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 Mathis dan Jackson (2006) menyatakan bahwa kinerja pada dasarnya adalah apa yang 
dilakukan atau tidak dilakukan pegawai. Sultana et al (2012) mendefinisikan employee 
performance sebagai pencapaian tugas-tugas tertentu diukur terhadap standar yang telah 
ditentukan atau diidentifikasi melalui akurasi, kelengkapan, biaya dan kecepatan. Employee 
performance dapat diwujudkan dalam peningkatan produksi, kemudahan dalam  
menggunakan teknologi baru , sehingga sangat memotivasi para pekerja. 
 
 Job satisfaction atau kepuasaan kerja yang sederhana difenisikan sebagai sikap umum  
individu terhadap pekerjaannya. Ketertarikan  para manajer terhadap kepuasan kerja 
cenderung berpusat pada dampaknya terhadap kinerja karyawan. Para peneliti telah 
menangkap ketertarikan tersebut, sehingga kita menemukan banyak penelitian yang 
dirancang untuk menilai dampak kepuasan kerja pada produktivitas karyawan, keabsenan, 
dan pengunduran diri (Robbins & Judge 2015). Sutrisno (2010) motivasi adalah suatu faktor 
yang mendorong seseorang untuk melakukan suatu aktifitas tertentu, oleh karena itu motivasi 
seringkali diartikan sebagai faktor pendorong perilaku seseorang 

Menurut Robbins & Judge (2015), budaya organisasi adalah sebuah sistem kepercayaan 
dan nilai yang dianut bersama dalam suatu organisasi yang menjadi rujukan untuk bertindak 
dan membedakan organisasi satu dengan organisasi lain. Budaya organisasi adalah salah satu 
faktor yang signifikan yang dapat membawa dan merubah suatu organisasi untuk 
berkembang dan lebih baik lagi (Jung. et. al, 2009) 

 
Pemilihan objek penelitian ini dilakukan pada PT Mandiri Sekuritas kantor pusat SCBD, 

Jakarta yang merupakan salah satu perusahaan efek yang bergerak sebagai perantara 
perdagangan efek terbaik di Indonesia, PT Mandiri Sekuritas  memiliki  banyak prestasi yang 
sudah di raih salah satunya adalah sebagai “ The Best investment Banking in Indonesia 2016” 
.  

Gambar 1.1 Finance Asia Awards 2016 

 
Sumber: Compilance Division  PT. Mandiri Sekuritas ( 2016 ) 
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Gambar 1.2 Penghargaan PT. Mandiri Sekuritas sejak 2002 

 

 

 

 

 

 

  

Sumber: Compilance Division PT. Mandiri Sekuritas ( 2016 ) 

Berdasarkan dari gambar 1.1 dan 1.2 banyak sekali penghargaan atau  prestasi yang telah 
diterima dan dicapai oleh PT.Mandiri Sekuritas. Prestasi tersebut dapat mereka raih dan 
dapatkan tidak terlepas dari kontribusi seluruh karyawan. Berdasarkan penjelasan 
sebelumnya maka judul penelitian ini adalah sebagai berikut: “Pengaruh  Motivation dan 
Organization Culture Melalui  Job Satisfaction Terhadap Employee Performance Studi 
Pada PT Mandiri Sekuritas Kantor Pusat SCBD, Jakarta.” 

 
1. LANDASAN TEORI 

Motivation 

Motivasi adalah proses yang menjelaskan intensitas, arah, dan ketekunan seorang 
individu untuk mencapai tujuannya. Tiga elemen utama dalam hal ini diantaranya adalah 
intensitas, arah, dan ketekunan. ( Reswari, 2015) 

Hasibuan (2014) motivasi adalah hal yang menyebabkan, menyalurkan, dan mendukung 
perilaku manusia, supaya mau bekerja giat dan antusias mencapai hasil yang optimal. 
Uzonna (2013) konsep yang mendasari motivasi adalah suatu kekuatan pendorong dalam 
individu dimana mereka berusaha untuk mencapai beberapa tujuan agar memenuhi 
kebutuhan atau keinginan nya. 
 
Organization Culture 

Menurut Robbins & Judge (2015), budaya organisasi adalah sebuah sistem kepercayaan 
dan nilai yang dianut bersama dalam suatu organisasi yang menjadi rujukan untuk bertindak 
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dan membedakan organisasi satu dengan organisasi lain. Budaya organisasi adalah salah satu 
faktor yang signifikan yang dapat membawa dan merubah suatu organisasi untuk 
berkembang dan lebih baik lagi (Jung. et. al, 2009). 
 

Job Satisfaction 

 

Rainey (2003) mengatakan kepuasan kerja adalah suatu perasaan emosional positif yang 
dihasilkan atas evaluasi atas pengalaman dan pekerjaan seseorang (Liu dan Tang, 2011). 
Kepuasan kerja yang sederhana difenisikan sebagai sikap umum individu terhadap 
pekerjaannya. Ketertarikan para manajer terhadap kepuasan kerja cenderung berpusat pada 
dampaknya terhadap kinerja karyawan. Para peneliti telah menangkap ketertarikan tersebut, 
sehingga kita menemukan banyak penelitian yang dirancang untuk menilai dampak kepuasan 
kerja pada produktivitas karyawan, keabsenan, dan pengunduran diri (Robbins & Judge 
2015). 

 

Employee Performance 

Sultana et al (2012) menjelaskan bahwa kinerja  karyawan sebagai pencapaian tugas-
tugas tertentu yang diukur terhadap apa yang telah ditentukan atau dapat di identifikasikan 
oleh standar akurasi yang telah ditetapkan, kelengkapan, biaya dan kecepatan. Kinerja 
karyawan dapat diwujudkan dalam peningkatan produksi, kemudahan dalam menggunakan 
teknologi baru, dan pekerja yang memiliki motivasi yang tinggi. Dapat disimpulkan bahwa 
kinerja adalah kemampuan karyawan dalam mencapai kerja yang dapat dipertanggung 
jawabkan. Kinerja sangat penting untuk mencapai tujuan dan akan mendorong seseorang 
untuk lebih baik lagi dalam pencapaian tujuan. 

Pengaruh positif Motivation terhadap Job Satisfaction 

 Azash, Kumar & Safare (2011) pada hasil penelitiannya menunjukkan adanya hubungan 
yang signifikan secara statistik antara motivasi yang menguji tiga faktor motivasi (gaji, 
fasilitas dan promosi) dengan kepuasan kerja. Kartika dan Kaihatu (2010) menemukan 
bahwa variabel motivasi kerja berpengaruh secara signifikan terhadap kepuasan kerja 
karyawan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa adanya pengaruh positif antara motivasi 
terhadap kepuasan kerja 

H1 : motivation memiliki pengaruh positif terhadap job satisfaction 
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Pengaruh positif Organizational Culture terhadap Job Satisfaction 

Menurut Marcoulides dan Heck (1993) pada penelitiannya membuktikan bahwa budaya 
organisasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan kerja karyawan, artinya 
budaya organisasi merupakan suatu konsep yang dapat dijadikan saran untuk mengukur 
kesesuaian dari tujuan organisasi, strategi dan organisasi tugas, serta dampak yang 
dihasilkan, karena tanpa ukuran yang valid dan reliabel dari aspek kritis budaya organisasi 
maka pernyataan tentang dampak budaya pada kepuasaan kerja karyawan dan kinerja 
perusahaan akan terus berdasarkan pada spekulasi, observasi personal dan studi kasus 
(Brahmasari dan Supreyetno 2008) . 
 
H2: Organizational Culture memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap Job 

Satisfaction 

 

Pengaruh positif  Job Satisfaction terhadap Employee Performance 

Menurut Robbins & Judge (2015), menjelaskan bahwa Job Satisfaction merupakan 
perasaan positif tentang pekerjaan seseorang yang dihasilkan dari evaluasi karakteristiknya. 
Penelitian Purnama (2013), job satisfaction memberikan pengaruh positif yang signifikan 
pada employee perfomance dan penelitian ini terbukti secara statistik. 

 
H3: Job Satisfaction memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap employee 
performance 

 

Model Penelitian 
 

 
 

Gambar 2.1: Model Penelitian 
Sumber:  Diadopsi dari H. Teman Koesmono (2005) 
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2. METODE PENELITIAN 
 
Populasi adalah sekumpulan orang, peristiwa, atau hal yang menarik perhatian peneliti 

untuk dijadikan sebagai objek Sekaran & Bougie, (2013). Populasi dalam penelitian ini 
adalah semua PT.Mandiri Sekuritas kantor pusat SCBD, Jakarta. Sampel merupakan bagian 
dari populasi terdiri dari beberapa anggota yang dipilih oleh peneliti untuk diikutsertakan 
dalam penelitian Sekaran & Bougie, (2013). Sampel dalam penelitian ini adalah pegawai 
tetap PT.Mandiri Sekuritas kantor pusat SCBD, Jakarta sebanyak 100 responden.  

 
Tabel 3.1 Operasionalisasi Variabel 

 

Variabel Definisi Alat ukur Skala 
Pengukuran 

Motivation 

(M) 
 

Motivasi adalah hal 
yang menyebabkan, 
menyalurkan, dan 
mendukung perilaku 
manusia, supaya mau 
bekerja giat dan 
antusias mencapai hasil 
yang optimal. Hasibuan 
(2014) 

M1: Pekerjaan yang dilakukan, 
bermanfaat bagi masyarakat 
dan rekan-rekan saya 
M2:  Memiliki kebebasan untuk 
melakukan pekerjaan  seperti 
yang saya inginkan 
M3: Jika bekerja dengan 
nyaman, maka dapat bekerja 
semakin produktif 
M4: Siap untuk lembur agar 
mengurangi beban target. 
Chintalloo& Mahadeo (2013) 

Interval 
( Likert ) 

1-6 

 

Organization 

Culture 

(OC) 

 
Budaya organisasi 
adalah sebuah sistem 
makna, nilai-nilai dan 
kepercayaan yang 
dianut bersama dalam 
suatu organisasi yang 
merupakan referensi 
untuk bertindak dan 
membedakan satu 
organisasi ke organisasi 
lain 
Mas'ud (2004) 

OC1:   Organisasi fokus 
terhadap pengembangan 
individu pegawai 
OC2:   Organisasi fokus 
terhadap pendapat pegawai 
yang dijadikan bahan 
pertimbangan dalam 
pengambilan keputusan 
OC3:  Organisasi berani 
mengadopsi dan menerapkan 
tekhnologi tinggi 
OC4:  Organisasi memil 
iki standar yang jelas mengenai 
reward dan punishment yang 
ditetapkan 
OC5: Organisasi memiliki 
sistem dan peraturan yang 
komprehensif 
OC6: Organisasi menetapkan 
tujuan yang jelas kepada 
pegawai. 
Tsai (2011). 

Interval 
( Likert ) 

1-6 
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Tabel 3.1 Operasionalisasi Variabel (Lanjutan) 

 
 

Metode Analisis Data 

Penelitian ini, peneliti memakai metode SEM untuk melakukan pengolahan data dalam 
penelitian.Metode SEM merupakan kombinasi antara analisis faktor dan analisis regresi 
(korelasi), yang bertujuan untuk menguji hubungan-hubungan antar-variabel yang ada pada 
sebuah model, baik antar indikator dengan konstruknya ataupun hubungan antar-
konstruk.Salah satu aplikasi pendukung SEM adalah Amos 20 for windows. 

 
 
 
 

 

Variabel Definisi Alat ukur Skala 
Pengukuran 

 

Job 

Satisfaction 
(JS) 

 
Perasaan positif tentang 
pekerjaan sebagai hasil 
evaluasi karakter-
karakter pekerjaan 
tersebut. Robbins & 
Judge (2015) 

 

JS1: Saya sangat nyaman 
dalam pekerjaan saya 
JS2: Saya merasa cukup puas 
dengan pekerjaan sekarang 
JS3: Saya puas dengan 
pengakuan, sehingga saya bisa 
bekerja lebih baik 
JS4: Saya puas adanya peluang 
untuk promosi. 
Saleem, Mahmood, dan  
Mahmood (2010) 
 

 
Interval  
(Likert) 

1-6 

Employee 

Perfomance 
(EP) 

 Kinerja  karyawan 
sebagai pencapaian 
tugas-tugas tertentu 
yang diukur terhadap 
apa yang telah 
ditentukan atau dapat di 
identifikasikan oleh 
standar akurasi yang 
telah ditetapkan, 
kelengkapan, biaya dan 
kecepatan 
Sultana et al (2012) 

EP1:  Karyawan memahami 
dengan baik kebutuhan 
organisasi 
EP2:  Karyawan dapat 
menempatkan diri dengan baik 
di dalam organisasi 
EP3:  Karyawan dapat 
mendengarkan permintaan dan 
masukan perusahaan dengan 
baik 
EP4:   Karyawan selalu 
memberikan kinerja terbaik 
kepada perusahaan 
EP5: Karyawan selalu 
memberikan kontribusi yang 
lebih dalam pekerjaan  
EP6:  Karyawan memiliki 
kualitas kinerja yang sagat baik.  
Salanova, Peiro dan Agut 
(2005)   

Interval 
( Likert ) 

1-6 

Pengaruh Motivation dan Organization..., Adriadi Bagus Prayogo, Ma.-IBS, 2017



3. ANALISIS DAN PEMBAHASAN 
 

Total sampel dari penelitian ini adalah 100 orang responden dan di dominasi oleh laki-
laki.Hasil uji validitas dan reliabilitas menunjukan bahwa semua memiliki kriteria valid. 
Berikut adalah table analisa yang telah dilakukan:  
 

4.1  Pengaruh Motivation terhadap Job Satisfaction 

Hasil pembuktian hipotesis dalam penelitian ini menunjukkan adanya pengaruh positif 
dan signifikan antara motivation terhadap job satisfaction.. Informasi tersebut mendukung 
teori  Brahmasari dan Suprayetno (2008) dalam penelitiannya menemukan bahwa motivasi 
kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan kerja karyawan. Motivasi kerja 
memang sangat diperlukan oleh seorang karyawan untuk dapat mencapai suatu kepuasan 
kerja yang tinggi meskipun menurut sifatnya kepuasan kerja itu sendiri besarannya sangat 
relatif atau berbeda antara satu orang dengan orang lainnya 

 

4.2 Pengaruh Organization Culture  terhadap Job Satisfaction 

Hasil pembuktian hipotesis dalam penelitian ini menunjukkan adanya pengaruh positif 
dan signifikan antara organization culture terhadap job satisfaction. Penelitian Chi, Yeh & 
Yu (2008), menyatakan adanya pengaruh yang positif antara budaya organisasi terhadap 
kepuasan kerja. Hasil ini diperkuat oleh Robbins (2005), bahwa permintaan individu yang 
sebangun dengan budaya di dalam sebuah organisasi akan menghasilkan job satisfaction 
yang tinggi. Budaya organisasi dari sebuah bisnis umum akan menyebabkan pengaruh yang 
signifikan pada komitmen organisasi terhadap job satisfaction (Safwat, 2015)  

 
4.3 Pengaruh Job Satisfaction terhadap Employee Performance 

Hasil pembuktian hipotesis dalam penelitian ini menunjukkan adanya pengaruh positif 
dan signifikan antara job satisfaction terhadap turnover employee performance. Informasi 
tersebut didukung oleh Robbins & Judge (2015), menjelaskan bahwa Job Satisfaction 
merupakan perasaan positif tentang pekerjaan seseorang yang dihasilkan dari evaluasi 
karakteristiknya.. Penelitian Purnama (2013), job satisfaction memberikan pengaruh positif 
yang signifikan pada employee perfomance dan penelitian ini terbukti secara statistik.  
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4. Kesimpulan dan Saran 

Tujuan penelitian ini adalah untuk menguji pengaruh motivation dan organization culture 
melalui job satisfaction terhadap employee performance. Hasil analisis dengan menggunakan 
metode SEM menunjukkan 3 hipotesis terbukti Berdasarkan hasil output dari pengolahan 
data yang telah dilakukan oleh peneliti pada bab sebelumnya, maka kesimpulan dari 
penelitian ini adalah: 

 
1. Variabel Motivation terbukti memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap Job 

Satisfacton dalam penelitian ini. 
2. Variabel Organization Culture terbukti memiliki pengaruh positif dan signifikan 

terhadap  Job Satisfaction dalam penelitian ini. 
3. Variabel Job Satisfaction terbukti memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap 

Employee Performance dalam penelitian ini. 
 
Adapun saran yang dapat diberikan kepada PT. Mandiri Sekuritas kantor pusat 
SCBD, Jakarta dan peneliti selanjutnya adalah sebagai berikut: 
 

1. Bagi PT. Mandiri Sekuritas kantor pusat SCBD, Jakarta 
1) PT. Mandiri Sekuritas kantor pusat SCBD, Jakarta harus lebih berani untuk 

menerapkan  teknologi  yang terdepan bagi perusahaan. Perusahaan harus 
beranggapan dengan menerapkan fasilitas yang memadai dan teknologi yang tinggi 
adalah suatu investasi bagi perusahaan bukan sebagai cost karena dengan fasilitas 
yang baik dapat menunjang dan mengembangkan karyawan untuk dapat bekerja 
dengan lebih baik lagi.  

2) Perusahaan juga harus membuat sistem aturan yang baik dan transparan dalam 
menentukan promosi jabatan sehingga semua karyawan dapat mengerti dengan jelas 
mengenai aturan promosi jabatan dalam perusahaan.  

3) Perusahaan harus selalu memperhatikan kebutuhan seluruh karyawan nya. Karena 
suatu perusahaan tidak dapat berprestasi tanpa adanya Sumber Daya Manusia (SDM) 
atau karyawan yang baik dan berkualitas. 
 Perusahaan harus memiliki hubungan yang baik dan dekat kepada seluruh karyawan 
yang berada di dalamnya. Perusahaan juga harus selalu memberikan motivasi secara 
baik kepada seluruh karyawan agar menambah semangat kerja bagi setiap karyawan 
nya. Perusahaan juga harus memiliki suatu sistem budaya organisasi yang baik yang 
dapat diterapkan kepada seluruh karyawan, itu semua harus dilakukan agar setiap 
karyawan memiliki kepuasan kerja, semakin setiap karyawan memiliki rasa kepuasan 
kerja yang tinggi terhadap pekerjaan nya maka kinerja karyawan akan semakin 
meningkat 
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2. Bagi peneliti selanjutnya 
1) Untuk penelitian selanjutnya diharapkan dapat memperluas mengenai kajian dan 

penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian ini.  Bagi Penelitian selanjutnya 
bisa melakukan penelitian yang fokus terhadap generation Y dalam batasan masalah 
yang akan dibuat. 

2) Dalam penelitian selanjutnya peneliti mengharapkan dapat mengidentifikasi faktor-
faktor lain yang mempengaruhi employee perfomance. Misalnya, apakah ada variabel 
lain seperti lingkungan kerja, kompensasi, kepemimpinan, self esteem,self efficacy 
atau variabel lainnya yang mempengaruhi employee perfomance yang tidak diungkap 
dalam penelitian ini dan atau bagaimana cara yang dilakukan perusahaan untuk 
meningkatkan employee perfomance. 
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 LAMPIRAN 

1. Measurement Model (setelah dihapus) 
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2. Structural Model (setelah dihapus) 
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3. Standarized Regression Weights (sebelum penghapusan) 

   Estimate 
M4 <--- M .795 
M3 <--- M .701 
M2 <--- M .969 
M1 <--- M .566 
OC6 <--- OC .797 
OC5 <--- OC .631 
OC4 <--- OC .565 
OC3 <--- OC .911 
OC2 <--- OC .234 
OC1 <--- OC .927 
JS4 <--- JS .689 
JS3 <--- JS .532 
JS2 <--- JS .739 
JS1 <--- JS .876 
EP6 <--- EP .341 
EP4 <--- EP .706 
EP3 <--- EP .204 
EP2 <--- EP .999 

EP1 <--- EP .596 
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 4. Standarized Regression Weights (setelah penghapusan) 

   Estimate 

M3 <--- M .701 

M2 <--- M .970 

M1 <--- M .565 

OC4 <--- OC .560 

OC3 <--- OC .912 

OC1 <--- OC .932 

JS3 <--- JS .531 

JS2 <--- JS .738 

JS1 <--- JS .877 

EP4 <--- EP .706 

EP2 <--- EP .999 

EP1 <--- EP .595 

M4 <--- M .795 

OC5 <--- OC .623 

OC6 <--- OC .790 

JS4 <--- JS .688 
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5. Estimate - Regression Weight 

 

   Estimate S.E. C.R. P Label 

JS <--- M .315 .101 3.110 .002  
JS <--- OC .765 .184 4.157 ***  
EP <--- JS .541 .117 4.623 ***  
M3 <--- M 1.000     
M2 <--- M 1.337 .162 8.249 ***  
M1 <--- M .811 .148 5.483 ***  
OC4 <--- OC 1.000     
OC3 <--- OC 1.597 .258 6.201 ***  
OC1 <--- OC 1.599 .256 6.241 ***  
JS3 <--- JS .761 .155 4.902 ***  
JS2 <--- JS 1.003 .146 6.850 ***  
JS1 <--- JS 1.176 .152 7.715 ***  
EP1 <--- EP 1.000     
EP2 <--- EP 1.885 .253 7.447 ***  
EP4 <--- EP 1.225 .205 5.977 ***  
M4 <--- M 1.084 .143 7.600 ***  
OC5 <--- OC 1.048 .211 4.958 ***  
OC6 <--- OC 1.389 .241 5.755 ***  
JS4 <--- JS 1.000     
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6.Goodness of Fit 

Model Fit Summary  

Notes For Model (Default Model) 

 

Number of distinct sample moments: 136 
Number of distinct parameters to be estimated: 34 

Degrees of freedom (136 - 34): 102 
 

Result (Default model) 

Minimum was achieved 
Chi-square = 294.175 
Degrees of freedom = 102 
Probability level = .000 
 

CMIN 

Model NPAR CMIN DF P CMIN/DF 
Default model 34 294.175 102 .000 2.884 
Saturated model 136 .000 0   
Independence model 16 1094.048 120 .000 9.117 
 

Baseline Comparisons 

Model NFI 
Delta1 

RFI 
rho1 

IFI 
Delta2 

TLI 
rho2 CFI 

Default model .731 .684 .806 .768 .803 
Saturated model 1.000  1.000  1.000 
Independence model .000 .000 .000 .000 .000 
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RMSEA 

Model RMSEA LO 90 HI 90 PCLOSE 
Default model .138 .120 .157 .000 
Independence model .286 .271 .302 .000 
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