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ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui meningkatkan kinerja kerja
karyawan berdasarkan budaya organisasi dan perilaku kepemimpinan melalui
kepuasan kerja pada PT. Surveyor Indonesia. Variabel eksogen yang digunakan
dalam penelitian ini adalah budaya organisasi, sedangkan variabel endogen yang
digunakan adalah perilaku kepemimpinan, kepuasan kerja dan kinerja kerja
karyawan.
Pemilihan sample pada penelitian ini dihitung menggunakan rumus slovin dan
menggunakan teknik purposive sampling. Sample pada penelitian ini berjumlah 107
responden karyawan tetap sektor bisnis di PT. Surveyor Indonesia. Teknik analisis
yang digunakan dalam penelitian ini analisis SEM yang menggunakan alat AMOS
20.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa budaya organisasi memiliki pengaruh
terhadap perilaku kepemimpinan, budaya organisasi dan perilaku kepemimpinan
memiliki pengaruh terhadap kepuasan kerja dan kepuasan kerja memiliki pengaruh
terhadap kinerja kerja karyawan.
Kata kunci : Budaya Organisasi, Perilaku Kepemimpinan, Kepuasan Kerja , Kinerja
Kerja karyawan
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ABSTRACT

This research aims to determine improve the job performance of employees
based on the organizational culture and leadership behavior through job satisfaction
in PT. Surveyor Indonesia. Exogenous variables used in this research is the
organizational culture, while the endogenous variables used is the leadership
behaviour, job satisfaction and job performance of employees.
Selection of the sample in this study was calculated using the formula slovin
and using purposive sampling technique. Sample in this research were 107
respondents permanent employees in business sector PT. Surveyor Indonesia. The
analysis technique used in this study were using the SEM analysis tool AMOS 20.
The results showed that organizational culture has an influence on the
leadership behaviour, organizational culture and leadership behavior has an
influence on job satisfaction and job satisfaction have an effect on the job
performance of the employee.
Keywords: Organization Culture, Leadership Behaviour, Job satisfaction, Job
Performance.
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BAB I
PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang Penelitian
Pada zaman sekarang tentunya banyak perusahaan yang berkembang pesat
di Jakarta baik itu swasta maupun negeri (BUMN). Persaingan antar perusahaan
yang semakin ketat, membuat setiap perusahaan bersaing untuk menjadi yang
terbaik di bidangnya. Berdasarkan penjelasan tersebut setiap perusahaan berusaha
untuk

memiliki perencanaan,

strategi,

komunikasi dan tenaga kerja yang

berkualitas dalam menjalankan kegiatan usahanya untuk dapat menghasilkan
proses

yang

efektif.

Banyak

bidang yang dijalankan oleh masing-masing

perusahaan tersebut seperti halnya PT. Surveyor Indonesia yang bergerak di
bidang survei, inspeksi, dan konsultasi. PT. Surveyor Indonesia (Persero)
merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang sahamnya dimiliki oleh
Pemerintah Republik Indonesia 85,12%, Societe generale de Surveillance SA
10,40% dan PT. Sucofindo 4,48%. (Sumber : PT. Surveyor Indonesia)
Salah satu hal terpenting pada perusahaan di bidang survei, inspeksi dan
konsultasi adalah sumber daya manusia (SDM). Perusahaan yang memiliki SDM
yang bagus maka akan mempengaruhi kinerja perusahaan tersebut. Gibson
(1996), menyatakan kinerja organisasi tergantung dari kinerja individu atau
dengan kata lain kinerja individu akan memberikan kontribusi pada kinerja
organisasi,
maupun

artinya bahwa perilaku anggota organisasi baik secara individu
kelompok

memberikan

kekuatan

1

atas

kinerja

organisasi

sebab
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motivasinya akan mempengaruhi pada kinerja organisasi. pemahaman motivasi,
baik yang ada dalam diri karyawan maupun yang berasal dari lingkungan akan
dapat membantu dalam peningkatan kinerja (Brahmasari, 2008). G. Strauss
(1968), mengatakan pada awalnya melihat hubungan manusia dengan moralproduktivitas cukup sederhana yaitu lebih tinggi moral akan menyebabkan
peningkatan produktivitas (Judge et al., 2001). Shore and Martin (1989)
mengatakan ketika terjadi kemunduran pada peringkat pengawasan kinerja kerja
terhadap kepuasan kerja dan komitmen organisasi, kepuasan kerja menjelaskan
perubahan yang lebih inkremental dalam kinerja professional (Judge and Bono,
2001). Penelitian Hayati and Chaniago (2012) mengatakan bahwa apabila orang
yang

memiliki

merasa

kepuasan

yang

besar

terhadap

perusahaan

dan

pekerjaannya maka akan semakin tinggi kinerjanya terhadap pekerjaannya.
Seorang manajer perlu mengarahkan motivasi dan semangat dengan
menciptakan kondisi (iklim) organisasi melalui pembentukan budaya kerja atau
budaya organisasi sehingga para karyawan merasa terpacu untuk bekerja lebih
keras agar kinerja yang dicapai juga tinggi. Menurut Daft (2005), budaya
organisasi

didefinisikan

sebagai

"seperangkat

nilai-nilai

kunci,

asumsi,

pemahaman, dan norma-norma yang dianut oleh anggota dari suatu organisasi dan
diajarkan kepada anggota baru dengan benar (Azanza et al., 2013). Menurut
Macintosh and Doherty (2010), budaya organisasi memiliki hubungan positif
dengan kepuasan kerja (Azanza et al., 2013). Berdasarkan Cameron and Quinn
(1999), mengidentifikasi hubungan positif antara budaya berorientasi internal
terhadap kepuasan kerja dan hubungan negatif antara budaya yang berorientasi

Indonesia Banking School
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eksternal dengan kepuasan kerja (Lund, 2003). Azanza et al (2013), melihat
hubungan ini dikarenakan budaya organisasi menerapkan setiap aspek-aspek yang
terdapat dalam organisasi. Menurut Tsai (2011), sebuah organisasi dengan budaya
yang kuat memiliki kesamaan nilai-nilai dan kode etik bagi karyawannya, yang
harus membantu mereka mencapai misi dan tujuan mereka. Kepuasan kerja dapat
dicapai ketika karyawan dapat menyelesaikan tugas yang diberikan kepada
mereka oleh organisasi.
Salah satu elemen yang bernilai penting dalam sistem manajemen
perusahaan

selain

budaya

organisasi

adalah

kepemimpinan

(leadership).

Kepemimpinan sangat diperlukan untuk meningkatkan daya saing perusahaan
secara berkelanjutan. Robbins (2014), menjelaskan kepemimpinan adalah proses
mempengaruhi orang lain dan proses memfasilitasi individu dengan upaya
kolektif dalam rangka untuk mencapai tujuan organisasi atau perusahaan secara
bersama-sama.

Seorang

pemimpin

memiliki peran

dalam hal

menentukan

program kegiatan dan strategi perusahaan baik jangka panjang maupun jangka
pendek

yang

berasal dari konsep

kepemimpinan

memungkinkan

manajemen.

suatu

organisasi

Menurut Samuel (2005),
atau

perusahaan

dapat

menerjemahkan potensi kinerja yang baik dalam produktivitas karyawannya
(Samuel, 2008). Namun menurut Asuquo (2007), manajer tidak bisa lagi
mengandalkan posisi hirarkis mereka untuk mencapai tujuan organisasi (Samuel,
2008). Dalam rangka untuk mendapatkan hasil terbaik dari bawahan, manajer
perlu

mendorong

kerjasama

dan

semangat
kemauan

kerja
untuk

yang
bekerja

tinggi,

semangat keterlibatan dan

dengan

mengadaptasi

perilaku
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kepemimpinan yang diinginkan. Menurut Loke (2001), subjek kepemimpinan
menarik bagi banyak orang untuk diteliti. Penelitian secara terus menerus
dilakukan

untuk

pemimpin

yang

baik

telah mengakibatkan pengembangan

terhadap teori kepemimpinan. studi telah dilakukan untuk menentukan bagaimana
perilaku kepemimpinan dapat digunakan untuk mempengaruhi karyawan agar
dapat memberikan hasil yang lebih baik untuk organisasi. Menurut Morana
(1987), kepuasan kerja yang dipengaruhi oleh perilaku kepemimpinan ditemukan
berhubungan positif dengan kepuasan karyawan (Loke, 2001). Loke (2001),
menjelaskan penggunaan perilaku kepemimpinan mungkin secara tidak langsung
bisa menjadi kontributor untuk melindungi hasil. Penggunaan yang efektif dari
perilaku kepemimpinan harus menjadi komitmen untuk manajer yang diinginkan
oleh karyawan dan dianggap sebagai kebutuhan penting untuk kinerja yang
efektif. Menciptakan kepuasan kerja karyawan tidak mudah karena kepuasan kerja
dapat

tercipta

jika

variabel-variabel

yang

mempengaruhinya

antara

lain

kepemimpinan dan budaya organisasi/ perusahaan dapat diakomodasikan dengan
baik dan diterima oleh semua karyawan di dalam suatu organisasi atau
perusahaan.
PT Surveyor Indonesia merupakan salah satu perusahaan terkemuka di
Indonesia. PT Surveyor Indonesia menduduki peringkat 14 BUMN berpredikat
sangat bagus dari 62 BUMN yang memiliki predikat BUMN sangat bagus pada
tahun 2013. PT Surveyor Indonesia menduduki peringkat 16 BUMN berpredikat
sangat bagus dari 54 BUMN yang memiliki predikat BUMN sangat bagus pada
tahun 2014 (bumn.go.id). PT Surveyor Indonesia mendapatkan penghargaan K3
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Award dan penghargaan Golden Certificate and Golden Flag pada SMK3 (Sistem
Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja) oleh Menteri Ketenagakerjaan
pada tahun 2015 (PT. Surveyor Indonesia). Perusahaan ini bergerak pada bidang
konsultasi, inspeksi, survei dan independent assurance. PT Surveyor Indonesia
memberikan beberapa layanan berupa pemeriksaan teknis, survei, pengkajian,
penilaian,

pengawasan,

auditing

serta

konsultasi

industrial,

pemerintahan,

pembangunan daerah, minyak dan gas, mineral, sistem dan sertifikasi, lingkungan
dan agrikultur. PT Surveyor Indonesia yang bergerak sebagai perusahaan jasa
dimana komponen fondasional terletak pada kapabilitas atau kompetensi dari
sumber daya manusianya, karena itu kepuasan setiap karyawan menjadi sangat
kritikal bagi perusahaan.
Beberapa tahun lalu PT Surveyor Indonesia di rencanakan merger dengan
PT Sucofindo atas dasar keputusan dari menteri BUMN periode tersebut yaitu
Dahlan Iskan, dengan adanya perencanaan merger tersebut maka kemungkinan
besar akan terjadinya pencampuran budaya dan pergantian karyawan di posisiposisi tertentu. Berdasarkan perencanaan merger tersebut telah mengakibatkan
beberapa perubahan terhadap PT Surveyor Indonesia yaitu berkurangnya jumlah
direksi yang terdiri dari 4 orang menjadi 2 orang serta bergantinya direktur
operasi,

munculnya

ketidakpuasan

kekhawatiran

karyawan

terhadap

antar

karyawan

PT

Surveyor

sehingga
Indonesia,

menyebabkan
munculnya

ketidaknyamanan terhadap suasana perusahaan yang akan berubah. Pada tahun
2015 perencanaan merger kedua BUMN tersebut batal di karenakan terjadi
pergantian kabinet pemerintahan yang baru, dari awalnya menteri BUMN Dahlan
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Iskan digantikan oleh Rini Soemarno. Menteri BUMN Rini Soemarno lebih
tertarik dan memutuskan bahwa kedua perusahaan BUMN tersebut untuk
melakukan holding. Meskipun telah terjadi perubahan dari merger menjadi
holding namun struktur kepemimpinan yang sudah terlanjur berubah untuk
menyesuaikan kondisi merger tidak dan belum bisa berubah, masih adanya
kekhawatiran kembali adanya perencanaan merger, suasana nyaman di perusahaan
yang masih belum maksimal seperti pada saat sebelum perencanaan merger.
Pembentukan

budaya

organisasi

yang

lebih

baik

serta

faktor

kepemimpinan yang dapat menciptakan suasana kerja yang lebih kondusif sangat
perlu untuk dilakukan demi kepuasan karyawan. Kepuasan kerja yang tinggi akan
mengangkat moral karyawan dan akan dapat mempengaruhi kinerja karyawan
tersebut. Berdasarkan latar belakang di ataslah yang mendasari peneliti untuk
mengadakan penelitian yang berjudul “Peningkatan Kinerja Kerja Karyawan
Berdasarkan Budaya Organisasi dan Perilaku Kepemimpinan Melalui Kepuasan
Kerja (Studi pada PT. Surveyor Indonesia)”.
1.2 Ruang Lingkup Penelitian
Metode penelitian ini bersifat deskriptif kuantitatif, pengambilan data
dilakukan melalui kuewsioner. Berdasarkan itu maka penelitian ini memiliki ruang
lingkup sebagai berikut:
1. Variabel endogen dalam penelitian ini adalah perilaku kepemimpinan,
kepuasan kerja dan kinerja kerja karyawan. Menurut Dubrin (2005),
kepemimpinan itu adalah upaya mempengaruhi banyak orang melalui
komunikasi untuk mencapai tujuan, cara mempengaruhi orang dengan
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petunjuk atau perintah, tindakan yang menyebabkan orang lain bertindak
atau merespons dan menimbulkan perubahan positif, kekuatan dinamis
penting yang memotivasi dan mengkoordinasikan organisasi dalam rangka
mencapai tujuan, kemampuan untuk menciptakan rasa percaya diri dan
dukungan diantara bawahan agar tujuan organisasional dapat tercapai.
Dimensi perilaku kepemimpinan yang digunakan dalam penelitian ini
berdasarkan

teori path

goal

dari Luthasn

(1998)

yaitu

perilaku

kepemimpinan direktif, partisipatif dan supportif. Teori path-goal pada
dasarnya mencoba untuk menjelaskan dampak dari perilaku pemimpin
yang salah satunya mempengaruhi kepuasan kerja. Menurut Belias (2015)
kepuasan kerja adalah terkait dengan karakteristik pekerjaan dan dievaluasi
sesuai dengan yang karyawan rasakan sebagai bagian penting dan berarti
bagi

mereka.

Variabel kepuasan

kerja

pada

penelitian

ini hanya

menggunakan 1 dimensi, yaitu external satisfaction karena based on
interview yang telah dilakukan pada 22 Maret 2016 dengan bapak N Made
Oka hasil yang diperoleh pada dimensi internal satisfaction menurut
manajer SDM tenaga adminstrasi mengikuti metode yang sudah ditentukan
oleh perusahaan dalam menjalankan tugasnya dan penilaian dilakukan oleh
atasan. Luthans (2007) mengungkapkan dengan diperolehnya kepuasan
kerja oleh karyawan maka hal ini akan meningkatkan kinerja kerja para
karyawannya.
2. Variabel eksogen dalam penelitian ini adalah budaya organisasi. Menurut
Robbins (2014), budaya organisasi adalah satu sistem makna bersama yang
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diselenggarakan oleh anggota yang membedakan organisasi mereka dari
organisasi

lain.

Menurut

Belias

(2015)

karena

budaya

organisasi

merupakan keyakinan bersama karyawan, nilai-nilai, perilaku dan simbol
sangat

mempengaruhi

keputusan

individu

termasuk

pemimpin

dan

tindakan kelompok. Menurut Chang and Lee (2007) apabila karyawan
menunjukkan tingkat identitas yang tinggi terhadap budaya organisasi
maka tingkat kepuasan kerja mereka akan meningkat secara alami.
Variabel budaya organisasi pada penelitian ini menggunakan tipe-tipe
budaya organisasi menurut Camerron and Quinn (2006) yaitu budaya
hierarki, budaya pasar, budaya klan dan budaya adhokrasi sebagai dimensi
untuk mengetahui tipe budaya organisasi yang sering dan paling tepat di
implementasikan di PT Surveyor Indonesia.
3. Objek penelitian ini dikhususkan bagi karyawan tetap PT. Surveyor
Indonesia pada sektor bisnis yang terdiri dari 1 divisi dan 4 unit kerja.
Penelitian ini akan mengukur tingkat kepuasan kerja yang mengakibatkan
perubahan

kinerja

karyawan

ditinjau

dari

kebiasaan

sikap

dari

kepemimpinan dan budaya organisasi yang diberikan oleh perusahaan.
Pemimpin yang dinilai dalam penelitian ini adalah direktur Operasi.
1.3 Masalah Penelitian
Berdasarkan latar belakang diatas maka permasalahan yang ingin diteliti
penulis adalah bahwa sikap kepemimpinan dan budaya organisasi mempengaruhi
kinerja organisasi melalui kepuasan pekerja yang dirasakan sehingga rumusan
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masalahnya adalah sebagai berikut. Penulis akan melakukan penelitian untuk
menguji :
1.

Apakah budaya organisasi mempengaruhi kepuasan kerja pada PT.
Surveyor Indonesia?

2.

Apakah budaya organisasi mempengarui perilaku kepemimpinan pada PT.
Surveyor Indonesia?

3.

Apakah perilaku kepemimpinan mempengarui kepuasan kerja pada PT.
Surveyor Indonesia?

4.

Apakah kepuasan kerja mempengaruhi kinerja karyawan pada PT.
Surveyor Indonesia?

1.4 Maksud dan Tujuan Penelitian
Berdasarkan dari rumusan masalah tersebut maka penulis memiliki maksud
dan tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:
1. Mengetahui dan menganalisis pengaruh dari Budaya organisasi terhadap
Kepuasan kerja pada karyawan PT. Surveyor Indonesia.
2. Mengetahui dan menganalisis pengaruh dari Budaya organisasi terhadap
Perilaku kepemimpinan pada karyawan PT. Surveyor Indonesia.
3. Mengetahui

dan

menganalisis

pengaruh

dari Perilaku

kepemimpinan

terhadap Kepuasan kerja pada karyawan PT. Surveyor Indonesia.
4. Mengetahui dan menganalisis pengaruh dari Kepuasan kerja terhadap
Kinerja karyawan pada karyawan PT. Surveyor Indonesia.
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1.5 Manfaat Penelitian
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat untuk akademik dan
praktisi sebagai berikut ini:
1. Manfaat akademik.
Penelitian

ini

Manajemen

diharapkan
Sumber

akan

Daya

memberikan

Manusia

kontribusi

khususnya

pada

mengenai

ilmu

budaya

organisasi, dimana akan diketahui apakah ada keterkaitan antara budaya
organisasi dan perilaku kepemimpinan terhadap kepuasan kerja dan
kinerja

karyawan

serta

untuk

memperluas

pengetahuan

mengenai

mengelola sumber daya manusia yang baik. Penelitian ini juga dapat
digunakan sebagai perluasan penelitian pada selanjutnya yang berkaitan
dengan budaya organisasi dengan variabel-variabel yang terkait.
2. Manfaat praktisi.
Manfaat dari penilitian ini diharapkan dapat memberikan dampak positif
bagi para pembaca dan pihak-pihak yang terlibat didalamnya. Khususnya
bagi PT. Surveyor Indonesia yang diharapkan mendapat manfaat atau
informasi dari penelitian ini berupa hasil analisis budaya organisasi,
perilaku kepemimpinan, kepuasan kerja dan kinerja karyawan pada PT.
Surveyor Indonesia. Berdasarkan hal itu agar PT Surveyor Indonesia dapat
mengetahui pengaruh dari budaya organisasi dan perilaku kepemimpinan
yang tertanam pada perusahaan kepada karyawan akan mempengaruhi
kepuasan kerja dan kinerja kerja karyawan.
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BAB II
LANDASAN TEORI
2.1 Tinjauan Pustaka
2.1.1 Sumber Daya Manusia
Perusahaan dalam persaingan global saat ini harus memiliki sumber daya
yang kuat. Sumber daya yang dibutuhkan perusahaan harus dilihat sebagai satu
kesatuan yang membentuk suatu sinergi. Peran dari sumber daya manusia sangat
penting. SDM merupakan terjemahan dari “human resources” namun beberapa
ahli menyamakan sumber daya manusia dengan tenaga kerja. Menurut Dessler
(2013), manajemen sumber daya manusia adalah proses memperoleh, pelatihan,
menilai dan memberi kompensasi kepada karyawan, dan hubungan kerja antar
karyawan, kesehatan dan keselamatan serta menyangkut keadilan.
Manajemen sumber daya manusia dipandang sebagai pengelolaan orang
secara efektif dan karena itu diperlukan pengetahuan tentang perilaku manusia
serta kemampuan untuk mengelolanya. Pengelolaan sumber daya manusia yang
tepat hanya dapat dilakukan apabila manusia yang dikelola adalah manusia yang
mau belajar, mau bekerja sama dan mau dikelola oleh perusahaan atau organisasi.
Sumber daya manusia juga harus memiliki keterampilan dan keahlian dalam
bidang kerjanya masing-masing dan juga mereka harus memiliki semangat kerja
yang tinggi seperti loyalitas, disiplin pribadi, teratur dan kerendahan hati untuk
menerima

proses

pengelolaan

tersebut.

Adanya proses pengelolaan SDM

kemudian dikenal istilah manajemen sumber daya manusia. (Dessler, 2013)
11
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2.1.1.1 Fungsi Manajemen Sumber Daya Manusia
Fungsi manajemen sumber daya manusia menurut Dessler (2013):
a. Perencanaan
Menetapkan tujuan dan standar, mengembangkan peraturan dan prosedur
serta mengembangkan rencana dan peramalan.
b. Mengorganisir
Memberikan setiap bawahan tugas tugas tertentu, mendirikan departemendepartemen,

mendelegasikan

wewenang

untuk

bawahan,

membangun

saluran otoritas dan Komunikasi setiap karyawan serta koordinasi kerja
bawahan.
c. Susunan Kepegawaian
Menentukan
merekrut

jenis orang-orang yang harus disewa atau dipekerjakan,

calon

karyawan

karyawan

yang

dibutuhkan

berkompeten,

mengembangkan karyawan,
dengan perusahaan,

yang

perusahaan,

melaksanakan

menyeleksi

pelatihan

menetapkan standar kinerja

dan

yang sesuai

mengevaluasi setiap kinerja karyawan, konseling

karyawan; kompensasi karyawan.
d. Memimpin
Mendapatkan orang lain untuk mendapatkan pekerjaan yang dilakukan;
mempertahankan semangat; memotivasi bawahan.
e. Mengendalikan
Menetapkan standar seperti penjualan kuota, standar kualitas atau produksi
tingkat;

memeriksa

untuk

melihat

bagaimana

sebenarnya

kinerja
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dibandingkan dengan standar ini,

mengambil tindakan korektif, yang

diperlukan.
2.1.1.2 Pendekatan Pengorganisasian Sumber Daya Manusia
Pada setiap

organisasi memerlukan pendekatan yang khusus dalam

mengorganisir setiap

karyawannya

agar tetap

memiliki kinerja yang baik.

Menurut Dessler (2013), ada empat pendekatan layanan yang dapat ditawarkan
oleh para pemimpin kepada karyawannya yaitu:
a) The transactional HR group (Kelompok transaksional HR)
Kelompok

ini

outsourcing

menggunakan

call

center

terpusat

dan

pengaturan

(misalnya dengan manfaat penasihat) untuk memberikan

dukungan untuk

kegiatan transaksional sehari-hari (seperti mengubah

rencana manfaat dan bantuan karyawan dan konseling).
b) The corporate HR group ( Kelompok korporasi HR)
Kelompok ini berfokus pada membantu manajemen puncak di tingkat atas
untuk

mengatasi

beberapa

menjelaskan rencana strategis

masalah
aspek

seperti

mengembangkan

dan

personil pada jangka panjang

perusahaan.
c) The embedded HR unit ( Unit HR tertanam)
Kelompok ini memberikan generalis SDM (juga dikenal sebagai hubungan
manajer atau mitra bisnis SDM) secara langsung ke departemen seperti
penjualan dan produksi. Kelompok ini

memberikan bantuan manajemen

sumber daya manusia yang terlokalisasi terhadap

departemen yang

membutuhkan.
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d) The centers of expertise ( Pusat-pusat keahlian)
Perusahaan

HR

khusus

dalam

perusahaanyang

bertujuan

untuk

memberikan bantuan khusu terhadap perusahaan dalam beberapa bidang,
seperti pengembangan organisasi.
2.1.2 Budaya Organisasi
Setiap individu memiliki kepribadian yang dan ciri-ciri yang relatif stabil
yang dapat menunjukan bagaimana individu merespon dalam hal bertindak,
berinteraksi dan mengambil keputusan. Perusahaan ataupun organisasi juga
memiliki karakter yang berbeda-beda dengan organisasi lain yang disebut sebagai
budaya organisasi. Budaya organisasi menurut Claver et al (2001), adalah
seperangkat nilai-nilai, simbol dan ritual yang dibagikan bersama-sama dengan
anggota dan perusahaan, yang menggambarkan hal-hal dilakukan di dalam sebuah
organisasi untuk mengatasi masalah-masalah manajemen internal dan yang terkait
dengan pelanggan, pemasok dan lingkungan (Belias, 2015). Menurut Robbins
(2014),

budaya

diselenggarakan

organisasi
oleh

anggota

adalah
yang

satu

sistem

membedakan

makna
organisasi

bersama
mereka

yang
dari

organisasi lain. Menurut Kennedy et al (1982), budaya organisasi adalah sebagai
satu set dasar asumsi, nilai-nilai, sikap dan norma-norma perilaku bersama dalam
suatu organisasi dan diwujudkan melalui persepsi anggota mereka, pikiran,
perasaan dan perilaku, serta artefak dari campuran hal-hal tersebut dan non sifat
dasar alamiah (Vukonjanski, 2012). Menurut Daft (2005), budaya organisasi juga
didefinisikan sebagai "seperangkat nilai-nilai kunci, asumsi, pemahaman, dan
norma-norma yang dibagikan oleh anggota organisasi dan anggota baru yang
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diajarkan dengan benar (Azanza et al, 2013). Tsai (2011), mengemukakan bahwa
budaya organisasi seringkali digambarkan dalam arti yang dimiliki bersama. Polapola

dari

kepercayaan,

simbol-simbol,

ritual-ritual,

dan

mitor-mitos

yang

berkembang dari waktu ke waktu dan berfungsi sebagai perekat yang menyatukan
organisasi.
2.1.2.1 Fungsi Budaya Organisasi
Fungsi budaya sulit dibedakan dengan fungsi budaya pada kelompok atau
budaya organisasi karena budaya itu adalah gejala sosial. Berikut ada 5 fungsi
budaya di dalam organisasi menurut Robbins (2014), yaitu:
1. Budaya memiliki peran batas yaitu budaya menciptakan perbedaan antara satu
organisasi dengan organisasi lainnya.
2. Budaya berfungsi untuk menyampaikan rasa identitas kepada anggota-anggota
organisasi.
3. Budaya memfasilitasi tumbuhnya komitmen untuk sesuatu yang lebih besar
daripada kepentingan diri individu.
4. Budaya meningkatkan stabilitas sistem sosial. Budaya merupakan perekat
sosial yang membantu mengikat kebersamaan organisasi dengan menyediakan
standar-standar yang sesuai mengenai apa yang harus dikatakan dan dilakukan
oleh karyawan.
5. Budaya sebagai pembentuk sebuah rasa mekanisme kontrol yang memberikan
panduan untuk membentuk sikap dan perilaku karyawan.
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2.1.2.2. Karateristik budaya organisasi
Terdapat tujuh karakteristik utama yang terlihat menangkap esensi dari budaya
organisasi menurut Robbins (2014), yaitu:
1. Inovation and Risk Taking (Inovasi dan keberanian mengambil resiko)
Organisasi mendorong setiap

karyawan untuk

memiliki sikap

inovasi dan

keberanian untuk mengambil resiko. Organisasi juga perlu memberikan apresiasi
terhadap karyawan yang mengambil tindakan resiko dan menumbuhkan ide
karyawan.
2. Attention to Detail (Perhatian terhadap detail)
Organisasi berharap sejauh mana karyawan dapat menunjukkan presisi, analisis,
dan perhatian terhadap detail.
3. Outcome Orientation (Berorientasi kepada hasil)
Manajemen berfokus pada hasil dibandingkan dengan pada teknik dan proses
yang digunakan untuk mencapainya.
4. People Orientation (Berorientasi kepada orang)
Sejauh mana keputusan manajemen mempertimbangkan pengaruh hasil pada
orang-orang di dalam organisasi.
5. Team Orientation (Berorientasi kepada tim)
Sejauh mana aktivitas kerja diorganisir terhadap di sekitar tim tidak hanya dari
individu.
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6. Agresiveness (Agresivitas)
Tingkat dimana orang-orang di dalam organisasi yang agresif lebih kompetitif
dibandingkan dengan orang-orang yang lebih santai.
7. Stability (Stabilitas)
Sejauh mana kegiatan organisasi menekankan menjaga status quo sebagai kontras
terhadap pertumbuhan.
2.1.2.3 Tipe Budaya organisasi
Menurut Cameron and Quinn (2006) dan Chang and lee (2007), ada 4 tipe budaya
organisasi yang disarankan untuk merujuk terhadap hubungan atar karyawan,
yaitu:
1. The Hierarchical culture (Budaya Hierarki) atau bureaucratic culture
(Budaya birokrasi)
Budaya hirarki atau birokrasi memiliki 7 karakteristik, yaitu,
aturan, spesialisasi, meritokrasi, hirarki, terpisah dari kepemilikan, bersifat
umum dan akuntabilitas. Karakteristik ini sangat efektif untuk mencapai
tujuan organisasi. Secara luas tantangan utama organisasi adalah untuk
mendapatkan efisiensi, handal, mulus mengalir dan hasil yang dapat
diprediksi. Budaya ini merupakan bentuk ideal budaya organisasi karena
menyebabkan organisasi lebih stabil, efisien, mampu meproduksi dan
layanan yang konsisten. Berdasarkan hal tersebut karena lingkungan
organisasi relatif stabil,

tugas dan fungsi dapat diintegrasikan dan
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dikoordinasikan, keseragaman dalam produk dan layanan dipertahankan,
dan pekerja dan pekerjaan berada di bawah kendali. Budaya ini memiliki
garis yang jelas dari pengambilan keputusan otoritas, aturan standar dan
prosedur, kontrol dan akuntabilitas mekanisme yang dinilai sebagai kunci
keberhasilan organisasi. Budaya organisasi yang kompatibel dengan ini
ditandai dengan tempat bekerja yang formal dan terstruktur, memiliki
prosedur yang mengatur apa yang karyawan lakukan, pemimpin secara
efektif

berkoordinasi

mempertahankan

dengan

kelancaran

baik

kepentingan

dan

mengorganisasikannya,

organisasi.

Budaya

ini

merupakan budaya yang memiliki koordinasi dengan baik, dan ditandai
adanya peraturan yang formal dan kebijakan-kebijakan.
2. The Market culture (Budaya Pasar) atau mission culture (Budaya tugas)
Istilah “market” tidak sama dengan fungsi pasar atau konsumen di
pasar. Sebaliknya hal ini merujuk pada organisasi berfungsi sebagai pasar
itu sendiri. Budaya ini berorientasi terhadap lingkungan eksternal seperti
pemasok, pelanggan, kontraktor, pemegang lisensi, serikat pekerja, dan
regulator. Budaya ini tidak seperti budaya hierarki, dimana pengendalian
internal di kelola oleh aturan, pekerjaan-pekerjaan khusus dan keputusankeputusan yang terpusat. Fokus utama untuk budaya ini adalah untuk
melakukan transaksi (pertukaran, penjualan, kontrak) dengan konstituten
lainnya

untuk

menciptakan

keunggulan

kompetitif.

Tujuan

utama

organisasi adalah profitabilitas, kekuatan di ceruk pasar, peregangan target
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dan

basis pelanggan yang aman. Inti dari nilai-nilai yang mendominasi

budaya pasar adalah daya saing dan produktifitas.
3. The Clan culture (Budaya klan)
Budaya ini disebut budaya klan karena budaya ini merekat seperti
keluarga.

Saling

berbagi

nilai-nilai

dan

tujuan,

saling

terpadu,

berpartisipasi, individualitas dan rasa saling “kami” meresap organisasi
yang menerapkan “clan culture”. Karakteristik dari budaya clan adalah
kerjasama tim, adanya keterlibatan karyawan atas program organisasi dan
komitmen perusahaan terhadap karyawan. Beberapa asumsi dasar dalam
budaya klan adalah bahwa lingkungan organisasi dapat menjadi terbaik
jika dikelola melalui kerjasama dan pengembangan karyawan, dianggap
sebagai mitra, organisasi adalah sarana mengembangkan lingkungan kerja
yang

manusiawi,

dan

tugas

utama

manajemen

adalah

untuk

memberdayakan karyawan dan memfasilitasi partisipasi, komitmen, dan
loyalitas mereka.
4. The Adhocracy Culture ( Budaya Adhokrasi) atau adaptive culture (
Budaya adaptive)
Jenis budaya organisasi ini merupakan jenis yang paling responsif
terhadap pergolakan. Asumsi budaya ini adalah inovatif dan pelopor
inisiatif yang menyebabkan kesuksesan organisasi terutama dalam urusan
pengembangan produk dan layanan baru yang dipersiapkan untuk masa
depan

serta

tugas

utama

manajemen

adalah

untuk

mendorong
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kewirausahaan, kreatifitas dan aktifitas “cutting edge”. Hal ini dapat
diasumsikan bahwa adaptasi dan inovasi menyebabkan sumber daya baru
dan profitabilitas, sehingga penekanan diletakan pada menciptakan visi
masa depan, anarki yang terorganisir dan bayangan disiplin.
Asal kata adhokrasi adalah Ad-hoc yang berarti bersifat sementara,
khusus

dan

mendorong

dinamis
kemampuan

Tujuan

utama

karyawan

dari sebuah adhokrasi adalah

untuk

beradaptasi,

fleksibel,

dan

kreativitas jika terjadi ketidakpastian, ambiguitas, dan informasi khusus
yang berlebihan. Tantangan yang paling penting untuk organisasi ini
adalah untuk

menghasilkan produk

dan layanan yang inovatif dan

beradaptasi dengan cepat peluang baru. Tidak seperti budaya pasar dan
hierarki, budaya adhokrasi tidak memiliki hubungan kekuasaan atau
otoritas yang terpusat. Sebagai gantinya, arus kerjasama dari individu ke
individu atau dari tim tugas untuk tugas tim, tergantung pada masalah
yang sedang ditangani pada saat itu. Penekanan pada individualitas,
pengambilan risiko, dan mengantisipasi masa depan sangat tinggi karena
hampir semua orang di adhokrasi menjadi terlibat dengan produksi, klien,
penelitian dan pengembangan, dan hal-hal lainnya.
Belias (2015), menyimpulkan bahwa dari penjelasan tentang tipe
budaya organisasi diatas bahwa meskipun konsep budaya organisasi tidak
mudah ditangkap dan didefinisikan, hal itu merupakan aspek yang dapat
diamati dan signifikan dari fungsi organisasi. Karena termasuk dengan
keyakinan bersama karyawan, nilai-nilai, perilaku dan simbol sangat
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mempengaruhi keputusan

individu

dan

tindakan

kelompok.

Konsep

budaya organisasi dapat digambarkan sebagai kompas yang mengarahkan
lembaga dengan tujuan. Budaya organisasi menawarkan jenis bahasa
informal untuk penafsiran isu dan peristiwa, menjamin rasa ketertiban dan
mengurangi ketidakpastian karyawan. Menggunakan budaya organisasi
dalam jangka waktu tertentu dapat membantu membedakan budaya
organisasi

secara

keseluruhan

dari

nilai-nilai,

preferensi,

dan

kecenderungan individu (budaya pribadi) baik dari karyawan maupun dari
atasan.

Setelah

budaya

mempertahankannya

dengan

organisasi

ditempatkan,

organisasi

perlu

memberikan karyawan pengalaman yang

sama. Perusahaan memastikan untuk memperkerjakan karyawan yang
cocok dengan budaya perusahaan, lalu memberikan penghargaan terhadap
orang-orang

yang

mendukungnya,

dan

menghukum

(atau

bahkan

mengusir) mereka yang menantang itu. Salah satu kekuatan untuk
mempertahankan

itu

adalah

tindakan

manajemen

puncak.

Tindakan

manajemen puncak juga memiliki dampak besar pada perusahaan. Melalui
kata-kata dan perilaku, pemimpin menetapkan norma-norma organisasi
yang sesuai dengan budaya organisasi (Robbins, 2014)
Chang and Lee (2007), menyatakan bahwa budaya organisasi
melibatkan beberapa dimensi fungsional yang menunjukan bukti nyata
bahwa budaya organisasi juga berperan dalam meningkatkan kepuasan dan
kinejra. Alat ukur yang digunakan untuk menilai budaya organisasi sesuai
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dengan tipe-tipe budaya organisasi yang dikemukakan oleh Cameron and
Quinn (2006) yaitu:
1. Clan Culture
a. Perlakuan perusahaan terhadap setiap anggotanya layaknya seperti
sebuah keluarga besar
b. Sikap perusahaan terhadap pengembangan sumber daya manusia
kepada setiap karyawan dan sikap terhadap kerjasama antar tim.
c. Loyalitas karyawan dan pengabdian kepada perusahaan merupakan
kekuatan koheren perusahaan.
2. Mission culture
a. Penekanan

yang tinggi pada prestasi kerja dan prestasi yang

ditargetkan.
b. Sikap anggota perusahaan terhadap prestasi kerja dan prestasi orientasi
3. Adaptive culture
a. Perusahaan memberikan semangat inovasi dan petualangan.
b. Sikap

perusahaan

terhadap

divisi pengembangan

bisnis

dengan

harapan menjadi inovator di antara industri.
4. Bureaucratic culture
a. Kepatuhan terhadap kode etik kerja
b. Peningkatkan hubungan dengan perusahaan
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2.1.3 Perilaku kepemimpinan
Setiap
pemimpinlah

organisasi,

yang

peran

menggerakan

pemimpin
dan

sangat

mengarahkan

penting

karena

organisasi

untuk

mencapai tujuannya dan sekaligus merupakan tugas dan tanggung jawab
yang besar bagi pemimpin. Pemimpin harus mampu mengetahui dan
memahami sikap karyawan yang tidak sama dari karyawan lainnya.
Berdasarkan hal tersebut karyawan merupakan fundamental yang penting
untuk membantu suatu organisasi untuk mencapai tujuannya. Dengan kata
lain berhasil atau tidaknya suatu organisasi mencapai tujuannya tidak lepas
dari pengaruh seorang pemimpin.
Menurut

Dubrin

(2005),

kepemimpinan

itu

adalah

upaya

mempengaruhi banyak orang melalui komunikasi untuk mencapai tujuan,
cara mempengaruhi orang dengan petunjuk atau perintah, tindakan yang
menyebabkan orang lain bertindak atau merespons dan menimbulkan
perubahan

positif,

kekuatan

dinamis

penting

yang

memotivasi

dan

mengkoordinasikan organisasi dalam rangka mencapai tujuan, kemampuan
untuk menciptakan rasa percaya diri dan dukungan diantara bawahan agar
tujuan organisasional dapat tercapai (Brahmasari, 2008). Gibson et al
(1982), menerangkan bahwa kepemimpinan adalah konsep yang lebih
sempit daripada manajemen. Manajer dalam organisasi formal bertanggung
jawab dan dipercaya dalam melaksanakan fungsi manajemen. Pemimpin
kadang terdapat pada kelompok informal, sehingga tidak selalu bertanggung
jawab atas fungsi-fungsi manajemen. Seorang manajer yang ingin berhasil
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maka dituntut untuk memiliki kepemimpinan yang efektif (Ruvendi, 2005).
Daft (2005), mendefinisikan kepemimpinan sebagai pengaruh hubungan
antara pemimpin dan pengikut yang berniat melakukan perubahan nyata dan
hasil yang mencerminkan tujuan bersama-sama (Samuel, 2008). Menurut
Fowler (2009) pemimpin datang dalam berbagai bentuk dan ukuran,
meskipun setiap pemimpin yang hebat mengetahui bahwa hal itu berasal
dari kinerja orang-orang yang memilih untuk mengikuti seberapa besar
pemimpin mereka sebenarnya. Pemimpin, dalam peran sukses, menjadi
katalis, para pemimpin yang baik memberikan kesempatan bagi karyawan
untuk memanfaatkan bakat dan kekuatan mereka, dan mendorong mereka
untuk melakukannya. Pemimpin yang hebat mendorong mereka bukan untuk
keuntungan pribadi namun untuk kebaikan orang-orang yang di pimpinnya.
Menurut Collins (2001), mengacu pada orang-orang tersebut dianggap
sebagai “pemimpin level 5”, meskipun tidak setiap pemimpin memiliki
semua

lima

tingkatan

kepemimpinan.

Pemimpin

level

lima

memiliki

tingkatan level pemimpin yang lainnya, yaitu (Fowler, 2009):
1. Level 1 : Individu yang sangat mampu
2. Level 2: Berkontribusi terhadap anggota tim
3. Level 3: Manajer yang kompeten
4. Level 4: Seorang pemimpin yang efektif
5. Level 5: Seorang pemimpin yang tidak ambisius
Pemimpin pada level 5 perlu menjauhkan saluran ego mereka dari
diri mereka sendiri dan memperbesar tujuan untuk membangun perusahaan
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yang lebih hebat lagi. Meskipun seperti itu bukan berarti pemimpin level 5
tidak memiliki ego atau kepentingan, memang mereka memiliki sifat yang
ambisius namun ambisi yang pertama dan yang palin utama adalah untuk
lembaga bukan untuk diri sendiri.
2.1.3.1 Teori Path-goal
Teori path-goal pada dasarnya mencoba untuk menjelaskan dampak dari
perilaku pemimpin memiliki motivasi asosiasi,
Menurut Luthans (1998),

kepuasan,

dan kinerja.

terdapat empat jenis teori utama perilaku

kepemimpinan, yaitu:
1. Directive Leadership (Kepemimpinan Direktif)
Tipe

ini merupakan

pemimpin

sering

praktek

memberi

kepemimpinan yang otoriter karena

perintah

yang

spesifik

tanpa

adanya

partisipasi ataupun pendapat dari bawahan.
2. Supportive Leadership (Kepemimpinan Suportif)
Tipe ini merupakan tipe kepemimpinan yang menunjukan sikap ramah
pemimpin,

mudah

di

dekati

dan

memuaskan

hati

para

karyawan.Pemimpin tipe ini menunjukan sikap kepedulian terhadap
bawahannya

serta

menunjukan

perhatian

kepada

mereka

untung

meningkatkan kesejahteraan karyawan.
3. Participative Leadership ( Kepemimpinan Partisipatif)
Tipe ini merupakan tipe kepemimpinan dimana pemimpin meminta
saran-saran dari bawahan untuk menentukan keputusannya. Pemimpin
berharap

adanya

saran-saran

dari

bawahannya

untuk

membantu
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pengambilan keputusan. Sehingga hal tersebut dapat membuat bawahan
merasa lebih dihargai karena bawahan dianggap mampu untuk berperan
dalam pengambilan keputusan. Hal tersebut dapat mempererat hubungan
antar bawahan dan pemimpin.

4. Archievement-Oriented

Leadership

( 6+Kepemimpinan Berorientasi

Prestasi)
Tipe ini merupakan tipe kepemimpinan dimana pemimpin menetapkan
tujuan

yang

menantang

untuk

perusahaan.

Pemimpin

memiliki

keyakinan yang besar bahwa mereka dapat mencapai tujuan organisasi
tersebut dan melakukannya dengan baik. Semakin tinggi tantangan yang
ditetapkan pemimpin maka semakin tinggi pula organisasi memberikan
bayaran terhadapnya.
Menurut Luthans (2010), menggunakan salah satu dari 4 perilaku
pemimpin

tersebut

Pemimpin

harus

tergantung
mampu

dari faktor-faktor

memberikan

situasi yang terjadi.

motivasi

terhadap

bawahan,

memberikan kejelasan peran, tujuan, kepuasan bawahan serta kinerja
mereka. Berdasarkan hal tersebut maka pemimpin perlu melakukan:
1. Mengakui dan / atau membangkitkan kebutuhan perusahaan untuk
hasil lebih terhadap pemimpin yang memiliki control.
2. Meningkatkan hadiah pribadi untuk rekan terhadap pencapaian
tujuan kerja.
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3. Membuat jalan untuk mereka mendapatkan hasil yang lebih mudah
untuk bepergian dengan meberikan pembinaan dan arah.
4. Membantu rekan-rekan menjelaskan harapan
5. Membantu mengurangi hambatan berupa frustasi
6. Meningkatkan peluang untuk kepuasan diri sendiri satu kesatuan
dengan melakukan kinerja yang efektif.
Harris and Ogbonna (2001) menyatakan ada beberapa indikator yang
dianggap sebagai penilaian terhadap perilaku pemimpin. Alat ukur yang
digunakan

Harris

and

Ogbonna

(2001)

berdasarkan

tipe

perilaku

kepemimpinan yang dikemukakan oleh Luthans (1998) yaitu:
1. Participative leadership
a. Perilaku pemimpin ketika akan membuat keputusan
b. Perilaku pemimpin ketika akan mengambil tindakan
c. Perilaku pemimpin ketika dihadapkan dengan masalah
d. Perilaku pemimpin terhadap saran karyawan

2. Supportive leadership
a. Perilaku pemimpin terhadap tugas bawahan
b. Perilaku pemimpin terhadap kesejahteraan pribadi setiap anggota
kelompok
c. Perlakuan pemimpin terhadap setiap karyawan
d. Pemimpin menciptakan hal-hal yang menyenangkan
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3. Instrumental leadership atau directive leadership
a. Pengaruh pemimpin terhadap suatu tugas
b. Standar yang dibuat oleh pemimpin
c. Jadwal tugas yang harus diselesaikan

2.1.4 Kepuasan Kerja
Kepuasan

kerja merupakan salah satu faktor penting yang

mempengaruhi kepuasan hidup, karena sebagian besar waktu manusia
dihabiskan di tempat kerja. Setiap orang yang bekerja mengharapkan
memperoleh kepuasan dari tempatnya bekerja. Pada dasarnya kepuasan
kerja merupakan hal yang bersifat individual karena setiap individu akan
memiliki tingkat kepuasan yang berbeda-beda sesuai dengan nilai-nilai
yang berlaku dalam diri setiap individu. Menurut Hoppock (1973),
kepuasan kerja berarti kepuasan mental, fisik dan lingkungan antar
karyawan dan tingkat kepuasan kerja dapat diketahui dengan bertanya
kepada karyawan tentang seberapa kepuasan kerja mereka (Chang and
Lee, 2007). Tutuncu and Kozak (2007), dalam menyatakan istilah
kepuasan kerja dianggap atribut yang ada sebagai ekuitas berbagai
pengalaman yang berhubungan dengan pekerjaan yang diinginkan dan
non-diinginkan yang sesuai antara fitur dari pekerjaan dan harapan
karyawan (Tak

and

Wong, 2014). Belias (2015), menggambarkan

kepuasan kerja sebagai perbedaan antara hasil dari seorang karyawan yang
mengharapkan untuk diterima dan orang-orang yang mereka benar-benar
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diterima.

Berdasarkan

itu,

kepuasan

kerja

adalah

terkait

dengan

karakteristik pekerjaan dan dievaluasi sesuai dengan apa yang karyawan
rasakan sebagai bagian penting dan berarti bagi mereka.
Menurut Locke (1976) kepuasan kerja merupakan sebuah perasaan
emosional yang menyenangkan atau positif yang dihasilkan dari penilaian
dari pekerjaan seseorang dan pengalaman kerja. Hasil ini berdasarkan dari
persepsi bahwa pekerjaan seorang karyawan benar-benar memberikan nilai
terhadap situasi pekerjaan (Chang and Lee, 2007).
Chang and Lee (2007) mendefiniskan 3 tipe kepuasan kerja, yaitu:
1. Integral definition
Definisi ini menekankan sikap kerja para pekerja terhadap lingkungan
dengan fokus pada perhatian perubahan mental kerja individu kepuasan
karyawan.
2. Differential definition: Hal ini menekankan kepuasan kerja dan perbedaan
antara hadiah yang benar-benar layak dan hadiah yang diharapkan dari
karyawan;

perbedaan

tersebut

berbanding

terbalik

dan menentukan

besaran kepuasan kerja karyawan.
3. Reference structure theory: Hal ini menekankan fakta bahwa tujuan
karakteristik organisasi atau suatu pekerjaan adalah faktor penting untuk
mempengaruhi sikap kerja karyawan dan perilaku tetapi kepekaan bersifat
subjektif sedangkan penjelasan karyawan tentang karakteristik kerja ini
bersifat objektif. Kepekaan dan penjelasan itu juga dipengaruhi oleh
struktur referensi diri dari individu karyawan.
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Chang and Lee (2007) juga membagi kepuasan kerja ke dalam dua dimensi
yaitu:
1. Internal satisfaction ( kepuasan dari dalam)
Pekerja menunjukkan tingkatan kepuasan mereka sendiri pada nilai-nilai,
perasaan tanggung jawab, status sosial, posisi, otonomi dan harga diri yang
dipicu oleh tugas sendiri.
2. External satisfaction (kepuasan dari luar)
Pekerja menunjukkan tingkatan kepuasan mereka sendiri pada faktorfaktor tertentu seperti gaji, promosi, kekaguman dan ketegasan pada atasan
serta interaksi terhadap rekan meningkat berdasarkan dari tugas.
Chang and Lee (2007) menyatakan ada beberapa indikator sebagai penilaian
terhadap kepuasan kerja, yaitu:
1. External satisfaction
a. Tersedia remunerasi upah bulanan
b. Kepuasan setelah menyelesaikan tugas
c. Sikap atasan mempengaruhi sikap bawahan
d. Adanya persahabatan antar rekan
e. Pemimpin mampu mengambil keputusan
f.

Adanya peluang promosi dari posisi pekerjaan saat ini

g. Perusahaan memiliki metode untuk mengeluarkan kebijakan
h. Lingkungan kerja yang baik
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2. Internal satisfaction
a. Memiliki kemampuan penilaian diri di tempat kerja
b. Dapat mencoba metode kerja milik sendiri di tempat kerja
c. Mengasumsikan posisi pekerjaan saat ini dengan kemampuan yang
dimiliki karyawan
d. Memiliki kesempatan untuk mengajari orang lain di tempat kerja
2.1.5 Kinerja Kerja Karyawan
Kinerja merupakan perilaku organisasi yang secara langsung
berhubungan dengan produksi barang atau penyampaian jasa. Informasi
tentang kinerja kerja merupakan suatu hal yang sangat penting digunakan
untuk mengevaluasi apakah proses kinerja yang telah dihasilkan selama ini
sudah sejalan dengan tujuan yang diharapkan atau belum. Menurut Erdogan
(1991), kinerja didefinisikan sebagai realisasi dari tugas yang diberikan
kepada karyawan berdasarkan kualifikasi pribadinya dalam batas yang wajar
(Kalkavan and Katrinli, 2014). Basaran (2000), mendefinisikan kinerja
dilihat dari perspektif organisasi adalah kinerja mengacu pada barang atau
jasa yang dihasilkan sebagai hasil dari realisasi tugas yang diberikan kepada
karyawan sesuai dengan tujuan organisasi (Kalkavan and Katrinli, 2014).
Kinerja juga dapat didefinisikan sebagai penyelesaian tugas karyawan yang
ditugaskan dan outcomes yang dihasilkan pada fungsi pekerjaan atau
kegiatan tertentu dalam jangka waktu yang telah diberikan (Nadarajah et al,
2012).
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2.1.5.1 Tipe Kinerja Kerja Karyawan
Menurut Motowidlo et al. (1997), prestasi kerja dibagi menjadi dua
poin utama yang berbeda, yaitu (Rashid et al, 2016):
a. Task Performance ( Kinerja Tugas )
Kinerja tugas merupakan tindakan yang memberikan kontribusi
untuk melakukan pekerjaan agar dapat menghasilkan hasil yang
diharapkan. Rashid et al. (2016), mengatakan kinerja tugas terdiri
dari perilaku pada pekerjaan khusus termasuk tanggung jawab
terhadap

pekerjaan

inti,

yang

cenderung

mengutamakan

kemampuan dan pengalaman. Menurut Griffin et al. (2000), kunci
dari elemen

kinerja

tugas

adalah termasuk

mempertahankan

kesadaran terhadap situasi, melaksanakan tindakan pengendalian,
melakukan tugas-tugas komunikasi dan fasilitas operasi.
b. Contextual Performance (Kinerja Kontekstual)
Kinerja kontekstual adalah efektivitas pekerja dalam melakukan
pekerjaan mereka yang didukung oleh perilaku pribadi mereka,
sosial dan suasana fisiologis tempat kerja. Menurut Borman and
Motowidlo (1993), kinerja kontekstual terdiri dari perilaku-nonpekerjaan tertentu seperti bekerja sama dengan rekan kerja dan
menunjukkan dedikasi, yang dimana cenderung mengutamakan
kemauan dan kepribadian.
Berdasarkan penjelasan diatas, para peneliti menyimpulkan bahwa
pengetahuan tentang poin utama terhadap kinerja mengusulkan kinerja
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kontekstual akan

lebih

baik

diprediksi oleh

tindakan

kepribadian,

sedangkan kinerja tugas akan lebih baik diprediksi oleh kemampuan dan
pengalaman. Kalkavan and Katrinli (2014) mengungkapkan ada beberapa
hal yang digunakan sebagai penilaian terhadap kinerja kerja karyawan,
yaitu:
a. Perbandingan kinerja secara keseluruhan dengan rekan kerja
b. Kemampuan bergaul dengan rekan kerja
c. Penyelesaian tugas
d. Kualitas kinerja
e. Pencapaian tujuan kinerja

2.2 Penelitian Terdahulu
Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan beberapa acuan jurnal
yang terdapat dalam penelitian ini. Penjabaran penelitian terdahulu dapat
dilihat dalam tabel sebagai berikut:
Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu
No.

Nama Peneliti

1.

Tsai (2011)

Judul

Variabel

Hasil penelitian

Relationship
between
Organizational
Culture,
Leadership
Behavior and
Job Satisfaction

Organizational
Culture,
Leadership
Behavior and
Job
Satisfaction

Hasil penelitian
menunjukan
budaya organisasi
secara signifikan
(positif) berkorelasi
dengan perilaku
kepemimpinan dan
kepuasan kerja, dan
perilaku
kepemimpinan
secara signifikan
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Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu (lanjutan)
No.

Nama Peneliti

Judul

Variabel

Hasil penelitian
(positif) berkorelasi
dengan kepuasan
kerja.

2.

Chang
and
Lee (2007)

A study on
relationship
among
leadership,
organizational
culture, the
operation of
learning
organization and
employees’ job
satisfaction

3.

Belias,
Koustelios,
Vairaktarakis
and Sdrolias
(2015)

Organizational
Culture and Job
Satisfaction of
Greek Banking
Institutions

leadership,
organizational
culture,
learning
organization
and
employees’ job
satisfaction

Hasil penelitian
menunjukkan
bahwa berbagai
tingkatan operasi
organisasi
pembelajaran
memiliki
perbedaan yang
signifikan pada
dimensi
kepemimpinan,
budaya organisasi
dan
operasi organisasi
pembelajaran.
Kepemimpinan dan
budaya organisasi
secara positif dan
signifikan
mempengaruhi
operasi organisasi
pembelajaran.
Selain itu, operasi
pembelajaran
organisasi memiliki
efek positif yang
signifikan terhadap
kepuasan kerja
karyawan.
Organizational Menurut hasil
Culture
and penelitian ada
Job
perbedaan yang
Satisfaction
signifikan antara
semua aspek saat
ini dan jenis
budaya organisasi
yang lebih suka
antara karyawan
dari lembaga
perbankan Yunani.
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Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu (lanjutan)
No.

Nama Peneliti

Judul

Variabel

4.

Harris and
Ogbonna
(2001)

Leadership style,
organizational
culture
and
performance:
empirical
evidence
from UK
companies

Leadership
style,
organizational
culture
and
performance

5.

Samuel
(2008)

Leadership
Behaviour,
Organisational
Commitment,
Job Satisfaction
and Service
Quality in
Commercial
Banks in Uganda

Leadership
Behaviour,
Organisational
Commitment,
Job
Satisfaction
and Service
Quality

Hasil penelitian
Selain itu,
penelitian ini
menunjukkan
bahwa budaya
organisasi secara
parsial dapat
memprediksi
tingkat kepuasan
kerja karyawan.
Menurut hasil
penelitian
menunjukkan
hubungan yang
positif antara
kepemimpinan dan
budaya organisasi.
Ditemukan juga
bahwa kedua
hubungan tersebut
berperan dalam
pembentukan
kinerja.
Hasil yang
diperoleh
membuktikan
bahwa Leadership
Behaviour
berpengaruh positif
terhadap selutuh
variabel,
Organisational
Commitment
memiliki pengaruh
positif terhadap
Service Quality
serta
Organisational
Commitment dan
Job Satisfaction
memiliki hubungan
yang positif. Hasil
juga menunjukkan
bahwa Leadership
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Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu (lanjutan)
No.

Nama Peneliti

Judul

6.

Loke (2001)

Leadership
behaviours:
effects on job
satisfaction,
productivity and
organizational
commitment

7.

Imran, Arif,
Cheema, and
Azeem (2014)

Relationship
between Job
Satisfaction, Job
Performance,
Attitude towards
Work, and
Organizational
Commitment

Variabel

Hasil penelitian

Behaviour
merupkana variabel
yang sangat
mempengaruhi dari
setiap variabel
tersebut.
Leadership
Studi ini
behaviours, job menunjukkan
satisfaction,
bahwa perilaku
productivity
kepemimpinan
and
memiliki dampak
organizational besar pada hasil
commitment
karyawan. Jika
dilakukan dengan
tepat maka dapat
membantu untuk
menginduksi
kepuasan kerja
yang lebih besar
dan
mempromosikan
tingkat yang lebih
tinggi terhadap
komitmen
organisasi, dapat
menunjukkan
produktivitas yang
lebih di tempat
kerja, dan
mendorong
kemajuan
signifikan dalam
kinerja organisasi
Job
Hasil penelitian
satisfaction,
menunjukkan
job
hubungan positif
performance,
yang kuat antara
attitudes
kepuasan kerja dan
towards works kinerja, sedangkan
and
komitmen
organizational organisasi memiliki
commitment
hubungan positif
yang kuat dengan
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Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu (lanjutan)
No.

Nama Peneliti

Judul

Variabel

Hasil penelitian
kinerja dan sikap
terhadap pekerjaan.

8.

Shokrkon and
Naami (2009)

9.

Kalkavan and
Katrinli
(2014)

The Relationship
of Job
Satisfaction with
Organizational
Citizenship
Behavior and
Job Performance
in Ahvaz Factory
Workers

Job
Satisfaction,
Organizational
Citizenship
Behavior and
Job
Performance

The Effects Of
Managerial
Coaching
Behaviors On
The Employees’
Perception Of
Job Satisfaction,
Organisational
Commitment,
And Job
Performance:
Case Study On
Insurance
Industry In
Turkey

Managerial
Coaching
Behaviors, Job
Satisfaction,
Organisational
Commitment,
And Job
Performance

Hasil menunjukkan
bahwa koefisien
korelasi kepuasan
pekerjaan terhadap
perilaku warga
organisasi
menunjukan positif
dan signifikan.
Selain itu, beberapa
korelasi koefisien
kepuasan kerja dan
komponenkomponennya,
dengan ukuran
Kinerja pekerjaan
menunjukan rendah
tapi signifikan,
meskipun beberapa
dari mereka tidak
signifikan.
Hasil penelitian
menunjukkan
bahwa pembinaan
manajerial
perilaku di sektor
asuransi memiliki
efek positif pada
pemahaman yang
lebih baik tentang
peran oleh
karyawan (peran
kejelasan),
kepuasan kerja,
komitmen karir,
kinerja karyawan di
tempat kerja dan
organisasi
komitmen.
Selain itu, juga
diidentifikasi
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Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu (lanjutan)
No.

Nama Peneliti

Judul

Variabel

Hasil penelitian
bahwa kepuasan
dengan pekerjaan
memiliki efek
positif pada
komitmen karir dan
komitmen
organisasi. Namun
demikian, tidak ada
efek yang
diidentifikasi
antara kepuasan
kerja dan kinerja
kerja. kinerja.
Sebaliknya, itu
juga ditemukan
dalam penelitian ini
bahwa komitmen
karir dan komitmen
organisasi
memiliki efek
positif pada
prestasi kerja.

2.3 Hubungan antar variabel
2.3.1

Budaya organisasi dengan kepuasan kerja
Hasil penelitian yang dilakukan oleh Tsai (2011) menunjukan bahwa

sebuah organisasi dengan budaya yang kuat memiliki kesamaan nilai-nilai dan
kode etik bagi karyawannya, yang harus membantu mereka mencapai misi dan
tujuan

mereka. Pengakuan dalam bekerja dan kepuasan kerja dapat dicapai

ketika karyawan dapat menyelesaikan tugas yang diberikan kepada mereka
dengan organisasi, maksudnya adalah jika organisasi memiliki budaya yang
kuat maka akan menciptakan pedoman untuk karyawan bagaimana mereka
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menyelesaikan suatu tugas dengan baik dan benar sehingga mendapatkan
pengakuan dan menciptakan kepuasan kerja. Hasil penelitian lainnya juga
dilakukan oleh Belias (2015) yang menunjukan bahwa budaya organisasi
secara parsial dapat memprediksi tingkat kepuasan kerja karyawan, secara
khusus jenis budaya adhokrasi dan pasar lebih cenderung membuat karyawan
tidak puas dengan gaji mereka, sedangkan sebaliknya terjadi dengan jenis
hierarki. Penelitian yang dilakukan Chang and Lee (2007) juga menyimpulkan
dengan adanya hubungan yang positif antara budaya organisasi dan kepuasan
kerja. Hasil penelitian mereka bahwa jika karyawan menunjukan tingkat
identitas yang tinggi terhadap budaya organisasi, maka tingkat kepuasan kerja
akan semakin tinggi secara alami.
Ho 1: Budaya organisasi tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap
perilaku kepemimpinan
Ha 1: Budaya organisasi memiliki pengaruh signifikan terhadap perilaku
kepemimpinan
2.3.2

Budaya organisasi dengan perilaku kepemimpinan
Hasil penelitian yang dilakukan oleh Tsai (2011) menunjukan bahwa

nilai-nilai inti dari sebuah organisasi dimulai dengan kepemimpinannya yang
kemudian akan berkembang dengan gaya kepemimpinan, bawahan akan
dipimpin oleh nilai-nilai organisasi dan perilaku pemimpin sehingga perilaku
kedua belah pihak harus menjadi semakin sejalan. Ketika perilaku yang kuat
bersatu serta nilai-nilai dan keyakinan telah dikembangkan, maka muncul
sebuah budaya organisasi yang kuat. Pemimpin harus menghargai fungsi
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mereka dalam menjaga budaya organisasi. Hal tersebut juga di dukung oleh
Acar (2012) yang mengungkapkan bahwa peran kepemimpinan penting untuk
menjaga tujuan, visi dan nilai-nilai dari organisasi. Pemimpin menerapkan arah
perubahan berdasarkan visi dari organisasi, maka dapat dikatakan bahwa
perasaan, pemikiran dan tanggapan pemimpin dibentuk dari budaya organisasi
tersebut.
Penelitian lainnya juga di lakukan oleh Harris and Ogbonna (2000)
yang menyatakan adanya hubungan positif antara kepemimpinan dan budaya
organisasi. Mereka mengungkapkan salah satu cara mengungkapkan hubungan
antara budaya organisasi dan kepemimpinan adalah menguji bagaimana budaya
dikonseptualisasikan ke dalam teori organisasi, jika budaya dinilai sebagai
bagian dari integral dari organisasi maka pikiran, perasaan dan tindakan
pemimpin di bentuk oleh budaya. Penelitian yang dilakukan Yiing and Ahmad
(2008) mengungkapkan adanya hubungan positif antara budaya organisasi dan
perilaku kepemimpinan. Penelitian ini menunjukan bahwa budaya organisasi
tidak mempengaruhi suatu variabel secara langsung, melainkan hubungan antar
variabel, seperti pada budaya organisasi yang mempengaruhi hubungan antara
perilaku kepemimpinan dengan komitmen organisasi, namun juga menunjukan
bahwa

budaya

organisasi

mempengaruhi

perilaku

kepemimpinan

secara

langsung maupun hubungan perilaku kepemimpinan dengan variabel yang lain.
Ho 2: Budaya organisasi tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap
kepuasan kerja
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Ha 2: Budaya organisasi memiliki pengaruh signifikan terhadap kepuasan
kerja
2.3.3

Perilaku kepemimpinan dengan kepuasan kerja
Penelitian yang dilakukan oleh Tsai (2011) menyatakan kepuasan

kerja telah dihubungkan dengan perawat yang menganggap manajer mereka
sebagai bagian pendukung dan pemberi perhatian. Seorang manajer yang
supportive memiliki penilaian percaya terhadap keseimbangan kekuasaan, dan
memberikan kesempatan untuk dialog terbuka dengan perawat yang pada
gilirannya mengurangi kemungkinan konflik internal. Pemimpin seperti ini
dihargai di seluruh organisasi dan memiliki kekuasaan eksekutif untuk
melakukan sesuatu mereka lihat sebagai hal diperlukan untuk menciptakan
lingkungan yang positif bagi karyawan. Pemimpin memiliki efek yang dapat
diukur pada moral dan kepuasan kerja karyawan.
Penelitian dari Samuel (2008) juga menunjukan adanya hubungan
yang positif antara perilaku kepemimpinan yang supportive dengan kepuasan
kerja.

Penelitian

tersebut

menunjukkan

karyawan

ingin

bekerja

dalam

lingkungan di mana mereka dinilai dan dihargai. Temuan menunjukkan bahwa
ketika para pemimpin berperilaku supportive, maka mereka meningkatkan
motivasi dan moralitas orang lain. Berdasarkan penjelasan tersebut hal ini pada
gilirannya menanamkan kebanggaan karyawan dan mendorong mereka untuk
melampaui kepentingan pribadi demi kebaikan perusahaan. Penelitian dari
Loke (2001) juga menunjukkan bahwa perilaku pemimpin memiliki pengaruh
yang positif dan signifikan terhadap kepuasan kerja. Berdasarkan hal tersebut
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jika perilaku pemimpin di suatu perusahaan dilakukan dengan tepat dan sesuai
maka akan meningkatkan kepuasan kerja karyawan.
Ho 3: Perilaku kepemimpinan tidak memiliki pengaruh signifikan
terhadap kepuasan kerja
Ha 3: Perilaku kepemimpinan memiliki pengaruh signifikan terhadap
kepuasan kerja
2.3.4 Kepuasan kerja dengan kinerja kerja karyawan
Penelitian yang dilakukan oleh Susanty (2013) mengungkapkan
adanya hubungan yang kompleks antara kepuasan kerja dan kinerja kerja
karyawan. Penelitian ini menunjukkan hubungan yang positif antara kepuasan
kerja dan kinerja kerja karyawan namun tidak berpengaruh secara signifikan.
Penelitian yang dilakukan Imran et al (2014) pada institusi pendidikan di
Pakistan juga menunjukkan hubungan yang kuat antara kepuasan kerja dan
kinerja kerja karyawan. Namun penelitian yang dilakukan Ahmad et al (2010)
menunjukkan bahwa adanya hubungan yang lemah antara kepuasan kerja dan
kinerja di mana komitmen organisasi memiliki hubungan positif yang kuat
dengan kinerja dan sikap terhadap pekerjaan memiliki positif yang kuat dengan
kepuasan kerja.
Penelitian

lainnya

juga

dilakukan oleh Shokrkon (2009) yang

menyatakan adanya hubungan yang positif dan berpengaruh secara signifikan
antara kepuasan kerja dengan kinerja kerja karyawan. Kepuasan kerja yang
diterima dan dirasakan oleh seseorang pegawai akan berpengaruh terhadap
hasil yang diperoleh dari pekerjaannya. Luthans (2006) mengungkapkan
Indonesia Banking School

Peningkatan Kinerja..., Erlangga Hendrayanto, Ma.-IBS, 2016

43

dengan diperolehnya kepuasan kerja oleh pegawai baik itu dengan pemberian
gaji yang sesuai, pekerjaan yang diberikan sesuai dengan keahliannya, dan
hubungan dengan atasan terjalin dengan baik, hal ini akan meningkatkan
kinerja kerja para pegawainya.
Ho 4: Kepuasan kerja tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap
kinerja kerja karyawan
Ha 4: Kepuasan kerja memiliki pengaruh signifikan terhadap kinerja
kerja karyawan

2.4 Model Penelitian
Perilaku
Kepemimpinan

H3
H4

H1

Kinerja Kerja
Karyawan

Kepuasan Kerja

H2
Budaya
Organisasi
Gambar 2.1 Model Penelitian
Penelitian ini modifikasi dari Tsai (2011) dan Hayati and Caniago (2012)
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Hipotesis:
Ho 1: Budaya organisasi tidak memiliki pengaruh terhadap perilaku
kepemimpinan
Ha 1: Budaya organisasi mempengaruhi perilaku kepemimpinan
Ho 2: Budaya organisasi tidak memiliki pengaruh terhadap kepuasan kerja
Ha 2: Budaya organisasi mempengaruhi kepuasan kerja
Ho 3: Perilaku kepemimpinan tidak memiliki pengaruh terhadap kepuasan kerja
Ha 3: Perilaku kepemimpinan mempengaruhi kepuasan kerja
Ho 4: Kepuasan kerja tidak memiliki pengaruh terhadap kinerja kerja karyawan
Ha 4: Kepuasan kerja mempengaruhi kinerja kerja karyawan
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BAB III
METODOLOGI PENELITIAN
3.1 Jenis dan Desain Penelitian
Desain penelitian merupakan kerangka kerja yang digunakan dalam
melakukan sebuah penelitian, desain penelitian memberikan serangkaian prosedur
yang diperlukan untuk memperoleh informasi yang terstruktur untuk dapat
menjawab permasalahan penelitian (Maholtra, 2010).
Jenis penelitian yang digunakan adalah kuantitatif deskriptif. Penelitian
kuantitatif deskriptif menurut Rumsyah (2014) adalah 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 variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian
tersebut. Metode peneltian yang digunakan adalah Cross sectional design yang
diambil satu kali dalam satu periode.
3.2 Objek Penelitian
Penelitian ini berkaitan dengan manajemen sumber daya manusia, yang
mengambil data mengenai budaya organisasi, perilaku kepemimpinan, kepuasan
kerja dan kinerja kerja karyawan. Objek penelitian ini adalah karyawan tetap pada
sektor bisnis yaitu 1 divisi dan 4 unit kerja yang berada dibawah Direktorat
Operasi PT. Surveyor Indonesia. Penelitian ini dilakukan di kantor PT. Surveyor
Indonesia yang berlokasi di Jakarta Jl. Jendral Gatot Subroto Kav.56.
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3.3 Jenis dan Sumber Data
Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini berhubungan dengan
jenis data yang diambil. Peneliti berharap data yang diperoleh sesuai dengan
permasalahan yang dihadapi, sehingga mampu menjawab hipotesa yang telah
dibentuk dan dapat menyelesaikan permasalahan penelitian. Terdapat dua sumber
data yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu:
1. Data Primer
Data primer mengacu pada informasi yang diperoleh dari sumber
pertama oleh peneliti terhaadap variabel yang diminati untuk tujuan
penelitian (Sekaran and Bougie, 2010). Sedangkan menurut Maholtra
(2010), data primer adalah data yang dihasilkan secara langsung oleh
peneliti

untuk

tujuan

tertentu

dalam

menjawab

permasalahan

penelitian. Pada penelitian ini, data primer didapat dengan metode
survei

menggunakan

kuesioner

yang

disebarkan

kepada

target

responden. Kuesioner merupakan pra rumusan yang tertulis beberapa
pertanyaan dimana responden mencatat jawaban mereka, biasanya
dipersempit dalam batasan alternatif yang lebih erat. (Sekaran and
Bougie, 2010)
2. Data Sekunder
Data sekunder merupakan data yang dikumpulkan oleh pihak lain
dari berbagai sumber,
buku-buku,

serta

seperti jurnal-jurnal penelitian sebelumnya

media

internet

yang

signifikan

dengan

topik
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penelitian (Maholtra, 2010). Data sekunder juga didefinisikan oleh
Sekaran and Bougie (2010) yang menyatakan bahwa data sekunder
mengacu pada informasi yang dikumpulkan oleh orang lain selain
peneliti yang melakukan penelitian ini. Data tersebut berasal dari
internal atau eksternal organisasi atau perusahaan dan dapat diakses
melalui internet atau informasi yang direkam atau dipublikasikan.
Peneliti mendapat data sekunder melalui metode literature review yang
berasal dari buku, jurnal, artikel dari website, koran dan kepustakaan
lainnya yang terkait dengan penelitian.
3.4 Populasi dan Sampel
Populasi mengacu pada seluruh kelompok orang, peristiwa, atau hal-hal
menarik yang peneliti harapkan untuk diselidiki (Sekaran and Bougie, 2010).
Populasi dalam penelitian ini yaitu seluruh karyawan tetap PT Surveyor Indonesia
yang berjumlah 146 orang pada divisi pengembangan bisnis, lalu pada 4 Unit
Kerja: Unit bisnis mineral dan batubara; unit bisnis industri dan fasilitas; unit
bisnis migas dan energi serta unit bisnis penguatan institusi dan kelembagaan.
Sampel merupakan suatu sub kelompok dari sebuah populasi yang terpilih untuk
berpartisipasi dari sebuah penelitian (Maholtra, 2010). Sampel yang digunakan
dalam penelitian ini yaitu karyawan tetap pada 1 divisi dan 4 unit kerja, PT
Surveyor Indonesia.

Sampel yang digunakan dalam penelitian ini dihitung

menggunakan rumus Slovin, yaitu:
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n:

Sampel

N:

Populasi

e:

Toleransi error (5%)
Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

n=

107
Berdasarkan perhitungan diatas, sampel yang digunakan dalam penelitian

ini melibatkan 107 responden yang berasal dari 1 divisi dan 4 unit kerja pada PT.
Surveyor Indonesia.
Metode sampling yang digunakan dalam penelitian ini adalah nonprobability sampling, dimana tidak semua anggota dari populasi mendapatkan
kesempatan yang sama untuk menjadi sampel responden (Sekaran and Bougie,
2010). Peneliti juga menggunakan teknik purposive sampling, teknik pengambilan
sampel dengan memilih responden yang telah memenuhi kriteria dan beberapa
pertimbangan tertentu (Sugiyono, 2013). Kriteria responden pada penelitian ini
adalah karyawan tetap PT. Surveyor Indonesia, karyawan tetap yang berada di
divisi pengembangan bisnis; unit bisnis mineral dan batubara; unit bisnis industri
dan fasilitas; unit bisnis migas dan energi serta unit bisnis penguatan institusi dan
kelembagaan. Penelitian ini menggunakan Structural Equation Model (SEM)
untuk teknik analisis data. Menurut Hair, Black, Babin & Anderson (2010) untuk
metode statistik SEM, ukuran sampel yang sesuai adalah 100-200.
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3.5 Operasional Variabel
Penelitian ini, penulis menggunakan variabel endogen atau variabel terikat
serta variabel eksogen atau variabel bebas yang dijabarkan dalam tabel sebagai
berikut:
Tabel 3.1 Operasional Variabel
Variabel

Definisi

Alat Ukur

Skala
Pengukuran

BUDAYA
ORGANISASI
(BO)

Budaya Organisasi
Clan
(BOC)

BOC1: Perusahaan

“Karakteristik dari
budaya clan adalah
kerjasama tim,
adanya keterlibatan
karyawan atas
program organisasi
dan komitmen
perusahaan terhadap
karyawan”
(Cameron and Quinn
(2006)
Budaya Organisasi
Pasar
(BOP)

BOC2: Perusahaan

Fokus utama untuk
budaya ini adalah
untuk menciptakan
keunggulan
kompetitif. Inti dari
nilai- nilai yang
mendominasi
budaya pasar adalah
daya saing dan
produktifitas.

BOP2: Semua anggota

saya memperlakukan
karyawannya seperti
keluarga

Interval
1-6

saya sangat
menekankan
pengembangan diri
yang berbasis
kerjasama antar tim..

BOC 3: Karyawan di
perusahaan saya
memiliki loyalitas yang
tinggi

BOP1: Perusahaan

saya menekankan
pencapaian prestasi
kerja yang ditargetkan

Interval
1-6

perusahaan
dapat
memperhatikan prestasi
kerja dan berorientasi
pada prestasi

(Chang and Lee,
2007)

Indonesia Banking School

Peningkatan Kinerja..., Erlangga Hendrayanto, Ma.-IBS, 2016

50

Variabel

Definisi

Alat Ukur

Skala
Pengukuran

Budaya Organisasi BOA1: Semua
karyawan perusahaan
Adhokrasi
memiliki semangat
(BOA)
“Asumsi budaya ini
adalah inovatif dan
pelopor inisiatif
yang menyebabkan
kesuksesan
organisasi terutama
dalam urusan
pengembangan
produk dan layanan
baru yang
dipersiapkan untuk
masa depan”
(Cameron and Quinn
(2006)
Budaya Organisasi
Hierarki
(BOH)
“Budaya ini
memiliki garis yang
jelas dari
pengambilan
keputusan otoritas,
aturan standar dan
prosedur, kontrol
dan akuntabilitas
mekanisme yang
dinilai sebagai kunci
keberhasilan
organisasi.”
(Cameron and Quinn
(2006)

Interval
1-6

untuk berinovasi
BOA2: Semua
karyawan perusahaan
memiliki semangat
untuk berkompetisi.

BOA3: Divisi

pengembangan bisnis
di perusahaan saya
berupaya untuk
menciptakan strategi
baru dengan harapan
menjadi inovator di
antara industri.

(Chang and Lee,
2007)
BOH1: Semua

karyawan sangat patuh
terhadap kode etik kerja
dalam tugas harian.

Interval
1-6

BOH2: Perusahaan
saya menekanan
kepatuhan terhadap
kode etik organisasi.

(Chang and Lee,
2007)
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Variabel

Definisi

Alat Ukur

Skala
Pengukuran

PERILAKU
KEPEMIMPINAN
(PK)

Perilaku
Kepemimpinan
Partisipatif
(PKP)
“Tipe ini merupakan
tipe kepemimpinan
dimana pemimpin
meminta saran-saran
dari bawahan untuk
menentukan
keputusannya”
(Luthans, 1998)

PKP1: Pemimpin

mempertimbangkan apa
yang akan dikatakan
karyawannya sebelum
mengambil keputusan.
PKP2: Pemimpin
berkonsultasi dengan
karyawannya sebelum
mengambil tindakan.
PKP3: Pemimpin
selalu berkonsultasi
dengan karyawan
ketika dihadapkan
dengan masalah.
PKP4: Pemimpin
mendengarkan saran
karyawan terhadap
tugas yang harus
dilakukannya.

Interval
1-6

(Harris and
Ogbonna, 2001)
Perilaku
Kepemimpinan
Suportif
(PKS)
“Pemimpin tipe ini
menunjukan sikap
kepedulian terhadap
bawahannya serta
menunjukan
perhatian kepada
mereka untuk
meningkatkan
kesejahteraan
karyawan.”
(Luthans, 1998)

PKS1: Pemimpin

membantu saya agar
dapat mengerjakan
tugas dengan nyaman
PKS2: Pemimpin
melihat kesejahteraan
pribadi setiap
karyawan.
PKS3: Pemimpin
melakukan hal-hal
kecil/sederhana untuk
membuat hal-hal yang
menyenangkan
PKS4: Pemimpin
memperlakukan saya
dan karyawan lain
tanpa ada perbedaan

Interval
1-6

(Harris and Ogbonna,
2001)
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Variabel

Definisi

Alat Ukur

Skala
Pengukuran

KEPUASAN
KERJA
(KK)

Perilaku
Kepemimpinan
Direktif
(PKD)

PKD1: Pemimpin

Tipe ini merupakan
praktek
kepemimpinan yang
otoriter karena
pemimpin sering
memberi perintah
yang spesifik tanpa
adanya partisipasi
ataupun pendapat
dari bawahan.
(Luthans, 1998)
Kepuasan Kerja
(KE)
Hasil persepsi
karyawan dari
seberapa baik
pekerjaan mereka
memberikan hal-hal
yang dianggap
penting oleh
perusahaan maupun
orang lain (Luthans,
2005)

PKD2: Pemimpin

menjelaskan prosedur
dalam menyelesaikan
tugas yang diberikan

Interval
1-6

mempertahankan
standar yang berlaku
tentang kinerja
PKD3: Pemimpin
memberikan deadline
untuk pekerjaan yang
diberikan

(Harris and Ogbonna,
2001)

KE1: Perusahaan

merasa kagum setelah
tugas saya terselesaikan
KE2: Perusahaan
memberikan saya upah
yang layak
KE3: Sikap pemimpin
mempengaruhi sikap
karyawan
KE4: Saya merasakan
persahabatan yang
akrab antar rekan kerja
KE5: Saya merasa
pemimpin memiliki
kemampuan dalam
mengambil suatu
keputusan
KE 6: Saya merasa
perusahaan
memberikan peluang
promosi dalam
pekerjaan

Interval
1-6
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Variabel

Definisi

Alat Ukur

Skala
Pengukuran

KE 7: Saya merasa
kebijakan yang
diterapkan sesuai
dengan kondisi
perusahaan
KE8: Saya merasa
perusahaan
menyediakan
lingkungan kerja yang
nyaman

(Chang and Lee,
2007)

Kinerja Kerja
Karyawan

Kinerja Kerja
Karyawan

(KK)

(KK)
“Efektivitas pekerja
Ketika dalam
melakukan
pekerjaan mereka
yang didukung oleh
perilaku pribadi
mereka, sosial dan
suasana fisiologis
tempat kerja.”
( Motowidlo et al.
(1997)

KK1: Keseluruhan

kinerja saya lebih baik
dibandingkan dengan
rekan kerja

Interval
1-6

KK2: Kemampuan

bergaul saya lebih baik
dibandingkan dengan
rekan kerja

KK3: Penyelesaian

tugas saya lebih cepat
dibandingkan dengan
rekan kerja

KK4: Kualitas kinerja
saya lebih baik
dibandingkan rekan
kerja

KK5: Pencapaian

tujuan kerja saya lebih
baik dibandingkan
dengan rekan kerja

(Kalkavan and
Katrinli, 2014)
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3.6 Metode Pengolahan Data
Ada 2 metode pengolahan data yang sering digunakan untuk menguji
hipotesis dalam penelitian seperti ini yaitu, metode regresi dan metode SEM.
Namun peneliti memilih SEM karena dapat menampilkan konsep yang tak
teramati dan dapat menjelaskan hubungan model secara keseluruhan. Salah satu
aplikasi pendukung SEM adalah AMOS 20 for windows. Di dalam model SEM
variabel dibagi menjadi dua macam yaitu, variabel eksogen (independen) dan
endogen (dependent).
SEM atau Structural Equation Modeling merupakan komunikasi dalam
penyampaian tentang ide yang dapat berjalan secara efektif, maka dengan diagram
lintasan atau path diagram sebagai sarana komunikasi. Diagram lintasa dapat
menggambarkan atau menspesifikasikan model SEM dengan lebih jelas dan lebih
mudah, terutama jika dibandingkan dengan menggunakan model matematik SEM.
Diagram lintasan juga dapat membantu mempermudah konversi model ke dalam
perintah atau sintak dari SEM software (Wijanto, 2008).
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3.6.1 Struktur Model
Gambar 3.1 Structural Model

3.7 Metode Analisis Data
3.7.1 Spesifikasi Model
Variabel eksogen yang digunakan pada penelitian ini hanyalah budaya
organisasi, sedangkan variabel endogen pada penelitian ini adalah perilaku
kepemimpinan, kepuasan kerja dan kinerja kerja karyawan. Variabel teramati
(observed variable) atau variabel terukur adalah variabel yang dapat diamati dan
biasanya disebut indikator. Variabel teramati merupakan indikator atau ukuran
dari variabel laten. Pada metode survei dengan menggunakan kuesioner, setiap
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pertanyaan pada kuesioner mewakili sebuah variabel teramati, maka pada
penelitian ini terdapat 34 variabel teramati dikarenakan terdapat 34 pertanyaan
pengukuran.
3.7.2 Identifikasi
Menurut Wijanto (2008) ada dua kategori identifikasi dalam persamaan
simultan, yaitu:

1. Under-Identified Model
Merupakan model dengan jumlah parameter yang di estimasi lebih besar
dari jumlah data yang diketahui (data tersebut merupakan variance dan
covariance dari variabel-variabel teramati). Pada SEM, model dikatakan
under-identified model dikategorikan jika degree of freedom adalah
negatif. Jika terjadi under-identified maka estimasi dan penilaian model
tidak perlu dilakukan.
2. Just Identified
Merupakan model dengan jumlah parameter yang di estimasi sama dengan
data yang diketahui. Pada SEM, model yang just identified mempunyai
degree of freedom 0 (nol) dan dalam terminology SEM dinamakan
saturated. Pada model yang sudah teridentifikasi, penilaian model tidak
perlu dilakukan.
Identifikasi perlu dilakukan untuk

memeriksa persamaan stimultan. Dengan

mengetahui Degree Of Freedom setiap kategori, akan menentukan layak atau
tidaknya model untuk diuji.
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3.7.3 Estimasi
Setelah hasil dari identifikasi menunjukan over identified (+) maka tahap
selanjutnya adalah estimasi untuk memperoleh nilai dari parameter yang ada di
dalam model. Dalam penelitian ini dalam SEM yang digunakan adalah Maximum
Likelihood Estimator (MLE). MLE ini secara interaktif akan meminimisasikan
fungsi F(S,Ʃ(θ)) sebagai berikut (Bollen, 1989):
F ML (ө)= log |Σ| (ө) + tr(SΣ-1) (ө)) – log |S| - (p+q)

Dimana diasumsikan Ʃ(θ) dan S adalah definit positif, X dan Y adalah
multinormal distribution, dan S mempunyai Wishart distribution Sedangkan p+q
adalah banyaknya variabel teramati (X dan Y) dalam model.

dalam (Wijanto,

2008).
3.7.4 Uji Validitas dan Reabilitas
Dalam uji instrumen yang akan dilakukan pada penelitian ini adalah
menguji validitas dan reliabilitas dari kuesioner yang akan dijadikan sebagai alat
ukur. Jumlah sample yang diperlukan untuk menguji instrumen antara 15-30
responden (Malhotra, 2005). Pre-test menggunakan software SPSS 21.
1. Uji validitas adalah sejauh mana tes mengukur apa yang sebenarnya ingin
kita ukur. Suatu skala pengukuran dikatakan valid bila ia melakukan apa
yang seharusnya dilakukan dan mengukur apa yang seharusnya diukur
(Cooper & Schindler, 2011).
2. Uji reliabilitas adalah menguji konsistensi alat ukur, apakah hasilnya tetap
konsisten jika pengukuran diulang. Apabila suatu alat ukur digunakan
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berulang dan hasil yang diperoleh relatif konsisten maka alat ukur tersebut
dianggap handal (reliabel). Uji reliabilitas yang banyak digunakan adalah
metode Cronbach Alpha. Metode pengambilan keputusan pada uji
reliabilitas menggunakan batasan 0.6. Menurut Sekaran (2006) reliabilitas
yang kurang dari 0.6 adalah kurang baik, sedangkan 0.7 dapat diterima dan
di atas 0.8 adalah baik.
Dalam penelitian ini, instrumen penelitian diharapkan dapat mengukur variabel
budaya organisasi, perilaku kepemimpinan, kepuasan kerja dan kinerja kerja
karyawan.
3.7.5 Uji Model Keseluruhan (Testing Fit)
Menurut Wijanto (2008), dalam tahap ini akan memeriksa tingkat
kecocokan antara data dengan model, validitas dan reliabilitas model pengukuran,
dan signifikansi koefisien-koefisien dari model struktural. Menurut Hair et. al.
(1998) dalam Wijanto (2008), evaluasi terhadap tingkat kecocokan data dengan
model dilakukan melalui beberapa tahapan yaitu:
1. Kecocokan keseluruhan model (overall model fit)
Pada tahap pertama dari uji kecocokan ini ditujukan untuk mengevaluasi
secara umum derajat kecocokan atau Goodness Of Fit (GOF) antara data
dengan model. Menilai suatu SEM secara menyeluruh tidak dapat
dilakukan secara langsung seperti teknik multivariat yang lain (multiple
regression, discriminant analysis, MANOVA, dan lain-lain).
Uji kecocokan yang akan dilakukan pada penelitian ini yaitu:
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a. Root Mean Square Error of Approximation (RMSEA)
RMSEA dapat menggambarkan derajat prediksi model keseluruhan
terhadap matrik korelasi dan kovarian. RMSEA digunakan untuk
menampilkan seberapa layak model menggunakan populasi. Rumus
perhitungan RMSEA adalah sebagai berikut
RMSEA

=

Nilai RMSEA ≤ 0,08 menunjukkan goodfit sedangkan ≥ 0,10
menandakan close fit,
b. CFI (Comparative Fit Index)
CFI merupakan peningkatan fit index dari NFI, dalam index ini
menjelaskan perbandingan model yang diusulkan dengan model dasar.
Nilai CFI berkisar dari 0 sampai 1. Nilai CFI ≥ 0,90 menunjukkan
goodfit¸ sedangkan 0,80 ≤ CFI ≤ 0,90 sering disebut sebagai marginal
fit.
c. CMIN/DF
CMIN/DF

adalah

nilai CMIN

dibagi dengan

DF.

Rumus

perhitungan CMIN/DF adalah sebagai berikut:

Dengan tingkat kecocokan yang dapat diterima nilai CMIN/DF ≤ 5
adalah goodfit.
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2. Kecocokan Model Pengukuran (Measurement Model Fit)
Uji kecocokan model pengukuran akan dilakukan terhadap setiap
konstruk atau model pengukuran (hubungan antara sebuah variabel laten
dengan beberapa variabel teramati/indikator) secara terpisah melalui:
a. Evaluasi terhadap validitas (validity) dari model pengukuran.
Uji validitas digunakan untuk mengetahui dan mengukur seberapa
baik instrumen yang akan diukur (Hair et al., 2010). Tingkat validitas
dapat diukur menggunakan faktor loading. Faktor loading yang
diisyaratkan untuk dapat dikatakan signifikan sebesar ≥ 0,5.
b. Evaluasi terhadap reliabilitas (realibility) dari model pengukuran.
Reliabilitas
tinggi

adalah

menunjukkan

konsistensi
bahwa

suatu

pengukuran.

indikator-indikator

Reliabilitas
mempunyai

konsistensi tinggi dalam mengukur konstruk latennya (Hair et al.,
2010). Untuk mengukur reliabilitas dalam SEM akan digunakan
composite reliability measure (ukuran reliabilitas komposit) dan
variance extracted measure (ukuran ekstrak varian) (Hair et al., 2010).
Reliabilitas komposit suatu konstruk dihitung dengan rumus seperti
berikut:
𝐶𝑜𝑛𝑠𝑡𝑟𝑢𝑐𝑡𝑅𝑒𝑙𝑖𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑡𝑦=
Dimana standaridized loading (std loading) dapat diperoleh secara
langsung hasil perhitungan AMOS, dan ej adalah measurement error
untuk setiap indikator atau variabel teramati (Hair et al., 2010).
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Ekstrak varian mencerminkan jumlah varian keseluruhan dalam
indikator-indikator

atau

variabel

teramati

yang

dijelaskan

oleh

variabel laten. Menurut Hair et al., (2010) ukuran ekstrak varian dapat
dihitung sebagai berikut :
𝑉𝑎𝑟𝑖𝑎𝑛𝑐𝑒𝐸𝑥𝑡𝑟𝑎𝑐𝑡𝑒𝑑 =

Dimana N adalah banyaknya indikator atau variabel teramati dari
model pengukuran.Hair et al., (2010), menyatakan bahwa sebuah
konstruk

mempunyai reliabilitas

reliabilitasnya

(construct

yang

reliability)

baik,
≥

jika nilai konstruk

0,70

dan nilai ekstrak

variannya (variance extracted) ≥ 0,50.

3. Over Identified
Merupakan model dengan jumlah parameter yang diestimasi lebi
kecil dari jumlah data yang diketahui. Dalam SEM, model dikatakan over
identifiedjikadegree of freedom adalah positif. Jadi jika terjadi over
identified maka estimas penilaian bisa dilakukan.
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BAB IV
ANALISIS DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Objek Penelitian
PT Surveyor Indonesia (Persero) didirikan pada tanggal 1 Agustus 1991.
Pada awalnya misi PT. Surveyor Indonesia adalah untuk membantu Pemerintah
Republik Indonesia dalam memperlancar aliran barang modal dan peralatan ke
Indonesia dari seluruh dunia melalui jasa pemeriksaan prapengapalan yang
bertaraf internasional.

Kini PT Surveyor Indonesia (Persero) kian mantap

mencapai visi sebagai perusahaan pemberi jaminan kepastian yang tidak memihak
dalam setiap transaksi (independent assurance).
PT. Surveyor Indonesia memiliki pengalaman dalam melayani pasar jasa
tersebut dimana selama ini menjadi kekuatan utama yang didukung oleh sumber
daya manusia yang memiliki pengalaman dan kompetensi sumber daya manusia
yang kuat dalam memberikan pelayanan terbaik bagi para pelanggannya. PT.
Surveyor Indonesia memiliki layanan independent assurance yang berfokus pada
empat sektor yaitu Penguatan Institusi Kelembagaan, Infrastruktur, Mineral &
Batubara, Migas & Sistem Pembangkit. Layanan jasa yang diberikan antara lain
Volumetrik Survey, Preshipment Inspection, Second Hand Goods (SHG),
Verifikasi impor/ ekspor, Draft Survey, Statutory Inspection, QA/QC Supervision.
Melalui pengalaman di berbagai bidang,

96

perusahaan ini telah membangun
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pengetahuan luas dalam proses bisnis yang membuat mereka mampu memberikan
pelayanan yang sesuai dengan kebutuhan khusus dari pengguna jasa.
PT. Surveyor Indonesia (Persero) merupakan Badan Usaha Milik Negara
(BUMN) yang sahamnya dimiliki oleh Pemerintah Republik Indonesia 85,12%,
Societe generale de Surveillance SA 10,40% dan PT. Sucofindo 4,48%. PT
Surveyor Indonesia (Persero) berkantor pusat di Jakarta dan memiliki 12 kantor
cabang dan beberapa unit wilayah kerja di seluruh Indonesia, menyediakan
pelayanan baik di pasar dalam negeri maupun luar negeri.
Visi
a. Menjadi perusahaan Independent Assurance Nasional yang diakui dunia
dalam memberikan solusi menyeluruh kepada pelanggan
Misi
a. Mendorong pelanggan untuk mampu memenuhi persyaratan pelanggan
global sehingga memiliki daya saing global.
b. Mitra strategis pemerintah, swasta dan lainnya untuk mengoptimalkan
pemanfaatan

sumberdaya

dan

produk

dalam

negeri pada

bidang

infrastruktur, kemaritiman, energi dan ketahanan pangan.
c. Menyediakan sumberdaya manusia yang memiliki kompetensi nasional
dan atau internasional dan teknologi terkini untuk memenuhi tuntutan
pasar.
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Gambar 4.1
Struktur Organisasi PT. Surveyor Indonesia

Dewan Komisaris
Direktur Utama

Satuan
Pengawasan Intern

Sekretariat
Perusahaan
Direktorat Operasi

Koor. Keuangan
dan Administrasi
Divisi Keuangan
dan Akuntansi
Divisi Manajemen
Fasilitas
Divisi Dukungan
Operasi
Unit PKBL
Unit Manajemen
Resiko

Koor. Perencanaan
dan SDM
Divisi Perencanaan
Perusahaan, Sistem
dan K3LL
Divisi Sumber
Daya Manusia
Unit Teknologi
dan Informasi

Koor. Unit Bisnis

Koordinator
Cabang

Divisi
Pengembangan
Bisnis

Cabang

Unit Bisnis
Mineral dan
Batubara
Unit Bisnis
Industri dan
Fasilitas
Unit Bisnis Migas
dan Energi
Unit Bisnis
Penguatan Institusi
dan Kelembagaan

Sumber: PT. Surveyor Indonesia
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4.2 Uji Validitas dan Reliabilitas (Pre-test)
4.2.1 Uji Validitas (Pre-test)
Pengukuran validitas dilakukan dengan cara melakukan analisis pada data
responden sebanyak 30 responden untuk melihat nilai Kaiser meyer-olkin
measure os sampling adequacy, barlett’s test os spcerecity, anti-image matrices,
total varianve explained, dan factor loading of component matrix. Software yang
digunakan untuk menganalisis ini adalah SPSS 23.
Tabel 4.1 Hasil Uji Validitas Pre-test
Variabel Laten

Indikator

Nilai yang Diisyaratkan

KMO

SIG

MSA

Factor Loading

>0.5

<0.05

>0.5

≥0.5

0.839

0.741

Valid

0.602

0.905

Valid

0.613

0.888

Valid

0.500

0.871

Valid

0.500

0.871

Valid

0.739

0.918

Valid

0.762

0.910

Valid

0.759

0.911

Valid

0.500

0.905

Valid

0.500

0.905

Valid

BOC1
Budaya Klan

BOC2

0.647

0.000

BOC3
BOP1

Budaya Pasar

BOP2

0.500

0.000

BOA1
Budaya Adhokrasi

BOA2

0.753

0.000

BOA3
Budaya Hierarki

BOH1
BOH2

0.500

0.000

Kriteria

Sumber: Hasil pengolahan data dengan SPSS 23
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Tabel 4.1 Hasil Uji Validitas Pre-test (Lanjutan)
KMO

SIG

MSA

Factor Loading

>0.5

<0.05

>0.5

≥0.5

0.847

0.854

Valid

0.815

0.884

Valid

0.811

0.884

Valid

PKP4

0.875

0.821

Valid

PKS1

0.664

0.860

Valid

0.724

0.859

Valid

0.677

0.828

Valid

PKS4

0.688

0.888

Valid

Perilaku

PKD1

0.781

0.904

Valid

Kepemimpinan

PKD2

0.738

0.918

Valid

Direktif

PKD3

0.648

0.957

Valid

KE1

0.842

0.743

Valid

KE2

0.773

0.705

Valid

KE3

0.665

0.763

Valid

0.858

0.666

Valid

0.860

0.783

Valid

KE6

0.702

0.802

Valid

KE7

0.854

0.803

Valid

KE8

0.771

0.819

Valid

Variabel Laten

Indikator

Nilai yang Diisyaratkan
Perilaku
Kepemimpinan
Partisipatif

Perilaku
Kepemimpinan
Supportif

PKP1
PKP2
PKP3

PKS2
PKS3

Kepuasan Kerja

KE4

Eksternal

KE5

0.834

0.688

0.714

0.780

0.000

0.000

0.000

0.000

Kriteria

Sumber: Hasil pengolahan data dengan SPSS 23
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Tabel 4.1 Hasil Uji Validitas Pre-test (Lanjutan)
Variabel Laten

KMO

SIG

MSA

Factor Loading

>0.5

<0.05

>0.5

≥0.5

KK1

0.605

0.785

Valid

KK2

0.616

0.658

Valid

0.790

0.762

Valid

KK4

0.685

0.780

Valid

KK5

0.627

0.638

Valid

Indikator

Nilai yang Diisyaratkan

Kinerja Kerja
Karyawan

KK3

0.660

0.000

Kriteria

Sumber: Hasil pengolahan data dengan SPSS 23
Berdasarkan hasil analisis menggunakan Software SPSS 23 dapat dilihat
dalam tabel 4.1 untuk pengujian validitas measurement, hampir semua alat ukur
memenuhi syarat dan dapat disimpulkan alat ukur dalam penelitian ini valid.
Tetapi terdapat 4 alat ukur yang memiliki nilai minimal pada penilaian KMO dan
MSA yaitu alat ukur BOP1, BOP2, BOH1 dan BOH2, namun peneliti tidak
menghapus kedua alat ukur tersebut dikarenakan hasil memenuhi standar factor
loading >0.5 dan tetap masuk ke tahap selanjutnya.
4.2.2 Uji Reliabilitas (Pre-test)
Uji reliabilitas bertujuan untuk melihat suatu konsistensi dan reliabilitas
alat ukur pada kuesioner terhadap variabelnya. Untuk batas nilai melihat dari
cornbach’s alpha ≥ 0.60, jika melewati dari batas tersebut maka dapat dinyatakan
sebagai reliabel, konsisten dan relevan terhadap variabel (Malhotra, 2010).
Berikut hasil analisa uji reliabilitas alat ukur penelitian:
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Tabel 4.2 Uji Reliabilitas (Pre-test)
Cornbach’s Alpha

Kriteria

Budaya Organisasi Klan

0.804

Reliabel

Budaya Organisasi Pasar

0.667

Reliabel

Budaya Organisasi Adhokrasi

0.900

Reliabel

Budaya Organisasi Hierarki

0.775

Reliabel

Perilaku Kepemimpinan Partisipatif

0.881

Reliabel

Perilaku Kepemimpinan Supportif

0.872

Reliabel

Perilaku Kepemimpinan Direktif

0.916

Reliabel

Kepuasan Kerja Eksternal

0.893

Reliabel

Kinerja Kerja Karyawan

0.770

Reliabel

Variabel

Sumber: Hasil pengolahan data menggunakan SPSS 23
Berdasarkan tabel 4.2 dapat disimpulkan bahwa hasil dari uji reliabilitas
data pre-test

semua variabel penelitian yaitu Budaya Organisasi, Perilaku

Kepemimpinan, Kepuasan Kerja eksternal dan Kinerja Kerja Karyawan melebihi
Cornbach’s Alpha diatas dari 0.60. Hasil tersebut menyatakan bahwa kuesioner
yang diberikan kepada responden, hasilnya akan tetap konsisten.
4.3 Profil Responden
Pada sub bab ini akan dijelaskan tentang profil responden penelitian secara
keseluruhan. Profil yang termasuk adalah jenis kelamin, usia, posisi jabatan dan
lama bekerja responden. Profil responden akan dijelaskan melalui grafik.
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4.3.1 Jenis Kelamin Responden

Gambar 4.2 Jenis Kelamin Responden
Sumber: Hasil pengolahan data melalui Ms. Excel
Berdasarkan gambar 4.2, hasil menunjukkan bahwa 62% responden adalah
pria (66 orang), sedangkan 38% responden adalah wanita (41 orang). Berdasarkan
hal tersebut menunjukkan bahwa responden didominasi oleh pria, karena pada
sektor bisnis di PT. Surveyor Indonesia karyawannya lebih sering untuk bekerja di
lapangan.
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4.3.2 Usia Responden

Gambar 4.3 Usia Responden
Sumber: Hasil pengolahan data melalui Ms. Excel
Berdasarkan gambar 4.3, mayoritas usia responden adalah umur 36-45
tahun yaitu 59% (63 responden), lalu dilanjutkan dengan responden berusia 25-35
tahun sebesar 31% (33 responden), responden berusia 46-55 tahun sebesar 7% (8
orang), sedangkan responden berusia

25 tahun hanya sebesar 2% (2 responden)

dan usia > 55 tahun hanya sebesar 1% (1 responden).
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4.3.3 Posisi Jabatan

Gambar 4.4 Posisi Jabatan Responden
Sumber: Hasil pengolahan data melalui Ms. Excel
Berdasarkan gambar 4.4, mayoritas posisi jabatan responden adalah staff
atau karyawan sebanyak 80% responden (85 responden), lalu responden yang
berada pada posisi jabatan kepala bagian berjumlah 8% (9 responden), sedangkan
pada posisi jabatan kepala unit atau divisi sebesar 4% (4 responden), dan Lainnya
8% (9 responden).
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4.3.4 Lama Bekerja Responden

Gambar 4.5 Lama Bekerja Responden
Sumber: Hasil pengolahan data melalui Ms. Excel
Berdasarkan gambar 4.5 lama bekerja responden yang mendominasi
adalah yang sudah bekerja >5 tahun sebesar 80% (86 responden). Untuk
responden yang bekerja dalam 4-5 tahun sebesar 11% (12 responden), responden
yang bekerja dalam waktu 3-4 tahun sebanyak 7% (7 responden), dan yang
bekerja dalam waktu 2-3 tahun sebanyak 2% (2 responden).
4.4 Hasil Analisis Data
Sesuai dengan metode pengolahan data yang dipilih pada bab sebelumnya,
aplikasi yang digunakan peneliti adalah Amos 20 sebagai aplikasi pendukung
untuk analisis Structural Equation Model (SEM). Aplikasi Amos 20 akan
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membantu peneliti dalam mengolah data sehingga menjadi lebih mudah. Hasil
analisis dapat dilihat pada model struktural untuk menguji kecocokan model
dengan

data.

Setelah

mengetahui

hasil

dari

analisis

data

maka

akan

diinterpretasikan dan akan mengambil kesimpulan dari interpretasi.
4.4.1 Spesifikasi Model
Penelitian ini adalah analisis SEM dalam pengujian hipotesis. Spesifikasi
model dan path diagram telah dijelaskan pada bab III. Model penelitian terdiri
atas 4 variabel, 4 hipotesis, dan 34 indikator untuk menguji apakah terdapat
pengaruh hubungan antara variabel-variabel yang dihipotesiskan.
4.4.2 Identifikasi Model
Terdapat 3 kategori identifikasi, under-identified, just-identified, dan overidentified. Penentuan kategori untuk data yang dimiliki, cara yang bisa dilakukan
adalah melihat degree of freedom dari data yang dimiliki. Hasil analisa degree of
freedom adalah sebagai berikut:
Tabel 4.3 Computation of degrees of freedom
Number of distinct sample moments
Number of distinct parameters to be
estimated
Degrees of freedom (595-79)

595
79
516

Sumber: Hasil pengolahan data menggunakan Amos 20
Berdasarkan data tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa kategori model
dari data tersebut adalah kategori over-identified karena DF>0 atau positif. Model
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over-identified perlu dilakukan estimasi dan penilaian model. Sebelum estimasi
perlu dilakukan uji validitas dan reliabilitas.
4.4.3 Estimasi Model
Sebelum melakukan analisis kelayakan model pada penelitian ini, hasil
estimasi model perlu dievaluasi terlebih dahulu agar memenuhi asumsi-asumsi
dan persyaratan yang harus dipenuhi dalam menganalisis data SEM.
4.4.3.1 Sample Size
Jumlah sampel data pada penelitian sudah memenuhi asumsi SEM, yaitu
107 data. Jumlah sampel data tersebut sesuai dengan jumlah data yang
direkomendasikan antara 100-200 data sampel.
4.4.3.2 Uji Normalitas Data
Pengujian
digunakan

dalam

selanjutnya
penelitian

adalah
ini.

melihat

Pengujian

tingkat

normalitas

ini dilakukan

data

yang

bertujuan

untuk

mengamati nilai angka c.r. skewness atau angka c.r. kurtosis yang berada di antara
-2,58 sampai +2,58 dengan tingkat signifikansi 0,01%. Hasil uji normalitas data
dapat dilihat pada tabel 4.4 dibawah ini.
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Tabel 4.4 Hasil Uji Normalitas Data
Variable

min

max

skew

c.r.

kurtosis

c.r.

KK5

1.000

6.000

-.360

-1.519

-.356

-.752

KK4

1.000

6.000

-.689

-2.911

.537

1.133

KK3

1.000

6.000

-.131

-.553

-.390

-.823

KK2

1.000

6.000

-.356

-1.505

-.282

-.595

KK1

1.000

6.000

-.309

-1.304

-.469

-.990

KE8

1.000

6.000

-.230

-.972

-.630

-1.331

KE7

1.000

6.000

-.297

-1.254

-.717

-1.513

KE6

1.000

6.000

-.325

-1.374

-.527

-1.113

KE5

1.000

6.000

-.339

-1.433

-.677

-1.430

KE4

1.000

6.000

-.489

-2.063

-.589

-1.244

KE3

1.000

6.000

-.504

-2.127

-.514

-1.085

KE2

1.000

6.000

-.430

-1.815

-.394

-.832

KE1

1.000

6.000

-.299

-1.262

-.730

-1.541

PKD3

1.000

6.000

-.423

-1.784

-.725

-1.531

PKD2

1.000

6.000

-.489

-2.065

-.678

-1.431

PKD1

1.000

6.000

-.171

-.721

-.908

-1.918

PKS4

1.000

6.000

-.172

-.726

-.255

-.539

PKS3

1.000

6.000

-.415

-1.751

-.654

-1.381

PKS2

1.000

6.000

-.361

-1.524

-.687

-1.450

PKS1

1.000

6.000

-.380

-1.603

-.507

-1.070

PKP4

1.000

6.000

-.375

-1.586

-.843

-1.781

PKP3

1.000

6.000

-.092

-.387

-.794

-1.677

PKP2

1.000

6.000

-.455

-1.923

-.861

-1.818

PKP1

1.000

6.000

-.202

-.853

-.684

-1.445
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Variable

min

max

skew

c.r.

kurtosis

c.r.

BOH2

1.000

6.000

-.545

-2.303

-.282

-.596

BOH1

1.000

6.000

-.560

-2.365

-.448

-.946

BOA3

1.000

6.000

-.469

-1.980

-.280

-.590

BOA2

1.000

6.000

-.439

-1.854

-.294

-.620

BOA1

1.000

6.000

-.544

-2.297

-.214

-.453

BOP2

1.000

6.000

-.435

-1.835

-.508

-1.073

BOP1

1.000

6.000

-.565

-2.388

-.332

-.700

BOC3

1.000

6.000

-.490

-2.069

-.355

-.749

BOC2

1.000

6.000

-.094

-.396

-.549

-1.158

BOC1

1.000

6.000

-.342

-1.445

-.831

-1.755

20.474

2.140

Multivariate

Sumber: Hasil pengolahan data dengan AMOS 20

Sebuah distribusi dikatakan normal jika data tidak miring ke kiri atau
miring ke kanan (disebut simetris dengan nilai skewness adalah 0), serta
mempunyai keruncingan yang ideal (angka kurtosis adalah 0). Angka-angka
tersebut sulit dicapai dalam praktiknya, sebaran data akan bervariasi pada
skewness serta kurtosis yang negatif atau positif. Pengujian adalah seberapa
miring dan seberapa runcing sebuah distribusi sehingga masih dapat dianggap
normal walaupun tidak benar-benar berdistribusi normal.
Angka pembanding tersebut adalah angka z, angka tersebut didapat
dengan cara melihat tabel z. Pada umumnya digunakan tingkat kepercayaan 99%,
tingkat signifikansi pada tingkat kepercayaan tersebut adalah 100% - 99% = 1%,
dan angka z adalah ±2,58. Dengan demikian, sebuah distribusi dikatakan normal
jika angka c.r. skewness atau c.r. kurtosis berada di antara -2,58 sampai +2,58.
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Angka-angka tersebut berada di bawah -2,58 atau di atas +2,58, distribusi dapat
dikatakan tidak normal (Santoso, 2012).
Berdasarkan hasil pengolahan data yang ditampilkan pada tabel 4.4, dapat
dilihat uji normalitas untuk secara keseluruhan (multivariate normality) distribusi
data tersebut dianggap normal karena nilai angka multivariate-nya 2,140, hal ini
menunjukkan bahwa nilai tersebut berada di antara nilai -2,58 dan +2,58.
4.4.4 Uji Model Pengukuran
4.4.4.1 Uji Validitas dan Uji Reliabilitas
Menurut Hair et. al (2010), suatu variabel dapat dikatakan mempunyai
validitas yang baik jika standardized loading factor (SLF) ≥ 0.5 dan yang
idealnya adalah ≥ 0.7. Pengujian reliabilitas pada SEM menggunakan Average
Variance Extended (AVE) dan Construct Reliability (CR) dengan batas
reliabilitas yang baik adalah ≥ 0.7 untuk CR dan ≥ 0.5 untuk AVE.
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Tabel 4.5 Hasil Uji Validitas dan Reliabilitas (measurement)
Uji Validitas
Variabel Laten

Dimensi

Indikator

Uji Reliabilitas

Factor

AVE

CR

Loading Kesimpulan

≥0.5

≥0.7

Kesimpulan

0.622

0.830

Reliabel

0.783

0.878

Reliabel

0.729

0.890

Reliabel

0.804

0.891

Reliabel

0.643

0.878

Reliabel

0.684

0.896

Reliabel

≥0.5
BOC1

0.750

Valid

BOC2

0.712

Valid

BOC3

0.892

Valid

BOP1

0.925

Valid

BOP2

0.843

Valid

BOA1

0.874

Valid

BOA2

0.856

Valid

BOA3

0.831

Valid

Budaya

BOH1

0.902

Valid

Hierarki

BOH2

0.891

Valid

PKP1

0.798

Valid

PKP2

0.806

Valid

PKP3

0.806

Valid

PKP4

0.797

Valid

PKS1

0.836

Valid

Perilaku

PKS2

0.807

Valid

Kepemimpinan

PKS3

0.853

Valid

Supportif

PKS4

0.811

Valid

Budaya Klan

Budaya
Organisasi

Budaya Pasar

Budaya
Adhokrasi

Perilaku
Kepemimpinan
Partisipatif
Perilaku
Kepemimpinan
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Tabel 4.5 Hasil Uji Validitas dan Reliabilitas (measurement) (Lanjutan)
Uji Validitas
Variabel Laten

Dimensi

Indikator

Uji Reliabilitas

Factor

AVE

CR

Loading Kesimpulan

≥0.5

≥0.7

Kesimpulan

0.755

0.902

Reliabel

0.605

0.924

Reliabel

0.541

0.854

Reliabel

≥0.5
Perilaku
Kepemimpinan

Kepuasan
Kerja
Eksternal

Kinerja Kerja
Karyawan

Perilaku

PKD1

0.857

Valid

Kepemimpinan

PKD2

0.857

Valid

Direktif

PKD3

0.892

Valid

KE1

0.804

Valid

KE2

0.774

Valid

KE3

0.770

Valid

KE4

0.783

Valid

KE5

0.763

Valid

KE6

0.798

Valid

KE7

0.798

Valid

KE8

0.729

Valid

KK1

0.674

Valid

KK2

0.712

Valid

KK3

0.743

Valid

KK4

0.745

Valid

KK5

0.797

Valid

Sumber: Hasil pengolahan data menggunakan Amos 20
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Berdasarkan hasil tabel 4.5 di atas, menunjukkan bahwa variabel teramati
dalam penelitian ini memiliki nilai factor loading lebih dari ≥ 0,50 dan mencapai
≥ 0,70, sehingga dapat disimpulkan bahwa validitas variabel teramati terhadap
variabel latennya adalah valid karena memenuhi kriteria dari validitas.
Selain itu, tabel 4.5 di atas juga menunjukkan bahwa semua nilai construct
reliability (CR) ≥ 0,70, dan semua nilai variance extracted (VE) ≥ 0,50. Secara
keseluruhan

dapat

dikatakan

bahwa

nilai

reliabilitas

model

pengukuran

(measurement model) ini adalah baik dan dapat disimpulkan bahwa indikatorindikator yang digunakan sebagai observed variable mampu menjelaskan variabel
laten yang dibentuknya.
4.4.5 Hasil Uji Model Keseluruhan
4.4.5.1 Goodness of Fit
Tahap uji model keseluruhan bertujuan untuk mengevaluasi secara umum
derajat kecocokan atau Goodness of Fit (GOF) antara data dengan model.Menilai
GOF suatu SEM secara menyeluruh (overall) tidak dapat dilakukan secara
langsung seperti teknik multivariat yang lainnya.SEM tidak mempunyai satu uji
statistik terbaik yang dapat menjelaskan kekuatan prediksi model. Para peneliti
telah mengembangkan beberapa ukuran GOF yang dapat digunakan secara
bersama-sama atau kombinasi.
Tabel 4.6 di bawah ini menunjukkan beberapa fit index untuk kecocokan
model keseluruhan berdasarkan perhitungan SEM dengan menggunakan tool
AMOS 20.
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Tabel 4.6 Hasil Penelitian Goodness of Fit
GOF

Cut of Value

Hasil Analisis

Evaluasi Model

CMIN/DF

≤ 5.0 (good fit)

1.234

Good fit

CFI

≥ 0.90 (good fit)

0.952

Good fit

RMSEA

< 0.08 (good fit)

0.047

Good fit

Sumber: Hasil pengolahan data menggunakan Amos 22
Berdasarkan tabel 4.6, pada indikator pertama yaitu CMIN/DF adalah
good fit karena hasil analisis menunjukkan nilai dibawah dari 5,0 yang berarti
good fit. Pada indikator RMSEA menunjukkan good fit karena hasil analisis di
bawah 0,08. Untuk indikator CFI hasil menunjukkan bahwa CFI adalah good fit
karena berada di atas 0,90.
4.4.4.2 Hasil Pengujian Hipotesis
Model keseluruhan memiliki variabel-variabel yang mempunyai hubungan
sebab akibat antara variabel endogen dengan eksogen. Cara pengujian hipotesis
yang dilakukan adalah mengetahui signifikasi dengan melihat nilai p dari
hubungan sebab akibat yang ada di dalam model keseluruhan. Jika nilai estimasi
dalam hasil analisis menunjukkan positif dan nilai p < 0,05 maka hipotesis
terbukti signifikan dan didukung oleh data. Apabila nilai estimasi menunjukkan
hasil negatif dan nilai p > 0,05 maka hipotesis tidak terbukti signifikan dan tidak
didukung oleh data. Berikut hasil analisis data dari model keseluruhan:
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Tabel 4.7 Output Reggression
Hipotesis

Estimasi

C.R.

p

Kesimpulan

PK  BO

0.537

4.525

***

H1 Didukung data

KE  BO

0.282

2.328

0.020

H2 Didukung data

KE  PK

0.303

2.816

0.005

H3 Didukung data

KK  KE

0.643

6.506

***

H4 Didukung data

Sumber: Hasil pengolahan data menggunakan Amos 20

Perilaku
Kepemimpinan

0,303
0,643

0,537

Kinerja Kerja
Karyawan

Kepuasan Kerja

0,282
Budaya
Organisasi
Gambar 4.6 Estimasi Model Penelitian
Berdasarkan tabel 4.7 analisa setiap hipotesis dapat diambil kesimpulan
sebagai berikut:
1. Budaya Organisasi memiliki pengaruh terhadap Perilaku Kepemimpinan
karena nilai estimasi menunjukkan hasil positif yaitu 0,537, Critical Ratio
>1,96 yaitu 4,525, dan untuk nilai p dari hipotesis tersebut adalah ***
yang berarti nilai p < 0,05,. Berdasarkan hasil tersebut hipotesis Budaya
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Organisasi terbukti berpengaruh terhadap Perilaku Kepemimpinan dan
didukung oleh data.
2. Budaya Organisasi memiliki pengaruh terhadap Kepuasan Kerja karena
nilai estimasi menunjukkan hasil positif yaitu 0,282, Critical Ratio >1,96
yaitu 2,328, dan nilai p dari hipotesis tersebut adalah 0,020. Berdasarkan
hasil tersebut hipotesis Budaya Organisasi terbukti berpengaruh terhadap
Kepuasan Kerja dan didukung oleh data.
3. Perilaku Kepemimpinan pengaruh yang signifikan terhadap Kepuasan
Kerja karena nilai estimasi menunjukkan hasil positif yaitu 0,303, Critical
Ratio >1,96 yaitu 2,816, dan nilai p dari hipotesis tersebut adalah 0,005
yang berarti nilai p < 0,05. Berdasarkan hasil tersebut hipotesis Perilaku
Kepemimpinan

terbukti berpengaruh terhadap

Kepuasan Kerja dan

didukung oleh data.
4. Kepuasan Kerja memiliki pengaruh terhadap Kinerja Kerja Karyawan
karena nilai estimasi menunjukkan hasil positif yaitu 0,643, Critical Ratio
>1,96 yaitu 6,506, dan nilai p dari hipotesis tersebut adalah *** yang
berarti nilai p < 0,05. Berdasarkan hasil tersebut hipotesis Kepuasan Kerja
terbukti berpengaruh terhadap Kinerja Kerja dan didukung oleh data.
4.5 Pembahasan
Hasil analisa dalam penelitian ini adalah seluruh konstruk atau alat ukur
dari setiap variabel valid dan reliabilitas dan model pengukuran sudah sesuai
dengan metode SEM. Struktur model keseluruhan menunjukkan dari 4 hipotesis, 4
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hipotesis terbukti berpengaruh. Berikut pembahasan masing-masing pengujian
hipotesis penelitian ini.
4.5.1 Pengaruh Budaya Organisasi terhadap Perilaku Kepemimpinan
Hasil pembuktian hipotesis dalam penelitian ini menunjukkan adanya
pengaruh antara Budaya Organisasi terhadap Perilaku Kepemimpinan. Hasil
tersebut menunjukkan bahwa budaya yang dimiliki oleh PT. Surveyor Indonesia
akan mempengaruhi dan membantu perilaku pemimpin perusahaan atau direktur
dalam hal berinteraksi langsung dengan para karyawannya maupun dalam hal
pekerjaan. Hasil tersebut mendukung teori dari Robbins (2014) bahwa tindakan
manajemen puncak juga memiliki dampak besar pada perusahaan yaitu melalui
kata-kata dan perilaku, pemimpin menetapkan norma-norma organisasi yang
sesuai dengan budaya organisasi. Sehingga pemimpin akan berperilaku dan
bertindak sesuai dengan budaya yang diterapkan perusahaan atau dengan kata lain
budaya mempengaruhi pemimpin untuk bertindak sesuai dengan yang di akui oleh
budaya itu sendiri. Hasil penelitian ini

juga sesuai dengan penelitian terdahulu,

budaya dalam suatu organisasi memiliki peranan sangat penting, yaitu memiliki
peran besar apakah organisasi memiliki tempat bekerja yang bahagia dan sehat.
Peran tersebut dapat berjalan melalui adanya komunikasi dan promosi visi
organisasi kepada karyawan, dan agar mendapatkan pengakuan mereka tentang
visi organisasi adalah dengan mempengaruhi perilaku kerja dan sikap mereka,
maka ketika pemimpin memiliki interaksi yang baik dengan karyawan, akan
muncul kontribusi untuk komunikasi dan kolaborasi serta dorongan bawahan
untuk mencapai misi dan tujuan yang ditetapkan dan menyesuaikan dengan
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budaya organisasi tersebut. (Tsai, 2011). Belias (2015) juga menyimpulkan bahwa
budaya organisasi merupakan keyakinan bersama antar karyawan, nilai-nilai,
perilaku

dan suatu simbol yang sangat mempengaruhi keputusan individu

termasuk pemimpin perusahaan dan tindakan kelompok agar sesuai dengan
perusahaan.
Jika PT. Surveyor Indonesia menetapkan jenis budaya organisasi yang
tepat dan sesuai maka akan dapat mempengaruhi pemimpin untuk memberikan
arahan terhadap para karyawannya agar dapat bekerja sesuai dengan sasaran dan
kebutuhan perusahaan.
4.5.2 Pengaruh Budaya Organisasi terhadap Kepuasan Kerja
Hipotesis dalam penelitian ini menunjukkan bahwa Budaya Organisasi
terbukti memiliki pengaruh terhadap Kepuasan Kerja. Penelitian ini sejalan
dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Chang and Lee (2007),
mereka menyimpulkan adanya pengaruh yang positif antara budaya organisasi
dengan kepuasan kerja. Hasil penelitian mereka menunjukkan bahwa jika
karyawan menunjukan tingkat identitas yang tinggi terhadap budaya organisasi,
maka tingkat kepuasan kerja akan semakin tinggi secara alami. Berdasarkan hal
tersebut Chang and Lee (2007) menyatakan bahwa budaya organisasi
melibatkan beberapa dimensi fungsional yang menunjukan bukti nyata bahwa
budaya

organisasi

juga

berperan

dalam meningkatkan

kepuasan

kerja

karyawan. Penelitian ini juga sejalan dengan penelitian terdahulu dari Tsai
(2011) yang menunjukan bahwa sebuah organisasi dengan budaya yang kuat
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memiliki kesamaan nilai-nilai dan kode etik bagi karyawannya, yang harus
membantu mereka mencapai misi dan tujuan

mereka. Pengakuan dalam

bekerja dan kepuasan kerja dapat dicapai ketika karyawan dapat menyelesaikan
tugas yang diberikan kepada mereka dengan organisasi, maksudnya adalah n
jika organisasi memiliki budaya yang kuat maka akan menciptakan pedoman
untuk karyawan bagaimana mereka menyelesaikan suatu tugas dengan baik dan
benar sehingga mendapatkan pengakuan dan menciptakan kepuasan kerja
untuk mereka. Berdasarkan hal tersebut maka jika PT. Surveyor Indonesia
memilih budaya dengan tepat dan sesuai dengan karyawan maupun perusahaan,
maka perusahaan akan menciptakan kepuasan terhadap karyawan mereka.
4.5.3 Pengaruh Perilaku Kepemimpinan terhadap Kepuasan Kerja
Hipotesis ini terbukti secara signifikan adanya pengaruh antara
Perilaku Kepemimpinan terhadap Kepuasan Kerja. Hasil penelitian ini sejalan
dengan penelitian Tsai (2011) yang menyatakan bahwa seorang manajer yang
supportive memiliki penilaian percaya terhadap keseimbangan kekuasaan, dan
memberikan kesempatan untuk dialog terbuka dengan karyaawan yang pada
gilirannya mengurangi kemungkinan konflik internal. Pemimpin seperti ini
dihargai di seluruh organisasi dan memiliki kekuasaan eksekutif untuk
melakukan

sesuatu

yang

mereka

lihat

sebagai

hal

diperlukan

untuk

menciptakan lingkungan yang positif bagi karyawan. Penelitian terdahulu
lainnya dari Loke (2001) juga menunjukkan bahwa perilaku pemimpin
memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap kepuasan kerja.
Berdasarkan hal tersebut jika perilaku pemimpin di suatu perusahaan dilakukan
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dengan tepat dan sesuai maka akan meningkatkan kepuasan kerja karyawan.
Penelitian ini sejalan dengan teori Luthans (2010) yang menyatakan bahwa
teori path-goal pada dasarnya mencoba untuk menjelaskan dampak dari
perilaku pemimpin memiliki pengaruh atas motivasi asosiasi, kepuasan kerja,
dan kinerja.
4.5.4 Pengaruh Kepuasan Kerja terhadap Kinerja Kerja Karyawan
Penelitian

ini

menunjukkan

hipotesis

Kepuasan

Kerja

memiliki

pengaruh terhadap Kinerja Kerja Karyawan. Penelitian ini sejalan dengan
penelitian

sebelumnya

yang

dilakukan

oleh

Susanty

(2013)

yang

mengungkapkan adanya adanya pengaruh yang positif antara kepuasan kerja
dengan kinerja kerja karyawan namun tidak berpengaruh secara signifikan.
Penelitian terdahulu lainnya juga dilakukan oleh Shokrkon (2009) yang
menyatakan adanya hubungan yang positif dan berpengaruh secara signifikan
antara kepuasan kerja dengan kinerja kerja karyawan. Kepuasan kerja yang
diterima dan dirasakan oleh seseorang pegawai akan berpengaruh terhadap
hasil yang diperoleh dari pekerjaannya. Penelitian ini mendukung teori Luthans
(2007) mengungkapkan dengan diperolehnya kepuasan kerja oleh pegawai baik
itu dengan pemberian gaji yang sesuai, pekerjaan yang diberikan sesuai dengan
keahliannya, dan hubungan dengan atasan terjalin dengan baik, hal ini akan
meningkatkan kinerja kerja para pegawainya.
4.6 Implikasi Manajerial
Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti, maka
dapat diberikan implikasi manajerial untuk PT. Surveyor Indonesia. Berikut ini
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beberapa implikasi manajerial yang dapat diberikan kepada PT. Surveyor
Indonesia:
1. Variabel yang akan dibahas adalah variabel Budaya Organisasi. Di dalam
penelitian ini budaya organisasi memiliki 4 dimensi yaitu budaya klan,
budaya pasar, budaya adhokrasi dan budaya hierarki. Budaya-budaya
tersebut merupakan tipe-tipe budaya menurut Cammeron and Quinn
(2006). Penelitian ini menunjukkan bahwa budaya organisasi memiliki
pengaruh yang positif terhadap perilaku kepemimpinan dan kepuasan
kerja, maka dari itu PT. Surveyor Indonesia perlu menetapkan budaya
yang cocok agar perilaku pemimpin sesuai dengan visi dari budaya
organisasi tersebut dan mencapai kepuasan setiap karyawan.
Tabel 4.8 Factor Loading BO (Budaya Organisasi)
Variabel Indikator

Factor Loading

BOH1

0.902

BOC3

0.892

BOH2

0.891

BOA1

0.874

BOP1

0.925

Sumber: Hasil pengolahan data menggunakan Amos 20
Berdasarkan tabel 4.8 diatas merupakan 5 factor loading terbesar
yang berarti 5 indikator yang memiliki pengaruh besar terhadap budaya
organisasi. Indikator BOP1 (Perusahaan saya menekankan pencapaian
prestasi kerja yang ditargetkan) merupakan hal yang sangat penting bagi
karena jika perusahaan menetapkan target yang sesuai dengan kemampuan
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karyawan serta kondisi perusahaan maka akan memberikan dorongan
mereka untuk selalu bekerja dengan menyesuaikan target. Camerron and
Quinn (2006) berpendapat bahwa nilai inti dari budaya hierarki adalah
daya saing dan produktifitas, maka dengan adanya target akan mendorong
karyawan

untuk

meningkatkan

prestasinya.

Apabila target yang di

tetapkan selalu berhasil dicapai maka akan membuat pemimpin terbiasa
untuk

menetapkan target terhadap

karyawannya yang menyesuaikan

dengan kondisi, maka dari itu pemimpin perlu selalu mengevaluasi setiap
pencapaian target yang diraih mereka agar pemimpin dapat menetapkan
seberapa jauh target yang dapat di realisasikan karyawan disesuaikan
dengan target maksimal yang diinginkan perusahaan. Saran tersebut dapat
dilakukan perusahaan karena based on interview yang telah dilakukan
pada 18 Oktober 2016 dengan bapak Bambang dan bapak Rasto hasil yang
diperoleh

adalah

penetuan

target

ditentukan

secara

sepihak

oleh

perusahaan dengan menyesuaikan waktu dan tuntutan klien.
Indikator BOH1 (Semua karyawan sangat patuh terhadap kode etik
kerja dalam tugas harian) perlu selalu ditingkatkan karena jika karyawan
selalu mematuhi kode etik dalam tugasnya berarti karyawan akan selalu
mematuhi sistem yang berada di perusahaan mengenai setiap tugasnya.
Apabila karyawan sudah terbiasa untuk mematuhi kode etik dalam tugas
kesehariannya

maka

pemimpin

perlu meningkatkan interaksi dengan

mereka agar tidak terjadi kesalahpahaman yang dapat berakibat konflik
antara karyawan dengan pemimpin ataupun perusahaan, sehingga sistem
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yang terstruktur dan otoritas tidak dapat berjalan. Kondisi tersebut dapat
mengakibatkan menurunnya kinerja kerja karyawannya yang disebabkan
oleh

ketidakpuasannya

karyawan

terhadap

setiap

keputusan

yang

dikeluarkan oleh pemimpin. Based on interview yang telah dilakukan pada
18 Oktober 2016 dengan bapak Bambang dan bapak Rasto hasil yang
diperoleh adalah perusahaan menganggap apabila karyawan sudah menjadi
karyawan tetap, maka mereka akan terbiasa terhadap keputusan-keputusan
yang di tetapkan oleh pemimpin ataupun perusahaan, maka berdasarkan
hasil inerview saran tersebut dapat dilakukan perusahaan. Indikator BOC3
(Karyawan di perusahaan saya memiliki loyalitas yang tinggi) perlu
diperhatikan dan lebih ditingkatkan lagi oleh pemimpin karena dengan
karyawan

yang

memiliki

loyalitas

yang

tinggi

terhadap

perusahan

menandakan bahwa mereka merasakan kepuasan terhadap pemimpin
ataupun perusahaan sehingga senantiasa mereka akan selalu mematuhi
setiap perintah dari pemimpin dan meningkatkan kinerjanya. Pemimpin
juga perlu menjaga loyalitas mereka dengan selalu memberikan apresiasi
dan penghargaan terhadap prestasi kerja mereka yang berhasil sesuai
dengan

target

sehingga

karyawan

merasa

bahwa

pemimpin

memperhatikan kerja keras mereka maka kepuasan mereka akan ikut
meningkat. Saran tersebut dapat dilakukan perusahaan karena based on
interview yang telah dilakukan pada 18 Oktober 2016 dengan bapak
Bambang dan bapak Rasto hasil yang diperoleh adalah perusahaan
menganggap karyawan tetap memiliki loyalitas yang tinggi, dikarenakan
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untuk menjadi karyawan tetap agak sulit. Berdasarkan indikator BOH2
(Perusahaan saya menekanan kepatuhan terhadap kode etik organisasi),
hal

ini

menunjukkan

bahwa

perusahaan

menganggap

sistem yang

terstruktur dan keputusan otoritas sangat penting karena dengan itu
karyawan dapat mematuhi dan menghormati segala keputusan pemimpin
dan perusahaan. Penekanan kode etik kepada karyawan sebaiknya sesuai
dengan kesepakatan bersama, aturan-aturan tertulis yang jelas dan tetap
terhadap norma-norma yang berlaku. Apabila pendekatan penekanan kode
etik tersebut dilakukan dengan benar oleh pemimpin maka akan membuat
karyawan merasa nyaman terhadap pekerjaan mereka. Saran tersebut dapat
dilakukan perusahaan karena based on interview yang telah dilakukan
pada 18 Oktober 2016 dengan bapak Bambang dan bapak Rasto hasil yang
diperoleh adalah perusahaan menganggap jika karyawna sudah menajdi
karyawan tetap maka mereka akan terbiasa dengan keputusan-keputusan
yang ditetapkan perusahaan dan pemimpin. Indikator BOA1 (Semua
karyawan perusahaan memiliki semangat untuk berinovasi) menunjukkan
bahwa karyawan di PT. Surveyor Indonesia memiliki kreatifitas dan
inovatif yang dapat memberikan dampak maksimal terhadap perusahaan
karena mereka dapat membawa perusahaan tersebut menjadi perusahaan
yang inovatif, maka mereka perlu diberikan apresiasi yang layak yang
setara dengan inovatif mereka seperti pemberian upah yang layak dan
promosi jabatan. Saran tersebut dapat dilakukan perusahaan karena based
on interview yang telah dilakukan pada 18 Oktober 2016 dengan bapak
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Bambang dan bapak Rasto hasil yang diperoleh adalah peningkatan gaji
dan dan promosi jabatan masih jarang dilakukan karena karyawan yang
memiliki kreatifitas lebih sering diberikan tugas dan tanggung jawab untuk
memegang atau mengambil bagian dari suatu proyek.
2. Variabel yang akan dibahas adalah variabel Perilaku Kepemimpinan.
Variabel perilaku kepemimpinan pada penelitian ini memiliki 3 dimensi
yaitu perilaku kepemimpinan direktif, perilaku kepemimpinan supportif
dan

perilaku

kepemimpinan

partisipatif.

Jenis-jenis

perilaku

kepemimpinan tersebut berdasarkan menurut Luthans (1998). Berdasarkan
penelitian

ini

Perilaku

kepemipinan

memiiki pengaruh

yang

positif

terhadap kepuasan kerja. Pemimpin di PT. Surveyor Indonesia khususnya
Direktur Operasi harus memiliki jenis perilaku pemimpin yang dibutuhkan
dan diinginkan oleh perusahaan dan karyawannya, agar pemimpin dapat
memberikan dorongan kepada karyawannya untuk bekerja sesuai dengan
target yang dituju, sehingga apabila pemimpin berhasil mengarahkan
karyawnnya dengan baik akan membawa dampak kepuasan yang baik juga
bagi para karyawannya.
Tabel 4.9 Factor Loading PK (Perilaku Kepemimpinan)
Variabel Indikator

Factor Loading

PKD1

0.857

PKD2

0.857

PKS3

0.853

PKS1

0.836

PKD3

0.892

Sumber: Hasil pengolahan data menggunakan Amos 20
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Berdasarkan tabel 4.9 diatas merupakan 5 indikator yang memiliki
pengaruh besar terhadap

variabel Perilaku Kepemimpinan. Indikator

PKD3 (Pemimpin memberikan deadline untuk pekerjaan yang diberikan)
perlu dipertahankan dan ditingkatkan dengan cara pemimpin memberikan
deadline tugas dengan tepat sesuai beban tugas yang diberikan kepada
karyawan. Saran tersebut dapat dilakukan perusahaan karena based on
interview yang telah dilakukan pada 18 Oktober 2016 dengan bapak
Bambang dan bapak Rasto hasil yang diperoleh adalah deadline pekerjaan
di tentukan sepihak oleh perusahaan dengan menyesuaikan situasi dan
klien, deadline dapat diundur ataupun dimajukan sesuai dengan ketentuan
perusahaan.

Berdasarkan

indikator

PKD1

(Pemimpin

menjelaskan

prosedur dalam menyelesaikan tugas yang diberikan) pemimpin perlu
mempertahankan serta meningkatkan interaksi dengan karyawan untuk
menjelaskan prosedur terhadap tugas-tugas yang di perintahkannya, agar
karyawan dapat mengerjakan tugas-tugas tersebut sesuai dengan yang
diharapkan pemimpin dan perusahaan. Saran tersebut dapat dilakukan
perusahaan karena based on interview yang telah dilakukan pada 18
Oktober 2016 dengan bapak Bambang dan bapak Rasto hasil yang
diperoleh adalah panduan dari pemimpin terkadang tidak secara langsung
melainkan melalui pihak ketiga ataupun melalui lembaran tertulis.
Indikator PKD2 (Pemimpin mempertahankan standar yang berlaku
tentang

kinerja)

menunjukkan

bahwa

pemimpin

juga

perlu

mempertahankan serta meningkatkan standar kinerja yang harus dimiliki
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setiap karyawan, dengan cara pemimpin perlu mengevaluasi secara berkala
hasil pencapaian rata-rata setiap karyawannya dan memperhatikan situasi
dan kondisi perusahaan. Standar perlu di sesuaikan kepada karyawan agar
mereka dapat mengerjakan tugas-tugasnya dengan baik dan menghasilkan
output yang sesuai dengan keinginan perusahaan,

sehingga mereka

mendapatkan apresiasi dari pemimpin atau perusahaan yang dapat
menciptakan kepuasan terhadap perusahaan ataupun pemimpin. Evaluasi
standar kinerja dapat dilakukan setiap 6 bulan sekali dan atau setiap bulan
setelah dimulainya proyek Saran tersebut dapat dilakukan perusahaan
karena based on interview yang telah dilakukan pada 18 Oktober 2016
dengan bapak Bambang dan bapak Rasto hasil yang diperoleh adalah
standar kinerja dilakukan setiap 1 tahun sekali dan atau setiap 3 buan
sekali setelah dimulainya proyek. Indikator PKS3 (Pemimpin melakukan
hal-hal kecil/sederhana

untuk

membuat hal-hal yang menyenangkan)

menunjukkan bahwa sikap pemimpin yang memberikan hal-hal sederhana
untuk

memberikan

rasa

menyenangkan

kepada

karyawan

sangat

berpengaruh di PT Surveyor Indonesia. Pemimpin perlu mempertahankan
sikap seperti ini untuk mempertahankan dan meningkatkan hubungan
antara pemimpin dan karyawan. Pemimpin dapat lebih meningkatkannya
dengan cara memberikan konsumsi tambahan ketika sedang melakukan
dinas proyek sehingga membuat karyawan bersemangat untuk bekerja dan
akan menciptakan suasana pekerjaan yang lebih nyaman lagi. Saran
tersebut dapat dilakukan perusahaan karena based on interview yang telah
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dilakukan pada 18 Oktober 2016 dengan bapak Bambang dan bapak Rasto
hasil yang diperoleh adalah pemipin hanya memberikan konsumsi berupa
uang ketika melakukan proyek dan terkadang pemberian uang tersebut
masih dianggap kurang.
Berdasarkan indikator PKS1 (Pemimpin membantu saya agar dapat
mengerjakan tugas dengan nyaman) peran pemimpin untuk membantu
karyawan dalam mengerjakan tugas memiliki pengaruh yang cukup besar.
Pemimpin perlu memberikan arahan yang benar terhadap tugas yang
diberikan

dan

memberikan tugas menyesuaikan dengan kemampuan

karyawan tersebut agar tugas yang dilaksanakannya tidak terjadi kesalahan
atau menghambat karir prestasinya yang disebabkan pemberian tugas yang
bukan keahliannya. Saran tersebut dapat dilakukan perusahaan karena
based on interview yang telah dilakukan pada 18 Oktober 2016 dengan
bapak Bambang dan bapak Rasto hasil yang diperoleh adalah pemimpin
membantu melalui pihak ketiga atau memberikan format pengerjaan serta
memberikan jangka waktu tambahan pengerjaan tugas apabila tugas
tersebut belum terselesaikan.
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BAB V
KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan
Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis seberapa besar pengaruh budaya
organisasi terhadap perilaku kepemimpinan, pengaruh perilaku kepemimpinan terhadap
kepuasan kerja serta pengaruh kepuasan kerja terhadap kinerja kerja karyawan . Hasil

analisis dengan menggunakan metode SEM menunjukkan 4 hipotesis terbukti
memiliki pengaruh dan signifikan.

Penelitian untuk

menguji hipotesis yang

diajukan pada PT. Surveyor Indonesia dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:
1. Budaya Organisasi terbukti berpengaruh terhadap Perilaku Kepemimpinan
dalam penelitian ini.
2. Budaya Organisasi terbukti berpengaruh terhadap Kepuasan Kerja dalam
penelitian ini.
3. Perilaku Kepemimpinan terbukti berpengaruh terhadap Kepuasan Kerja
dalam penelitian ini.
4. Kepuasan Kerja terbukti berpengaruh terhadap Kinerja Kerja Karyawan
dalam penelitian ini.
5.2 Saran
Hasil dan kesimpulan dari penelitian ini dapat menjadi saran untuk
kedepannya kepada PT. Surveyor Indonesia sehingga dapat mendorong kepuasan
kerja untuk meningkatkan kinerja kerja karyawan PT. Surveyor Indonesia.
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Analisis dalam penelitian ini didukung oleh data yang didapat. Adapun saran yang
dapat diberikan kepada PT. Surveyor Indonesia dan untuk peneliti lain adalah
sebagai berikut:
1. Bagi PT. Surveyor Indonesia
a. Pemimpin

perlu

melakukan

evaluasi

target

secara

berkala

menyesuaikan dengan pencapaian karyawan. Evaluasi target dapat
dilakukan setiap akhir tahun atau setelah suatu proyek selesai
dijalankan.
b. Pemimpin

dan

mengenai kode

perusahaan
etik

perlu

meningkatkan

komunikasi

kepada karyawan agar mereka dapat

mematuhinya dengan sesuai harapan, sehingga keputusan otoritas
dapat berjalan dengan baik.
c. Pemimpin
loyalitas

dan

perusahaan

karyawan

dengan

perlu menjaga dan meningkatkan
memberikan

apresiasi

terhadap

pekerjaan mereka dan peningkatan upah yang layak.
d. Pemimpin dan perusahaan perlu memberikan lembaran atau buku
panduan mengenai kode etik dan setiap karyawan wajib mengingat
setiap

kode

etik

yang

diberlakukan

agar

mereka

dapat

melaksanakannya dengan baik dan benar.
e. Pemimpin

dan perusahaan perlu meningkatkan apresiasi dan

pengahargaan yang layak sesuai dengan pencapaian karyawan
sehingga akan mendorong untuk meningkatkan kreatifitas dan
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inovasi mereka.

Seperti promosi jabatan,

peningkatan

upah

ataupun bonus.
f.

Pemimpin perlu memberikan deadline yang tepat sesuai dengan
beban tugas yang di berikan kepada karyawannya. Penetapan
deadline sebaiknya telah dibicarakan dan disepakati dengan
karyawan yang diberikan tugas tersebut agar kemampuan karywan
tersebut disesuaikan dengan standar yang dimiliki oleh perusahaan.

g.

Pemimpin
prosedur

sebaiknya
tugas

menyelesaikan

meningkatkan

yang

tugas

diberikannya

tersebut

komunikasi

mengenai

agar

karyawan

baik.

Pemimpin dapat

dengan

dapat

memberikan prosedur secara tertulis atau memberikan teman kerja
yang pernah mengerjakan tugas tersebut sehingga tugas tersebut
dapat diselesaikan dengan baik dan terarah.
h. Pemimpin

perlu

menetapkan

standar

kinerja

secara

berkala

sehingga kinerja karyawan dapat menyesuaikan dengan target
perusahaan. Peimpin dapat melakukan evaluasi dan rapat bersama
denga

karyawan

terhadap

kebijakan

standar

kinerja

yang

ditetapkannya sehingga tidak terjadi salah paham dan dapat
disetujui oleh semuanya.
i.

Pemimpin

perlu

meningkatkan

pemberian

hal-hal kecil yang

menyenangkan kepada karyawan seperti memberikan konsumsi
ketika mereka sedang melakukan dinas proyek ke lapangan.
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j.

Pemimpin perlu memberikan tugas sesuai dengan kemampuan
karyawan serta pemimpin perlu menginformasikan tugas dengan
jelas agar mereka dapat mengerjakannya dengan benar dan
nyaman. Pemimpin dapat menyesuaikan dengan jobdesc karyawan
sehingga tugas yang diberikan wajar dan layak untuk dibebankan
kepada mereka serta pemimpin perlu mengawasi setiap yang
dikerjakan karyawan agar tidak terjadi hasil yang diluar ekspetasi.

2. Bagi peneliti selanjutnya
Saran yang dapat diberikan kepada peneliti yang ingin melakukan
penelitian dengan tema yang serupa adalah sebaiknya memperbesar jumlah
populasi menjadi 1 perusahaan agar dapat melihat tingkat kepuasan dan
peningkatan kinerja kerja karyawan dalam 1 perusahaan. Saran yang kedua
adalah menambahkan variabel turnover intention yang dipengaruhi oleh
variabel kepuasan kerja, karena apabila tingkat kepuasan telah terukur
maka niat keluar karyawan dari perusahaan tersebut dapat terlihat juga.
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LAMPIRAN
Lampiran 1 Kuesioner

Kuesioner
Karyawan tetap PT. Surveyor Indonesia yang saya hormati,
Saya Erlangga Hendrayanto mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia Banking
School Jurusan Manajemen yang pada saat ini saya akan meneliti dengan judul berjudul
“Peningkatan Kinerja Kerja Karyawan Berdasarkan Budaya Organisasi dan Perilaku
Kepemimpinan Melalui Kepuasan Kerja (Studi Pada PT Surveyor Indonesia)”. Saudara/i
merupakan salah satu responden yang terpilih untuk berpartisipasi dan kerahasiaan atas
jawaban Anda dijamin . Atas kesediaan saudara/i mengisi kuesioner ini saya ucapkan
terima kasih.
1. Identitas Responden
Berilah tanda (X) pada pilihan anda yang paling sesuai berdasarkan pemahaman
dan perasaan anda.
Status Karyawan di PT. Surveyor Indonesia
a. Tetap dalam Masa Percobaan (STOP)
b. Kontrak / Outsourcing (STOP)
c. Tetap (LANJUTKAN)
Jika jawaban C, silahkan lanjut ke pertanyaan berikutnya. Terima Kasih
1. Jenis Kelamin :
a. Pria
b. Wanita
2. Usia anda saat ini :
a. ≤ 25 tahun

d. 46-55 tahun

b. 25-35 tahun

e. > 55 tahun

c. 36-45 tahun
1
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3. Posisi anda saat ini:
a. Kepala Unit/Divisi

c.

Staf/karyawan

b. Kepala Bagian

d.

Lainnya……

4. Masa Kerja anda di PT. Surveyor Indonesia:
a. ≥ 2 tahun

d. 4 – 5 tahun

b. 2 – 3 tahun

e. > 5 tahun

c. 3 – 4 tahun

2. Pertanyaan Utama
Keterangan : SKALA INTERVAL 1 S/D 6
1

6

Sangat tidak setuju

Sangat setuju

Jawaban yang dipilih diberi tanda silang (X)
S TS

No.

Indikator

1.

Perusahaan saya memperlakukan karyawannya seperti
keluarga

2.

Perusahaan saya sangat menekankan pengembangan
diri yang berbasis kerjasama antar tim.

3.

Karyawan di perusahaan saya memiliki loyalitas yang
tinggi

4.

Perusahaan saya menekankan pencapaian prestasi kerja
yang ditargetkan

5.

Semua karyawan perusahaan memperhatikan prestasi
kerja dan berorientasi pada prestasi

1

SS

2

3

4

5

6
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S TS

No.

Indikator

6.

Semua karyawan perusahaan memiliki semangat untuk
berinovasi

7.

Semua karyawan perusahaan memiliki semangat untuk
berkompetisi.

8.

Divisi pengembangan bisnis di perusahaan saya
berupaya untuk menciptakan strategi baru dengan
harapan menjadi inovator di antara industri.

9.

Semua karyawan sangat patuh terhadap kode etik kerja
dalam tugas harian.

10.

Perusahaan saya menekanan kepatuhan terhadap kode
etik organisasi.

11.

Pemimpin mempertimbangkan apa yang akan dikatakan
karyawannya sebelum mengambil keputusan

12.

Pemimpin berkonsultasi dengan karyawannya sebelum
mengambil tindakan

13.

Pemimpin selalu berkonsultasi dengan karyawan ketika
dihadapkan dengan masalah

14.

Pemimpin mendengarkan saran
tugas yang harus dilakukannya

15.

Pemimpin membantu saya agar dapat mengerjakan
tugas dengan nyaman

16.

Pemimpin
karyawan

17.

Pemimpin melakukan hal-hal kecil/sederhana
membuat hal-hal yang menyenangkan

18.

Pemimpin memperlakukan saya dan karyawan lain
tanpa ada perbedaan

19.

Pemimpin menjelaskan prosedur dalam menyelesaikan
tugas yang diberikan

melihat

1

karyawan

kesejahteraan

SS

2

3

4

5

6

terhadap

pribadi

setiap
untuk

*Catatan: Pemimpin = Direktur Operasi
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S TS

No.

Indikator

1

20.

Pemimpin mempertahankan
tentang kinerja

standar

21.

Pemimpin memberikan deadline untuk pekerjaan yang
diberikan

22.

Perusahaan merasa
terselesaikan

23.

Perusahaan memberikan saya upah yang layak

24.

Sikap pemimpin mempengaruhi sikap karyawan

25.

Saya merasakan persahabatan yang akrab antar rekan
kerja

26.

Saya merasa pemimpin memiliki kemampuan dalam
mengambil suatu keputusan

27.

Saya merasa perusahaan memberikan peluang promosi
dalam pekerjaan

28.

Saya merasa kebijakan yang diterapkan sesuai dengan
kondisi perusahaan

29.

Saya merasa perusahaan menyediakan lingkungan kerja
yang nyaman

30.

Keseluruhan kinerja
dengan rekan kerja

baik

dibandingkan

31.

Kemampuan bergaul saya lebih baik
dengan rekan kerja

dibandingkan

32.

Penyelesaian tugas
dengan rekan kerja

dibandingkan

33.

Kualitas kinerja saya lebih baik dibandingkan rekan
kerja

34.

Pencapaian tujuan kerja saya lebih baik dibandingkan
dengan rekan kerja

kagum

saya

saya

setelah

lebih

lebih

cepat

yang

tugas

SS

2

3

4

5

6

berlaku

saya

*Catatan: Pemimpin = Direktur Operasi
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Lampiran 2 Pre-test Uji Validitas dan Reliabilitas

Budaya Clan

KMO and Bartlett's Test
Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy.
Bartlett's Test of Sphericity

.647

Approx. Chi-Square

31.902

df

3

Sig.

.000

Anti-image Matrices
BOC1
Anti-image Covariance

Anti-image Correlation

BOC2

BOC3

BOC1

.737

-.142

-.074

BOC2

-.142

.390

-.278

BOC3

-.074

-.278

.412

BOC1

.839

a

-.264

-.134

BOC2

-.264

.602 a

-.693

BOC3

-.134

-.693

.613 a

a. Measures of Sampling Adequacy(MSA)
Component Matrix a
Component
1
BOC1

.741

BOC2

.905

BOC3

.888

Extraction Method: Principal
Component Analysis.
a. 1 components extracted.
Reliability Statistics
Cronbach's
Alpha

N of Items
.804

3
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Budaya Pasar
KMO and Bartlett's Test
Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy.
Bartlett's Test of Sphericity

.500

Approx. Chi-Square

8.598

df

1

Sig.

.003

Anti-image Matrices
BOP1
Anti-image Covariance

Anti-image Correlation

BOP2

BOP1

.732

-.379

BOP2

-.379

.732

BOP1

.500 a

-.518

BOP2

-.518

.500 a

a. Measures of Sampling Adequacy(MSA)

Component Matrix a
Component
1
BOP1

.871

BOP2

.871

Extraction Method:
Principal Component
Analysis.
a. 1 components
extracted.

Reliability Statistics
Cronbach's
Alpha

N of Items
.667

2

Indonesia Banking School
Peningkatan Kinerja..., Erlangga Hendrayanto, Ma.-IBS, 2016

7

Budaya Adhokrasi

KMO and Bartlett's Test
Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy.
Bartlett's Test of Sphericity

.753

Approx. Chi-Square

50.587

df

3

Sig.

.000

Anti-image Matrices
BOA1
Anti-image Covariance

Anti-image Correlation

BOA2

BOA3

BOA1

.341

-.157

-.159

BOA2

-.157

.365

-.140

BOA3

-.159

-.140

.362

BOA1

.739 a

-.446

-.453

BOA2

-.446

.762 a

-.386

BOA3

-.453

-.386

.759a

a. Measures of Sampling Adequacy(MSA)

Component Matrix a
Component
1
BOA1

.918

BOA2

.910

BOA3

.911

Extraction Method:
Principal Component
Analysis.
a. 1 components
extracted.

Reliability Statistics
Cronbach's
Alpha

N of Items
.900

3
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Budaya Hierarki

KMO and Bartlett's Test
Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy.
Bartlett's Test of Sphericity

.500

Approx. Chi-Square

14.299

df

1

Sig.

.000

Anti-image Matrices
BOH1
Anti-image Covariance

Anti-image Correlation

BOH2

BOH1

.595

-.379

BOH2

-.379

.595

BOH1

.500 a

-.637

BOH2

-.637

.500 a

a. Measures of Sampling Adequacy(MSA)

Component Matrix a
Component
1
BOH1

.905

BOH2

.905

Extraction Method:
Principal Component
Analysis.
a. 1 components
extracted.

Reliability Statistics
Cronbach's
Alpha

N of Items
.775

2
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Perilaku Kepemimpinan Partisipatif
KMO and Bartlett's Test
Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy.
Bartlett's Test of Sphericity

.834

Approx. Chi-Square

58.086

df

6

Sig.

.000

Anti-image Matrices
PKP1
Anti-image Covariance

Anti-image Correlation

PKP2

PKP3

PKP4

PKP1

.449

-.110

-.149

-.080

PKP2

-.110

.385

-.149

-.136

PKP3

-.149

-.149

.381

-.092

PKP4

-.080

-.136

-.092

.520

PKP1

.847 a

-.265

-.360

-.166

PKP2

-.265

.815 a

-.388

-.304
-.206
.875 a

PKP3

-.360

-.388

.811a

PKP4

-.166

-.304

-.206

a. Measures of Sampling Adequacy(MSA)

Component Matrix a
Component
1
PKP1

.854

PKP2

.884

PKP3

.884

PKP4

.821

Extraction Method:
Principal Component
Analysis.
a. 1 components
extracted.

Reliability Statistics
Cronbach's
Alpha

N of Items
.881

4
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Perilaku Kepemimpinan Supportif

KMO and Bartlett's Test
Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy.
Bartlett's Test of Sphericity

.688

Approx. Chi-Square

64.698

df

6

Sig.

.000

Anti-image Matrices
PKS1
Anti-image Covariance

Anti-image Correlation

PKS2

PKS3

PKS4

PKS1

.336

-.204

.086

-.170

PKS2

-.204

.384

-.154

.033

PKS3

.086

-.154

.398

-.208

PKS4

-.170

.033

-.208

.313

PKS1

.664 a

-.569

.234

-.525

PKS2

-.569

.724 a

-.393

.096

PKS3

.234

-.393

.677a

-.590

PKS4

-.525

.096

-.590

.688 a

a. Measures of Sampling Adequacy(MSA)

Component Matrix a
Component
1
PKS1

.860

PKS2

.859

PKS3

.828

PKS4

.888

Extraction Method:
Principal Component
Analysis.
a. 1 components
extracted.
Reliability Statistics
Cronbach's
Alpha

N of Items
.872

4
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Perilaku Kepemimpinan Direktif
KMO and Bartlett's Test
Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy.
Bartlett's Test of Sphericity

.714

Approx. Chi-Square

62.831

df

3

Sig.

.000

Anti-image Matrices
PKD1
Anti-image Covariance

Anti-image Correlation

PKD2

PKD3

PKD1

.341

-.023

-.147

PKD2

-.023

.288

-.156

PKD3

-.147

-.156

.198

PKD1

.781 a

-.074

-.565

PKD2

-.074

.738 a

-.652

PKD3

-.565

-.652

.648a

a. Measures of Sampling Adequacy(MSA)

Component Matrix a
Component
1
PKD1

.904

PKD2

.918

PKD3

.957

Extraction Method:
Principal Component
Analysis.
a. 1 components
extracted.

Reliability Statistics
Cronbach's
Alpha

N of Items
.916

3
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Kepuasan Kerja
KMO and Bartlett's Test
Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy.
Bartlett's Test of Sphericity

Approx. Chi-Square

.780
141.074

df

28

Sig.

.000

Anti-image Matrices
KE1

KE2

KE3

KE4

KE5

KE6

KE7

KE8

Anti-image

KE1

.430

-.072

-.029

.130

-.154

-.070

-.055

.043

Covariance

KE2

-.072

.343

-.171

-.048

-.040

-.031

.079

.029

KE3

-.029

-.171

.231

-.073

-.031

.107

-.081

-.119

KE4

.130

-.048

-.073

.570

-.124

-.060

-.040

.035

KE5

-.154

-.040

-.031

-.124

.398

-.082

.028

.041

KE6

-.070

-.031

.107

-.060

-.082

.199

-.103

-.132

KE7

-.055

.079

-.081

-.040

.028

-.103

.314

-.042

KE8

.043

.029

-.119

.035

.041

-.132

-.042

.243

Anti-image

KE1

.842 a

-.187

-.093

.262

-.371

-.240

-.149

.132

Correlation

KE2

-.187

.773 a

-.609

-.109

-.109

-.121

.242

.100

-.202

-.104

.502

-.302

-.502

.858 a

-.259

-.177

-.094

.094

-.291

.078

.133

.702 a

-.412

-.599

a

-.152
.771 a

KE3

-.093

-.609

.665 a

KE4

.262

-.109

-.202

KE5

-.371

-.109

-.104

-.259

.860 a

KE6

-.240

-.121

.502

-.177

-.291

KE7

-.149

.242

-.302

-.094

.078

-.412

.854

KE8

.132

.100

-.502

.094

.133

-.599

-.152

a. Measures of Sampling Adequacy(MSA)

Component Matrix a
Component
1

2

KE1

.743

-.080

KE2

.705

.595

KE3

.763

.471

KE4

.666

.233

KE5

.783

.045

KE6

.802

-.496

KE7

.803

-.379

KE8

.819

-.254
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Reliability Statistics

Extraction Method: Principal
Component Analysis.

Cronbach's

a. 2 components extracted.

Alpha

N of Items
.893

8

Kinerja Kerja
KMO and Bartlett's Test
Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy.
Bartlett's Test of Sphericity

.660

Approx. Chi-Square

45.492

df

10

Sig.

.000

Anti-image Matrices
KK1
Anti-image Covariance

Anti-image Correlation

KK2

KK3

KK4

KK5

KK1

.430

.097

-.140

-.179

-.293

KK2

.097

.582

-.212

-.266

-.029

KK3

-.140

-.212

.618

-.050

-.014

KK4

-.179

-.266

-.050

.523

.057

KK5

-.293

-.029

-.014

.057

.572

KK1

.605 a

.193

-.271

-.378

-.590

KK2

.193

.616 a

-.353

-.482

-.050

KK3

-.271

-.353

.790 a

-.087

-.024

KK4

-.378

-.482

-.087

.685 a

.104

KK5

-.590

-.050

-.024

.104

.627 a

a. Measures of Sampling Adequacy(MSA)

Component Matrix a
Component
1

2

KK1

.785

.462

KK2

.658

-.602

KK3

.762

-.183

KK4

.780

-.304

KK5

.638

.643

Extraction Method: Principal
Component Analysis.
a. 2 components extracted.
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Lampiran 3 Measurement model fit
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Lampiran 4 Struktur overall model fit
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Lampiran 5 Uji Normalitas
Assessment of normality (Group number 1)

Variable
KK5
KK4
KK3
KK2
KK1
KE8
KE7
KE6
KE5
KE4
KE3
KE2
KE1
PKD3
PKD2
PKD1
PKS4
PKS3
PKS2
PKS1
PKP4
PKP3
PKP2
PKP1
BOH2
BOH1
BOA3
BOA2
BOA1
BOP2
BOP1
BOC3
BOC2
BOC1
Multivariate

min
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000

max
6.000
6.000
6.000
6.000
6.000
6.000
6.000
6.000
6.000
6.000
6.000
6.000
6.000
6.000
6.000
6.000
6.000
6.000
6.000
6.000
6.000
6.000
6.000
6.000
6.000
6.000
6.000
6.000
6.000
6.000
6.000
6.000
6.000
6.000

skew
-.360
-.689
-.131
-.356
-.309
-.230
-.297
-.325
-.339
-.489
-.504
-.430
-.299
-.423
-.489
-.171
-.172
-.415
-.361
-.380
-.375
-.092
-.455
-.202
-.545
-.560
-.469
-.439
-.544
-.435
-.565
-.490
-.094
-.342

c.r.
-1.519
-2.911
-.553
-1.505
-1.304
-.972
-1.254
-1.374
-1.433
-2.063
-2.127
-1.815
-1.262
-1.784
-2.065
-.721
-.726
-1.751
-1.524
-1.603
-1.586
-.387
-1.923
-.853
-2.303
-2.365
-1.980
-1.854
-2.297
-1.835
-2.388
-2.069
-.396
-1.445

kurtosis
-.356
.537
-.390
-.282
-.469
-.630
-.717
-.527
-.677
-.589
-.514
-.394
-.730
-.725
-.678
-.908
-.255
-.654
-.687
-.507
-.843
-.794
-.861
-.684
-.282
-.448
-.280
-.294
-.214
-.508
-.332
-.355
-.549
-.831
20.474

c.r.
-.752
1.133
-.823
-.595
-.990
-1.331
-1.513
-1.113
-1.430
-1.244
-1.085
-.832
-1.541
-1.531
-1.431
-1.918
-.539
-1.381
-1.450
-1.070
-1.781
-1.677
-1.818
-1.445
-.596
-.946
-.590
-.620
-.453
-1.073
-.700
-.749
-1.158
-1.755
2.140
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Lampiran 6 Standardized Regression Weight
Standardized Regression Weights: (Group number 1 - Default model)

PKP
PKD
PKS
BOC
BOP
BOA
BOH
BOC1
BOC2
BOC3
BOP1
BOP2
BOA1
BOA2
BOA3
BOH1
BOH2
PKP1
PKP2
PKP3
PKP4
PKS1
PKS2
PKS3
PKS4
PKD1
PKD2
PKD3
KE1
KE2
KE3
KE4
KE5
KE6
KE7
KE8
KK1
KK2
KK3
KK4
KK5

<--<--<--<--<--<--<--<--<--<--<--<--<--<--<--<--<--<--<--<--<--<--<--<--<--<--<--<--<--<--<--<--<--<--<--<--<--<--<--<--<---

Perilaku_Kepemimpinan
Perilaku_Kepemimpinan
Perilaku_Kepemimpinan
Budaya_Organisasi
Budaya_Organisasi
Budaya_Organisasi
Budaya_Organisasi
BOC
BOC
BOC
BOP
BOP
BOA
BOA
BOA
BOH
BOH
PKP
PKP
PKP
PKP
PKS
PKS
PKS
PKS
PKD
PKD
PKD
Kepuasan_Kerja
Kepuasan_Kerja
Kepuasan_Kerja
Kepuasan_Kerja
Kepuasan_Kerja
Kepuasan_Kerja
Kepuasan_Kerja
Kepuasan_Kerja
Kinerja_Kerja
Kinerja_Kerja
Kinerja_Kerja
Kinerja_Kerja
Kinerja_Kerja

Estimate
1.071
.592
.781
.965
.831
.957
.940
.750
.712
.892
.925
.843
.874
.856
.831
.837
.828
.798
.806
.806
.797
.836
.807
.853
.811
.857
.857
.892
.804
.774
.770
.783
.763
.798
.798
.729
.674
.712
.743
.745
.797
Indonesia Banking School
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Lampiran 7 Regression Weights
Regression Weights: (Group number 1 - Default model)

Perilaku_Kepemimpinan
Kepuasan_Kerja
Kepuasan_Kerja
PKP
PKD
PKS
BOC
BOP
BOA
BOH
Kinerja_Kerja
BOC1
BOC2
BOC3
BOP1
BOP2
BOA1
BOA2
BOA3
BOH1
BOH2
PKP1
PKP2
PKP3
PKP4
PKS1
PKS2
PKS3
PKS4
PKD1
PKD2
PKD3
KE1
KE2
KE3
KE4
KE5
KE6
KE7
KE8
KK1
KK2
KK3
KK4
KK5

<--<--<--<--<--<--<--<--<--<--<--<--<--<--<--<--<--<--<--<--<--<--<--<--<--<--<--<--<--<--<--<--<--<--<--<--<--<--<--<--<--<--<--<--<---

Budaya_Organisasi
Perilaku_Kepemimpinan
Budaya_Organisasi
Perilaku_Kepemimpinan
Perilaku_Kepemimpinan
Perilaku_Kepemimpinan
Budaya_Organisasi
Budaya_Organisasi
Budaya_Organisasi
Budaya_Organisasi
Kepuasan_Kerja
BOC
BOC
BOC
BOP
BOP
BOA
BOA
BOA
BOH
BOH
PKP
PKP
PKP
PKP
PKS
PKS
PKS
PKS
PKD
PKD
PKD
Kepuasan_Kerja
Kepuasan_Kerja
Kepuasan_Kerja
Kepuasan_Kerja
Kepuasan_Kerja
Kepuasan_Kerja
Kepuasan_Kerja
Kepuasan_Kerja
Kinerja_Kerja
Kinerja_Kerja
Kinerja_Kerja
Kinerja_Kerja
Kinerja_Kerja

Estimate
.537
.303
.282
1.000
.576
.742
1.000
.957
1.040
.936
.643
1.000
.843
1.031
1.000
.960
1.000
.971
.893
1.000
.988
1.000
1.064
.997
1.024
1.000
.961
.958
.879
1.000
.979
1.100
1.000
.932
1.001
.938
.833
.955
.926
.833
1.000
1.042
1.057
.976
1.088

S.E.
.119
.108
.121

C.R.
4.525
2.816
2.328

P
***
.005
.020

.109
.114

5.287
6.500

***
***

.123
.124
.118
.099

7.764
8.406
7.918
6.506

***
***
***
***

.114
.109

7.372
9.423

***
***

.089

10.835

***

.083
.081

11.695
11.088

***
***

.101

9.819

***

.116
.109
.114

9.146
9.148
8.976

***
***
***

.099
.091
.090

9.723
10.532
9.785

***
***
***

.089
.096

10.939
11.471

***
***

.104
.112
.103
.095
.103
.100
.101

8.970
8.923
9.094
8.759
9.275
9.279
8.250

***
***
***
***
***
***
***

.160
.156
.146
.152

6.524
6.789
6.701
7.155

***
***
***
***

Label
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Lampiran 8 Model Fit Summary (Overall Model Fit)
Computation of degrees of freedom (Default model)

Number of distinct sample moments:
Number of distinct parameters to be estimated:
Degrees of freedom (595 - 79):

595
79
516

Result (Default model)

Minimum was achieved
Chi-square = 636.885
Degrees of freedom = 516
Probability level = .000

Model Fit Summary
CMIN

Model
Default model
Saturated model
Independence model

NPAR
79
595
34

CMIN
636.885
.000
3071.692

DF
516
0
561

P
.000

CMIN/DF
1.234

.000

5.475

RMR, GFI

Model
Default model
Saturated model
Independence model

RMR
.111
.000
.652

GFI
.746
1.000
.178

AGFI
.707

PGFI
.647

.128

.168

NFI
Delta1
.793
1.000
.000

RFI
rho1
.775

IFI
Delta2
.953
1.000
.000

TLI
rho2
.948

Baseline Comparisons

Model
Default model
Saturated model
Independence model

.000

.000

CFI
.952
1.000
.000

Parsimony-Adjusted Measures

Model
Default model
Saturated model
Independence model

PRATIO
.920
.000
1.000

PNFI
.729
.000
.000

PCFI
.876
.000
.000
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NCP

Model
Default model
Saturated model
Independence model

NCP
120.885
.000
2510.692

LO 90
60.915
.000
2340.549

HI 90
189.035
.000
2688.264

FMIN

Model
Default model
Saturated model
Independence model

FMIN
6.008
.000
28.978

F0
1.140
.000
23.686

LO 90
.575
.000
22.081

HI 90
1.783
.000
25.361

RMSEA

Model
Default model
Independence model

RMSEA
.047
.205

LO 90
.033
.198

HI 90
.059
.213

PCLOSE
.649
.000

AIC

Model
Default model
Saturated model
Independence model

AIC
794.885
1190.000
3139.692

BCC
872.772
1776.620
3173.213

BIC
1006.038
2780.333
3230.569

CAIC
1085.038
3375.333
3264.569

ECVI

Model
Default model
Saturated model
Independence model

ECVI
7.499
11.226
29.620

LO 90
6.933
11.226
28.015

HI 90
8.142
11.226
31.295

MECVI
8.234
16.761
29.936

HOELTER

Model
Default model
Independence model

HOELTER
.05
95
22

HOELTER
.01
99
23
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Lampiran 9 Personal Information

PERSONAL DETAILS
Name

: Erlangga Hendrayanto

Address

: Citarum Raya No.
RT 1/2 Sukmajaya, Depok, 16418

Phone Number

: 0857-1023-9415

Place & Date Of Birth

: Jakarta, May 9th 1994

Gender

: Male

Marital Status

: Single

Religion

: Moslem

Nationality

: Indonesia

Email

: erlanggaZone19@gmail.com

EDUCATION DETAILS
2000-2006

: SD Tugu Ibu, Depok

2006-2009

: SMP Tugu Ibu, Depok

2009-2012

: SMA Bintara, Depok

2012-2016

: STIE Indonesia Banking School, Jakarta
(Human Resource Management)

EXPERIENCES
January 2015

: Internship at KPw Bank Indonesia Solo

January 2016

: Internship at Bank Mandiri Area Greenville

May 2016

: Internship at PT. Pertamina Lubricants
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COURSE AND TRAINING
November 2012

: Basic Activist Training Program (BATPRO)

Januari 2013

: TOEFL at George Manson University

Juni 2013

: Training Zahir Accounting

Desember 2013

: Training Rindam Jaya Military

March 2014

: Training Mini Banking

Desember 2015

: Training Credit Analysis, Basic Treasury, Trade
Finance, Effective Selling Skill

ORGANIZATIONAL EXPERIENCES
Himpunan Mahasiswa Program Studi (HMPS) Manajemen 2013/2014
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