit atau 204 

pegawai. 

Populasi  : Seluruh pegawai Internal Komisi Yudisial 

Sampel  : 50 pegawai dari Bidang advokasi hukum dan 85 HRD (SDM). 

Besaran atau ukuran sampel ini sampel sangat tergantung dari besaran tingkat 

ketelitian atau kesalahan yang diinginkan peneliti. Namun, dalam hal tingkat 

kesalahan, pada penelitian sosial maksimal tingkat kesalahannya adalah 5% (0,05). 

Makin besar tingkat kesalahan maka makin kecil jumlah sampel. Namun yang perlu 

diperhatikan adalah semakin besar jumlah sampel (semakin mendekati populasi) 

maka semakin kecil peluang kesalahan generalisasi dan sebaliknya, semakin kecil 
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jumlah sampel (menjauhi jumlah populasi) maka semakin besar peluang kesalahan 

generalisasi. Rumus untuk menentukan jumlah sampel antara lain :  

Rumus Slovin (dalam Riduwan, 2005) 

n =   

 

       
 

n = sampel 

N = populasi  

d = sig. = 0,05. 

jumlah populasi adalah 204, dan tingkat kesalahan yang dikehendaki adalah 5%, maka 

jumlah sampel yang digunakan adalah : 

n =    

   

            
 

n = 135 

3.1.3  Lokasi dan wilayah penelitian 

Lokasi dan Wilayah untuk pengambilan sampel penelitian ini berlokasi di Jl. 

Kramat Raya No. 57 Jakarta Pusat Gedung Lembaga Negara KOMISI YUDISIAL. 

3.1.4  Waktu penelitian 

Penelitian ini dilakukan dari akhir bulan Juni sampai dengan pertengahan 

bulan Agustus 2014. Penelitian dimulai dari tahapan informasi data. Pengumpulan 

data, analisis data hingga evaluasi hasil. Semua terangkum dalam hasil penelitian 

yang maksimal. 
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3.2  Metode pengumpulan data 

3.2.1  Jenis data dan Sumber data 

 Didalam penelitian ini, peneliti memakai 2 jenis data yaitu : 

1. Data Primer  

Data primer merupakan data yang langsung diperoleh dari obyek 

penelitian melalui wawancara, dokumentasi, observasi dan jawaban 

pertanyaan yang diberikan dalam kuisioner kepada karyawan. 

2. Data Sekunder  

Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari pihak luar 

perusahaan, termasuk pengkajian literatur, hasil penelitian sebelumnya 

serta sumber-sumber lain seperti buku dan artikel dari internet yang ada 

relevannya dengan masalah yang dibahas. 

3.2.3  Teknik sampling 

Metode pengambilan sample yang digunakan dipenelitian ini adalah teknik 

pengambilan sample secara acak sederhana (Simple Random Sampling). Secara 

umum, ada dua jenis teknik pengambilan sampel yaitu, sampel acak atau random 

sampling / probability sampling, dan sampel tidak acak atau nonrandom 

samping/nonprobability sampling. Yang dimaksud dengan random sampling adalah 

cara pengambilan sampel yang memberikan kesempatan yang sama untuk diambil 

kepada setiap elemen populasi. Sedangkan yang dimaksud dengan nonrandom 

sampling atau nonprobability sampling, setiap elemen populasi tidak mempunyai 

kemungkinan yang sama untuk dijadikan sampel.  

Dalam penelitian ini, menyangkut penelitian tentang sumber daya manusia 

sehingga dipilih yaitu teknik Simple Random Sampling karena digunakan untuk 
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pengambilan sampel dari anggota populasi dengan menggunakan acak tanpa 

memperhatikan strata (tingkatan) dalam anggota populasi dan anggota populasi 

dianggap homogen (sejenis). Mengingat pegawai Komisi Yudisial mayoritas 

berpendidikan dengan latar belakang jurusan Hukum. Berdasarkan dengan apa yang 

diteliti, teknik pengambilan sample ini sangat cocok untuk mengukur seberapa besar 

berpengaruh keterkaitan antar variabel-variabel di Lembaga Negara Komisi Yudisial. 

3.2.4  Operasional variable 

Definisi Operasional Variabel adalah “penentuan construct sehingga menjadi 

variabel yang dapat diamati dan diukur dengan menentukan hal yang diperlukan 

untuk mencapai tujuan tertentu” Sugiyono (2012). Definisi operasional menjelaskan 

cara tertentu yang digunakan untuk meneliti dan mengoperasikan construct, sehingga 

memungkinkan bagi peneliti yang lain untuk melakukan replikasi pengukuran dengan 

cara yang sama atau mengembangkan cara pengukuran construct yang lebih baik”. 

Tabel 3. 1 Operasionalisasi Variabel 

No Variabel Definisi Indikator Skala 

1. 

 

 

Budaya 

organisasi  

(BO) 

 

“Suatu sistem makna 

bersama yang dianut 

oleh anggota-anggota 

yang membedakan 

organisasi itu dari 

organisasi-organisasi 

lain / A system of shared 

meaning held by 

BO1: Saya mencurahkan 

seluruh 

kemampuan saya 

dalam bekerja 

BO2 : Saya 

mengorganisir/men

gatur pekerjaan 

saya sendiri 

BO3: Anggota 

organisasi bersikap 

ramah kepada saya. 

Likert 

1- 5 
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Tabel 3. 1 Operasionalisasi Variabel 

members that 

distinguishes the 

organization from other 

organization”. 

(Robbins 2003)”. 

BO4: Anggota 

organisasi 

mempunyai 

inisiatif (prakarsa). 

BO5 : Pertemuan (rapat) 

organisasi 

dilakukan tepat 

waktu. 

(Yafang Tsai, 2011) 

2.  

Perilaku 

Kepemimpinan  

(PK) 

 

Perilaku 

Kepemimpinan 

Suportive 

(PKS) 

“perilaku kepemimpinan 

yang selalu bersedia 

menjelaskan segala 

permasalahan pada 

bawahan, mudah didekati 

dan memuaskan hati para 

karyawan” 

(Luthans 2005) 

PKS1: Pimpinan 

membantu pegawai 

membuat pekerjaan 

menjadi 

menyenangkan. 

PKS2: Pimpinan 

memperlakukan 

semua pegawainya 

sama. 

PKS3: Pimpinan bergaul 

secara informal 

dengan pegawai. 

PKS4: Pimpinan 

menjelaskan cara 

sebelum 

mengerjakan tugas. 

PKS5: Pimpinan 

mendorong 

penggunaan 

seragam. 

(Opolot Julius, 2008) 

Likert 

1 - 5 

Lanjutan 
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Tabel 3. 1 Operasionalisasi Variabel 

Perilaku 

Kepemimpinan 

Partisipatif 

(PKP) 

“perilaku kepemimpinan 

yang meminta dan 

menggunakan saran-

saran bawahan dalam 

rangka mengambil 

keputusan” 

(Luthans 2005) 

PKP1: Pimpinan 

mempertimbangka

n pendapat 

pegawainya 

sebelum membuat 

keputusan 

PKP2: Pimpinan 

berkonsultasi 

dengan pegawai 

sebelum 

melakukan 

tindakan. 

PKP3: Pimpinan 

mendengarkan 

nasihat pegawainya 

pada saat 

menghadapi 

masalah. 

PKP4: Pimpinan 

memakai saran 

pegawainya dalam 

melakukan 

pekerjaan.  

PKP5: Pimpinan 

meminta 

persetujuan 

kelompok sebelum 

melanjutkan tugas. 

(Opolot Julius, 2008) 

Likert 

1 - 5 

   

Lanjutan 
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Tabel 3. 1 Operasionalisasi Variabel 

Perilaku 

Kepemimpinan Direktif 

(PKD) 

“perilaku kepemimpinan 

yang mempunyai 

hubungan yang positif 

dengan kepuasan 

(otoriter)” 

(Luthans 2005) 

PKD1: Pimpinan 

memutuskan apa 

dan bagaimana 

tugas seharusnya 

dilakukan. 

PKD2: Pimpinan 

mempertahankan 

standar kinerja 

yang pasti. 

PKD3: Pimpinan 

menjadwalkan 

kapan tugas harus 

dilakukan. 

PKD4: Pimpinan 

mengatur pegawai 

dengan sangat 

disiplin. 

PKD5: Pimpinan 

menolak untuk 

menjelaskan 

tindakannya. 

(Opolot Julius, 2008) 

Likert 

1 - 5 

3.  

Kepuasan Kerja 

(KK) 

 

“sikap umum  terhadap 

pekerjaan 

seseorang yang 

menunjukkan perbedaan 

antara jumlah 

penghargaan 

KK1: Saya merasa 

cocok dengan 

pekerjaan saya. 

KK2: Saya merasa 

nyaman dengan 

pekerjaan saya 

karena 

menggunakan bakat 

Likert 

1 - 5 

Lanjutan 
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Tabel 3. 1 Operasionalisasi Variabel 

yang diterima pekerja 

dan jumlah yang mereka 

yakini seharusnya 

mereka terima”. 

(Robbins 2003) 

dan kemampuan 

saya. 

KK3: Saya merasa 

senang dengan 

pekerjaan saya 

karena 

kompensasinya 

sesuai dengan 

kinerja saya. 

KK4: Saya menyukai 

pekerjaan ini karena 

menawarkan 

kebebasan dalam 

bekerja. 

KK5: Saya merasa 

bahagia bekerja di 

lembaga ini. 

(Opolot Julius, 2008) 
 

  

Lanjutan 
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3.2.5  Teknik pengumpulan data 

Berikut ini adalah teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti, yaitu: 

1. Studi Kepustakaan 

Studi kepustakaan merupakan penelitian yang dilakukan dengan cara 

mengumpulkan data, mencatat, mempelajari text book dan buku–buku atau  

referensi, seperti jurnal, media cetak lainnya di perpustakaan, artikel dari 

internet berkaitan dengan masalah yang dihadapi. Studi kepustakaan 

berfungsi untuk mendapatkan informasi bersifat teoritis yang akan diteliti 

sehingga penelitian memiliki landasan yang kuat sebagai suatu hasil ilmiah. 

2. Studi Lapangan (Field Research) 

Studi lapangan adalah suatu penelitian yang dilakukan dengan cara 

mengumpulkan data secara langsung pada konsumen atau penonton 

program televisi yang menjadi objek penelitian. Data yang diperoleh dari 

penelitian ini adalah data primer. Tujuannya untuk memperoleh data secara 

langsung baik dari perusahaan maupun responden yang menjadi objek 

penelitian. 

Cara memperoleh data ini adalah: 

a. Kuisioner 

b. Wawancara 

Kuisioner penelitian ini digunakan skala likert. Skala terdiri dari Angka 1 

(Sangat Tidak Setuju) sampai dengan 5 (Sangat Setuju) untuk semua variabel. Kriteria 

jawaban yang digunakan yakni: 

 Sangat Tidak Setuju  1 2 3 4 5 Sangat Setuju 
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3.3  Metodologi analisis data 

3.3.1  Teknik pengolahan data 

Model yang akan digunakan pada penelitian ini menggunakan Path analysis 

atau Analisis jalur dan Analisis regresi berganda, yang mana regresi berganda 

merupakan bentuk khusus dari analisis jalur penelitian ini juga menggunakan alat 

bantu program aplikasi statistik yaitu software SPSS (Statistics for Products and 

Services Solution) for windows versi 17.0 . Sebelum mengadakan analisis data 

dilakukan juga pengujian data untuk menjaga agar data yang diperoleh sesuai dengan 

yang diharapkan. Oleh karena itu, Budaya Organisasi sebagai variable eksogen (X) 

lalu perilaku kepemimpinan dan kepuasan kerja sebagai variable endogen (Y). berikut 

ini adalah Diagram jalurnya berdasarkan paradigma hubungan antar variable. 

 

 

 

 

 

                                       

 ℮1                               ℮2 

 

Gambar 3. 1 Model Diagram jalur berdasarkan Paradigma hubungan antar Variabel 

Sumber Sarwono (2007) analisis jalur untuk riset bisnis dengan SPSS 

  

BUDAYA 
ORGANISASI 

PERILAKU 
KEPEMIMPIMPINAN 

- Supportive 
- Participative 
- Directive 

 

KEPUASAN 
KERJA 

X Y1 Y2 
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Kemudian berikut adalah diagram jalur persamaan strukturalnya: 

 

 

 

                                        ℮1                                      ℮2 

Gambar 3. 2 Diagram jalur persamaan Struktural 

Sumber Sarwono (2007) analisis jalur untuk riset bisnis dengan SPSS 

Diagram jalur diatas terdiri atas dua persamaan structural, dimana X adalah 

variable eksogen dan Y1 serta Y2 adalah variable endogen. Persamaannya dapat 

dilihat sebagai berikut: 

1. Y1 = PY1X + ℮1 (Sebagai persamaan subtruktur 1) 

2. Y2 = PY2X + PY2Y1 + ℮2 (Sebagai persamaan subtruktur 2) 

Analisis persamaan strukturalnya : 

Y1 = Perilaku kepemimpinan 

Y2 = Kepuasan kerja 

X = Budaya organisasi 

℮ = Residual error 

3.3.2 Uji Validitas dan Reliabilitas 

Uji instrumen yang akan dilakukan pada penelitian ini adalah menguji validitas 

dan reabilitas dari kuisioner yang akan dijadikan alat ukur. Jumlah sampel yang 

diperlukan untuk menguji instrumen antara 15 hingga 30 responden Sugiyono (2012). 

X Y1 Y2 
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a. Uji Validitas  

Uji Validitas digunakan untuk mengukur sah atau valid tidaknya suatu 

kuesioner. Suatu kuesioner dikatakan valid jika pertanyaan pada kuesioner 

mampu untuk mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner 

tersebut. Misalkan kita ingin mengukur AUTONOMI seorang karyawan dan 

karyawan tersebut diberi 4 pertanyaan, maka pertanyaan tersebut harus dapat 

secara tepat mengungkapkan tingat AUTONOMI. Jika validitas ingin 

mengukur apakah pertanyaan dalam  kuesioner yang sudah kita buat betul-

betul dapat mengukur apa yang hendak kita ukur menurut Ghazali (2006). 

Dalam penentuan layak atau tidaknya suatu item yang akan digunakan 

biasanya dilakukan uji signifikansi koefisien korelasi pada taraf signifikansi 

0,05 dimana angka tersebut memiliki arti bahwa suatu item dianggap valid 

jika berkorelasi signifikan terhadap skor total atau jika melakukan penilaian 

langsung terhadap koefisien korelasi bisa digunakan batas minimal korelasi 

0,30 (Priyatno, 2008). Dalam penelitian ini, instrumen penelitian diharapkan 

dapat mengukur variabel-variabel diatas terhadap kinerja karyawan Lembaga 

Negara Komisi Yudisial 

b. Uji Reliabilitas 

Ghazali (2006), reliabilitas sebenarnya adalah alat untuk mengukur suatu 

kuesioner yang merupakan indicator dari variable atau konstruk. Suatu 

kuesioner dikatakan reliable atau handal jika jawaban seseorang terhadap 

pertanyaan adalah konsisten atau stabil dari waktu ke waktu. Tinggi 

rendahnya reliabilitas secara empiris ditunjukan oleh suatu angka yang 

disebut koefisien reliabilitas berkisar antara 0,00 - 1,00 akan tetapi pada 
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kenyataannya koefisien reliabilitas 1,00 tidak pernah dicapai dalam 

pengukuran, karena manusia sebagai subjek pengukuran psikologis 

merupakan kekeliruan yang potensial. Disamping itu, walaupun koefisien 

korelasi dapat bertanda positif (+) atau negative (-) akan tetapi dalam hal 

reliabilitas, koefisien yang besarnya kurang dari nol (0,00) tidak ada artinya 

karena interprestasi reliabilitas selalu mengacu kepada koefisien reliabilitas 

yang positif. 

c. Uji Normalitas  
 
Digunakan untuk mengetahui apakah populasi data berdistribusi normal atau 

tidak. Uji ini biasanya digunakan untuk mengukur data berskala ordinal, 

interval, ataupun rasio. Jika analisis menggunakan metode parametrik, maka 

persyaratan normalitas harus terpenuhi yaitu data berasal dari distribusi yang 

normal. Jika data tidak berdistribusi normal, atau jumlah sampel sedikit dan 

jenis data adalah nominal atau ordinal maka metode yang digunakan adalah 

statistik non parametrik. Dalam pembahasan ini akan digunakan uji One 

Sample Kolmogorov-Smirnov dengan menggunakan taraf signifikansi 0,05. 

Data dinyatakan berdistribusi normal jika signifikansi lebih besar dari 5% 

atau 0,05. 

3.3.3 Uji Penyimpangan Asumsi Klasik 

Uji asumsi klasik yang sering digunakan yaitu uji multikolinearitas dan uji 

heteroskedastisitas.  Tidak ada ketentuan yang pasti tentang urutan uji mana dulu yang 

harus dipenuhi.  
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Analisis dapat dilakukan tergantung pada data yang ada. Masing-masing 

pengujian penyimpangan asumsi klasik menurut Ghazali (2006) adalah sebagai 

berikut: 

a. Uji Heterosekdasititas 

Uji heteroskedastisitas digunakan untuk melihat apakah terdapat 

ketidaksamaan varians dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. 

Model regresi yang memenuhi persyaratan yaitu model yang terdapat 

kesamaan varians dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain tetap 

atau disebut homoskedastisitas.Deteksi heteroskedastisitas dapat dilakukan 

dengan metode scatter plot dengan memplotkan nilai ZPRED (nilai prediksi) 

dengan SRESID (nilai residualnya). Uji statistik yang dapat digunakan adalah 

uji Glejser, uji Park atau uji White. Beberapa alternatif solusi jika model 

menyalahi asumsi heteroskedastisitas adalah dengan mentransformasikan ke 

dalam bentuk logaritma, yang hanya dapat dilakukan jika semua data bernilai 

positif. Atau dapat juga dilakukan dengan membagi semua variabel dengan 

variabel yang mengalami gangguan heteroskedastisitas. 

b. Uji Multikolinearitas 

Uji multikolinearitas dilakukan untuk melihat ada atau tidaknya korelasi yang 

tinggi antara variabel-variabel bebas dalam suatu model regresi linear 

berganda. Jika ada korelasi yang tinggi di antara variabel-variabel bebasnya, 

maka hubungan antara variabel bebas terhadap variabel terikatnya menjadi 

terganggu. Cara untuk menguji gangguan multikolinearitas adalah dengan 

variance inflation factor (VIF), korelasi pearson antara variabel-variabel bebas, 

atau dengan melihat eigenvalues dan condition index (CI). 
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c. Uji Autokorelasi 

Digunakan untuk melihat apakah terjadi korelasi antara suatu periode t dengan 

periode sebelumnya (t -1). Secara sederhana, analisis regresi adalah untuk 

melihat pengaruh antara variabel bebas terhadap variabel terikat, jadi tidak 

boleh ada korelasi antara observasi dengan data observasi sebelumnya. Uji 

autokorelasi hanya dilakukan pada data time series (runtut waktu) dan tidak 

perlu dilakukan pada data cross section. Beberapa uji statistik yang sering 

dipergunakan adalah uji Durbin-Watson, uji dengan Run Test dan jika data 

observasi di atas 100 data sebaiknya menggunakan uji Lagrange Multiplier. 

Beberapa cara untuk menanggulangi masalah autokorelasi adalah dengan 

mentransformasikan data atau bisa juga dengan mengubah model regresi ke 

dalam bentuk persamaan beda umum (generalized difference equation). Selain 

itu juga dapat dilakukan dengan memasukkan variabel lag dari variabel 

terikatnya menjadi salah satu variabel bebas, sehingga data observasi menjadi 

berkurang. 

3.3.4 Metode Kualitatif 

Analisis kualitatif yaitu suatu analisis di mana data yang diperoleh mengenai 

objek penelitian yang merupakan data kualitatif dianalisis berdasarkan perbandingan 

antara teori dari literature dengan kenyataan yang diperoleh penulis selama penelitian 

dilakukan. Dengan metode penelitian yaitu deskriptif untuk melihat/menggambarkan 

bagaimana kepuasan kerja dan motivasi kerja dalam upaya mewujudkan kinerja 

karyawan pada perusahaan dengan membandingkan keadaan yang sebenarnya terjadi. 
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3.3.5 Metode Kuantitatif 

Yaitu dengan melakukan pengolahan data dengan menggunakan rumus : 

a. Analisa Regresi linier Berganda 

Analisis regresi linier berganda adalah hubungan secara linear antara dua atau 

lebih variabel independen (X1, X2,.Xn) dengan variabel dependen (Y). Analisis 

ini untuk mengetahui arah hubungan antara variabel independen dengan 

variabel dependen apakah masing-masing variabel independen berhubungan 

positif atau negatif dan untuk memprediksi nilai dari variabel dependen apabila 

nilai variabel independen mengalami kenaikan atau penurunan. Data yang 

digunakan biasanya berskala interval atau rasio. 

Persamaan regresi linear berganda sebagai berikut: 

Y = a + b1X1+ b2X2+…..+ bnXn 

Keterangan: 

Y                 =   Variabel dependen (nilai yang diprediksikan) 

X1 dan X2    =   Variabel independen 

a                 =   Konstanta (nilai Y’ apabila X1, X2…..Xn = 0) 

b           =   Koefisien regresi (nilai peningkatan ataupun     penurunan) 

b. Analisa Korelasi 

Korrelasi itu berarti hubungan, begitu pula analisis korelasi yaitu suatu analisis 

yang digunakan untuk melihat hubungan antara dua variabel. Nugroho (2005), 

uji korelasi tidak membedakan jenis variabel (tidak ada variabel dependent 

maupun independent). Digunakan untuk mengetahui keeratan hubungan antara 

kepuasan kerja dan motivasi kerja dengan kinerja karyawan yang bisa 

ditentukan dengan klasifikasi koefisien korelasi yang digunakan dimana nilai 
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korelasi dapat dikelompokkan dalam Nugroho (2005) sebagai berikut : 0,41 s/d 

0,70 korelasi keeratan kuat, 0,71 s/d 0,90 sangat kuatdan 0,91 s/d 0,99 sangat 

kuat sekali dan jika 1 berarti sempurna. Nilai koefisien korelasi diperoleh 

melalui pengolahan data hasil kuisioner dengan menggunakan program SPSS. 

c. Uji Koefisien determinasi (R2)  

Koefisien determinasi R2 digunakan untuk mengetahui berapa persen Variasi 

Variabel Dependent dapat dijelaskan oleh variasi variabel independen. Nilai R² 

ini terletak antara 0 dan 1. Bila nilai R² mendekati 0, berati sedikit sekali variasi 

variable depanden yang diterangkan oleh variable independen. Jika nilai R² 

bergerak mendekati 1berati semakin besar variasi variable dependen yang dapat 

diterangkan oleh variable Independen.jika ternyata dalam perhitungan nilai R² 

sama dengan 0 maka ini menunjukan bahwa variable dependen tidak bisa 

dijelaskan oleh variable independent. 

d. Uji Statistik F 

Uji F digunakan untuk menentukan apakah secara serentak variabel independen 

mampu menjelaskan variabel dependen dengan baik atau apakah variabel 

independen mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen 

secara bersama-sama. Rumus yang digunakan untuk menguji hipotesis tersebut 

adalah 

F hitung =   R2/ (k-1) 

   (1-R2)/ N-k 

 Dimana : 

R2 = koefisien determinasi 

N   = Banyaknya sampel (observasi) 
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K  = Banyaknya parameter atau koefisien regresi plus konstanta 

Kriteria Pengujian : 

a) Apabila nilai F hitung < F tabel, maka Ho diterima. Artinya semua 

koefisien regresi secara bersama-sama tidak signifikan pada taraf 

signifikansi 5%. 

b) Apabila nilai F hitung > F tabel, maka Ho ditolak. Artinya semua 

koefisien regresi secara bersama-sama signifikan pada taraf signifikansi 

5%. 

e. Uji Statistik T 

Uji statistik T pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu 

variable penjelas secara individual dalam menerangkan variasi variabel terikat. 

Rumus yang digunakan untuk menguji hipotesis tersebut adalah : 

 

Keterangan: 

n  = jumlah data 

r  = koefisien korelasi 

Kriteria Keputusannya adalah : 

1. Jika t hitung > t table, dan sig < 0,05 maka H0 ditolak dan Ha diterima. 

2. Jika t hitung < t table, dan sig > 0,05 maka H0 diterima dan Ha ditolak 

3. Taraf signifikan = 5 %.  

4. Derajat kebebasan (df) = n – 2 
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BAB IV 

ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

4.1 Gambaran umum Objek Penelitian 

4.1.1  Sejarah singkat Lembaga 

Komisi Yudisial adalah lembaga negara yang dibentuk berdasarkan Undang-

Undang Nomor 18 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 

Tahun 2004 Tentang Komisi Yudisial yang berfungsi mengawasi perilaku hakim dan 

mengusulkan nama calon hakim agung. Meski pengesahan Undang-Undang Nomor 

22 Tahun 2004 pada 13 Agustus 2004, namun kiprah Komisi Yudisial dimulai sejak 

terbentuknya organ organisasi pada 2 Agustus 2005. Ditandai dengan pengucapan 

sumpah ketujuh Anggota Komisi Yudisial periode 2005-2010 di hadapan Presiden 

Susilo Bambang Yudhoyono. 

Periode tersebut dipimpin Dr. M. Busyro Muqoddas, S.H., M.Hum, dan Wakil 

Ketua M.Thahir Saimima, S.H., M.Hum. Anggota yang lain adalah Prof. Dr. Mustafa 

Abdullah (Koordinator Bidang Penilaian Prestasi Hakim dan Seleksi Hakim 

Agung),Zaenal Arifin, S.H.(Koordinator Bidang Pelayanan Masyarakat), Soekotjo 

Soeparto, S.H., L.LM. (Koordinator Bidang Hubungan Antar Lembaga), Prof. Dr. 

Chatamarrasjid Ais,S.H., M.H. (Alm) (Koordinator Bidang Pengembangan Sumber 

Daya Manusia (SDM), dan Irawady Jonoes,S.H.(Koordinator Bidang Pengawasan 

Keluhuran Martabat dan Perilaku Hakim) yang tidak dapat menuntaskan hingga masa 

jabatan berakhir.  

Kemudian secara bertahap, Komisi Yudisial melengkapi kebutuhan organisasi 

dengan Membentuk Sekretariat Jenderal untuk memberikan dukungan teknis 
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administratif yang dipimpin Drs. Muzayyin Mahbub, M.Si. sebagai Sekretaris 

Jenderal.  

Sebagai organisasi baru pada awal masa menjalankan tugas dan wewenangnya, 

Komisi Yudisial masih dengan kondisi yang memprihatinkan. Pada saat Komisi 

Yudisial terbentuk, lembaga negara ini belum memiliki kantor untuk menjalankan 

aktivitasnya. Awalnya, Komisi Yudisial menumpang sebuah ruangan milik 

Departemen Hukum dan HAM dengan sarana dan prasarana seadanya. Setelah itu 

Komisi Yudisial pindah kantor dengan menyewa dua lantai sebuah gedung di jalan 

Abdul Muis. Setelah melalui proses panjang, akhirnya Komisi Yudisial baru 

menempati gedung sendiri di Jalan Kramat Raya Nomor 57 Jakarta Pusatsejak 

Agustus tahun 2009.  

Dalam perjalanannya, lembaga yang diberi amanat untuk mengusulkan 

pengangkatan hakim agung dan mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga 

dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim ini tak luput 

dari peristiwa yang menyesakan dada. Sebanyak 31 orang hakim agung mengajukan 

permohonan uji materiil (judicial review) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 

tentang Komisi Yudisial. Yang akhirnya, melalui Putusan Mahkamah Konstitusi 

Nomor: 005/PUU-IV/2006, beberapa kewenangan dalam pengawasan hakim dan 

hakim MK tidak berlaku. Terkait hakim konstitusi, putusan tersebut menjadi 

perdebatan panjang lantaran pemohon tidak pernah mengajukannya.  

Sejak Mahkamah Konstitusi mempreteli wewenang Komisi Yudisial melalui 

putusannya yang keluar pada tahun 2006, Komisi Yudisial dan sejumlah elemen 

bangsa yang mendukung peradilan bersih, transparan, dan akuntabel melakukan 

berbagai upaya untuk mengembalikan peranKomisi Yudisial. Salah satu upayanya 
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adalah dengan merevisi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004. Sayangnya, hingga 

akhir periode pertama kepemimpinan Anggota Komisi Yudisial tahun 2005-2010 

upaya merevisi Undang-Undang Nomor 22 tahun 2004 tersebut belum berhasil.  

Setelah Anggota Komisi Yudisial periode 2005–2010 menyelesaikan masa 

jabatannya, terpilihlah Anggota Komisi Yudisial periode 2010–2015 yang terdiri dari 

Prof. Dr. H. Eman Suparman, S.H., M.H., Dr. H. Imam Anshori Saleh, S.H., M.Hum., 

Dr.Taufiqurrohman Syahuri, S.H., M.H.,Dr. Suparman Marzuki S.H., M.Si., Dr. 

H.Abbas Said, S.H., M.H., Dr. Jaja Ahmad Jayus, S,H., M.H., dan Dr. Ibrahim, 

S.H.,L.LM. dengan mengucap sumpah di hadapan Presiden Susilo Bambang 

Yudhoyono di Istana Negara. 

Usaha untuk merevisi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi 

Yudisial yang dirintis sejak masa kepemimpinan Dr. M. Busyro Muqoddas, S.H., 

M.Hum mulai membuahkan hasil di bawah kepemimpinan Prof. Dr. H. Eman 

Suparman, S.H.,M.H. Komisi Yudisial memiliki amunisi baru dengan lahirnya UU 

Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas UU Nomor 22 Tahun 2004 tentang 

Komisi Yudisial yang disahkan pada 9 November 2011. Kelahiran UU ini menandai 

kebangkitan kembali Komisi Yudisial. 

4.1.2 Visi dan Misi Komisi Yudisial 

A. Visi Komisi Yudisial 

Menjadi sekretariat jenderal yang andal dan profesional berlandaskan 

semangat ibadah untuk mendukung terwujudnya Komisi Yudisial yang bersih, 

transparan, partisipatif, akuntabel, dan kompeten dalam mewujudkan hakim yang 

bersih, jujur, dan profesional. 
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B. Misi Komisi Yudisial 

1. Meningkatkan kapasitas sekretariat jenderal dalam rangka peningkatan 

kapasitas kelembagaan Komisi Yudisial menjadi lembaga yang bersih, 

transparan, partisipatif, akuntabel, dan kompeten. 

2. Mengembangkan sistem layanan informasi yang cepat, modern, tepat, dan 

humanis dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat dan 

pencari keadilan secara efektif dan efisien. 

3. Menyelenggarakan fungsi menyiapkan dan merekrut calon hakim agung, 

calon hakim ad hoc di Mahkamah Agung, dan hakim yang bersih, jujur, dan 

profesional. 

4. Menyelenggarakan fungsi menjaga kehormatan, keluhuran martabat, serta 

perilaku hakim secara efektif, transparan, partisipatif, dan akuntabel. 

5. Menyelenggarakan fungsi menegakkan Kode Etik dan Pedoman Perilaku 

Hakim (KEPPH) secara adil, obyektif, transparan, partisipatif, dan akuntabel. 

6. Membangun dan mengembangkan budaya kerja yang kondisif, kritis, egaliter, 

dan bermartabat berlandasarkan semangat ibadah 

4.1.3  Tujuan Komisi Yudisial 

Tujuan Dibentuknya Komisi Yudisial: 

1. Mendukung terwujudnya kekuasaan kehakiman yang mandiri  untuk 

menegakkan hukum dan keadilan. 

2. Meningkatkan integritas, kapasitas, dan profesionalitas hakim sesuai 

dengan kode etik dan pedoman perilaku hakim dalam menjalankan 

kewenangan dan tugasnya. 
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4.1.4  Tugas Komisi Yudisial 

Tugas mengusulkan pengangkatan Hakim Agung dan Hakim Ad Hoc di 

Mahkamah Agung: 

1. Melakukan pendaftaran calon Hakim Agung; 

2. Melakukan seleksi terhadap calon Hakim Agung; 

3. Menetapkan calon Hakim Agung; dan 

4. Mengajukan calon Hakim Agung ke DPR. 

Menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta 

perilaku hakim. 

4.2 Profil Responden 

4.2.1 Jenis Kelamin 

 

Gambar 4. 1Jenis Kelamin 

Sumber: Data Primer yang diolah peneliti 
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Dari hasil pengolahan kuesioner, diketahui bahwa responden yang berjenis 

kelamin pria berjumlah 81 orang atau sebesar 60% dari total responden yang 

berjumlah 135 orang, sedangkan responden yang berjenis kelamin perempuan 

berjumlah 54 orang atau sebesar 40%. Dari data tersebut disimpulkan bahwa 

mayoritas responden adalah Pria. 

4.2.2  Usia Responden 

 

Gambar 4. 2 Usia Responden 

Sumber: Data Primer yang diolah peneliti 

 Dari hasil pengolahan kuesioner dapat diketahui bahwa responden yang 

berusia 21-30 tahun berjumlah 54 orang atau sebesar 40% dari total responden yang 

berjumlah 135 orang, sedangkan responden yang berusia 31-40 tahun berjumlah 71 

orang atau sebesar 53% dan responden terakhir dengan usia 41-50 tahun berjumlah 10 

orang dengan persentase 7%. Dari data tersebut peneliti menyimpulkan bahwa 

mayoritas responden berusia 31-40 tahun dalam penelitian ini. 
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4.3 Hasil Uji Pre-Test 

 Uji Pre-Test ini dilakukan dengan menyebar kuisioner berisi 25 pernyataan 

kepada 40 responden. Hal ini dilakukan untuk mengetahui apakah variable-variabel 

yang digunakan dan diteliti dapat dinyatakan Valid dan dapat dilakukan untuk 

penelitian selanjutnya. Berikut adalah hasil uji Validitas dan uji Reabilitas. 

4.3.1  Hasil Pre-Test Uji Validitas 

 Pada tabel dibawah dapat diketahui  hasil uji validitas variabel-variabel yang 

diteliti menunjukan angka total kmo >0.5 dengan signifikansi <0.05 bisa dikatakan 

valid tetapi dalam kasus pre-test kali ini satu variable menunjukan signifikasi lebih 

dari 0.05 (5%) hal ini bisa dikatakan tidak valid. 

Tabel 4. 1 Hasil Pre-test Uji Validitas 

Variabel Latern Indikator KMO 
>0.5 

SIG 
<0.05 

MSA 
>0.5 

Factor 
Loading 

≥ 
Kesimpulan 

Budaya Organisasi 

BO1 

0.715 0.007 

0.735 0.536 

Valid 
BO2 0.733 0.663 
BO3 0.711 0.693 
BO4 0.711 0.736 
BO5 0.693 0.621 

Perilaku 
Kepemimpinan 
Suportif 

PKS1 

0.516 0.133 

0.444 0.855 

Tidak Valid 
PKS2 0.501 0.523 
PKS3 0.501 0.482 
PKS4 0.558 0.647 
PKS5 0.528 0.829 

Perilaku 
Kepemimpinan 
Partisipatif 

PKP1 

0.734 0.000 

0.723 0.774 

Valid 
PKP2 0.699 0.660 
PKP3 0.833 0.648 
PKP4 0.779 0.743 
PKP5 0.672 0.693 

Perilaku 
Kepemimpinan 
Direktif 

PKD1 
0.598 0.002 

0.596 0.820 
Valid PKD2 0.58 0.518 

PKD3 0.577 0.862 
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Tabel 4. 1 Hasil Pre-test Uji Validitas 

PKD4 0.665 0.788 
PKD5 0.744 0.209 

Kepuasan Kerja 

KK1 

0.641 0.002 

0.567 0.754 

Valid 
KK2 0.714 0.646 
KK3 0.673 0.671 
KK4 0.605 0.657 
KK5 0.643 0.757 

Sumber: Data Primer yang diolah peneliti 

4.3.2  Hasil Pre-Test Uji Reliabilitas 

Dari tabel dibawah, dapat diketahui bahwa ada beberapa pernyataan yang ada 

pada setiap variabel menunjukan tidak reliable. Hal tersebut ditunjukan dengan 

keseluruhan nilai Cronbach Alpha pada uji tersebut adalah 0.375 s/d 0.742 (bernilai > 

0,6). Hal ini ditujukan untuk mengetahui bahwa setiap pernyataan yang digunakan 

sebagai alat ukur seharusnya reliable tetapi dalam pre-test kali ini beberapa pernyataan 

dikatakan tidak reliable. 

Tabel 4. 2 Hasil Pre-test Uji Reliabilitas 

Variabel Cronbach's Alpha 
>0.5 N of Items Kesimpulan 

Budaya Organisasi 0.657 5 Reliable 

Perilaku Kepemimpinan Suportif 0.430 5 Tidak 
Reliable 

Perilaku Kepemimpinan 
Partisipatif 0.742 5 Reliable 

Perilaku Kepemimpinan Direktif 0.375 5 Tidak 
Reliable 

Kepuasan Kerja 0.651 5 Reliable 
Sumber: Data Primer yang diolah peneliti 

4.4  Analisis Hasil Uji Instrumen 

 Uji Validitas dan Reliabilitas ini diolah setelah peneliti melakukan penyebaran 

kuisioner dan berdasarkan jawaban dari kuisioner yang telah disebarkan kepada 

Lanjutan 
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jumlah responden yang telah ditentukan sebelumnya yaitu sebanyak 135 pegawai di 

Lembaga Negara Komisi Yudisial, sesuai dengan hasil yang telah peneliti targetkan 

sebelumnya. 

4.4.1  Uji Validitas 

 Dari tabel dibawah ini adalah hasil uji validitas peneltian diketahui bahwa 

indikator-indikator setiap variable yang terdapat pada instrumen penelitian adalah 

Valid atau dapat digunakan dalam mengukur keseluruhan variable yang diteliti. 

Tabel 4. 3 Hasil Uji Validitas 

Variabel Latern Indikator KMO 
>0.5 

SIG 
<0.05 

MSA 
>0.5 

Factor 
Loading 

≥0.5 
Kesimpulan 

Budaya Organisasi 

BO1 

0.757 0.000 

0.783 0.581 

Valid 
BO2 0.771 0.725 
BO3 0.758 0.687 
BO4 0.717 0.791 
BO5 0.788 0.636 

Perilaku 
Kepemimpinan 
Suportif 

PKS1 

0.774 0.000 

0.761 0.679 

Valid 
PKS2 0.752 0.734 
PKS3 0.789 0.728 
PKS4 0.775 0.719 
PKS5 0.807 0.587 

Perilaku 
Kepemimpinan 
Partisipatif 

PKP1 

0.718 0.000 

0.674 0.716 

Valid 
PKP2 0.720 0.738 
PKP3 0.831 0.656 
PKP4 0.719 0.759 
PKP5 0.688 0.727 

Perilaku 
Kepemimpinan 
Direktif 

PKD1 

0.768 0.000 

0.818 0.726 

Valid PKD2 0.784 0.767 
PKD3 0.720 0.838 
PKD4 0.776 0.753 

Kepuasan Kerja 

KK1 

0.756 0.000 

0.758 0.712 

Valid 
KK2 0.799 0.769 
KK3 0.744 0.683 
KK4 0.749 0.746 
KK5 0.730 0.749 

Sumber: Data Primer yang diolah peneliti 
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Hasil tabel pengujian uji validitas menunjukan bahwa keseluruhan indikator 

variable budaya organisasi, perilaku kepemimpinan dan kepuasan kerja masing-

masing menghasilkan skor KMO 0.718 s/d 0.774 lebih besar dari 0.5 dengan 

signifikansi kurang dari 0.05 (5%) dengan begitu semua pernyataan variable 

dikatakan valid. 

4.4.2  Uji Reliabilitas 

Uji Reliabilitas adalah menguji konsistensi alat ukur, apakah hasilnya tetap 

konsisten jika pengukuran diulang (Priyatno, 2008). Apabila suatu alat ukur 

digunakan berulang dan hasil yang diperoleh relatif konsisten maka alat ukur tersebut 

dianggap handal (reliabel).  

Tabel 4. 4 Hasil Uji Reliabilitas 

Variabel Cronbach's Alpha 
>0.5 N of Items Kesimpulan 

Budaya Organisasi 0.712 5 Reliable 
Perilaku Kepemimpinan Suportif 0.725 5 Reliable 
Perilaku Kepemimpinan Partisipatif 0.765 5 Reliable 
Perilaku Kepemimpinan Direktif 0.772 4 Reliable 
Kepuasan Kerja 0.782 5 Reliable 

Sumber: Data Primer yang diolah peneliti 

Dari tabel diatas, dapat diketahui bahwa semua pernyataan yang ada pada 

setiap variabel adalah reliabel. Hal tersebut ditunjukan dengan keseluruhan nilai 

Cronbach Alpha pada uji tersebut adalah 0.712 s/d 0.782 (bernilai > 0,6). Hal ini 

menunjukkan bahwa setiap pernyataan yang digunakan sebagai alat ukur adalah 

reliable Menurut (Priyatno, 2008) reliabilitas yang kurang dari 0.6 adalah kurang baik, 

sedangkan 0.7 dapat diterima dan di atas 0.8 adalah baik. 
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4.5  Uji Asumsi Klasik 

4.5.1  Uji Normalitas 

 Dalam penelitian ini cara yang digunakan untuk menguji apakah data 

terdistribusi normal atau tidak adalah dengan menggunakan uji One Sample 

Kolmogorov Smirnov dengan menggunakan taraf signifikansi sebesar 0,05. Data 

dinyatakan terdistribusi normal jika signifikansi lebih besar dari 5% atau 0,05 

(Priyatno, 2008) 

1. jika nilai Asymp. Sig. (2-tailed) kurang dari 0,05, maka H0 ditolak. Hal ini 

berarti data residual terdistribusi tidak normal; 

2. jika nilai Asymp. Sig. (2-tailed) lebih dari 0,05, maka H0 diterima. Hal ini 

berarti data residual terdistribusi normal. 

Tabel 4. 5 Hasil Uji Normalitas 

 

 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 
  Unstandardized 

Residual 
N 135 
Normal Parametersa,,b Mean .0000000 

Std. Deviation .35595574 
Most Extreme Differences Absolute .050 

Positive .050 
Negative -.046 

Kolmogorov-Smirnov Z .577 
Asymp. Sig. (2-tailed) .893 
a. Test distribution is Normal. 
b. Calculated from data. 
Sumber: Data Primer yang diolah peneliti 
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Berdasarkan hasil pengujian normalitas residual, diketahui bahwa residual 

model persamaan regresi memiliki nilai Asymp. Sig 0.893> alpha 0,05. Maka H0 

diterima, artinya sebaran nilai residual pada seluruh model persamaan regresi 

dinyatakan berdistribusi normal. 

Gambar 4. 3Diagram Plots Uji Normalitas 

Sumber: Data Primer yang diolah peneliti 

Dengan melihat tampilan grafik normal plot dapat disimpulkan bahwa grafik 

normal plot terlihat titik-titik menyebar di sekitar garis diagonal, serta penyebarannya 

mengikuti arah garis diagonal. Kedua grafik ini menunjukkan bahwa model regresi 

layak digunakan karena memenuhi asumsi normalitas.  
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4.5.2  Uji Multikolinieritas 

 Uji multikolinearitas digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya 

penyimpangan asumsi klasik multikolinear yaitu adanya hubungan linear antar 

variabel independen dalam model regresi (Ghozali,2006). Penelitian ini menggunakan 

nilai Variance Inflation Factor (VIF) dalam Colinearity Statistics untuk menentukan 

ada atau tidak adanya gejala multikolinearitas. Hasil VIF yang lebih besar dari 10 

menunjukkan adanya gejala multikolinearitas, sedangkan nilai VIF yang lebih kecil 

dari 10 menunjukkan tidak adanya gejala multikolinearitas. Hasil dari pengujian 

multikolinearitas dapat dilihat dalam tabel berikut ini:  

Tabel 4. 6 Hasil Uji Mutikolinieritas 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

t Sig. 

Collinearity 
Statistics 

B Std. Error Beta 
Toleranc
e VIF 

1 (Constant) 5.469E-17 .309  .000 1.000   
BO .000 .092 .000 .000 1.000 .479 2.08

6 
PK .000 .101 .000 .000 1.000 .479 2.08

6 

a. Dependent Variable: Unstandardized Residual 

Sumber: Data Primer yang diolah peneliti 

Berdasarkan hasil perhitungan diatas, terlihat bahwa variabel proses seleksi 

dan pelatihan memiliki nilai VIF sebesar 2.086 sehingga dapat dinyatakan model 

regresi tidak terdapat masalah multikoliniearitas. 
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4.5.3  Uji Heteroskedastisitas 

 Uji heteroskedastisitas digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya 

penyimpangan asumsi klasik heteroskedastisitas yaitu adanya ketidaksamaan varian 

dari residual untuk semua pengamatan pada model regresi (Ghozali,2006). 

 Suatu data dapat dikatakan tidak memiliki gejala heterokedastisitas apabila 

signifkansinya >0.05 (Priyatno,2008). Agar uji heterokedastisitas dapat dikatakan 

lebih akurat, maka berikut tabel hasil uji heterokedastisitas: 

Tabel 4. 7 Uji Heteroskedastisitas 

Correlations 
   BO PK KK Unstandardized 

Residual 
Spearman's rho BO Correlation 

Coefficient 
1.000 .643** .510** .057 

Sig. (2-
tailed) 

. .000 .000 .513 

N 135 135 135 135 
PK Correlation 

Coefficient 
.643** 1.000 .556** -.069 

Sig. (2-
tailed) 

.000 . .000 .424 

N 135 135 135 135 
KK Correlation 

Coefficient 
.510** .556** 1.000 .732** 

Sig. (2-
tailed) 

.000 .000 . .000 

N 135 135 135 135 
Unstandardized 
Residual 

Correlation 
Coefficient 

.057 -.069 .732** 1.000 

Sig. (2-
tailed) 

.513 .424 .000 . 

N 135 135 135 135 

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

Sumber: Data Primer yang diolah peneliti 
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Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa masing-masing variabel 

independen memiliki p-value lebih besar dari 0.05 variable budaya organisasi dengan 

p-value sebesar 0.513 yang berarti bahwa pada model regresi di atas tidak terdapat 

masalah heteroskedastisitas. 

4.6  Pengujian Hipotesis 

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan analisis jalur sebagai model 

penelitiannya. Analisis jalur mempunyai kedekatan dengan regresi berganda, dengan 

kata lain regresi berganda merupakan bentuk khusus dari analisis jalur. Pengujian 

hipotesis untuk analisis jalur sama dengan analisis regresi yaitu dengan meregresikan 

variable eksogen dan variable endogen untuk memperoleh T-hitung dan F-hitung. 

Pegujian hipotesis dilakukan untuk masing-masing persamaan structural dibawah ini. 

1. Persamaan structural 1 

Y1 = PY1X+℮1 

2. Persamaan structural 2 

Y2 = PY2Y1+PY2X+℮2 

Berikut adalah pengujian hipotesis untuk variable-variabel yang terdapat 

dalam persamaan structural 1 dan 2 baik secara parsial maupun simultan 
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4.6.1  Pengujian hipotesis untuk persamaan structural 1 

4.6.1.1 Pengaruh Budaya organisasi terhadap Perilaku kepemimpinan 

(pengujian hipotesis 1) 

Berikut adalah hasil regresi dengan menggunakan SPSS 17: 

Tabel 4. 8 R-square untuk persamaan structural 1 

 
Model Summary 

Model R R Square 
Adjusted R 
Square 

Std. Error of 
the Estimate 

1 .722a .521 .517 .30901 
a. Predictors: (Constant), BO 

Sumber: Data Primer yang diolah peneliti 

Tabel 4. 9 Uji T untuk persamaan structural 1 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 1.354 .239  5.656 .000 

BO .663 .055 .722 12.020 .000 

a. Dependent Variable: PK 

Sumber: Data Primer yang diolah peneliti 

Besarnya angka R-square adalah 0.521 artinya persentase sumbangan 

pengaruh variable budaya organisasi terhadap perilaku kepemimpinan sebesar 

koefisien determinasinya adalah 52.1%. sedangkan sisanya sebesar 47.9% dipengaruhi 

oleh variable lain yang tidak dimasukan kedalam model penelitian ini. 
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Berdasarkan hasil regresi diatas, berikut langkah-langkah pengujian hipotesis 1: 

1. Tentukan hipotesis 0 (H0) dan hipotesis alternative (Ha). 

H0:  Budaya organisasi tidak memiliki pengaruh yang positif terhadap 

perilaku kepemimpinan. 

Ha:  Budaya organisasi memiliki pengaruh yang positif terhadap perilaku 

kepemimpinan. 

2. Menentukan level of significance 

Dengan signifikansi 5% (0.05) 

Df (degree of freedom) n-2 = 133 (135-2) untuk uji 2 pihak diperoleh t-tabel 

±1.977. 

3. Hasil regresi menunjukan nilai t-hitung 12.020. 

4. T –hitung ≥ t-tabel 12.020≥1.977 maka H0 ditolak dan Budaya organisasi 

memiliki pengaruh yang positif terhadap perilaku kepemimpinan. 

4.6.2 Pengujian Hipotesis untuk persamaan structural 2 

4.6.2.1 Pengaruh Budaya organisasi terhadap kepuasan kerja (pengujian 

hipotesis 2) 

Dengan menggunakan SPSS 17, hasil regresi berikut akan digunakan 

untuk uji hipotesis 2 dan 3. 

Tabel 4. 10 R-square untuk persamaan structural 2 

Model Summary 

Model R R Square 
Adjusted R 

Square 
Std. Error of the 

Estimate 

1 .704a .495 .488 .35864 
a. Predictors: (Constant), PK, BO 
b. Dependent variable: KK 

 
Sumber: Data Primer yang diolah peneliti 
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Tabel 4. 11 Uji F untuk persamaan structural 2 

 
ANOVAb 

Model 
Sum of 
Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 16.656 2 8.328 64.747 .000a 

Residual 16.978 132 .129   

Total 33.634 134    

a. Predictors: (Constant), PK, BO 

b. Dependent Variable: KK 
Sumber: Data Primer yang diolah peneliti 

Tabel 4. 12 Uji T untuk persamaan structural 2 

 
Coefficientsa 

Model 

Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) .972 .309  3.143 .002 

BO .142 .092 .137 1.538 .126 

PK .674 .101 .598 6.696 .000 
a. Dependent Variable: KK 

Sumber: Data Primer yang diolah peneliti 

Berdasarkan hasil regresi diatas berikut adalah langkah-langkah pengujian hipotesis 2: 
1. Tentukan hipotesis 0 (H0) dan hipotesis alternative (Ha). 

H0:  Budaya organisasi tidak memiliki pengaruh yang positif terhadap 

kepuasan kerja. 

Ha:  Budaya organisasi memiliki pengaruh yang positif terhadap kepuasan 

kerja. 
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2. Menentukan level of significance 

Dengan signifikansi 5% (0.05) 

Df (degree of freedom) n-2 = 133 (135-2) untuk uji 2 pihak diperoleh t-tabel 

±1.977. 

3. Hasil regresi menunjukan nilai T hitung 1.538. 

4. T –hitung ≥ t-tabel 1.538≥1.977 maka Ha ditolak. 

Didalam uji hipotesis kedua ini berbeda dengan hipotesis pertama, jika yang 

pertama H0-nya ditolak maka yang kedua ini Ha-nya ditolak. Bisa disimpulkan 

bahwa budaya organisasi tidak memiliki pengaruh positif terhadap kepuasan kerja. 

4.6.2.2 Pengaruh Budaya organisasi terhadap Kepuasan kerja melalui Perilaku 

kepemimpinan (pengujian hipotesis 3) 

Berdasarkan tabel 4.10 , besarnya angka R-square adalah 0.495 dengan koefisien 

determinasinya 49.5% sedangkan sisanya sebesar 50.5% dipengaruhi oleh variable 

lainnya. 

Berikut langkah-langkah pengujian hipotesis 3: 

1. Tentukan hipotesis 0 (H0) dan hipotesis alternative (Ha). 

H0:  Budaya organisasi tidak memiliki pengaruh yang posiif terhadap 

kepuasan kerja melalui Perilaku kepemimpinan. 

Ha:  Budaya organisasi memiliki pengaruh yang positif terhadap kepuasan 

kerja melalui Perilaku kepemimpinan. 

2. Menentukan level of significance 

Dengan signifikansi 5% (0.05) 

Df (degree of freedom) n-2 = 134 (135-1) untuk uji 2 pihak diperoleh t-tabel 

±1.977. 
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3. Hasil regresi menunjukan nilai T hitung 6.696. 

4. T –hitung ≥ t-tabel 6.696≥1.977 maka H0 ditolak, disimpulkan Budaya 

organisasi memiliki pengaruh yang positif terhadap kepuasan kerja melalui 

Perilaku kepemimpinan. 

Uji F pada tabel 4. Menunjukan F-hitung 64.747 lebih besar dari F-tabel 3.06.  

α= 5% (0.05) 

degree of freedom numerator = 2 

degree of freedom denominator = 135-2-1 = 132 

Dengan demikian Budaya organisasi dan perilaku kepemimpinan secara simultan 

memiliki pengaruh yang positif terhadap kepuasan kerja. 

4.7 Analisis Korelasi 

Tabel 4. 13 Korelasi Budaya organisasi dan Perilaku kepemimpinan 

  
Correlations 

 BO PK 
 Pearson 

Correlation Sig. (2-tailed) N 
Pearson 

Correlation Sig. (2-tailed) N 

BO 1  135 .722** .000 135 
PK .722** .000 135 1  135 
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
Sumber: Data Primer yang diolah peneliti 

Berdasarkan hasil olah SPSS diperoleh angka korelasi antara variable Budaya 

organisasi dan Perilaku kepemimpinan sebesar 0.722 karena hasilnya positif dan sama 

maka kedua variable ini bersifat signifikan karena angka signifikansi sebesar 

0.000<0.05. Variable-variabel ini terbilang kuat dan saling berkaitan satu sama 

lainnya. 
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4.8 Analisis Jalur 

Analisis jalur berguna untuk mengetahui pengaruh langsung, pengaruh tidak 

langsung dan pengaruh total dari satu variable ke variable lainnya. Pengaruh-pengaruh 

ini juga akan dilihat dari hasil regresi yang sebelumnya telah diteliti. 

1. Pengaruh langsung (direct effect atau DE) 

a. Pengaruh variable Budaya organisasi terhadap Perilaku kepemimpinan. 

X           Y1 = 0.722 

Pengaruh variable Budaya organisasi terhadap perilaku kepemimpinan 

merupakan penjelasan dari persamaan structural 1 dengan hasil Budaya 

organisasi sebagai variable eksogen berpengaruh positif terhadap perilaku 

kepemimpinan sebagai variable endogen. 

Pengaruh Budaya organisasi terhadap perilaku kepemimpinan sebesar 

0.722 atau 72.2% yang artinya 27.8% dipengaruhi oleh variable lainnya 

diluar model. 

b. Pengaruh variable Budaya organisasi terhadap kepuasan kerja. 

X           Y1 = 0.137 

Pengaruh variable Budaya organisasi terhadap kepuasan kerja merupakan 

penjelasan dari persamaan structural 1 dengan hasil Budaya organisasi 

sebagai variable eksogen berpengaruh positif terhadap kepuasan kerja 

sebagai variable endogen, tetapi dalam uji hipotesis budaya organisasi 

tidak berpengaruh terhadap kepuasan kerja. 

Pengaruh Budaya organisasi terhadap kepuasan kerja sebesar 0.137 atau 

13.7% yang artinya 86.3% dipengaruhi oleh factor variable lainnya. 
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c. Pengaruh variable perilaku kepemimpinan terhadap kepuasan kerja. 

Y1           Y2 = 0.598 

Pengaruh variable perilaku kepemimpinan terhadap kepuasan kerja 

merupakan penjelasan dari persamaan structural 2, koefisien jalur dapat 

digunakan untuk keterkaitan variable eksogen terhadap variable endogen. 

Pengaruh perilaku kepemimpinan terhadap kepuasan kerja sebesar 

0.598 atau 59.8% yang artinya 40.2% sisanya dipengaruhi oleh variable 

lainnya diluar model penelitian. 

2. Pengaruh tidak langsung (indirect effect atau IE) 

a. Pengaruh variable Budaya organisasi terhadap kepuasan kerja melalui 

perilaku kepemimpinan. 

X Y1 Y2 = (0.722×0.598) = 0.431 

Pengaruh variable Budaya organisasi terhadap kepuasan kerja apabila 

melalui variable perilaku kepemimpinan adalah sebesar 0.431 atau 43.1% 

artinya besar kecilnya kepuasan kerja pegawai Komisi Yudisial 

dipengaruhi sebesar 43.1% oleh variable Budaya organisasi apabila harus 

malalui variable perilaku kepemimpinan sebelumnya. 

3. Pengaruh Total (total effect) 

a. Pengaruh variable Budaya organisasi terhadap kepuasan kerja melalui 

perilaku kepemimpinan. 

X Y1 Y2 = (0.722+0.598) = 1.32 

Pengaruh variable Budaya organisasi terhadap kepuasan kerja melalui 

perilaku kepemimpinan adalah sebesar 1.32. Pengaruh total yang dimaksud 

adalah penjumlahan antara pengaruh langsung dan tidak langsung, dengan 
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demikian pengaruh total menyimpulkan gabungan yang ditimbulkan dari 

variable pengaruh langsung dan tidak langsung. 

Dari masing masing hasil penelitian diatas maka dapat digambarkan diagram jalurnya 

seperti ini. 

 

  

 

 

                                        ℮1                                      ℮2 

 

Gambar 4. 4 Diagram jalur 

Sumber: Data Primer yang diolah peneliti 

Berdasarkan gambar 4. Berikut adalah persamaan strukturalnya: 

1. Budaya organisasi (X) terhadap perilaku kepemimpinan (Y1). 

Pengaruh sebab akibat antara variable Budaya organisasi terhadap perilaku 

kepemimpinan dapat digambarkan seperti Y1 = PY1X+℮1 atau Y1 = 0.722x+℮1. 

2. Budaya organisasi (X) dan perilaku kepemimpinan (Y1) terhadap kepuasan 

kerja (Y2). 

Pengaruh sebab akibat antara variable Budaya organisasi dan perilaku 

kepemimpinan terhadap keuasan kerja dapat digambarkan seperti Y2 = 

PY2X+PY2Y1+℮2 atau Y2 = 0.137x+0.598+℮2. 

 

X Y1 Y2 

PY1X 
0.722 

PY2X 
0.137 

 

PY2Y1 
0.598 
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4.7  Implikasi Manajerial 

Setelah penulis melakukan pengolahan data dan analisis data, penulis ingin 

memberikan gambaran lebih jelas mengenai penelitian yang dilakukan melalui 

implikasi manajerial. Penulis mencoba memberikan analisis tambahan untuk 

memperkuat gambaran penelitian tersebut dengan menggunakan data rata-rata 

jawaban responden dalam mengemukakan alternatif pemecahan masalah.  

1. Berdasarkan hasil pengujian statistik dapat dilihat bahwa budaya organisasi secara 

parsial berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap perilaku kepemimpinan. 

Hal itu menunjukan budaya organisasi yang tercipta di lingkungan Komisi yudisial 

mempengaruhi cara pemimpin berperilaku dengan sewajarnya tidak bersifat 

otoriter dan seenaknya.  

2. Berdasarkan hasil uji statik yang kedua antara budaya organisasi dan kepuasan 

kerja tidak terlalu berpengaruh di Komisi Yudisial, hal ini bisa terjadi dikarnakan 

acuh tak acuhnya sesama pegawai atau ketidak peduliannya untuk kemajuan 

lembaga tersebut. Hasil ini memberikan implikasi akan perlunya penerapan 

budaya organisasi selanjutnya untuk lembaga ini.  

3. Hasil uji statik yang terakhir dengan budaya organisasi terhadap kepuasan kerja 

melalui perilaku kepemimpinan ditemukan hasil yang signifikan, hal ini terjadi 

karena perilaku kepemimpinan faktor utama yang menghubungkan budaya 

organisasi dengan kepuasan kerja bisa berjalan seiringinan. Pemimpin mampu 

memoderasi kepuasaan seseorang bekerja di sebuah organisasi, dengan begitu 

budaya organisasi bisa meningkatkan kepuasan karyawan untuk bekerja lebih 

lama dalam suatu organisasi. 
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 Berikut adalah hasil rata-rata jawaban dari setiap indikator budaya organisasi: 

Tabel 4. 14 Avarage Value pernyataan variable budaya organisasi 

NO Pernyataan Average Ranking 
1 Saya mencurahkan seluruh kemampuan saya dalam bekerja. 4.44 1 
2 Saya mengorganisir/mengatur pekerjaan saya sendiri. 4.29 4 
3 Anggota organisasi bersikap ramah kepada saya. 4.33 2 
4 Anggota organisasi mempunyai inisiatif (prakarsa). 4.30 3 
5 Pertemuan rapat organisasi dilakukan tepat waktu. 4.21 5 

Averages 4.31 
Sumber: Data Primer yang diolah peneliti 

 Pada tabel diatas dapat disimpulkan bahwa jawaban responden secara 

meyeluruh memilih setuju dengan masing-masing pernyataan, karena rata-rata berada 

diatas 3 sebagai standar penilaian minimum setuju. Rata-rata keseluruhan jawaban 

responden pada variable budaya organisasi adalah sebesar 4.31 yang artinya bahwa 

pegawai Lembaga Negara Komisi Yudisial sebagian besar sudah menerapkan budaya 

organisasi yang diinginkan oleh masing-masing para pegawainya. 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1  Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang dilakukan mengenai pengaruh 

antara Budaya organisasi terhadap Perilaku kepemimpinan dan kepuasan Kerja 

Lembaga Negara Komisi Yudisial menggunakan path analisis dengan SPSS, 

menunjukan bahwa data dalam penelitian memiliki beberapa kecocokan dengan 

model penelitian yang diajukan. 

Berdasarkan pada model structural dari ketiga hipotesis yang diajukan terdapat 

1 hipotesis yang tidak signifikan dan 2 hipotesis yang signifikan. Hasil analisis data 

dan pembahasan pada bab sebelumnya maka dapat diambil kesimpulan sebagai 

berikut: 

1. Budaya organisasi memiliki pengaruh yang positif terhadap perilaku 

kepemimpinan di Komisi Yudisial. 

2. Budaya organisasi tidak memiliki pengaruh yang positif terhadap kepuasan 

kerja di Komisi Yudisial. 

3. Berdasarkan dari hasil penelitian dan analisis, dapat disimpulkan bahwa 

Budaya organisasi memiliki pengaruh yang positif terhadap kepuasan kerja 

melalui perilaku kepemimpinan di Komisi Yudisial. 
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5.2  Saran 

Berdasarkan hasil analisis dan implikasi manajerial yang telah disusun 

sebelumnya, berikut adalah saran yang dapat dijadikan masukan atau pertimbangan 

bagi Komisi Yudisial dan penelitian selanjutnya. 

A. Saran bagi Komisi yudisial. 

Sebaiknya Komisi Yudisial meningkatkan lagi budaya organisasi yang 

sudah tercipta di lingkungan lembaga ini untuk meningkatkan kenyamanan 

pegawai dalam bekerja dan memberikan kepuasan tersendiri untuk para 

pegawainya. Karna bagaimanapun juga pegawai harus merasa nyaman 

dengan lingkungan sekitar mereka bekerja. 

B. Saran bagi akademis. 

Penulis menghimbau untuk peneliti selanjutnya agar melakukan 

penelitian dan analisis lebih mendalam terhadap variable perilaku 

kepemimpinan dan kepuasan kerja karna masih ditemukan angka dibawah 

rata-rata. 
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LAMPIRAN 1 Kuisioner Penelitian 

Pengaruh Budaya organisasi terhadap Perilaku kepemimpinan dan 

Kepuasan kerja di Lembaga Negara Komisi Yudisial 

1. Pendahuluan 

Responden yang terhormat, 

 Saya mahasiswi STIE Indonesia Banking School jurusan manajemen 

yang sedang melakukan penelitian, ini dilakukan guna untuk melengkapi serta 

menyelesaikan tugas akhir skripsi, Anda merupakan salah satu responden 

untuk berpartisipasi dalam pengisian kuisioner ini. Berikut adalah pertanyaan-

pertanyaan mengenai produktivitas anda sebagai pegawai Komisi Yudisial, 

pilihlah jawaban sesuai dengan pemikiran anda. Saya ucapkan terima kasih 

atas kesediaan dan partisipasi anda. 

2. Identifikasi  

Jawablah pertanyaan dibawah ini dengan memberikan tanda silang (x) pada 

jawaban yang menurut anda sesuai ! 

1. Usia anda:                                    2. Jenis kelamin: 

a. <21 – 29                                    a. Pria  

b. 30 – 39                                       b. Wanita 

c. 40 – 49 

d. >50  
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LAMPIRAN (lanjutan) 

Petunjuk:  

Bila anda menjawab “1” artinya anda sangat tidak setuju, tetapi jika anda 

menjawab “5” artinya anda sangat setuju dengan pertanyaan yang diajukan. 

Anda bisa menjawab atau memberi tanda pada angka lainnya yang tertera. 

Keterangan: 

1 : sangat tidak setuju 

2 : tidak setuju 

3 : cukup setuju 

4 : setuju 

5 : sangat setuju 

 

 

 

 

  

Petunjuk Menjawab: 

Berilah lingkaran (O) pada pilihan nomor jawaban yang tersedia dibawah ini 

yang sesuai dengan kondisi Anda. 
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LAMPIRAN (lanjutan) 

No Pernyataan 

Penilaian 

SS S CS TS STS 

5 4 3 2 1 

A. Budaya Organisasi (Organizational Culture) 

OC1 
Saya mencurahkan seluruh kemampuan saya 
dalam bekerja. 5 4 3 2 1 

OC2 
Saya mengorganisir/mengatur pekerjaan saya 
sendiri. 5 4 3 2 1 

OC3 
Anggota organisasi bersikap ramah kepada 
saya. 5 4 3 2 1 

OC4 
Anggota organisasi mempunyai inisiatif 
(prakarsa). 5 4 3 2 1 

OC5 
Pertemuan rapat organisasi dilakukan tepat 
waktu. 5 4 3 2 1 

B. Perilaku kepemimpinan (Leadership behavior) 
Supportive Leadership Behaviour 
(Perilaku kepemimpinan suportif) 

LB1 
Pimpinan membantu pegawai membuat 
pekerjaan menjadi menyenangkan. 5 4 3 2 1 

LB2 
Pimpinan memperlakukan semua pegawainya 
sama. 5 4 3 2 1 

LB3 
Pimpinan bergaul secara informal dengan 
pegawai.. 5 4 3 2 1 

LB4 
Pimpinan menjelaskan cara sebelum 
mengerjakan tugas. 5 4 3 2 1 

LB5 Pimpinan mendorong penggunaan seragam . 5 4 3 2 1 
Participative Leadership Behaviour 
(Perilaku kepemimpinan partisipatif) 

LB6 
Pimpinan mempertimbangkan pendapat 
pegawainya sebelum membuat keputusan. 5 4 3 2 1 

LB7 
Pimpinan berkonsultasi dengan karyawan 
sebelum melakukan tindakan. 5 4 3 2 1 

LB8 
Pimpinan mendengarkan nasihat pegawainya 
pada saat menghadapi masalah. 5 4 3 2 1 

LB9 
Pimpinan memakai saran pegawainya dalam 
melakukan pekerjaan. 5 4 3 2 1 

LB10 
Pimpinan meminta persetujuan kelompok 
sebelum melanjutkan tugas. 5 4 3 2 1 
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LAMPIRAN (lanjutan) 

Directive Leadership Behaviour 
(Perilaku kepemimpinan direktif) 

LB11 
Pimpinan memutuskan apa dan bagaimana 
tugas seharusnya dilakukan. 5 4 3 2 1 

LB12 
Pimpinan mempertahankan standar kinerja 
yang pasti. 5 4 3 2 1 

LB13 
Pimpinan menjadwalkan kapan tugas harus 
dilakukan. 5 4 3 2 1 

LB14 
Pimpinan mengatur karyawan dengan sangat 
disiplin 5 4 3 2 1 

C. Kepuasan kerja (Job satisfaction) 
JS1 Saya merasa cocok dengan pekerjaan saya. 5 4 3 2 1 

JS2 
Saya merasa nyaman dengan pekerjaan saya 
karena menggunakan bakat dan kemampuan 
saya. 

5 4 3 2 1 

JS3 
Saya merasa senang dengan pekerjaan saya 
karena kompensasinya sesuai dengan kinerja 
saya. 

5 4 3 2 1 

JS4 
Saya menyukai pekerjaan ini karena 
menawarkan kebebasan dalam bekerja. 5 4 3 2 1 

JS5 Saya merasa bahagia bekerja di lembaga ini. 5 4 3 2 1 
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LAMPIRAN 2 Hasil Pre-test Uji Validitas 

Variabel Latern Indikator KMO 
>0.5 

SIG 
<0.05 

MSA 
>0.5 

Factor 
Loading 

≥ 
Kriteria 

Budaya Organisasi 

BO1 

0.715 0.007 

0.735 0.536 

Valid 
BO2 0.733 0.663 
BO3 0.711 0.693 
BO4 0.711 0.736 
BO5 0.693 0.621 

Perilaku 
Kepemimpinan 
Suportif 

PKS1 

0.516 0.133 

0.444 0.855 

Tidak 
Valid 

PKS2 0.501 0.523 
PKS3 0.501 0.482 
PKS4 0.558 0.647 
PKS5 0.528 0.829 

Perilaku 
Kepemimpinan 
Partisipatif 

PKP1 

0.734 0.000 

0.723 0.774 

Valid 
PKP2 0.699 0.660 
PKP3 0.833 0.648 
PKP4 0.779 0.743 
PKP5 0.672 0.693 

Perilaku 
Kepemimpinan 
Direktif 

PKD1 

0.598 0.002 

0.596 0.820 

Valid 
PKD2 0.58 0.518 
PKD3 0.577 0.862 
PKD4 0.665 0.788 
PKD5 0.744 0.209 

Kepuasan Kerja 

KK1 

0.641 0.002 

0.567 0.754 

Valid 
KK2 0.714 0.646 
KK3 0.673 0.671 
KK4 0.605 0.657 
KK5 0.643 0.757 

Sumber: Data Primer yang diolah peneliti 
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Hasil Pre-test Uji Reliabilitas 

Variabel Cronbach's Alpha 
>0.5 N of Items Kriteria 

Budaya Organisasi 0.657 5 Reliable 

Perilaku Kepemimpinan Suportif 0.430 5 Tidak 
Reliable 

Perilaku Kepemimpinan 
Partisipatif 0.742 5 Reliable 

Perilaku Kepemimpinan Direktif 0.375 5 Tidak 
Reliable 

Kepuasan Kerja 0.651 5 Reliable 
Sumber: Data Primer yang diolah peneliti 
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LAMPIRAN 3 Hasil Uji Validitas 

Variabel Latern Indikator KMO 
>0.5 

SIG 
<0.05 

MSA 
>0.5 

Factor 
Loading 

≥0.5 
Kriteria 

Budaya Organisasi 

BO1 

0.757 0.000 

0.783 0.581 

Valid 
BO2 0.771 0.725 
BO3 0.758 0.687 
BO4 0.717 0.791 
BO5 0.788 0.636 

Perilaku 
Kepemimpinan 
Suportif 

PKS1 

0.774 0.000 

0.761 0.679 

Valid 
PKS2 0.752 0.734 
PKS3 0.789 0.728 
PKS4 0.775 0.719 
PKS5 0.807 0.587 

Perilaku 
Kepemimpinan 
Partisipatif 

PKP1 

0.718 0.000 

0.674 0.716 

Valid 
PKP2 0.720 0.738 
PKP3 0.831 0.656 
PKP4 0.719 0.759 
PKP5 0.688 0.727 

Perilaku 
Kepemimpinan 
Direktif 

PKD1 

0.768 0.000 

0.818 0.726 

Valid PKD2 0.784 0.767 
PKD3 0.720 0.838 
PKD4 0.776 0.753 

Kepuasan Kerja 

KK1 

0.756 0.000 

0.758 0.712 

Valid 
KK2 0.799 0.769 
KK3 0.744 0.683 
KK4 0.749 0.746 
KK5 0.730 0.749 

Sumber: Data Primer yang diolah peneliti 

 Hasil Uji Reliabilitas 

Variabel Cronbach's Alpha 
>0.5 N of Items Kriteria 

Budaya Organisasi 0.712 5 Reliable 
Perilaku Kepemimpinan Suportif 0.725 5 Reliable 
Perilaku Kepemimpinan Partisipatif 0.765 5 Reliable 
Perilaku Kepemimpinan Direktif 0.772 4 Reliable 
Kepuasan Kerja 0.782 5 Reliable 

Sumber: Data Primer yang diolah peneliti 
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LAMPIRAN 4 Hasil Uji Normalitas 

 

  

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 
  Unstandardized 

Residual 
N 135 
Normal Parametersa,,b Mean .0000000 

Std. Deviation .35595574 
Most Extreme Differences Absolute .050 

Positive .050 
Negative -.046 

Kolmogorov-Smirnov Z .577 
Asymp. Sig. (2-tailed) .893 
a. Test distribution is Normal. 
b. Calculated from data. 
Sumber: Data Primer yang diolah peneliti 
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LAMPIRAN 5 Hasil Uji Mutikolinieritas 

Coefficients
a 

Model 

Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

t Sig. 

Collinearity 
Statistics 

B Std. Error Beta 
Toleranc
e VIF 

1 (Constant) 5.469E-17 .309  .000 1.000   
BO .000 .092 .000 .000 1.000 .479 2.08

6 
PK .000 .101 .000 .000 1.000 .479 2.08

6 

a. Dependent Variable: Unstandardized Residual 

Sumber: Data Primer yang diolah peneliti 
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LAMPIRAN 6 Heteroskedastisitas 

Correlations 
   BO PK KK Unstandardized 

Residual 
Spearman's rho BO Correlation 

Coefficient 
1.000 .643** .510** .057 

Sig. (2-
tailed) 

. .000 .000 .513 

N 135 135 135 135 
PK Correlation 

Coefficient 
.643** 1.000 .556** -.069 

Sig. (2-
tailed) 

.000 . .000 .424 

N 135 135 135 135 
KK Correlation 

Coefficient 
.510** .556** 1.000 .732** 

Sig. (2-
tailed) 

.000 .000 . .000 

N 135 135 135 135 
Unstandardized 
Residual 

Correlation 
Coefficient 

.057 -.069 .732** 1.000 

Sig. (2-
tailed) 

.513 .424 .000 . 

N 135 135 135 135 

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

Sumber: Data Primer yang diolah peneliti 
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LAMPIRAN 7 Hasil Regresi persamaan structural 1 

 
Model Summary 

Model R R Square 
Adjusted R 
Square 

Std. Error of 
the Estimate 

1 .722a .521 .517 .30901 
a. Predictors: (Constant), BO 

Sumber: Data Primer yang diolah peneliti 

 

Coefficients
a 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 1.354 .239  5.656 .000 

BO .663 .055 .722 12.020 .000 

a. Dependent Variable: PK 

Sumber: Data Primer yang diolah peneliti 
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LAMPIRAN 8 Hasil Regresi persamaan structura2 

Model Summary 

Model R R Square 
Adjusted R 

Square 
Std. Error of 
the Estimate 

1 .704a .495 .488 .35864 
c. Predictors: (Constant), PK, BO 
d. Dependent variable: KK 

 
Sumber: Data Primer yang diolah peneliti 

 
ANOVA

b 

Model 
Sum of 
Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 16.656 2 8.328 64.747 .000a 

Residual 16.978 132 .129   

Total 33.634 134    

a. Predictors: (Constant), PK, BO 
b. Dependent Variable: KK 
Sumber: Data Primer yang diolah peneliti 

 
Coefficients

a 

Model 

Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) .972 .309  3.143 .002 

BO .142 .092 .137 1.538 .126 

PK .674 .101 .598 6.696 .000 
a. Dependent Variable: KK 
Sumber: Data Primer yang diolah peneliti 
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LAMPIRAN 9 Korelasi 

  
Correlations 

 BO PK 
 Pearson 

Correlation Sig. (2-tailed) N 
Pearson 

Correlation Sig. (2-tailed) N 

BO 1  135 .722** .000 135 
PK .722** .000 135 1  135 
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
Sumber: Data Primer yang diolah peneliti 
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