
1 
 

Analisis Pengaruh Budaya Organisasi, Motivasi dan Komitmen Organisasi 

terhadap Kinerja Karyawan pada Biro Perencanaan, Biro Kepegawaian, 

dan Biro Hukum Organisasi dan Humas Badan Kependudukan Keluarga 

Berencana (BKKBN) Pusat, Jakarta. 

Ratna Dewi 

2014 

 

ABSTRAK 

 

Kinerja yang dihasilkan karyawan tidak dapat dipisahkan dari setiap budaya organisasi, 

motivasi dan komitmen organisasi yang mendukung. Penelitian ini bertujuan untuk 

mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja karyawan yang berada di Biro 

Perencanaan, Biro Kepegawaian, dan Biro Hukum Organisasi dan Humas Badan 

Kependudukan Keluarga Berencana (BKKBN) Pusat, Jakarta. 

 

Pengujian dilakukan dengan kuesioner dari 68 responden yang diambil dari tiga biro yaitu 

biro perencanaan, biro kepegawaian, dan biro hukum organisasi dan humas Badan 

Kependudukan Keluarga Berencana (BKKBN) Pusat, Jakarta. Analisis dilakukan dengan uji 

validitas, uji reliabilitas , dan uji hipotesis dengan SPPS versi 22 program menggunakan 

analisis regresi linier berganda. 

 

Dengan metode analisis regresi linier berganda dapat disimpulkan bahwa variabel budaya 

organisasi signifikan dan berpengaruh positif terhadap kinerja nilai t 2,771 ( > t tabel 1,997 ) 

dan signifikansi 0,007 ( < 0,05 ) . Variabel motivasi signifikan dan berpengaruh positif 

terhadap kinerja nilai t 2,019 ( > t tabel 1,997 ) dan signifikansi sebesar 0,048 ( < 0,05 ) dan 

Variabel komitmen organisasi signifikan dan berpengaruh positif terhadap kinerja nilai t 

3,045 ( > t tabel 1,997 ) dan signifikansi sebesar 0,003 ( < 0,05 ).  

 

Kata kunci : budaya organisasi, motivasi, komitmen organisasi, kinerja 

A. PENDAHULUAN 

Sumber daya terpenting suatu organisasi adalah sumber daya manusia, orang-orang yang  

memberikan  tenaga,  bakat,  kreativitas  dan  usaha  mereka  kepada organisasi  (Handoko, 

2008). Karyawan sebagai sumber daya terpenting dalam sebuah organisasi menjalankan 

pekerjaan dalam organisasi dan disebut kinerja. Menurut Hessel (2007) faktor-faktor yang 

mempengaruhi kinerja organisasi adalah motivasi, budaya organisasi, kompensasi, 

kepemimpinan, kepuasan kerja, kedisiplinan, lingkungan kerja dan komitmen organisasi.  

Poerwotosoediro dalam Pushaita (2005)  menegaskan bahwa kedudukan dan peran 

Pegawai Negeri Sipil pada setiap negara adalah sangat menentukan karena pegawai negeri 

merupakan aparatur pelaksana pemerintah untuk menyelenggarakan pemerintahan dan 
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kelancaran pembangunan. Oleh sebab itu kinerja pegawai yang baik dapat mempengaruhi 

kelancaran pembangunan pemerintahan dan Negara. Dengan menjaga agar kinerja tetap baik, 

diperlukan  identifikasi faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kinerja.  

 

B. TINJAUAN PUSTAKA 

1. Kinerja 

Menurut Mathis dan Jackson (2006), kinerja pada dasarnya adalah apa yang dilakukan atau 

tidak dilakukan oleh karyawan. Kinerja karyawan yang umum untuk kebanyakan pekerjaan 

meliputi elemen sebagai berikut :  

a) Kuantitas dari hasil  

Jumlah yang harus diselesaikan atau dicapai. Pengukuran kuantitatif melibatkan perhitungan 

keluaran dari proses atau pelaksanaan kegiatan. Ini berkaitan dengan jumlah keluaran yang 

dihasilkan.  

b) Kualitas dari hasil  

Mutu yang harus dihasilkan (baik tidaknya). Pengukuran kualitatif keluaran mencerminkan 

pengukuran “tingkat kepuasan”, yaitu seberapa baik penyelesaiannya. Ini berkaitan dengan 

bentuk keluaran.  

c) Ketepatan waktu dari hasil  

Waktu harus dimanfaatkan sebaik mungkin dan secara optimal. Penundaan penggunaan 

waktu dapat menimbulkan berbagai konsekuensi biaya besar dan kerugian. 

d) Kehadiran atau absensi  

Tingkat kehadiran merupakan sesuatu yang menjadi tolak ukur sebuah perusahaan dalam 

mengetahui tingkat partisipasi karyawan pada perusahaan.  

e) Kemampuan bekerja sama  

Kemampuan bekerja sama dapat menciptakan kekompakan sehingga dapat meningkatkan 

rasa kerja sama antar karyawan. 

 

2. Budaya Organisasi 

Menurut Robbins (2007) Budaya organisasi mengacu pada sistem berbagi berarti 

dipegang oleh anggota yang Membedakan organisasi dari lain organisasi.  

Karakteristik Budaya menurut Robbins (2007) dikemukakan tujuh karakteristik primer 

yang secara bersama-sama menangkap hakikat budaya organisasi. Ketujuh karakter tersebut 

yaitu: inovasi dan mengambil risiko, perhatian pada rincian, orientasi hasil, orientasi 

manusia, orientasi tim, agresivitas, dan stabilitas. 

 

3. Motivasi 

Motivasi adalah kekuatan psikologis yang menentukan arah tingkat seseorang usaha, 

dan tingkat seseorang ketekunan.Jones dan Goerge (2008).  

Motivasi ada yang berasal dari dalam (intrinsic) dan ada yang berasal dari luar 

(extrinsic). Perilaku dengan motivasi intrinsik adalah perilaku yang ditunjukkan untuk 
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kepentingannya sendiri, dengan kata lain sumber motivasi biasanya datang dari penunjukkan 

perilaku itu sendiri. Sedangkan perilaku dengan motivasi ekstrinsik adalah perilaku yang 

ditunjukkan untuk memperoleh materi atau penghargaan sosial atau untuk menghindari 

hukuman. Contoh dari motivasi ekstrinsik termasuk bayaran, pujian, status. (Jones dan 

George, 2005).  

 

4. Komitmen Organisasi 

Sedangkan  Komitmen menurut Mayer dan Allen (1991) dalam Soekidjan (2009) dapat 

juga berarti penerimaan yang kuat individu terhadap tujuan dan nilai-nilai organisasi, dan 

individu berupaya serta berkarya dan memiliki hasrat yang kuat untuk tetap bertahan di 

organisasi tersebut. 

Mayer dan Allen (1991) dalam Soekidjan (2009) membagi komitmen organisasi menjadi 

tiga macam atas dasar sumbernya :  

1. Komitmen Afektif (affective commitment), Berkaitan dengan keinginan secara emosional 

terikat dengan organisasi, identifikasi serta keterlibatan berdasarkan atas nilai-nilai yang 

sama.  

2. Komitmen Kontinu (continuance commitment), Komitmen yang didasari oleh kesadaran 

akan biaya-biaya yang akan ditanggung jika tidak bergabung dengan organisasi. Disini juga 

didasari oleh tidak adanya alternatif lain.  

3. Komitmen normatif (Normative Commitment), Komitmen berdasarkan perasaan wajib 

sebagai anggota/karyawan untuk tetap tinggal karena perasaan hutang budi. Disini terjadi 

juga internalisasi norma-norma. 

 

5. Rerangka Pemikiran 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : Penulis, 2013 

 

 

 

 

 

Budaya Organisasi (X1) 

Motivasi (X2) 

Komitmen Organisasi (X3) 

 

Kinerja Karyawan (Y) 
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C. METODOLOGI PENELITIAN 

 

1) Objek Penelitian 

Objek penelitian ini adalah persepsi karyawan mengenai budaya organisasi dan motivasi 

terhadap kinerja karyawan pada Biro Perencanaan, Biro Kepegawaian, dan Biro Hukum 

Organisasi dan Humas Badan Kependudukan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Pusat, 

Jakarta..  

2) Variabel Penelitian  

No Variabel Definisi Indikator Skala 

Pengukuran 

Model Skala 

Pengukuran 

1. Budaya 

Organisasi  

(X1) 

 

Budaya 

organisasi 

mengacu pada 

sistem berbagi 

berarti dipegang 

oleh anggota 

yang 

membedakan 

organisasi dari 

lain organisasi. 

 

 (Robbins, 2007) 

1. Inovasi dan 

mengambil risiko 

 

2. Perhatian pada 

rincian 

 

3. Orientasi hasil 

 

4. Orientasi manusia 

 

5. Orientasi tim 

 

6. Agresivitas 

 

7. Stabilitas  

(Robbins, 2007) 

Ordinal Skala Likert 

2. Motivasi 

(X2) 

 

Motivasi adalah 

kekuatan 

psikologis yang 

menentukan 

arah tingkat 

seseorang usaha, 

dan tingkat 

seseorang 

ketekunan. 

 

Jones dan 

Goerge (2008) 

 

1. Interinsik 

Menikmati pekerjaan 

 

2. Eksterinsik 

Materi, penghargaan 

sosial dan untuk 

menghindari hukuman. 

 

Jones dan Goerge 

(2008) 

Ordinal Skala  

Likert 

3.  Komitmen 

Organisasi 

(X3) 

 

Penerimaan 

yang kuat 

individu 

terhadap tujuan 

dan nilai-nilai 

organisasi, dan 

individu 

berupaya serta 

berkarya dan 

1. Komitmen Afektif 

 

2. Komitmen Kontinu 

 

3. Komitmen 

Normatif 

 

Meyer dan Allen (1991) 

dalam Soekidjan (2009) 

Ordinal Skala Likert 



5 
 

memiliki hasrat 

yang kuat untuk 

tetap bertahan di 

organisasi 

tersebut. 

 

 

Meyer dan Allen 

(1991) dalam 

Soekidjan 

(2009) 

4.  Kinerja  

(Y) 

 

Apa yang 

dilakukan 

karyawan, 

sehingga ada 

yang 

mempengaruhi 

kombinasi 

karyawan 

organisasi antara 

lain Kuantitas 

output,  Kualitas 

output, jangka 

waktu output, 

kehadiran di 

tempat kerja, 

dan sikap 

kooperatif 

 

 

Mathis dan 

Jackson (2006) 

 

 

1. Kuantitas dari hasil 

 

2. Kualitas dari hasil 

 

3. Ketepatan waktu 

dari hasil 

 

4. Kehadiran atau 

absensi 

 

5. Kemampuan 

bekerja sama 

 

Mathis dan Jackson 

(2006) 

 

Ordinal Skala Likert 

 

3) Metode Analisis Data  

a. Uji Validitas  

Uji Validitas adalah pengujian yang dilakukan guna untuk mengetahui seberapa cermat suatu 

instrumen dalam mengukur apa yang ingin diukur. Pengukuran validitas dalam penelitian ini 

menunjukkan jumlah varians dari indikator yang diekstraksi oleh konstruk/variabel laten 

yang dikembangkan. Selanjutnya dilihat nilai muatan faktor (Component Matrix) harus > 0.5, 

maka data tersebut valid. 
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b. Uji Reliabilitas  

Uji Reliabilitas adalah menguji konsistensi alat ukur, apakah hasilnya tetap konsisten jika 

pengukuran diulang. Uji reliabilitas yang banyak digunakan adalah metode Cronbach Alpha. 

Metode pengambilan keputusan pada uji reliabilitas menggunakan batasan 0.6. Menurut 

Sekaran (1992) dalam Priyatno (2010) riliabilitas yang kurang dari 0.6 adalah kurang baik, 

sedangkan 0.7 dapat diterima dan di atas 0.8 adalah baik. 

c. Uji Asumsi dasar 

- Uji Normalitas 

Uji normalitas dilakukan untuk melihat tingkat kenormalan data yang digunakan apakah data 

berdistribusi normal atau tidak. Metode yang digunakan yaitu One Sample Kolmogorov 

Smirnov dengan kriteria pengujian sebagai berikut :  

 Jika nilai Signifikasi (Asym Sig 2 tailed) > 0,05 , maka data berdistribusi normal.  

 Jika nilai Signifikasi (Asym Sig 2 tailed) < 0,05 , maka data tidak berdistribusi 

normal. 

 

 

d. Uji Penyimpangan asumsi klasik 

- Uji Heterosekdastisitas 

Uji heteroskedastisitas digunakan untuk melihat apakah terdapat ketidaksamaan varians dari 

residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Model regresi yang memenuhi 

persyaratan yaitu model yang terdapat kesamaan varians dari residual satu pengamatan ke 

pengamatan yang lain tetap atau disebut homoskedastisitas.Deteksi heteroskedastisitas dapat 

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

dengan SRESID (nilai residualnya). 

- Uji Multikolinearitas 

Uji multikolinearitas dilakukan untuk melihat ada atau tidaknya korelasi yang tinggi antara 

variabel-variabel bebas dalam suatu model regresi linear berganda. Jika ada korelasi yang 

tinggi di antara variabel-variabel bebasnya, maka hubungan antara variabel bebas terhadap 

variabel terikatnya menjadi terganggu. 
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4) Pengujian Hipotesis 

- Analisis Korelasi Sederhana  

Analisis korelasi sederhana (Bivariate Correlation) digunakan untuk mengetahui 

keeratan hubungan antara dua variabel dan untuk mengetahui arah hubungan yang terjadi. 

Menurut Sugiyono dalam Riyatno (2013) pedoman untuk memberikan interpretasi koefisien 

korelasi sebagai berikut :   

0,00 - 0,199 = sangat rendah  

0,20 - 0,399 = rendah  

0,40 - 0,599 = sedang  

0,60 - 0,799 = kuat  

0,80 - 1,000 = sangat kuat 

- Analisis Regresi Linear Berganda 

 Analisis regresi linier berganda adalah hubungan secara linear antara dua atau lebih 

variabel independen (X1, X2,….Xn) dengan variabel dependen (Y). Persamaan regresi linear 

berganda sebagai berikut: 

Y = a + b1X1+ b2X2+b3X3…..+ bnXn 

Keterangan:  

Y = Variabel dependen (nilai yang diprediksikan)  

X1,X2 dan X3 = Variabel independen  

a = Konstanta (nilai Y’ apabila X1, X2, X3…..Xn = 0)  

b = Koefisien regresi (nilai peningkatan ataupun penurunan) 

5) HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Berdasarkan data yang telah peneliti peroleh dari 68 responden yang berasal dari 

karyawan Biro Perencanaan, Biro Kepegawaian, Biro Humas, Hukum, Organisasi dan Tata 

Laksana pada Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional, Pusat, Jakarta. Maka 

didapatkan hasil pengolahan data sebagai berikut : 

Tabel 5.1 Data Jumlah Instrumen 

Variabel Jumlah Pernyataan 

Budaya Organisasi 8 

Motivasi 4 

Komitmen Organisasi 5 

Kinerja Karyawan 5 

Sumber : Data Peneliti (2013) 
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a) Hasil Uji Validitas 

 

Pengujian kevalidan menggunakan uji dua sisi dengan kriteria sebagai berikut :  

 Jika r hitung ≥ r tabel ( uji 2 sisi dengan sig. 0,05) maka instrumen pernyataan 

dinyatakan valid (berkorelasi dengan skor total).  

 Jika r hitung < r tabel, maka pernyataan tidak valid. 

uji kevalidan untuk seluruh sampel yakni dengan dasar N=68, dan r tabel 0,2387 dengan hasil 

berikut ini : 

Tabel 5.2 Uji Validitas 

Variabel Pernyataan Pearson Corrected 

Item- 

Total 

Correlation 

Kesimpulan 

Budaya Organisasi 

(X1) 

1 0,461 0,266 Valid 

2 0,547 0,374 Valid 

3 0,608 0,390 Valid 

4 0,618 0,425 Valid 

5 0,546 0,319 Valid 

6 0,381 0,208 Valid 

7 0,576 0,394 Valid 

8 0,651 0,521 Valid 

Motivasi (X2) 1 0,721 0,482 Valid 

2 0,787 0,553 Valid 

3 0,628 0,390 Valid 

4 0,753 0,516 Valid 

Komitmen 

Organisasi (X3) 

1 0,508 0,240 Valid 

2 0,718 0,516 Valid 

3 0,719 0,492 Valid 

4 0,653 0,425 Valid 

5 0,627 0,357 Valid 

Kinerja Karyawan 

(Y) 

1 0,786 0,645 Valid 

2 0,712 0,511 Valid 

3 0,786 0,622 Valid 

4 0,616 0,365 Valid 

5 0,562 0,313 Valid 

Sumber : data primer diolah peneliti (2013) 

 

 

Hasil diatas menunjukkan bahwa seluruh instrumen atau pernyataan dari setiap variabel 

dinyatakan valid. 
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b) Hasil Uji Reliabilitas 

Adapun hasil pengujian reliabilitas untuk seluruh sampel yaitu : 

 

Tabel 5.3 Uji Reliabilitas 

Variabel 

 

Cronbach’s Alpha 

 

Kesimpulan 

Budaya Organisasi 0,667 Reliabel 

Motivasi 0,669 Reliabel 

Komitmen Organisasi 0,650 Reliabel 

Kinerja Karyawan 0,724 Reliabel 

Sumber : data primer diolah peneliti (2013) 

 

Pengujian instrumen untuk seluruh sampel juga didasarkan berdasarkan ketentuan nilai 

Cronbach’s Alpha > 0,6 serta nilai Alpha > r tabel dengan kesimpulan bahwa seluruh 

instrumen dinyatakan reliabel atau dapat diandalkan. 

c) Hasil Uji Normalitas 

Tabel 5.4 Uji Normalitas 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

 Unstandardized Residual 

N 68 

Normal Parameters
a,,b

 Mean ,0000000 

Std. Deviation ,42311621 

Most Extreme 

Differences 

Absolute ,160 

Positive ,081 

Negative -,160 

Kolmogorov-Smirnov Z 1,317 

Asymp. Sig. (2-tailed) ,062 

a. Test distribution is Normal. 

b. Calculated from data. 

 

Dari data diatas dapat disimpulkan bahwa data berdistribusi normal. 
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d) Hasil Uji Multikolinearitas 

 

  Tabel 5.5 Uji Multikolinearitas 

   Sumber : Penulis, 2013 

 

Tabel diatas menunjukkan bahwa nilai VIF tiap variabel menunjukkan angka lebih kecil dari 

5, maka dari itu dapat disimpulkan tidak terjadi persoalan multikolinearitas antar variabel. 

 

Gambar 5.1 Uji Heteroskedastisitas dengan Scatterplot 

 

Sumber: data primer diolah peneliti (2013) 

Dari output di atas dapat diketahui bahwa titik-titik tidak membentuk pola yang jelas, 

dan titik-titik menyebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y. Jadi dapat disimpulkan 

bahwa tidak terjadi masalah heteroskedastisitas dalam model regresi. 

Coefficients
a
 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

Collinearity 

Statistics 

B Std. Error Beta 

Toleranc

e VIF 

1 (Constant

) 
1.242 .526  2.362 .021   

X1 .317 .114 .286 2.771 .007 .929 1.076 

X2 .188 .093 .217 2.019 .048 .859 1.164 

X3 .296 .097 .336 3.045 .003 .818 1.223 

a. Dependent Variable: Y1 
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e) Hasil Uji Hipotesis 

Tabel 5.6 Hasil Korelasi  

Variabel Korelasi Kesimpulan 

Budaya Organisasi 0,405 Hubungan Budaya 

Organisasi dengan Kinerja 

Karyawan adalah positif 

sedang 

Motivasi 0,384 Hubungan Motivasi dengan 

Kinerja Karyawan adalah 

positif rendah 

 

Komitmen Organisasi 0,491 Hubungan Komitmen 

Organisasi dengan Kinerja 

Karyawan adalah positif 

sedang 

Sumber: data primer diolah peneliti (2013) 

 

Tabel 5.7 Hasil Analisis Regresi Linear Berganda 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 1.242 .526  2.362 .021 

X1 .317 .114 .286 2.771 .007 

X2 .188 .093 .217 2.019 .048 

X3 .296 .097 .336 3.045 .003 

a. Dependent Variable: Y1 

Sumber: data primer diolah peneliti (2013) 

Kinerja Karyawan = 1,242 + 0,317 Budaya Organisasi + 0,188 Motivasi + 0,296 

Komitmen Organisasi  

Persamaan regresi tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut : 

- Konstanta sebesar 1,242 : artinya jika Budaya Organisasi (X1) , Motivasi (X2) dan 

Komitmen Organisasi (X3) tidak diperlakukan apapun, maka Kinerja Karyawan (Y) adalah 

sebesar 1,242  .  
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- Koefisien regresi variabel Budaya Organisasi (X1) sebesar 0,317 : artinya jika variabel 

independen yang lain nilainya tetap, dan Budaya Organisasi mengalami peningkatan, maka 

Kinerja Karyawan akan mengalami kenaikan sebesar 0,317. Terjadi hubungan yang positif 

artinya bila Budaya Organisasi naik maka kinerja karyawan juga akan naik. Dapat diartikan 

bahwa apabila karyawan lebih cermat dalam menganalisis pekerjaan, maka kinerja karyawan 

akan mengalami peningkatan. Sebab jika diperhatikan dari hasil kuisioner budaya organisasi, 

point pernyataan perusahaan mengharapkan karyawan untuk cermat dalam menganalisis 

pekerjaan menjadi point terbesar. 

- Koefisien regresi variabel Motivasi (X2) sebesar 0,188 : artinya jika variabel independen 

yang lain nilainya tetap, dan Motivasi mengalami peningkatan, maka Kinerja Karyawan akan 

mengalami kenaikan sebesar 0,188. Terjadi hubungan yang positif artinya bila motivasi naik 

maka kinerja karyawan juga akan naik. Dapat diartikan bahwa apabila di 3 biro pada 

BKKBN Pusat terjadi perbaikan sistem kompensasi untuk para karyawan, maka kinerja 

karyawan akan meningkat. Sebab pada 3 biro tersebut point terbesar yang diperoleh dari hasil 

kuisioner motivasi adalah karyawan bekerja karena faktor materi.  

- Koefisien regresi variabel Komitmen Organisasi (X3) sebesar 0,296 : artinya jika variabel 

independen yang lain nilainya tetap, dan Komitmen Organisasi mengalami peningkatan, 

maka Kinerja Karyawan akan mengalami kenaikan sebesar0,188. Terjadi hubungan yang 

positif artinya bila Komitmen Organisasi naik maka kinerja karyawan juga akan naik. Dapat 

diartikan bahwa apabila BKKBN menjadi lembaga pemerintahan non departemen yang 

memiliki keunggulan-keunggulan yang dapat dibanggakan oleh karyawan yang bekerja di 

BKKBN, maka kinerja karyawan akan meningkat karena jika diperhatikan dari hasil 

kuisioner terlihat bahwa karyawan ingin teridentifikasi atas nilai-nilai yang sama dengan 

perusahaan.  
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Tabel 5.8 Analisis Uji t 

Variabel t hitung t tabel df=64 Kesimpulan 

Budaya Organisasi 2,771  

 

     1,99773 

2,771 > 1,99  

(Ho Ditolak) 

Motivasi 2,019 2,019 > 1,99 

(Ho Ditolak) 

Komitmen 

Organisasi 

3,045 3,045 > 1,99 

(Ho Ditolak) 

Sumber: data primer diolah peneliti (2013) 

 

f) Implikasi Manajerial 

- Variabel budaya organisasi point pernyataan yang paling berpengaruh adalah point 

pernyataan 3 yaitu perusahaan mengharapkan anda untuk cermat dalam menganalisis 

pekerjaan.Hal tersebut bagus, karena dengan cermat, dan menganalisis dengan baik 

karyawan akan lebih teliti dalam mengerjakan pekerjaan dan dapat memperkecil 

kemungkinan kesalahan dalam bekerja dan dapat meningkatkan kinerja karyawan. 

- Pada variabel komitmen organisasi terdapat pernyataan yang paling berpengaruh yaitu 

“anda memiliki keinginan untuk terindentifikasi atas nilai-nilai yang sama dengan 

perusahaan” dengan nilai rata-rata sebesar 4,4 maka dapat diartikan bahwa karyawan 

ingin teridentifikasi atas nilai-nilai yang sama dengan perusahaan dan hal tersebut 

dapat meningkatkan kinerja karyawan.   

- Point pernyataan yang paling berpengaruh adalah point pernyataan “anda termotivasi 

bekerja karena faktor materi” dengan nilai rata-rata sebesar 4,1 pada variabel 
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motivasi. Dapat diartikan bahwa dengan faktor materi, karyawan dapat termotivasi 

dalam bekerja dan dapat mingkatkan kinerja karyawan. Dengan begitu, perusahaan 

diharapkan dapat lebih memperhatikan sistem kompensasi untuk para karyawan  dan 

diharapkan dapat lebih meningkatkan kinerja karyawan. 

6) PENUTUP 

Kesimpulan  

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan pada Biro Perencanaan, Biro Kepegawaian, Biro 

Humas, Hukum, Organisasi dan Tata Laksana pada Badan Koordinasi Keluarga Berencana 

Nasional, Pusat, Jakarta maka dapat dihasilkan bahwa : 

1. Budaya Organisasi memiliki pengaruh positif signifikan terhadap kinerja karyawan. 

2. Motivasi memiliki pengaruh positif signifikan terghadap kinerja karyawan. 

3. Komitmen Organisasi memiliki pengaruh positif signifikan terghadap kinerja 

karyawan. 

4. Budaya Organisasi memiliki pengaruh paling dominan terhadap kinerja karyawan 

dengan nilai koefisien regresi tertinggi dibandingkan dengan variabel komitmen 

organisasi dan motivasi. 

Saran 

Berdasarkan kesimpulan yang dihasilkan maka ada beberapa saran yang dapat 

direkomendasikan kepada perusahaan yaitu : 

1. Dalam  meningkatkan kinerja kerja karyawan pada Biro Perencanaan, Biro 

Kepegawaian, Biro Humas, Hukum, Organisasi dan Tata Laksana pada Badan 

Koordinasi Keluarga Berencana Nasional Pusat, Jakarta sebaiknya yang perlu 

ditingkatkan adalah memperhatikan  kecermatan karyawan dalam mengerjakan 

pekerjaan , sehingga dapat dapat memperkecil kesalahan dan dapat lebih teliti dalam 

mengerjakan pekerjaan dan dengan begitu kinerja karyawan akan lebih baik. 

2. Dalam meningkatkan kinerja karyawan pada Biro Perencanaan, Biro Kepegawaian, 

Biro Humas, Hukum, Organisasi dan Tata Laksana pada Badan Koordinasi Keluarga 

Berencana Nasional Pusat, Jakarta sebaiknya yang perlu ditingkatkan oleh karyawan 

adalah rasa berkompetisi dan rasa termotivasi dalam bekerja untuk mendapatkan 

penghargaan sosial. 



15 
 

3. Sebaiknya dalam meningkatkan kinerja karyawan pada Biro Perencanaan, Biro 

Kepegawaian, Biro Humas, Hukum, Organisasi dan Tata Laksana pada Badan 

Koordinasi Keluarga Berencana Nasional Pusat, Jakarta yang perlu diperhatikan 

adalah sistem kompensasi untuk karyawan  yang diharapkan dapat meningkatkan 

kinerja karyawan, dan perlu penelitian lebih lanjut mengenai sistem pemberian 

kompensasi karena karyawan dapat termotivasi bekerja karena faktor materi. 

 

 

 


