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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. 

 
1. PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Masalah 
 
PT. Surveyor Indonesia (Persero) merupakan Badan Usaha Milik 

Negara (BUMN) yang mayoritas sahamnya dimiliki oleh Pemerintah Republik 
Indonesia yaitu sebesar 85,12%. 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. 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. 

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

mailto:erlanggaZone19@gmail.com


2 
Indonesia Banking School 

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 (Loke, 2001). 
Menurut Macintosh and Doherty (2010), budaya organisasi memiliki 
hubungan positif dengan kepuasan kerja (Azanza et al., 2013). 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). 
Menurut Samuel (2008), kepemimpinan memungkinkan suatu organisasi atau 
perusahaan dapat menerjemahkan potensi kinerja yang baik dalam 
produktivitas karyawannya. Dalam rangka untuk mendapatkan hasil terbaik 
dari bawahan, manajer perlu mendorong semangat kerja yang tinggi, 
semangat keterlibatan dan kerjasama dan kemauan untuk bekerja dengan 
mengadaptasi perilaku kepemimpinan yang diinginkan. 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.  (Samuel, 2008). 

PT Surveyor Indonesia merupakan salah satu perusahaan terkemuka 
di Indonesia. 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 posisi-posisi 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 kekhawatiran antar karyawan sehingga menyebabkan 
ketidakpuasan karyawan terhadap PT Surveyor Indonesia, 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 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 
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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. Hal ini cukup menarik untuk dikaji melalui 
penelitian ilmiah untuk mengungkapkan Peningkatan Kinerja Kerja Karyawan 
Berdasarkan Budaya Organisasi dan Perilaku Kepemimpinan Melalui 
Kepuasan Kerja pada PT. Surveyor Indonesia. 

 
1.2 Ruang Lingkup Penelitian  

Metode penelitian ini bersifat deskriptif kuantitatif, pengambilan data 
dilakukan melalui kuesioner. Variabel endogen dalam penelitian ini adalah 
perilaku kepemimpinan, kepuasan kerja dan kinerja kerja karyawan 
sedangkan variabel eksogen dalam penelitian ini adalah budaya organisasi. 
Pemimpin yang dilihat dalam penelitian ini adalah direktur operasi. Objek 
penelitian ini adalah karyawan tetap sektor bisnis PT. Surveyor Indonesia. 
 

1.3 Rumusan Permasalahan 

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. 

1.5 Manfaat Penelitian 
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat untuk akademik dan 
praktisi sebagai  berikut ini: 
1) Manfaat akademik. 

Penelitian ini diharapkan akan memberikan kontribusi pada ilmu 
Manajemen Sumber Daya Manusia khususnya mengenai 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 
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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. 

 
2 LANDASAN TEORI 
2.1 Tinjauan Pustaka 
2.1.1 Manajemen Sumber Daya Manusia 

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). 

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. Menurut Robbins (2014), budaya organisasi 
adalah satu sistem makna bersama yang diselenggarakan oleh anggota yang 
membedakan organisasi mereka dari organisasi lain. 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) 
2. The Market culture (Budaya Pasar) atau mission culture (Budaya tugas) 
3. The Clan culture (Budaya klan) 
4. The Adhocracy Culture ( Budaya Adhokrasi) atau adaptive culture  

( Budaya adaptive) 
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 
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sesuai 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  
 

2.1.3 Perilaku Kepemimpinan 

Setiap organisasi, peran pemimpin sangat penting karena pemimpinlah 
yang menggerakan dan mengarahkan organisasi untuk mencapai 
tujuannya dan sekaligus merupakan tugas dan tanggung jawab yang 
besar bagi 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. Menurut 
Luthans (1998), terdapat empat jenis teori utama perilaku kepemimpinan, 
yaitu: 

1. Directive Leadership (Kepemimpinan Direktif) 
2. Supportive Leadership (Kepemimpinan Suportif) 
3. Participative Leadership ( Kepemimpinan Partisipatif) 
4. Archievement-Oriented Leadership ( 6+Kepemimpinan Berorientasi 

Prestasi) 
Menurut Harris and Ogbonna (2001) menyatakan ada beberapa indikator 
yang dianggap sebagai penilaian terhadap perilaku pemimpin 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 
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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 

 
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. 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). 
Menurut 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  

 
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. Kinerja dapat 
didefinisikan sebagai penyelesaian tugas karyawan yang ditugaskan dan 
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outcomes yang dihasilkan pada fungsi pekerjaan atau kegiatan tertentu 
dalam jangka waktu yang telah diberikan (Nadarajah et al, 2012). 
Menurut 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 Kerangka Konseptual 

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 menyelesaikan suatu tugas 
dengan baik dan benar sehingga mendapatkan pengakuan dan 
menciptakan kepuasan kerja. 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 
  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.  

Ho 2: Budaya organisasi tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap 
kepuasan kerja 

Ha 2: Budaya organisasi memiliki pengaruh signifikan terhadap 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 
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karyawan. Pemimpin memiliki efek yang dapat diukur pada moral dan 
kepuasan kerja karyawan. Penelitian 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 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 

Penelitian 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 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 

2.3 Model Penelitian 
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Sumber: Penelitian ini modifikasi dari Tsai (2011) dan Hayati and Caniago (2012) 
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3. METODE PENELITIAN  

3.1 Jenis dan Desain Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan adalah kuantitatif deskriptif. Penelitian 
kuantitatif deskriptif menurut Rumaysha (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. 

3.3 Jenis dan Sumber Data 

 Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini berhubungan dengan 
jenis data yang diambil. Peneliti mengharapkan data yang didapat 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 terhadap variabel yang diminati untuk tujuan 
penelitian (Sekaran and Bougie, 2010). Sedangkan menurut Maholtra 
(2010), data primer 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, seperti buku-buku, media internet, serta jurnal-
jurnal penelitian sebelumnya yang signifikan dengan topik 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. 
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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. 

 Metode sampling yang digunakan dalam penelitian ini adalah non-
probability 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).  

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.  Sampel yang 
digunakan dalam penelitian ini dihitung menggunakan rumus Slovin, yaitu: 

 

n=  107 

 

3.5 Operasional Variabel 

 Penelitian ini, penulis menggunakan variabel dependen atau variabel 
terikat serta variabel independen 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) 
 

“Karakteristik dari 
budaya clan adalah 

kerjasama tim, adanya 
keterlibatan karyawan 

atas program 
organisasi dan 

komitmen perusahaan 
terhadap karyawan” 

(Cameron and Quinn 
(2006) 

BOC1:  Perusahaan 
saya memperlakukan 
karyawannya seperti 
keluarga  

BOC2:  Perusahaan 
saya sangat 
menekankan 
pengembangan diri 
yang berbasis 
kerjasama antar tim.. 

BOC 3: Karyawan di 
perusahaan saya 
memiliki loyalitas yang 
tinggi 

 
 

Interval 
1-6 
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Variabel Definisi Alat Ukur Skala 
Pengukuran 

 Budaya Organisasi 

Pasar 
(BOP) 

 

Fokus utama untuk 
budaya ini adalah 

untuk  menciptakan 
keunggulan kompetitif. 
Inti dari nilai-nilai yang 
mendominasi budaya 

pasar adalah daya 
saing dan 

produktifitas. 

BOP1:  Perusahaan 
saya menekankan 
pencapaian prestasi 
kerja  yang ditargetkan 

BOP2:  Semua anggota 
perusahaan dapat 
memperhatikan 
prestasi kerja dan 
berorientasi pada 
prestasi 

(Chang and Lee, 2007) 

Interval 
1-6 

  Budaya Organisasi 

Adhokrasi 
(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) 

BOA1:  Semua 
karyawan perusahaan 
memiliki semangat 
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) 

Interval 
1-6 

 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) 

BOH1:  Semua 
karyawan sangat patuh 
terhadap kode etik 
kerja dalam tugas 
harian. 

BOH2:  Perusahaan 
saya menekanan 
kepatuhan terhadap 
kode etik organisasi. 

(Chang and Lee, 2007) 

 
 

Interval 
1-6 

PERILAKU 

KEPEMIMPINAN 
(PK) 

Perilaku 

Kepemimpinan 
Partisipatif 

(PKP) 

“Tipe ini merupakan  

PKP1: Pemimpin 
mempertimbangkan 
apa yang akan 
dikatakan karyawannya 
sebelum mengambil  
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Variabel Definisi Alat Ukur Skala 
Pengukuran 

 

 
 

tipe kepemimpinan 
dimana pemimpin 

meminta saran-saran 
dari bawahan untuk 

menentukan 
keputusannya” 
(Luthans, 1998) 

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. 

(Harris and 
Ogbonna, 2001) 

 
 
 
 

Interval 
1-6 

 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 

(Harris and Ogbonna, 
2001) 

 
 
 
 
 
 
 

Interval 
1-6 

 Perilaku 
Kepemimpinan 

Direktif 

(PKD) 
 

Tipe ini merupakan 
praktek kepemimpinan 
yang otoriter karena 

pemimpin sering 
memberi perintah 

yang spesifik tanpa 
adanya partisipasi 

ataupun pendapat dari 
bawahan. 

(Luthans, 1998) 

 
PKD1: Pemimpin 
menjelaskan prosedur 
dalam menyelesaikan 
tugas yang diberikan 

 
PKD2: Pemimpin 
mempertahankan 
standar yang berlaku 
tentang kinerja 
 PKD3: Pemimpin 
memberikan deadline 
untuk pekerjaan yang 
diberikan  

(Harris and Ogbonna, 
2001) 

 
 
 
 
 
 

Interval 
1-6 

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



13 
Indonesia Banking School 

Variabel Definisi Alat Ukur Skala 
Pengukuran 

KEPUASAN 
KERJA 

(KK) 

Kepuasan Kerja  

(KE) 
Hasil persepsi 
karyawan dari 
seberapa baik 

pekerjaan mereka 
memberikan hal-hal 

yang dianggap penting 
oleh perusahaan 

maupun orang lain 
(Luthans, 2005) 

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 
KE 7:  Saya merasa 
kebijakan yang 
diterapkan sesuai 
dengan kondisi 
perusahaan 
KE8: Saya merasa 
perusahaan 
menyediakan 
lingkungan kerja yang 
nyaman  
(Chang and Lee, 2007 

Interval 
1-6 

Kinerja Kerja 
Karyawan 

(KK) 

Kinerja Kerja 
Karyawan 

(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 
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 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Interval 
1-6 
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dengan rekan kerja 
(Kalkavan and Katrinli, 

2014) 
 

4. ANALISIS DAN PEMBAHASAN  

4.1 Profil Responden 

 Seluruh responden yang terdiri dari 107 orang, dengan mayoritas 
responden dalam penelitian ini adalah pria yang berjumlah 66 orang atau 
sebesar 62% dari total responden. Usia mayoritas 36-45 tahun yaitu  63 
responden atau 59% dari total responden. Lama bekerja mayoritas bekerja >5 
tahun sebesar 86 responden atau 80% dari total responden. Mayoritas posisi 
jabatan responden adalah staff atau karyawan sebanyak 85 responden atau 80% 
dari total responden.  

4.2 Hasil Analisis Data  

Hasil validitas dan reliabilitas menunjukan bahwa seluruh variabel memenuhi 
kriteria yang ditentukan (factor loading lebih dari ≥ 0,50 dan hampir ≥ 0,70, 
construct realibility ≥ 0,70, Variance Extracted ≥ 0,50). Hasil uji normalitas data 
untuk secara keseluruhan (multivariate normality) distribusi data normal karena 
nilai angka multivariate-nya 2,140, hal ini menunjukan bahwa nilai tersebut 
berada di antara nilai -2,58 dan +2,58. Hasil pengolahan data output regression 
weight yang menunjukan apakah hipotesis yang diajukan didukung data atau 
tidak dengan syarat p-value ≥ 0,05. Hasil menunjukan 4 (empat) hipotesis 
memenuhi syarat nilai yang diinginkan sehingga mendukung data. 

4.3 Implikasi Manajerial 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti, maka 
dapat diberikan implikasi manajerial untuk PT. Surveyor Indonesia sektor bisnis 
selaku objek penelitian.  
Berikut ini beberapa implikasi manajerial yang dapat diberikan kepada PT. 
Surveyor Indonesia sektor bisnis:  

1. Budaya Organisasi 

Tabel 4.8 Factor Loading BO (Budaya Organisasi) 

Variabel Indikator  Factor Loading 
BOP1 0.925 
BOH1 0.902 
BOC3 0.892 
BOH2 0.891 
BOA1 0.874 

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 karyawan serta kondisi perusahaan maka akan memberikan 
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dorongan mereka untuk selalu bekerja dengan menyesuaikan target. 
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 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. 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.  

 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. 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.  

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.  

Tabel 4.9 Factor Loading PK (Perilaku Kepemimpinan) 
Variabel Indikator Factor Loading 

PKD3 0.892 
PKD1 0.857 
PKD2 0.857 
PKS3 0.853 
PKS1 0.836 

Sumber: Hasil pengolahan data menggunakan Amos 20 
  Berdasarkan tabel 4.9 diatas merupakan 5 indikator yang memiliki 
pengaruh besar terhadap variabel Perilaku Kepemimpinan. Indikator 
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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. 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. Indikator PKD2 (Pemimpin 
mempertahankan standar yang berlaku tentang kinerja) menunjukkan 
bahwa pemimpin juga perlu mempertahankan serta meningkatkan 
standar kinerja yang harus dimiliki setiap karyawan, dengan cara 
pemimpin perlu mengevaluasi secara berkala hasil pencapaian rata-rata 
setiap karyawannya dan memperhatikan situasi dan kondisi perusahaan. 
Evaluasi standar kinerja dapat dilakukan setiap 6 bulan sekali dan atau 
setiap bulan 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. 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. 

5. KESIMPULAN DAN SARAN 
5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan pada model structural, 4 (empat) hipotesis penelitian yang 
diajukan dapat disimpulkan 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. 
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5.2 Saran 

Berdasarkan kesimpulan dari hasil penelitian, tentunya dalam penelitian 
ini terdapat keterbatasan yang dapat dikembangkan pada penelitian 
selanjutnya. Oleh karena itu, peneliti memberikan saran baik bagi PT. 
Surveyor Indonesia maupun untuk penelitian selanjutnya. 

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 perusahaan perlu meningkatkan komunikasi 
mengenai kode etik kepada karyawan agar mereka dapat 
mematuhinya dengan sesuai harapan, sehingga keputusan 
otoritas dapat berjalan dengan baik. 

c. Pemimpin dan perusahaan perlu menjaga dan meningkatkan 
loyalitas karyawan dengan 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 
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 sebaiknya meningkatkan komunikasi mengenai 
prosedur tugas yang diberikannya agar karyawan dapat 
menyelesaikan tugas tersebut dengan baik. Pemimpin 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.  

j. Pemimpin perlu memberikan tugas sesuai dengan kemampuan 
karyawan serta pemimpin perlu menginformasikan tugas dengan 
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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  

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 

BOH2 1.000 6.000 -.545 -2.303 -.282 -.596 
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Variable min max skew c.r. kurtosis c.r. 

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 

Multivariate  
    

20.474 2.140 

 

Hasil Penelitian Indeks 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 

 

Hasil Uji Validitas dan Reliabilitas 

Variabel 
Laten Dimensi Indika

tor 

Uji Validitas Uji Reliabilitas 
Factor 

Loading 
≥0.5 

Kesimp
ulan 

AVE 
≥0.5 

CR 
≥0.7 Kesimpulan 

Budaya 
Organisasi 

Budaya Klan 

BOC
1 

0.750 Valid 

0.622 0.830 Reliabel BOC
2 

0.712 Valid 

BOC
3 

0.892 Valid 

Budaya Pasar BOP1 0.925 Valid 0.783 0.878 Reliabel BOP2 0.843 Valid 

Budaya Adhokrasi 
BOA1 0.874 Valid 

0.729 0.890 Reliabel BOA2 0.856 Valid 
BOA3 0.831 Valid 

Budaya Hierarki 

BOH
1 

0.902 Valid 

0.804 0.891 Reliabel BOH
2 

0.891 Valid 

Perilaku Perilaku PKP1 0.798 Valid 0.643 0.878 Reliabel 
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Kepemimp
inan 

Kepemimpinan 
Partisipatif 

PKP2 0.806 Valid 
PKP3 0.806 Valid 
PKP4 0.797 Valid 

Perilaku 
Kepemimpinan 

Supportif 

PKS1 0.836 Valid 

0.684 0.896 Reliabel 

PKS2 0.807 Valid 
PKS3 0.853 Valid 
PKS4 0.811 Valid 

Variabel 
Laten Dimensi Indika

tor 

Uji Validitas Uji Reliabilitas 
Factor 

Loading 
≥0.5 

Kesimp
ulan 

AVE 
≥0.5 

CR 
≥0.7 Kesimpulan 

Perilaku 
Kepemimp

inan 

Perilaku 
Kepemimpinan 

Direktif 

PKD1 0.857 Valid 
0.755 0.902 Reliabel PKD2 0.857 Valid 

PKD3 0.892 Valid 

Kepuasan 
Kerja 

Eksternal 

 KE1 0.804 Valid 

0.605 0.924 Reliabel 

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 

Kinerja 
Kerja 

Karyawan 
 

KK1 0.674 Valid 

0.541 0.854 Reliabel 
KK2 0.712 Valid 
KK3 0.743 Valid 
KK4 0.745 Valid 
KK5 0.797 Valid 

 

 

Output Regression Weight 

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 
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