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ABSTRACT 

 

 The purpose of this study was to determine the Influence of organizational 

culture, motivation and job satisfaction on performance at the Ministry of Agricultural and 

Spatial / BPN. The independent variables in this study are motivation and organizational 

culture. where the dependent variable’s is job satisfaction and performance. 

 

In this research, the calculation method used is the analysis of Structural 

Equation Modeling (SEM) using AMOS software 21. There are 120 employees of the 

Ministry of Agricultural and Spatial / BPN that used as a sample. 

 

The results showed that motivation has a positive and significant impact on job 

satisfaction, organizational culture has a positive and significant impact on job 

satisfaction, motivation has a positive and significant impact on performance, 

organizational culture has a positive and significant impact on performance, job 

satisfaction has a positive impact and significant to the performance.  

 

Keywords: Motivation, Organizational Culture, Job Satisfaction, Performance 

1. PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Masalah 

 Sumber daya manusia merupakan aset organisasi yang sangat vital. Sekarang 
ini karyawan dianggap sebagai aset penting bagi perusahaan, Sebab kunci sukses suatu 
perusahaan ditentukan oleh karyawan didalamnya. Oleh karena itu perusahaan harus 
mengelola karyawannya dengan baik sehingga karyawan dapat berfungsi secara 
produktif, efektif dan efisien untuk mencapai tujuan organisasi. Karyawan yang dikelola 
dengan baik akan mendorong perusahaan untuk mencapai tujuan dan akan 
meningkatkan kemampuannya untuk berkembang. 

Pentingnya karyawan di dalam suatu perusahaan. Membuat perusahaan harus 
memperhatikan faktor-faktor yang dapat meningkatkan kualitas karyawan. Salah satu 
faktor yang penting adalah kinerja. Kinerja dapat didefinisikan sebagai hasil kerja secara 
kualitas dan kuantitas yang dapat dicapai oleh seseorang pegawai dalam melaksanakan 
tugas sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya (Mangkunegara, 2001). 
Setiap organisasi pasti menginginkan karyawannya memiliki prestasi, karena karyawan 
yang memiliki prestasi akan memberikan kontribusi yang optimal bagi perusahaan. 
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Selain itu, karyawan yang berprestasi secara tidak langsung akan meningkatkan kinerja 
perusahaan. 

Kepuasan kerja karyawan merupakan hal yang menarik untuk diteliti. Robbins 
dan Coulter (2007) mengatakan bahwa kepuasan kerja sebagai suatu sikap umum  
terhadap pekerjaan seseorang, selisih antara banyaknya ganjaran yang diterima 
seorang karyawan dan banyaknya yang mereka yakini seharusnya mereka terima. 
Berdasarkan penelitian terdahulu kepuasan kerja dipengaruhi oleh motivasi (Koesmono, 
2005). Pada dasarnya, seseorang bekerja untuk dapat memenuhi kebutuhan hidup. 
Namun, bekerja bukan hanya untuk sekedar memenuhi kebutuhan fisik seperti uang, 
tetapi juga kebutuhan psikologis dan sosial. Kepuasan kerja seseorang juga dapat diukur 
pada budaya organisasi tempat mereka bekerja. Berdasarkan penelitian terdahulu 
adanya pengaruh positif antara budaya organisasi dengan kepuasan kerja (McKinnon et 
al., 2003). 

Budaya organisasi adalah suatu pegangan bagi seseorang yang termasuk dalam 
bagian sebuah organisasi, pembeda antara organisasi lain, dan juga sebagai 
pemahaman bagi karyawan untuk menyelesaikan masalah yang terjadi dengan 
perusahaan. Menurut Tobari (2015), budaya organisasi merupakan keyakinan dan nilai-
nilai yang dipahami, dijiwai dan dipraktekan oleh organisasi, sehingga pola tersebut 
memberikan arti tersendiri dan menjadi dasar aturan berprilaku dalam organisasi. 
Secara spesifik budaya dalam organisasi akan ditentukan oleh kondisi kerjasama tim, 
kepimpimpinan dan karakteristik organisasi serta proses administrasi yang berlaku 
(Koesmono, 2005) Maka dari itu, budaya organisasi sangatlah penting karena sebagai 
pembeda antar anggota dan organisasi yang lain. Dengan adanya budaya organisasi, 
maka akan mudah untuk menimbulkan komitmen pada karyawan untuk organisasi, dan 
berguna sebagai penentu arah organisasi dalam hal apa saja yang boleh dan tidak boleh 
dilakukan.  

Dalam sebuah organisasi, selain adanya pengaruh budaya di dalam lingkungan 
organisasi ada berbagai macam cara yang dilakukan untuk dapat membentuk motivasi 
pada karyawan. Setiap individu memerlukan motivasi agar dapat maju dan berkembang. 
Motivasi merupakan faktor psikologis dalam diri individu terhadap pekerjaan, rasa puas 
dan turut serta bertanggung jawab dalam melakukan pekerjaan yang dilakukan. 
Biasanya motivasi akan muncul ketika aktivitas sering dilakukan dan terus meningkat, 
sehingga membuat individu merasa terdorong untuk mencapai tujuannya. Menurut 
Robbins dan Judge (2008) mengatakan bahwa motivasi adalah sebagai proses yang 
menjelaskan intensitas, arah dan ketekunan seorang individu untuk mencapai 
tujuannya. Dan berdasarkan penelitian terdahulu, terdapat pengaruh yang signifikan 
antara motivasi terhadap kepuasan kerja (Kurnia et al., 2013), dan motivasi juga 
berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja (Rivai, 2008).  

 
Kinerja dalam suatu organisasi merupakan hal yang tidak dapat dipastikan. 

Karena kinerja adalah sebuah hasil kerja seseorang dalam melakukan pekerjaannya 
dan bersifat emosional. Menurut Luthans (2005) kinerja merupakan suatu kuantitas atau 
kualitas yang dihasilkan atau jasa yang diberikan oleh seseorang yang melakukan 
pekerjaan. Banyak faktor yang dapat mempengaruhi kinerja, salah satu faktor yang 
sering mempengaruhi kinerja adalah kepuasan kerja. Rivai (2008) menyatakan bahwa 
kinerja tidak berdiri sendiri tapi berhubungan dengan kepuasan kerja dan kompensasi, 
yang dipengaruhi oleh ketrampilan, kemampuan dan sifat-sifat individu. Jadi, kinerja 
mempunyai pengaruh yang postif terhadap kepuasan kerja. Selain itu, penelitian lain 
mengatakan bahwa kinerja bukan mempunyai pengaruh postif terhadap kepuasan kerja, 
tetapi juga dengan budaya organisasi. (Lund, 2003) dalam penelitiannya menunjukkan 
bahwa kepuasan kerja yang digambarkan pada kepuasan gaji, promosi, supervisi dan 
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kerja sama antar pekerja sangat besar pengaruhnya dalam meningkatkan kinerjanya, 
namun hal tersebut sangat dipengaruhi budaya kerja yang kondusif terhadap organisasi. 

 
 Fenomena kinerja di Indonesia haruslah diperhatikan. Dengan adanya survei 
yang dilakukan oleh KemenPAN-RB. Berdasarkan survei yang dilakukan KemPAN-RB 
pada tahun 2015 yang mempelajari tentang kinerja PNS di Indonesia menunjukkan, dari 
total jumlah PNS dan ASN yang ada di Indonesia hanya 40% yang memiliki kinerja baik 
(sumber: beritasatu). 

 Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional merupakan 
badan pertanahan yang berada di bawah naungan dan bertanggung jawab langsung 
kepada Pemerintah, dan mempunyai tugas untuk menyelenggarakan kegiatan dibidang 
agraria dan tata ruang. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan 
Nasional tentunya menginginkan setiap pegawai yang bekerja pada lembaga tersebut 
dapat memberikan kontribusi yang terbaik dan merasa nyaman selama berada di tempat 
kerja. Karena kepuasan kerja merupakan suatu hal yang menentukan karyawan senang 
atau tidak senang dengan pekerjaannya. Jika kepuasan kerja dapat terpenuhi, maka 
akan menciptakan kinerja yang optimal. 

Motivasi, budaya organisasi dan kepuasan kerja merupakan variabel-variabel 
yang dianggap dapat mempengaruhi kinerja karyawan. Oleh karena itu, penulis tertarik 
untuk melakukan penelitian terhadap ketiga faktor tersebut yang mempengaruhi kinerja. 
Penelitian terhadap ketiga faktor tersebut akan dilakukan pada karyawan di lingkungan 
Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN pada Direktorat Jenderal Pengendalian 
Pemanfaatan Ruang dan Penguasaan Tanah. Menurut sumber dari hasil wawancara 
yang dilakukan, pada kementerian tersebut terdapat pelatihan karyawan pada setiap 
tahunnya yang dilakukan di luar negeri yang bertujuan untuk menambah skill bagi 
karyawan dimana hal tersebut berdampak bagi kinerja. Dan juga terdapat kegiatan 
character building yang rutin dilakukan setiap setahun sekali yang bertujuan untung 
membangun karakter kayawan dan memotivasi karyawan. Hal tersebut menjadi sangat 
penting karena akan mempengaruhi kinerja organisasi. 

 
Pekerjaan sebagai pegawai negeri sipil bukanlah pekerjaan yang ringan. 

Pegawai negeri sipil merupakan pekerjaan yang penuh tantangan, tugas yang penuh 
tanggung jawab kepada masyarakat dan negara, serta tidak bisa dilakukan dengan 
setengah hati. Keberhasilan suatu program pemerintah ditentukan oleh kinerja pegawai 
negeri sipil tersebut. Maka dari itu kinerja pegawai negeri sipil harus diperhatikan, agar 
pelayanan publik berjalan secara optimal dan program pemerintah dapat berjalan tepat 
sasaran.  

 
Jadi, alasan-alasan tersebut menjadi dasar penulis memilih Kementerian Agraria 

dan Tata Ruang/BPN. Oleh karena itu, penelitian ini berjudul: 
“Analisis Budaya Organisasi dan Motivasi Terhadap Kinerja melalui Kepuasan 
Kerja pada Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN Wilayah DKI” 
 
1.2  Pembatasan Masalah 
 Mengingat luasnya ruang lingkup pembahasan yang perlu dikaji, maka dilakukan 
pembatasan terhadap ruang lingkup penelitian agar penelitian ini dapat berfokus pada 
penelitian yang ingin diteliti. Maka peneliti memberi batasan penelitian sebagai berikut: 

1. Penelitian ini akan mengukur kinerja karyawan melalui kepuasan kerja yang 
ditinjau dari pengaruh motivasi dan budaya oragnisasi yang disesuaikan 
dengan kondisi perusahaan. 

2. Responden dan objek pada penelitian ini adalah karyawan tetap yang 
berkerja di Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN setelah melalui masa 
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percobaan karena karyawan tetap telah menerima gaji yang ditentukan dan 
memperoleh semua fasilitas yang disediakan oleh perusahaan. 

3. Penelitian ini hanya dilakukan terhadap karyawan tetap di Kementerian 
Agraria dan Tata Ruang/BPN pada Direktorat Jenderal Pengendalian 
Pemanfaatan Ruang dan Penguasaan Tanah. 

1.3 Perumusan Masalah 
 Berdasarkan dengan judul yang dipilih maka peneliti menetapkan masalah yang 
akan diteliti adalah sebagai berikut: 

1. Apakah Budaya organisasi berpengaruh positif terhadap Kepuasan kerja 
karyawan di Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN wilayah DKI? 

2. Apakah Motivasi berpengaruh positif terhadap Kepuasan kerja karyawan di 
Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN wilayah DKI? 

3. Apakah Budaya organisasi berpengaruh positif terhadap kinerja karyawan di 
Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN wilayah DKI? 

4. Apakah Motivasi berpengaruh positif terhadap Kinerja karyawan di Kementerian 
Agraria dan Tata Ruang/BPN wilayah DKI? 

5. Apakah Kepuasan kerja berpengaruh positif terhadap Kinerja karyawan di 
Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN wilayah DKI? 
 

1.4 Maksud dan Tujuan Penelitian 
Adapun maksud dan tujuan dari penelitian ini adalah sabagai berikut: 

1. Menganalisis pengaruh secara positif dari Budaya organisasi terhadap 
Kepuasan kerja karyawan di Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN wilayah 
DKI? 

2. Menganalisis pengaruh secara positif dari Motivasi terhadap Kepuasan kerja 
karyawan di Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN wilayah DKI? 

3. Menganalisis pengaruh secara positif dari Budaya organisasi terhadap kinerja 
karyawan di Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN wilayah DKI? 

4. Menganalisis pengaruh secara positif dari Motivasi terhadap Kinerja karyawan 
di Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN wilayah DKI? 

5. Menganalisis pengaruh secara positif dari Kepuasan kerja terhadap Kinerja 
karyawan di Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN wilayah DKI? 
 

1.5 Manfaat Penelitian 
Dari terlaksananya penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai 

berikut: 
1. Bagi Ilmu Pengetahuan 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pada ilmu Manajemen 
Sumber Daya Manusia khusunya mengenai kinerja dan kepuasan kerja 
karyawan di Kementerian Agraria dan Tata Ruang. dimana akan diketahui 
bagaimana timbal balik (feedback) yang diterima anggota dari pengaruh budaya 
organisasi dan motivasi. 

2. Bagi praktisi 
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi tambahan yang berguna 
bagi organisasi untuk mengembangkan strategi manajemen sumber daya 
manusia. Selain itu juga menjadi salah satu acuan dalam mengembangkan 
praktek meningkatkan kepuasan kerja dan kinerja karyawan. Sehingga 
organisasi dapat menentukan strategi yang sesuai untuk mengatasi 
permasalahan sumber daya manusia. 
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2. LANDASAN TEORI 
2.1 Tinjauan Pustaka 
2.1.1 Manajemen Sumber Daya Manusia 
 Sumber daya manusia merupakan salah satu faktor yang penting di dalam 
perusahaan selain faktor modal. Menurut (Mondy, 2008) manajemen sumber daya 
manusia adalah pemanfaatan sejumlah individu untuk mencapai tujuan-tujuan 
organisasi. Bangun (2012) menatakan manajemen sumber daya manusia diartikan 
sebagai suatu proses perencanaan, pengorganisasian, penyusunan staf, penggerakan, 
dan pengawasan terhadap pengadaan, pengembangan, pemberian kompensasi, 
pengintegrasian, pemeliharaan, dan pemisahan tenaga kerja untuk mencapai tujuan 
organisasi. 
 
2.1.2 Kinerja 
 Robbins (2008) mengatakan kinerja yaitu suatu hasil yang dicapai oleh pegawai 
dalam pekerjaannya menurut kriteria tertentu yang berlaku untuk suatu pekerjaan. Jika 
individu dapat menyelesaikan tugas yang diberikan dengan baik, maka kinerja yang 
dihasilkan akan optimal dan mempunyai nilai positif. Menurut Mathis dan Jackson dalam 
(Murti dan Srimulyani, 2013), kinerja pegawai didefinisikan seberapa banyak para 
pegawai memberi konstribusi kepada perusahaan yang meliputi kuantitas output, 
kualitas output¸ jangka waktu, kehadiran ditempat kerja dan sikap kooperatif. Jika kinerja 
yang dihasilkan baik dan optimal, hal tersebut menandakan bahwa perusahaan atau 
organisasi memperhatikan kualitas para pekerjanya. 
 
2.1.3 Kepuasan Kerja 
 Pada dasarnya bahwa seseorang dalam bekerja akan merasa nyaman dan tinggi 
kesetiannya pada perusahaan apabila dalam bekerjanya memperoleh kepuasan kerja 
sesuai dengan apa yang diinginkan. Purnomo dan Cholil (2010) menyatakan bahwa 
kepuasan kerja bagi individu sebagai salah satu harapan pribadinya. Bagi organisasi 
kepuasan kerja berkaitan dengan produktivitas, dan bagi masyarakat kepuasan kerja 
berkaitan dengan pemuasan kebutuhan. Robbins dan Coulter (2007) mengatakan 
bahwa kepuasan kerja sebagai suatu sikap umum  terhadap pekerjaan seseorang, 
selisih antara banyaknya  ganjaran yang diterima seorang karyawan dan banyaknya 
yang mereka yakini seharusnya mereka terima. 
 
2.1.4 Budaya Organisasi  

Budaya organisasi merupakan keyakinan dan nilai-nilai (values) yang dipahami, 
dijiwai dan dipraktekan oleh organisasi, sehingga pola tersebut memberikan arti 
tersendiri dan menjadi dasar aturan berprilaku dalam organisasi (Tobari, 2015). 
Bateman dan Snell (2008) menyatakan bahwa  

budaya organisasi merupakan sekumpulan asumsi penting mengenai organisasi 
tersebut dan tujuan-tujan serta praktik-praktiknya yang dianut oleh semua anggota 
perusahaan tersebut. 

2.1.5 Motivasi  

Menurut Robbins dan Judge (2008) mengatakan bahwa motivasi adalah sebagai 
proses yang menjelaskan intensitas,arah dan ketekunan seorang individu untuk 
mencapai tujuannya. Sedangkan menurut Aziz (2001) menyatakan bahwa motivasi 
adalah sebagai daya yang membantu peningkatan serta pengekalan perlakuan seorang 
individu. Dan menurut (Mathis & Jackson 2006) motivasi adalah keinginan dalam diri 
seserang yang menyebabkan orang tersebut bertindak. 
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2.2 Kerangka Konseptual 

 Berdasarkan hasil penelitian lain yang dilakukan (Singh, 2016) menyatakan 
adanya hubungan yang signifikan positif antara motivasi dengan kepuasan kerja. 
Penelitian tersebut menunjukkan bahwa adanya korelasi positif yang kuat antara 
motivasi dan kepuasan karyawan. Penelitian lain juga menyatakan bahwa motivasi 
berpengaruh signifikan terhadap kepuasan kerja. 

Ho1: Motivasi tidak berpengaruh signifikan terhadap kepuasan kerja 

Ha1: Motivasi berpengaruh signifikan terhadap kepuasan kerja 

 Hasil penelitian yang dilakukan oleh (Sabri, Ilyas, dan Amjad, 2011) terhadap 

guru universitas di Lahore, Pakistan menyatakan bahwa budaya organisasi berpengaruh 
positif dan signifikan terhadap kepuasan kerja.Para pembuat keputusan harus 
menciptakan budaya organisasi yang mendukung di lembaga pendidikan dan 
universitas dalam rangka meningkatkan tingkat kepuasan kerja guru dari lembaga 
tersebut. Kebijakan yang dapat meningkatkan tingkat kerjasama, saling percaya, 
menghormati pendapat dari rekan kerja, dan pikiran terbuka untuk mencari dan 
menerima umpan balik antara guru di lembaga tersebut di harapkan akan meningkatkan 
kepuasan kerja. 

Ho2: Budaya organisasi tidak berpengaruh signifikan terhadap kepuasan kerja 
 
Ha2: Budaya organisasi berpengaruh signifikan terhadap kepuasan kerja 
 
 Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh (Aarabi, Subramaniam, Almintisir, 
dan Akeel, 2013) menyatakan bahwa ada pengaruh signifikan antara motivasi terhadap 
kinerja. Aspek-aspek dari motivasi seperti pembayaran, keamanan kerja, promosi, 
kebebasan, lingkungan yang bersahabat, dan pelatihan. 
 
Ho3: Motivasi tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja 

Ha3: Motivasi berpengaruh signifikan terhadap kinerja 

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh (Aftab, Rana, dan sarwar, 2012) 
terhadap karyawan perbankan di Pakistan. Hasil penelitian tersebutmenyatakan adanya 
dampak dari budaya organisasi terhadap kinerja berdasarkan peran karyawan. Hal ini 
juga telah meningkatkan seberapa pentingnya budaya organisasi yang kuat yang 
mempengaruhi kinerja karyawan. 

 
Ho4: Budaya organisasi tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja 

Ha4: Budaya organisasi berpengaruh signifikan terhadap kinerja 
 
 Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Hasibuan (dalam Murti dan 
Srimulyani, 2013) menyatakan bahwa seseorang cenderung bekerja dengan penuh 
semangat apabila kepuasan dapat diperolehnya dari pekerjaannya dan kepuasan kerja 
karyawan merupakan kunci pendorong moral, kedisiplinan, serta prestasi kerja 
karyawan dalam mendukung terwujudnya tujuan perusahaan. Pegawai yang puas saat 
bekerja pada perusahaannya, berkontribusi positif bagi peningkatan kinerjanya. 
Ho5: Kepuasan kerja tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja 

Ha5: Kepuasan kerja memiliki pengaruh signifikan terhadap kinerja 
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2.3 Model Penelitian 

                                                             

 

 

 

 

 

  

  

  

Sumber: Diadopsi dari Arianto (2016) 

3. METODE PENELITIAN 
3.1 Jenis dan Desain Penelitian 
 

 Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian descriptive, yaitu penelitian 
yang dirancang untuk membantu keputusan dalam menentukan, mengevaluasi, serta 
memilih alternatif terbaik dalam memecahkan masalah. Pada penelitian ini, peneliti 
menggunakan peneltian deskriptif kuantitatif yang akan dilakukan dalam satu periode 
(cross sectional design). Cross sectional design adalah jenis rancangan riset yang terdiri 
dari pengumpulan informasi mengenai sampel tertentu dari elemen populasi hanya satu 
kali (Maholtra, 2010). 

3.2 Objek Penelitian 

 Penelitian ini berkaitan dengan manajemen sumber daya manusia, yang 
mengambil data mengenai kinerja, kepuasan kerja, budaya organisasi, dan motivasi. 
Objek penelitian ini adalah karyawan tetap di kantor pusat Kementerian Agraria dan Tata 
Ruang/BPN pada Direktorat Jenderal Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan 
Penguasaan Tanah. 

3.3 Jenis dan Sumber Data 

 Menurut Sugiyono (2010) sumber data penelitian dapat diperoleh dari dua 
sumber, yaitu data primer dan data sekunder. Berikut data primer dan sekunder yang 
digunakan dalam penelitian ini: 

1. Data primer 
Sumber data primer adalah sumber data yang langsung diberikan kepada 

pengumpul data. Data ini merupakan informasi yang dikumpulkan peneliti langsung dari 
sumbernya. Data primer pada penelitian ini dilakukan dengan penyebaran kuesioner, 

 

Kepuasan 

kerja 

 

Budaya  

organisasi 

 

Motivasi 

 

Kinerja 

H1 

H2 

H3 

H4 

H5 
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kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi 
seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawabnya. 
Kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang efisien jika peneliti tahu dengan 
pasti variabel yang akan diukur dan tahu apa yang tidak bias diharapkan dari responden. 
Kuesioner sebagai teknik pengumpulan data sangat cocok untuk mengumpulkan data 
dalam jumlah besar. Penelitian ini menggunakan Likert scale. Likert scale digunakan 
untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang atau sekelompok orang 
tentang fenomena sosial. Dengan Likert scale, maka variabel yang akan diukur 
dijabarkan menjadi indikator variabel. Kemudian indikator tersebut dijadikan sebagai titik 
tolak untuk menyusun item-item instrumen yang dapat berupa petanyaan atau 
pernyataan. Penentuan jawaban responden adalah 1 (Sangat Tidak Setuju) sampai 6 
(Sangat Setuju). 

2.  Data sekunder 
Sumber data sekunder adalah sumber yang tidak langsung memberikan data ke 

pengumpul data. Sumber sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari buku, jurnal, dan 
internet yang berhubungan dengan penelitian ini. Peneliti melakukan kegiatan 
kepustakaan dengan mencari landasan mengenai penelitian ini dengan membaca 
sumber- sumber tersebut, khususnya yang mengenai dalam penelitian ini.  
 
3.4 Populasi dan Sampel 
  

1. Populasi 

Menurut (Sugiyono, 2010), populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri 
atas: objek/subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan 
oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan. Populasi dalam penelitian 
ini adalah pegawai tetap di Kementrian Agraria dan Tata Ruang/BPN Direktorat Jenderal 
Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Penguasaan Tanah yang berjumlah 183 orang. 

 
2. Sampel Penelitian 

Sedangkan sample menurut (Sugiyono, 2010) adalah bagian dari jumlah 
karakteristik yang dimiliki populasi tersebut. Langkah pertama dalam penentuan sampel 
adalah menentukan populasi yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah pada 
karyawan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN. Langkah kedua merupakan 
prosedur sampling atau yang biasa disebut dengan metode sampling. Peneliti 
menggunakan metode sampel non-probability sampling dengan teknik convenience 
sampling yaitu peneliti tidak mempunyai pertimbangan lain kecuali berdasarkan 
kemudahan saja. Seseorang diambil sebagai sampel karena kebetulan orang tersebut 
ada hubungannya dengan hal yang diteliti kriteria penentuan sampel dalam penelitian 
ini adalah responden yang terdiri dari karyawan tetap pada Kementerian Agraria dan 
Tata Ruang/BPN. 

Terakhir untuk mengetahui dimana besarnya jumlah sampel ditetapkan. Untuk 
metode statistik dengan program SEM, ukuran sampel yang sesuai adalah antara 100-
200 (Hair et al., 2010). Bila ukuran sampel terlalu besar, misalnya 400 maka metode 
menjadi sangat sensitive sehingga sulit mendapatkan ukuran-ukuran goodness of fit 
yang baik. Pedoman ukuran sampel tergantung pada jumlah indikator kali 5 sampai 10 
(Hair et al., 2010). Dalam penelitian ini maka jumlah sampelnya adalah sebagai berikut: 

 
Jumlah Sampel = indikator x 5 

 
Jumlah Sampel = 24 x 5 = 120 
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3.5 Operasional Variabel 
 

Variabel-variabel penelitian tersebut didefinisikan secara mendetail sehingga 
indikator dan alat ukur yang digunakan dalam penelitian dapat diidentifikasikan dengan 
jelas. Peneliti menggunakan bantuan difinisi oprasional ini untuk membantu 
memodifikasi kuesioner, sehingga hal tersebut mempermudah responden dalam 
melakukan pengisian kuesioner yang diberikan sebagai data primer dalam penelitian. 
Berikut ini adalah definisi dan variabel-variabel yang digunakan oleh peneliti: 

 
Tabel 3.1 Operasional Variabel 

Variabel Definisi Indikator Skala Pengukuran 

Motivasi 
(M) 

 

Motivasi adalah 
keinginan dalam 
diri seseorang 
yang 
menyebabkan 
orang tersebut 
bertindak. 
(Mathis & Jackson 
2006) 

M1: Ditempat kerja 
saya mencoba 
melakukan yang 
terbaik. 
M2: Saya pekerja 
keras. 
M3: Penting bagi saya 
untuk melakukan 
pekerjaan sebaik 
mungkin. 
M4: Saya berusaha 
memperbaiki kinerja 
saya di tempat kerja. 
M5: Saya 
menghabiskan waktu 
untuk berkomunikasi 
dengan banyak orang.  
M6: Saya adalah 
pribadi yang 
bersahabat. 
M7: Saya menikmati 
tugas yang dikerjakan 
M8: Saya mempunyai 
peran aktif di group. 
M9: Saya dapat 
mengarahkan aktifitas 
rekan kerja dalam 
organisasi. 
(Lawrence & Jordan 
2009).  

Skala Interval  
1-6 

 

Budaya 
Organisasi 
(OC) 
 

Budaya organisasi 
sebagai nilai 
prinsip, tradisi 
dancara-cara 
untuk 
mempengaruhi 
cara kerja atau  
perilaku  semua 
anggota 
organisasi.  

BO1: Saya telah 
memperhatikan setiap 
hal-hal terperinci 
dalam di organisasi. 
BO2: Saya berfokus 
pada hasil kerja. 
BO3: Saya telah 
memperhitungkan 
dampak-dampak yang 
akan timbul di 
organisasi. 

Skala Interval  
1-6 
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Variabel Definisi Indikator Skala Pengukuran 

 Robbins dan 
Coulter, (2007:89) 

BO4: Saya dapat 
membedakan 
pekerjaan untuk tim 
dan individu. 
BO5: Saya bekerja 
sama dengan baik 
dengan sesama 
pegawai. 
BO6: Saya tidak 
mengharapkan 
perubahan budaya. 
BO7: Saya didorong 
untuk menjadi inovatif 
dan berani untuk 
mengambil risiko. 
Robbins dan Coulter, 
(2007:90) 

Skala Interval  
1-6 

 

KepuasanKerja 
(KJ) 
 

Kepuasan kerja 
sebagai suatu 
sikap umum  
terhadap 
pekerjaan 
seseorang, selisih 
antara banyaknya  
ganjaran yang 
diterima seorang 
pekerja dan 
banyaknya yang 
mereka yakini 
seharusnya 
mereka terima. 
(Robbins dan 
Coulter,  2007) 

KJ1: Pekerjaan saya 
cukup menantang 
untuk dijalani. 
KJ2: Saya merasa 
puas dengan gaji 
yang sesuai dengan 
kontribusi. 
KJ3: Saya merasa 
senang dengan 
kondisi lingkungan 
kerja. 
KJ4: Hubungan saya 
dengan rekan kerja 
berjalan dengan baik. 
(Robbins dan Coulter, 
2007) 

Skala Interval  
1-6 

 

Kinerja 
(KK) 
 

Kinerja adalah 
hasil pekerjaan 
yang dicapai 
seseorang 
berdasarkan 
persyaratan-
persyaratan 
pekerjaan. 
(Bangun, 2012) 
 

KK1: Saya 
mengerjakan tugas 
kantor 
sesuai dengan 
deskripsi 
pekerjaan/job 
description. 
KK2: Keahlian saya 
telah sesuai dengan 
pekerjaan. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Skala Interval  
1-6 
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Variabel Definisi Indikator Skala Pengukuran 

  KK3: Saya 
bertanggung jawab 
atas 
pekerjaan yang saya 
lakukan. 
KK4: Saya mendapat 
arahan untuk bekerja 
dengan tepat dan 
cepat dari atasan. 
(Sedarmayanti, 2007) 

Skala Interval  
1-6 

 

 
4. Analisi dan Pembahasan 
4.1 Profil Responden 
 
 Seluruh responden yang terdiri dari 120 orang, dengan mayoritas responden 
dalam penelitian ini adalah perempuan yang berjumlah 81 orang atau sebesar 68% dari 
total responden. Usia mayoritas 26 - 40 Tahun yang berjumlah 75 orang atau sebesar 
63% dari total responden. Pendidikan terakhir mayoritas sarjana dengan jumlah 85 
orang atau sebesar 71% dari total responden. Lama bekerja mayoritas 6-10 tahun yang 
berjumlah 43 orang atau sebesar 36% dari total responden. Gaji pokok perbulan 
mayoritas Rp 2.000.000 - Rp 2.999.000 yang berjumlah 60 orang atau sebesar 50% dari 
total responden. 
 
 
4.2 Hasil Analisis Data 
 
 Hasil reliabilitas dan validitas menunjukkan bahwa seluruh variabel memenuhi 

kriteria yang ditentukan (factor loading lebih dari ≥ 0,50, construct reability ≥ 0,70, 

Variance Extracted ≥ 0,50). Hasil uji normalitas data untuk keseluruhan. Hasil 

pengolahan data output regression weight yang menunjukkan apakah hipotesis yang 

diajukan didukung data atau tidak dengan syarat p-value ≥ 0,05. Hasil menunjukan 5 

(lima) hipotesis memenuhi syarat nilai yang diinginkan sehingga mendukung data. 

 
4.3 Implikasi Manajerial  
 

Penelitian ini bertujuan untuk melihat seberapa besar pengaruh Motivasi, dan 
Budaya Organisasi, terhadap Kinerja melalui Kepuasan Kerja.Berdasarkan hasil 
penelitian dapat diberikan implikasi untuk pihak Kementerian Agraria dan Tata 
Ruang/BPN.  
Berdasarkan nilai loading tertinggi pada variabel Motivasi yang paling besar ada pada 
indikator M8 (Saya mempunyai peran aktif di group) yaitu sebesar 0.791. Hal ini 
menunjukkan bahwa pegawai Kementerian Agraria dan Tata Ruang memiliki keaktifan 
dari masing-masing individu di dalam setiap kelompok kerja. Sehingga atasan perlu 
memberikan lebih banyak tugas dalam bentuk grup. Pada nilai loading terendah pada 
variabel motivasi ada pada indikator M7 (Saya menikmati tugas yang dikerjakan) yaitu 
sebesar 0,62. Hal ini menunjukkan bahwa pegawai kurang menikmati tugas yang 
mereka kerjakan, karena pekerjaan kurang sesuai dengan bidang pegawai. Sehingga 
atasan seharusnya memberikan pilihan posisi kepada pgawai dan memberikan 
penjelasan akan posisi-posisi tersebut agar pegawai dapat memilih posisi yang sesuai 
dengan bidang mereka. 

Analisis motivasi..., Neddy Kariswanto, Ma.-IBS, 2016



12 
 

Selanjutnya, pada nilai loading untuk variabel Budaya Organisasi, nilai loading 
yang paling besar pada indikator BO4 (Saya dapat membedakan pekerjaan untuk tim 
dan individu) yaitu sebesar 0.829. Hal ini menunjukkan bahwa pegawai Kementerian 
Agraria dan Tata Ruang sudah terbiasa membedakan pekerjaan untuk tim dan individu. 
Sehingga perlu untuk mempertahankan budaya komunikasi yang jelas sehingga 
karyawan dapat bekerja sesuai tugas yang diberikan agar hasil kerja yang dihasilkan 
optimal. Pada nilai loading terendah ada pada indikator BO1 (Saya telah memperhatikan 
setiap hal-hal terperinci di dalam organisasi) yaitu sebesar 0,612. Hal ini menunjukkan 
bahwa pegawai kurang memperhatikan hal-hal terperinci dalam organisasi, seperti 
peraturan-peraturan. Sehingga atasan harus lebih menegakan, memfungsikan, 
melaksanakan serta meningkatkan kepatuhan agar pegawai lebih patuh terhadap 
peraturan yang ada. 

 
Pada variabel Kepuasan Kerja, indikator yang memiliki nilai loading paling besar 

adalah KJ1 (Pekerjaan Saya cukup menantang untuk dijalani) yaitu sebesar 0.791. Hal 
ini menunjukkan bahwa pegawai Kementerian Agraria dan Tata Ruang merasa puas 
dan tidak bosan dengan pekerjaan yang membuat pegawai merasa tertantang untuk 
mengerjakan pekerjaan tersebut sehingga pegawai dapat menghasilkan kinerja yang 
maksimal. Sehingga atasan perlu memberikan tantangan dalam tugas baru yang masih 
mungkin untuk diselesaikan para pegawai, agar mereka merasa termotivasi untuk 
menyelesaikan pekerjaan tersebut. Pada nilai loading terendah ada pada indikator KJ2 
(Saya merasa puas dengan gaji yang sesuai dengan kontibusi) yaitu sebesar 0,606. Hal 
ini menunjukkan bahwa pegawai tidak cukup puas dengan gaji mereka yang tidak sesuai 
dengan kontribusi. Sehingga perlu melakukan penelitian kecil tentang gaji pegawai agar 
bisa mengetahui pasaran gaji pegawai yang sesuai dengan kontribusi mereka. Jika 
masih dirasa kurang, maka perlu memberikan reward atau bonus lebih kepada pegawai 
yang berkontribusi baik, agar pegawai merasa lebih puas dengan yang mereka dapat 
dari kontribusinya. 

 
Terakhir, pada variabel Kinerja nilai loading paling besar pada indikator KK4 

(Saya mendapat arahan untuk bekerja dengan tepat dan cepat dari atasan) yaitu 
sebesar 0.757. Hal ini menunjukkan bahwa pegawai Kementerian Agraria dan Tata 
Ruang merasa puas dengan atasan yang memberikan arahan dalam menyelesaikan 
pekerjaan. Sehingga perlu untuk mempertahankan komunikasi yang jelas dan efektif 
dari atasan kepada bawahan agar pekerjaan dapat diselesaikan dengan baik. 
Selanjutnya pada nilai loading terendah ada pada indikator KK3 (Saya bertanggung 
jawab atas pekerjaan yang saya lakukan) yaitu sebesar 0,723. Hal tersebut menunjukan 
bahwa pegawai kurang bertanggung jawab atas pekerjaan yang mereka lakukan, karena 
pekerjaan yang mereka lakukan kurang dipertanggung jawabkan. Sehingga atasan 
seharusnya mempertanggung jawabkan dan mengoreksi tugas yang sudah dikerjakan 
oleh pegawai, agar pegawai merasa pekerjaannya tidak sia-sia dan pegawai menjadi 
semakin bertanggung jawab terhadap pekerjaannya. 
 
5. KESIMPULAN DAN SARAN 
5.1 Kesimpulan 
 

Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis seberapa besar pengaruh Motivasi dan 
Budaya Organisasi terhadap Kinerja melalui Kepuasan Kerja. Dengan menggunakan 
studi penilitian pada karyawan di Kementrian Agraria dan Tata Ruang/BPN dapat 
diperoleh kesimpulan sebagai berikut: 

1. Variabel motivasi memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan 
kerja. 
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2. Variabel budaya organisasi memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap 
kepuasan kerja.  

3. Variabel motivasi memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja. 

4. Variabel budaya organisasi memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap 
kinerja.  

5. Variabel kepuasan kerja memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap 
kinerja.  

 
5.2 Saran  

Hasil dari penelitian ini telah menunjukkan adanya pengaruh yang positif dan 
signifikan pada setiap hipotesisnya. Beberapa saran yang dapat penulis berikan 
untuk Kementrian Agraria dan Tata Ruang sebagai berikut: 

1. Lebih banyak memberikan tugas dalam bentuk grup. 
2. Memberikan pilihan posisi kepada pgawai dan memberikan 

penjelasan akan posisi-posisi tersebut agar pegawai dapat 
memilih posisi yang sesuai dengan bidang 
mereka.Mempertahankan kegiatan character building dengan 
inovasi baru untuk lebih membentuk karakter setiap pegawai agar 
pegawai lebih mewujudkan rasa tanggung jawab terhadap 
pekerjaannya. 

3. Melakukan penelitian kecil tentang gaji pegawai agar bisa 
mengetahui pasaran gaji pegawai yang sesuai dengan kontribusi 
mereka. 

4. Memberikan reward atau bonus lebih kepada pegawai yang 
berkontribusi baik. 

5. Mengadakan kegiatan outbond agar karyawan lebih dekat dengan 
sesama pegawai dan atasan 

6. Mempertahankan budaya komunikasi yang jelas sehingga 
karyawan dapat bekerja sesuai tugas yang diberikan agar hasil 
kerja yang dihasilkan optimal. 

7. Mempertanggung jawabkan dan mengoreksi tugas yang sudah 
dikerjakan oleh. 

8. Menyarankan kepada atasan untuk memberikan tantangan dalam 
tugas baru yang masih mungkin untuk diselesaikan para pegawai, 
agar mereka merasa termotivasi untuk menyelesaikan pekerjaan 
tersebut. 

9. Menegakan, memfungsikan, melaksanakan serta meningkatkan 
kepatuhan agar pegawai lebih patuh terhadap peraturan yang 
ada.Mempertahankan pemberian kompensasi 

10. Mempertahankan komunikasi yang jelas dan efektif dari atasan 
kepada bawahan agar pekerjaan dapat diselesaikan dengan baik. 

11. Mempertahankan pengembangan karier karyawan 
12. Mempertahankan dan menambah pelatihan terhadap karyawan 
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