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ABSTRAK 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh Budaya Organisasi, 

Kompensasi dan Lingkungan kerja terhadap Kepuasan Kerja studi pada PT. MNO 

Indonesia. Tekhknik pengumpulan data menggunakan kuesioner dengan sampel  

karyawan tetap PT. MNO Indonesia yang bekerja ≥ 2tahun. Data yang dihimpun 

sebanyak 120 responden dengan menggunakan analisis metode Structural 

Equation Modeling  (SEM). Hasil kesimpulan penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 1) Budaya Organisasi terbukti berpengaruh terhadap Kepuasan Kerja. 2) 

Kompensasi terbukti berpengaruh terhadap Kepuasan Kerja. 3) Lingkungan Kerja 

terbukti berpengaruh terhadap Kepuasan Kerja. 

 

Kata Kunci: Budaya Organisasi, Kompensasi, Lingkungan Kerja, Kepuasan Kerja  
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ABSTRACT 

This research intend the impact of Organizational culture, Compensation 

and Work Environment to Job Satisfaction study at PT. MNO Indonesia. Data 

collection in this research using questionnaire from employees of PT. MNO 

Indonesia take from employees working more than 2 years. The data collected 

from 120 respondent and using of structural equation modeling (SEM). The result 

can be summarized as follow : 1) Organizational culture have evidently impact on 

Job Satisfaction. 2) Compensation have evidently impact on Job Satisfaction. 

3)Work Environment have evidently impact on Job Satisfaction. 

 

Keywords: Organizational Culture, Compensation, Work Environment, Job 

Satisfaction.  
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Indonesia Banking School 

BAB  I 

 PENDAHULUAN  

1.1 Latar Belakang Penelitian 

Pegawai merupakan sumber daya manusia perusahaan yang menjadi 

tulang punggung perusahaan yang berfungsi sebagai penggerak jalanya aktivitas 

perusahaan. Menurut Robbins dan Coulter (2010) terdapat tiga hal mengapa 

manajemen sumber daya manusia di anngap penting : pertama, manajemen 

sumber daya manusia bisa menjadi sumber yang signifikan bagi keunggulan 

kompetitif. Kedua, manajemen sumber daya manusia menjadi bagian penting dari 

strategi organisasi. Ketiga, bagaimana organisasi memperlakukan atau bertindak 

kepada orang-orangnya, yang dimana harus mengelola sumber daya manusia 

sebaik mungkin didalam perusahaan agar dapat bersaing dengan perusahaan –

perusahaan lainya. 

Manajemen perusahaan perlu memikirkan faktor – faktor yang dapat 

meningkatkan kualitas sumber daya manusia, salah satu faktor yang harus 

diperhatikan adalah kepuasan kerja karyawan. Menurut Marihot Tua Efendi 

Hariandja (2005) mengemukakan bahwa, “Kepuasan kerja merupakan salah satu 

elemen yang cukup penting dalam organisasi”. Ketika seseorang merasakan 

kepuasan dalam bekerja, tentunya ia akan berupaya semaksimal mungkin untuk 

memberikan yang terbaik bagi organisasi, dengan demikian suatu tujuan 

organisasi akan tercapai dengan optimal. Menurut Siagian (2006) kepuasan kerja 

merupakan suatu cara pandang seseorang, baik yang bersifat positif maupun 

bersifat negatif tentang pekerjaanya (Widodo 2015). 
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 Sedangkan menurut Bangun (2012), kepuasan kerja merupakan bermcam-

macam sikap seseorang terhadap pekerjaanya, serta harapan-harapanya terhadap 

pengalaman masa depan. Jadi, kepuasan kerja bisa juga diartikan sebagai perasaan 

nyaman atau tidak nyaman seseorang dalam menyelesaikan suatu pekerjaan. Dari 

kedua definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa kepuasan kerja merupakan 

perasaan yang timbul dari dalam diri seseorang yang dalam hal ini adalah 

karyawan terhadap pekerjaannya. Ini berarti bahwa pada dasarnya kepuasan kerja 

merupakan hal yang bersifat individual.  Setiap karyawan tentunya akan memiliki 

tingkat kepuasan yang berbeda-beda disebabkan adanya perbedaan sifat pada 

masing-masing individu.  

Kepuasan kerja di Indonesia haruslah diperhatikan. Dengan adanya 

penelitian tentang kepuasan kerja yang dilakukan oleh lembaga konsultasi bisnis 

dan manajamen asal Amerika Serikat yang bernama Accenture. Accenture 

mengeluarkan hasil studi mereka pada tanggal 8 Maret 2012. Studi yang 

mempelajari tingkat kepuasan kerja karyawan itu menunjukkan, hanya sebesar 

18% dari kelompok responden karyawan di Indonesia yang mengatakan puas 

dengan kualitas kehidupan serta kebahagianya di tempat kerja. Ini menempatkan 

Indonesia di posisi paling bawah berdasarkan tingkat kepuasan kerja karyawan di 

Asia Tenggara (ASEAN). (sumber: kompasiana). 

Penelitian tentang kepuasan kerja oleh Accenture juga didukung oleh 

survey yang dilakukan oleh JobStreat  pada desember 2014. Data yang dihasilkan 

dari 17.623 responden karyawan di Indonesia menyatakan, 73% karyawan tidak 

puas dengan pekerjaanya saat ini. Dengan hasil survey tersebut semakin 
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memperjelas bahwa tingkat kepuasan kerja karyawan di Indonesia masih terbilang 

sangat rendah. Rendahnya tingkat kepuasan kerja di Indonesia merupakan suatu 

masalah yang harus dicarikan solusinya. (sumber: Jobstreat.com)  selain 

penelitian yang dilakukan Accenture dan survey yang dilakukan JobStreat.com 

penelitian mengenai kepuasan kerja juga dilakukan oleh tim qerja yang 

melakukan  pengolahan berbagai data ulasan pegawai mengenai tingkat kepuasan 

kerja karyawan, dengan menggunakan 5 faktor untuk menghitung tingkat 

kepuasan kerja karyawan yaitu (kompensasi benefit, kesempatan karir, work life 

balance, nilai dan budaya serta manajemen perusahaan)  dilakukan pada karyawan   

yang bekerja di berbagai industi dan perusahaan yang ada di Indonesia, salah 

satunya di industri FMCG (fast moving consumer goods) dapat dilihat di tabel 1.1 

dibawah ini. 
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 Tabel 1.1 

TOP 5 EMPLOYEE SATISFACTION RATED COMPANY 

 

Sumber: www.qerja.com 

pada tabel 1.1 menjelaskan 5 peringkat teratas kepuasan kerja karyawan 

pada  perusahaan fast moving consumer goods yang ada di Indonesia. Peringkat 

pertama ditempati PT. Unilever Indonesia  dengan score 2.9309, peringkat kedua 

ditempati  P&G dengan score 2.9292,peringkat ketiga ditempati PT. Paragon TI 

dengan score 2.9289, diperingkat keempat ditempati PT. Unicharm Indonesia 

dengan score 2.9280, dan diperingkat kelima PT. Indofood CBPSM dengan score 

2.9274. 
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Berdasarkan tabel 1.1 PT. MNO Indonesia tidak termasuk dalam top 

employee satisfaction rated company di industri fast moving consumer goods. PT. 

MNO Indonesia  merupakan salah satu perusahaan manufaktur yang terkemuka di 

Indonesia yang bergerak di industri Fast Moving Consumer Goods lebih detailnya 

yaitu mengenai pengolahan susu. Kurang lebih 90 tahun PT. MNO Indonesia 

menjadi bagian pertumbuhan keluarga Indonesia sebagai perusahaan yang 

bergerak dibidang pengolahan susu nomor satu dan sekaligus sebagai market 

leader dalam industri susu Indonesia. 

 Untuk mencapai kepuasan kerja tidaklah mudah, dibutuhkan  faktor – 

faktor yang dapat mempengaruhinya. Salah satu faktor yang dapat  mempengaruhi 

kepuasan kerja yaitu budaya organisasi Menurut Daft (2005) budaya organisasi 

didefinisikan sebagai "seperangkat nilai-nilai kunci, asumsi, pemahaman, dan 

norma-norma yang dianut oleh anggota dari suatu organisasi dan diajarkan kepada 

anggota baru dengan benar (Azanza, Mariano, & Molero 2013).  

PT. MNO Indonesia merupakan anak perusahaan dari Friesland Campina 

yang berpusat di belanda, oleh karena itu PT. MNO Indonesia menerapkan 

budaya belanda pada organisasi di perusahaan yang menganut sistem flexible 

work hours dan sangat menghargai  hak karyawan. Chang & Lee (2007) 

menyimpulkan adanya hubungan yang positif antara budaya organisasi dengan 

kepuasan kerja. Berdasarkan Cameron & Quinn (1999), mengidentifikasi adanya 

hubungan positif antara budaya berorientasi internal terhadap kepuasan kerja dan 

hubungan negatif antara budaya yang berorientasi eksternal dengan kepuasan 
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kerja (Lund, 2003). Selain budaya organisasi ada faktor lain yang dapat 

meningkatkan kepuasan kerja yaitu kompensasi. Menurut Nawab & Bhatti (2011) 

kompensasi  adalah salah satu faktor yang dapat menghasilkan kepuasan kerja dan 

didalam hasil penelitinya menyatakan bahwa adanya hubungan yang positif antara 

kompensasi dengan kepuasan kerja. Menurut Handoko (2011) kompensasi adalah 

segala sesuatu yang diterima oleh karyawan sebagai balas jasa untuk kerja mereka 

(Sudibya & Utama 2012).  

Menurut Batilmurik (2010) Kompensasi berpengaruh signifikan terhadap 

kepuasan kerja, artinya semakin tinggi kompensasi yang diterima karyawan akan 

semakin tinggi pula kepuasan kerja karyawan (Supatmi, Nimran, Utami, 2012). 

Faktor lainya yang perlu diperhatikan adalah kondisi lingkungan kerja, Karena 

lingkungan kerja merupakan tempat seorang karyawan melakukan pekerjaanya 

Lingkungan kerja yang ideal bagi karyawan merupakan harapan bagi setiap 

organisasi. Dalam penelitian Raziq & Maulabakhsh (2015) mengatakan adanya 

hubungan yang positf antara lingkungan kerja dengan kepuasan kerja. Menurut 

Nitisemito (2001) lingkungan kerja adalah segala sesuatu yang ada disekitar para 

pekerja dan yang mempengaruhi dirinya dalam menjalankan tugas tugas yang 

dibebankan. Jain dan Kaur (2014) mengemukakan bahwa lingkungan kerja dapat 

menyambungkan hubungan sosial di tempat kerja dan dapat menjaga hubungan 

antara rekan kerja, atasan dan organisasi. Selain itu lingkungan kerja yang 

kondusif akan mendorong dan meningkatkan gairah kerja karyawan sehingga 

kepuasan kerja karyawan dapat diperoleh. Handaru, Utomo, Sudiarditha (2013), 

Jain & Kaur (2014) juga menyatakan hubungan langsung antara lingkungan kerja 
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dengan kepuasan kerja. Sehingga  dari uraian di atas terdapat empat variabel yang 

peneliti teliti yaitu variabel Budaya Organisasi, Kompensasi, Lingkungan Kerja 

dan Kepuasan Kerja Hal ini sejalan dengan penelitian Chang & Lee (2007). Selain 

itu di dalam penelitian ini peneliti lebih dominan menggunakan jurnal Chang & 

Lee (2007) sebagai dasar acuan penulisan penelitian. 

Berdasarkan latar belakang diatas, peneliti tertarik untuk melakukan 

penelitian mengenai “Pengaruh Budaya Organisasi, Kompensasi dan 

Lingkungan Kerja terhadap Kepuasan Kerja pada karyawan PT. MNO 

Indonesia” 

1.2 Ruang Lingkup Penelitian 

 Ruang lingkup penelitian ini mencakup variabel independen yaitu 

Budaya Organisasi, Kompensasi dan Lingkungan Kerja. Variabel 

dependen yang ada dalam penelitian ini adalah Kepuasan Kerja karyawan 

dikantor PT. MNO Indonesia yang terletak dijalan JL. Raya Bogor Km.5, 

Pasar Rebo, Jakarta, 13760, RT.5/RW.2, Jakarta timur, Daerah Khusus Ibu 

Kota  Jakarta 13760, Indonesia. Penelitian ini melibatkan karyawan divisi 

operasional, marketing, trade marketing, finance & administrasion, HR & 

CA, corporate communication. Kemudian dari populasi tersebut akan 

dilakukan pengambilan data yang diperoleh dari penyebaran kuisioner 

pada karyawan PT. MNO Indonesia. 
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1.3 Rumusan Masalah Penelitian 

  Sesuai dengan latar belakang yang telah dijelaskan sebelumnya, maka 

peneliti menentukan masalah yang akan diteliti yaitu: 

1. Apakah Budaya Organisasi memiliki pengaruh positif terhadap 

Kepuasan Kerja  pada karyawan  di PT. MNO Indonesia ? 

2. Apakah Kompensasi memiliki pengaruh positif terhadap Kepuasan 

Kerja  pada karyawan di PT. MNO Indonesia ? 

3. Apakah Lingkungan Kerja memiliki pengaruh positif terhadap 

Kepuasan Kerja pada karyawan di PT. MNO Indonesia ? 

1.4 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan permasalahan di atas, maka tujuan penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui dan menganalisis bahwa variabel Budaya 

Organisasi memiliki pengaruh positif terhadap Kepuasan Kerja pada 

karyawan di PT. MNO  Indonesia.  

2. Untuk mengetahui dan menganalisis bahwa variabel Kompensasi 

memiliki pengaruh positif terhadap kepuasan kerja  pada karyawan 

di PT. MNO  Indonesia. 

3. Untuk mengetahui dan menganalisis bahwa variabel Lingkungan 

Kerja memiliki pengaruh positif terhadap kepuasan kerja  pada 

karyawan di PT. MNO  Indonesia 
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1.5 Manfaat Penelitian  

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat untuk akademik, bagi 

peneliti dan perusahaan PT. MNO Indonesia khususnya pada divisi sumber 

daya manusia sebagai berikut: 

1. Manfaat bagi akademik 

Penelitian ini diharapkan akan memberikan kontribusi pada ilmu 

Manajemen Sumber daya Manusia khususnya mengenai 

perusahaan manufaktur (industri consumer goods) dimana akan 

diketahui apakah ada pengaruh budaya organisasi terhadap 

kepuasan kerja, kompensasi terhadap kepuasan kerja. Penelitian ini 

juga dapat digunakan sebagai perluasan penelitian pada selanjutnya 

yang berkaitan dengan sumber daya manusia pada bidang 

manufaktur (consumer goods). 

2. Manfaat bagi perusahaan 

Penelitian ini diharapkan akan memberikan masukan kepada divisi 

sumber daya manusia di PT. MNO Indonesia untuk dapat 

meningkatkan kinerja karyawan  melalui Organizational culture,  

Compensation dan Work Environment dengan adanya Job 

satisfaction. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Landasan Teori 

2.1.1 Manajemen  Sumber Daya Manusia 

Pengertian manajemen sumber daya manusia menurut Hasibuan (2007) 

adalah “ilmu dan seni mengatur hubungan dan peranan tenaga kerja agar efektif 

dan efisien membantu terwujudnya tujuan perusahaan, karyawan, dan 

masyarakat”.  Zainal (2009) mengatakan untuk memperoleh, mempertahankan, 

dan mengembangkan sumber daya manusia yang potensial, perusahaan harus 

melakukan serangkaian proses manajemen sumber daya manusia yaitu:  

1)  Perencanaan , yakni merencanakan tenaga kerja agar sesuai dengan 

kebutuhan perusahaan secara efektif dan efisien dalam membantu 

tewujudnya suatu perusahaan. 

 2) Rekrutmen, adalah suatu proses untuk menemukan dan menarik calon 

tenaga kerja yang memiliki kualifikasi sesuai dengan lowongan 

pekerjaan yang ada. 

3)   Seleksi, yaitu menyaring para pelamar kerja untuk menentukan siapa 

yang paling memenuhi kualifikasi atas pekerjaan tersebut 

4)   Perjanjian kerja, yaitu sebagai sarana pendahulu sebelum 

berlangsungnya kerja dan itu harus diwujudkan dengan sebaik-

baiknya dalam arti mencerminkan keadilan baik bagi perusahaan 

maupun bagi karyawan. 
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5) Orientasi dan Penempatan, orientasi merupakan  pengenalan tentang  

pekerjaan yang akan dilakukan karyawan dan target yang akan dicapai. 

Penempatan karyawan merupakan serah terima karyawan baru kepada 

unit kerja yang membutuhkan dan kepada pimpinan langsung.  

6)  Pelatihan dan pengembangan, pelatihan merupakan suatu proses yang 

sistematis untuk mengubah perilaku tertentu dari tenaga kerja agar 

selaras dengan pencapaian tujuan perusahaan, sedangkan 

pengembangan lebih ditujukan untuk meningkatkan keahlian 

konseptual dan pengembangan pribadi yang dibutuhkan manajer untuk 

menempati jabatan yang lebih tinggi dimasa mendatang. 

7)  Penilaian kinerja dilakukan untuk memberikan umpan balik kepada 

karyawan sebagai uapaya memperbaiki kinerja karyawan dan 

organisasi. 

8)  Imbalan jasa sering kali dikaitkan dengan kompensasi dan tunjangan 

agar tenaga kerja dapat terus menerus memberikan kontribusi yang 

positif bagi perusahaan. 

9)  Pemberhentian adalah fungsi operatif terakhir manajemen sumber daya 

manusia, istilah pemberhentian sering pula disebut dengan pemutusan 

hubungan kerja (PHK). 
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2.1.2 Kepuasan Kerja  

 2.1.2.1 Pengertian Kepuasan Kerja 

Kepuasan kerja merupakan salah satu faktor penting yang 

mempengaruhi kepuasan hidup, karena sebagian besar waktu manusia 

dihabiskan di tempat kerja. Setiap orang yang bekerja mengharapkan 

memperoleh kepuasan dari tempatnya bekerja. Pada dasarnya kepuasan 

kerja merupakan hal yang bersifat individual karena setiap individu akan 

memiliki tingkat kepuasan yang berbeda-beda sesuai dengan nilai-nilai 

yang berlaku dalam diri setiap individu. Menurut Hoppock (1973) 

kepuasan kerja berarti kepuasan mental, fisik dan lingkungan antar 

karyawan dan tingkat kepuasan kerja dapat diketahui dengan bertanya 

kepada karyawan tentang seberapa kepuasan kerja mereka (Chang & Lee, 

2007). Sedangkan menurut Belias (2015), menggambarkan kepuasan kerja 

sebagai perbedaan antara hasil dari seorang karyawan yang mengharapkan 

untuk diterima dan orang-orang yang mereka benar-benar diterima. 

Berdasarkan itu, kepuasan kerja adalah terkait dengan karakteristik 

pekerjaan dan dievaluasi sesuai dengan apa yang karyawan rasakan 

sebagai bagian penting dan berarti bagi mereka. Siagian (2006) 

menyatakan kepuasan kerja merupakan suatu cara pandang seseorang, baik 

bersifat positif maupun bersifat negative tentang pekerjaanya (Widodo, 

2015)  

 Menurut Chang & Lee, (2007) kepuasan kerja merupakan sebuah 

perasaan emosional yang menyenangkan atau positif yang dihasilkan dari 
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penilaian dari pekerjaan seseorang dan pengalaman kerja. Hasil ini 

berdasarkan dari persepsi bahwa pekerjaan seorang karyawan benar-benar 

memberikan nilai terhadap situasi pekerjaan.  

  Chang & Lee (2007) mendefiniskan 3 tipe kepuasan kerja, yaitu: 

1. Integral definition 

 Definisi ini menekankan sikap kerja para pekerja terhadap lingkungan 

dengan fokus pada perhatian perubahan mental kerja individu kepuasan 

karyawan. 

2. Differential definition: Hal ini menekankan kepuasan kerja dan perbedaan 

antara hadiah yang benar-benar layak dan hadiah yang diharapkan dari 

karyawan; perbedaan tersebut berbanding terbalik dan menentukan 

besaran kepuasan kerja karyawan. 

3. Reference structure theory: Hal ini menekankan fakta bahwa tujuan 

karakteristik organisasi atau suatu pekerjaan adalah faktor penting untuk 

mempengaruhi sikap kerja karyawan dan perilaku tetapi kepekaan bersifat 

subjektif sedangkan penjelasan karyawan tentang karakteristik kerja ini 

bersifat objektif. Kepekaan dan penjelasan itu juga dipengaruhi oleh 

struktur referensi diri dari individu karyawan. 
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Chang and Lee (2007) juga membagi kepuasan kerja ke dalam dua dimensi 

yaitu: 

1. Internal satisfaction ( kepuasan dari dalam) 

Pekerja menunjukkan tingkatan kepuasan mereka sendiri pada nilai-nilai, 

perasaan tanggung jawab, status sosial, posisi, otonomi dan harga diri yang 

dipicu oleh tugas sendiri.  

2. External satisfaction (kepuasan dari luar)  

Pekerja menunjukkan tingkatan kepuasan mereka sendiri pada faktor-

faktor tertentu seperti gaji, promosi, kekaguman dan ketegasan pada atasan 

serta interaksi terhadap rekan meningkat berdasarkan dari tugas. 

Chang & Lee (2007) menyatakan ada beberapa indikator sebagai penilaian 

terhadap kepuasan kerja, yaitu:   

1. External satisfaction 

a. Tersedia remunerasi upah bulanan  

b. Kepuasan setelah menyelesaikan tugas 

c. Sikap atasan mempengaruhi sikap bawahan 

d. Adanya persahabatan antar rekan 

e. Pemimpin mampu mengambil keputusan 

f. Adanya peluang promosi dari posisi pekerjaan saat ini 

g. Perusahaan memiliki metode untuk mengeluarkan kebijakan 

h. Lingkungan kerja yang baik  
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2. Internal satisfaction 

a. Memiliki kemampuan penilaian diri di tempat kerja 

b. Dapat mencoba metode kerja milik sendiri di tempat kerja 

c. Mengasumsikan posisi pekerjaan saat ini dengan kemampuan yang 

dimiliki karyawan 

d. Memiliki kesempatan untuk mengajari orang lain di tempat kerja 

2.1.2.2 Indikator Kepuasan Kerja  

 Adapun beberapa indikator yang dapat digunakan sebagai alat untuk 

mengukur kepuasan kerja  menurut Chang & Lee (2007) yaitu: 

1) Perusahaan memberikan peluang promosi. 

2) Kebijakan perusahaan berjalan dengan baik. 

3) Merasa akrab dengan rekan kerja 

4)  Pemberian upah yang layak 

5) Karyawan mendapatkan pujian dari atasan setelah bekerja dengan baik  

2.1.3 Budaya Organisasi 

 2.1.3.1 Pengertian Budaya Organisasi 

 Setiap individu memiliki kepribadian yang dan ciri-ciri yang relatif stabil 

yang dapat menunjukan bagaimana individu merespon dalam hal bertindak, 

berinteraksi dan mengambil keputusan. Perusahaan ataupun organisasi juga 

memiliki karakter yang berbeda-beda dengan organisasi lain yang disebut 

sebagai budaya organisasi. Budaya organisasi menurut Claver, Llopis, Gonzalez 

dan Gasco (2001), adalah seperangkat nilai-nilai, simbol dan ritual yang 

dibagikan bersama-sama dengan anggota dan perusahaan, yang menggambarkan 
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hal-hal dilakukan di dalam sebuah organisasi untuk mengatasi masalah-masalah 

manajemen internal dan yang terkait dengan pelanggan, pemasok dan 

lingkungan (Belias, 2015). Menurut Robbins (2014), budaya organisasi adalah 

satu sistem makna bersama yang diselenggarakan oleh anggota organisasi dan 

menjadi pembeda dengan organisasi lain.  

Menurut Vukonjanski (2012) budaya organisasi adalah sebagai satu set 

dasar asumsi, nilai-nilai, sikap dan norma-norma perilaku bersama dalam suatu 

organisasi dan diwujudkan melalui persepsi anggota mereka, pikiran, perasaan 

dan perilaku, serta artefak dari campuran hal-hal tersebut dan non sifat dasar 

alamiah. Menurut Daft (2005), budaya organisasi juga didefinisikan sebagai 

"seperangkat nilai-nilai kunci, asumsi, pemahaman, dan norma-norma yang 

dibagikan oleh anggota organisasi dan anggota baru yang diajarkan dengan 

benar (Azanza et al, 2013). Tsai (2011), mengemukakan bahwa budaya 

organisasi seringkali digambarkan dalam arti yang dimiliki bersama. Pola-pola 

dari kepercayaan, simbol-simbol, ritual-ritual, dan mitor-mitos yang 

berkembang dari waktu ke waktu dan berfungsi sebagai perekat yang 

menyatukan organisasi. 

2.1.3.2 Fungsi Budaya Organisasi 

 Fungsi budaya sulit dibedakan dengan fungsi budaya pada kelompok atau 

budaya organisasi karena budaya itu adalah gejala sosial. Berikut ada 5 fungsi 

budaya di dalam organisasi menurut Robbins (2014), yaitu: 
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1. Budaya memiliki peran batas yaitu budaya menciptakan perbedaan antara satu 

organisasi dengan organisasi lainnya.  

2. Budaya berfungsi untuk menyampaikan rasa identitas kepada anggota-anggota 

organisasi.  

3. Budaya memfasilitasi tumbuhnya komitmen untuk sesuatu yang lebih besar 

daripada kepentingan diri individu. 

4. Budaya meningkatkan stabilitas sistem sosial. Budaya merupakan perekat 

sosial yang membantu mengikat kebersamaan organisasi dengan menyediakan 

standar-standar yang sesuai mengenai apa yang harus dikatakan dan dilakukan 

oleh karyawan. 

5. Budaya sebagai pembentuk sebuah rasa mekanisme kontrol yang memberikan 

panduan untuk membentuk sikap dan perilaku karyawan. 

2.1.3.3. Karateristik budaya organisasi 

Terdapat tujuh karakteristik utama yang terlihat menangkap esensi dari budaya 

organisasi menurut Robbins (2014), yaitu: 

a) Inovation and Risk Taking (Inovasi dan keberanian mengambil resiko)  

Organisasi mendorong setiap karyawan untuk memiliki sikap inovasi dan 

keberanian untuk mengambil resiko. Organisasi juga perlu memberikan apresiasi 

terhadap karyawan yang mengambil tindakan resiko dan menumbuhkan ide 

karyawan. 
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2. Attention to Detail (Perhatian terhadap detail) 

 Organisasi berharap sejauh mana karyawan dapat menunjukkan presisi, analisis, 

dan perhatian terhadap detail. 

3. Outcome Orientation (Berorientasi kepada hasil)  

Manajemen berfokus pada hasil dibandingkan dengan pada teknik dan proses 

yang digunakan untuk mencapainya. 

4. People Orientation (Berorientasi kepada orang) 

 Sejauh mana keputusan manajemen mempertimbangkan pengaruh hasil pada 

orang-orang di dalam organisasi. 

5. Team Orientation (Berorientasi kepada tim)  

Sejauh mana aktivitas kerja diorganisir terhadap di sekitar tim tidak hanya dari 

individu. 

6. Agresiveness (Agresivitas)  

Tingkat dimana orang-orang di dalam organisasi yang agresif lebih kompetitif 

dibandingkan dengan orang-orang yang lebih santai. 

7. Stability (Stabilitas)  

Sejauh mana kegiatan organisasi menekankan menjaga status quo sebagai kontras 

terhadap pertumbuhan. 
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2.1.3.4 Tipe Budaya organisasi  

Menurut Cameron and Quinn (2006) dan Chang & lee (2007), ada 4 tipe 

budaya organisasi yang disarankan untuk merujuk terhadap hubungan atar 

karyawan, yaitu: 

1. The Hierarchical culture (Budaya Hierarki) atau bureaucratic culture 

(Budaya birokrasi) 

Budaya hirarki atau birokrasi memiliki 7 karakteristik, yaitu, 

aturan, spesialisasi, meritokrasi, hirarki, terpisah dari kepemilikan, bersifat 

umum dan akuntabilitas. Karakteristik ini sangat efektif untuk mencapai 

tujuan organisasi. Secara luas tantangan utama organisasi adalah untuk 

mendapatkan efisiensi, handal, mulus mengalir dan hasil yang dapat 

diprediksi. Budaya ini merupakan bentuk ideal budaya organisasi karena 

menyebabkan organisasi lebih stabil, efisien, mampu meproduksi dan 

layanan yang konsisten. Berdasarkan hal tersebut karena lingkungan 

organisasi relatif stabil, tugas dan fungsi dapat diintegrasikan dan 

dikoordinasikan, keseragaman dalam produk dan layanan dipertahankan, 

dan pekerja dan pekerjaan berada di bawah kendali. Budaya ini memiliki 

garis yang jelas dari pengambilan keputusan otoritas, aturan standar dan 

prosedur, kontrol dan akuntabilitas mekanisme yang dinilai sebagai kunci 

keberhasilan organisasi. Budaya organisasi yang kompatibel dengan ini 

ditandai dengan tempat bekerja yang formal dan terstruktur, memiliki 

prosedur yang mengatur apa yang karyawan lakukan, pemimpin secara 
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efektif berkoordinasi dengan baik dan mengorganisasikannya, 

mempertahankan kelancaran kepentingan organisasi. Budaya ini 

merupakan budaya yang memiliki koordinasi dengan baik, dan ditandai 

adanya peraturan yang formal dan kebijakan-kebijakan.  

2. The Market culture (Budaya Pasar) atau mission culture (Budaya tugas) 

Istilah “market” tidak sama dengan fungsi pasar atau konsumen di 

pasar. Sebaliknya hal ini merujuk pada organisasi berfungsi sebagai pasar 

itu sendiri. Budaya ini berorientasi terhadap lingkungan eksternal seperti 

pemasok, pelanggan, kontraktor, pemegang lisensi, serikat pekerja, dan 

regulator. Budaya ini tidak seperti budaya hierarki, dimana pengendalian 

internal di kelola oleh aturan, pekerjaan-pekerjaan khusus dan keputusan-

keputusan yang terpusat. Fokus utama untuk budaya ini adalah untuk 

melakukan transaksi (pertukaran, penjualan, kontrak) dengan konstituten 

lainnya untuk menciptakan keunggulan kompetitif. Tujuan utama 

organisasi adalah profitabilitas, kekuatan di ceruk pasar, peregangan target 

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

budaya pasar adalah daya saing dan produktifitas. 

3. The Clan culture (Budaya klan) 

Budaya ini disebut budaya klan karena budaya ini merekat seperti 

keluarga. Saling berbagi nilai-nilai dan tujuan, saling terpadu, 

berpartisipasi, individualitas dan rasa saling “kami” meresap organisasi 

yang menerapkan “clan culture”. Karakteristik dari budaya clan adalah 
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kerjasama tim, adanya keterlibatan karyawan atas program organisasi dan 

komitmen perusahaan terhadap karyawan. Beberapa asumsi dasar dalam 

budaya klan adalah bahwa lingkungan organisasi dapat menjadi terbaik 

jika dikelola melalui kerjasama dan pengembangan karyawan, dianggap 

sebagai mitra, organisasi adalah sarana mengembangkan lingkungan kerja 

yang manusiawi, dan tugas utama manajemen adalah untuk 

memberdayakan karyawan dan memfasilitasi partisipasi, komitmen, dan 

loyalitas mereka. 

4. The Adhocracy Culture ( Budaya Adhokrasi) atau adaptive culture ( 

Budaya adaptive) 

Jenis budaya organisasi ini merupakan jenis yang paling responsif 

terhadap pergolakan. Asumsi budaya ini adalah inovatif dan pelopor 

inisiatif yang menyebabkan kesuksesan organisasi terutama dalam urusan 

pengembangan produk dan layanan baru yang dipersiapkan untuk masa 

depan serta tugas utama manajemen adalah untuk mendorong 

kewirausahaan, kreatifitas dan aktifitas “cutting edge”. Hal ini dapat 

diasumsikan bahwa adaptasi dan inovasi menyebabkan sumber daya baru 

dan profitabilitas, sehingga penekanan diletakan pada menciptakan visi 

masa depan, anarki yang terorganisir dan bayangan disiplin.  

Asal kata adhokrasi adalah Ad-hoc yang berarti bersifat sementara, 

khusus dan dinamis Tujuan utama dari sebuah adhokrasi adalah 

mendorong kemampuan karyawan untuk beradaptasi, fleksibel, dan 
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kreativitas jika terjadi ketidakpastian, ambiguitas, dan informasi khusus 

yang berlebihan. Tantangan yang paling penting untuk organisasi ini 

adalah untuk menghasilkan produk dan layanan yang inovatif dan 

beradaptasi dengan cepat peluang baru. Tidak seperti budaya pasar dan 

hierarki, budaya adhokrasi tidak memiliki hubungan kekuasaan atau 

otoritas yang terpusat. Sebagai gantinya, arus kerjasama dari individu ke 

individu atau dari tim tugas untuk tugas tim, tergantung pada masalah 

yang sedang ditangani pada saat itu. Penekanan pada individualitas, 

pengambilan risiko, dan mengantisipasi masa depan sangat tinggi karena 

hampir semua orang di adhokrasi menjadi terlibat dengan produksi, klien, 

penelitian dan pengembangan, dan hal-hal lainnya.  

Belias (2015), menyimpulkan bahwa dari penjelasan tentang tipe 

budaya organisasi diatas bahwa meskipun konsep budaya organisasi tidak 

mudah ditangkap dan didefinisikan, hal itu merupakan aspek yang dapat 

diamati dan signifikan dari fungsi organisasi. Karena termasuk dengan 

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

mempengaruhi keputusan individu dan tindakan kelompok. Konsep 

budaya organisasi dapat digambarkan sebagai kompas yang mengarahkan 

lembaga dengan tujuan. Budaya organisasi menawarkan jenis bahasa 

informal untuk penafsiran isu dan peristiwa, menjamin rasa ketertiban dan 

mengurangi ketidakpastian karyawan. Menggunakan budaya organisasi 

dalam jangka waktu tertentu dapat membantu membedakan budaya 

organisasi secara keseluruhan dari nilai-nilai, preferensi, dan 

Pengaruh Budaya..., Adi Sumardi, Ma.-IBS, 2017



23 
 

 

Indonesia Banking School 

kecenderungan individu (budaya pribadi) baik dari karyawan maupun dari 

atasan. Setelah budaya organisasi ditempatkan, organisasi perlu 

mempertahankannya dengan memberikan karyawan pengalaman yang 

sama. Perusahaan memastikan untuk memperkerjakan karyawan yang 

cocok dengan budaya perusahaan, lalu memberikan penghargaan terhadap 

orang-orang yang mendukungnya, dan menghukum (atau bahkan 

mengusir) mereka yang menantang itu. Salah satu kekuatan untuk 

mempertahankan itu adalah tindakan manajemen puncak. Tindakan 

manajemen puncak juga memiliki dampak besar pada perusahaan. Melalui 

kata-kata dan perilaku, pemimpin menetapkan norma-norma organisasi 

yang sesuai dengan budaya organisasi (Robbins, 2014)   

Chang & Lee (2007), menyatakan bahwa budaya organisasi 

melibatkan beberapa dimensi fungsional yang menunjukan bukti nyata 

bahwa budaya organisasi juga berperan dalam meningkatkan kepuasan dan 

kinejra. Alat ukur yang digunakan untuk menilai budaya organisasi sesuai 

dengan tipe-tipe budaya organisasi yang dikemukakan oleh Cameron & 

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. 
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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 

2.1.3.5 Indikator Budaya Organisasi 

  Adapun beberapa indikator yang dapat digunakan sebagai alat untuk 

mengukur budaya organisasi menurut Change & lee (2007) yaitu: 

1) Rasa kemanusiaan ditekankan ke karyawan sepeerti keluarga besar. 

2) perusahaan menekankan kerja sama tim, karena karyawan merupakan 

kekuatan bagi perusahaan. 
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3) Perusahaan menekankan kinerja yang tinggi dan pencapaian target. 

4) Perusahaaan mendukung pengembangan jasa pendidikan.  

5) Mematuhi peraturan dan kode etik perusahaan.  

2.1.4 Kompensasi 

 2.1.4.1 Pengertian Kompensasi 

 Hasibuan (2007) mengatakan bahwa  Kompensasi adalah semua 

pendapatan yang berbentuk uang, barang langsung atau tidak langsung 

yang diterima karyawan sebagai imbalan atas jasa yang diberikan kepada 

perusahaan. Kompensasi berbentuk uang, artinya kompensasi dibayar 

dengan sejumlah uang kartal kepada karyawan bersangkutan. Kompensasi 

berbentuk barang, artinya kompensasi dibayar dengan barang misalnya 

kompensasi dibayar 10% dari produksi yang dihasilkan. Di jawa Barat, 

penuai padi upahnya 10% dari hasil padi yang dituainya. Kompensasi 

dibedakan menjadi dua yaitu: kompensasi langsung (direct compensation) 

berupa gaji, upah, dan upah insentif : kompensasi tidak langsung (indirect 

compensastion atau employee welfare  atau kesejahteraan karyawan). 

Kompensasi ( balas jasa) langsung merupakan hak bagi karyawan dan 

menjadi kewajiban perusahaan untuk membayarnya. Benefit dan service 

adalah kompensasi tambahan (finansial  atau nonfinasial) yang diberikan 

berdasarkan kebijaksanaan perusahaan terhadap semua karyawan dalam 

usaha untuk meningkat kesejahteraan mereka. Seperti tunjangan hari raya, 
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uang pensiun, pakaian dinas, kafetaria, mushola, olahraga, dan 

darmawisata. 

2.1.4.2 Jenis-Jenis Kompensasi 

Pada dasarnya kompensasi menurut Hasibuan (2007) dapat 

dikelompokkan ke dalam 2 kelompok, 

1. Kompensasi langsung merupakan hak bagi karyawan dan menjadi 

kewajibanbagi perusahaan untuk membayarnya. Kompensasi langsung 

yang diberikan dapat berupa : 

a. Gaji 

merupakan balas jasa yang dibayar secara periodik kepada 

karyawan serta mempunyai jaminan yang pasti, dengan kata lain 

akan tetap dibayarkan walaupun karyawan tersebut tidak masuk 

kerja. 

b. Insentif 

yaitu tambahan balas jasa yang diberikan kepada karyawan 

tertentu yang prestasinya diatas prestasi standar. 

2. Kompensasi tidak langsung merupakan seluruh imbalan yang 

diterima oleh karyawan secara tidak langsung dan diberikan berdasarkan 

kebijaksanaan perusahaan terhadap semua karyawan dalam usaha untuk 

meningkatkan kesejahteraan. Kompensasi tidak langsung terdiri dari tiga 

bagian, yaitu : 

a. Program-program perlindungan, termasuk didalamnya asuransi 

kesehatan, pensiun, jaminan sosial tenaga kerja. 
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b.  Bayaran diluar jam kerja, misalnya liburan, hari besar, cuti tahunan, 

cuti hamil, dan lembur 

c.  Fasilitas- fasilitas ruangan dan alat mengajar yang dibutuhkan guru 

terdiri dari alat tulis (kapur, spidol, papan tulis, proyektor, dll), ruang 

praktikum, ruang kelas, ruang guru, dan ruang kesehatan. 

2.1.4.3 Indikator Kompensasi 

 Adapun beberapa indikator yang dapat digunakan sebagai alat untuk 

mengukur kompensasi  menurut Arsi (2012) yaitu: 

1) Puas dengan gaji yang diterima 

2) Menerima pendapatan yang lebih dari pada diperusahaan lain 

3) gaji mendukung untuk meningkatkan kualitas pekerjaan 

4) meningkatkan kualitas kerja akan mendapatkan upah yang lebih 

5) perusahaan memberikan tunjangan yang baik 

2.1.5 Lingkungan Kerja  

 2.1.5.1 Pengertian Lingkungan Kerja 

Menurut Nitisemito, (2001) “Lingkungan kerja adalah sesuatu yang ada 

disekitar para pekerja dan yang mempengaruhi dirinya dalam menjalankan tugas-

tugas yang dibebankan ”. Lingkungan kerja sangat berpengaruh besar dalam 

pelaksanaan penyelesaian tugas. Handaru et al (2013) mendefinisikan lingkungan 

kerja adalah keadaan sekitar tempat kerja, baik secara fisik maupun non fisik, 

yang dapat memberikan kesan yang menyenangkan, mengamankan, 

menentramkan, dan betah kerja. 
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Parveen, Sohai, Naeem, Azhar dan Khan (2012) orang berusaha untuk 

bekerja dan tinggal di perusahaan mereka yang menyediakan lingkungan kerja 

yang baik dan positif. Dari beberapa pendapat di atas, disimpulkan bahwa 

lingkungan kerja merupakan segala sesuatu yang ada di sekitar karyawan pada 

saat bekerja, baik yang berbentuk fisik ataupun non fisik, langsung atau tidak 

langsung, yang dapat mempengaruhi dirinya dan pekerjaanya saat bekerja. 

2.1.5.2 Jenis Lingkungan Kerja 

Sedarmayanti (2011) menyatakan bahwa secara garis besar, jenis 

lingkungan kerja terbagi dua (2) yakni lingkungan kerja fisik dan lingkungan 

kerja non fisik. 

a. Lingkungan Kerja Fisik  

Lingkungan kerja fisik adalah semua keadaan berbentuk fisik yang 

terdapat di sekitar tempat kerja yang dapat mempengaruhi karyawan baik secara 

langsung maupun secara tidak langsung. Lingkungan kerja fisik dapat dibagi 

dalam dua kategori, yakni:  

1. Lingkungan yang langsung berhubungan dengan karyawan (seperti: 

pusat kerja, kursi, meja dan sebagainya)  

2.  Lingkungan perantara atau lingkungan urnum dapat juga disebut 

lingkungan kerja yang mempengaruhi kondisi manusia, misalnya: 

temperatur, kelembaban, sirkulasi udara, pencahayaan, kebisingan, 

getaran mekanis, bau tidak sedap, warna, dan lain-lain.  

Untuk dapat memperkecil pengaruh lingkungan fisik terhadap karyawan, maka 

langkah pertama adalah harus mempelajari manusia, baik mengenai fisik dan 
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tingkah lakunya maupun mengenai fisiknya, kemudian digunakan sebagai dasar 

memikirkan lingkungan fisik yang sesuai. 

b.  Lingkungan Kerja Non Fisik  

Lingkungan kerja non fisik adalah semua keadaan yang terjadi yang 

berkaitan dengan hubungan kerja, baik hubungan dengan atasan maupun 

hubungan sesama rekan kerja, ataupun hubungan dengan bawahan. Lingkungan 

non fisik ini juga merupakan kelompok lingkungan kerja yang tidak bisa 

diabaikan.  

Menurut Munparidi (2012)  Lingkungan kerja nonfisik yang meliputi 

keramahan sikap para pekerja, sikap saling menghargai diwaktu berbeda 

pendapat, dan lain sebagainya adalah syarat wajib untuk terus membina kualitas 

pemikiran karyawan yang akhirnya bisa membina kinerja mereka secara terus-

menerus. 

2.1.5.3 Indikator Lingkungan Kerja 

Adapun beberapa indikator yang dapat di gunakan sebagai alat 

pengukur lingkungan kerja menurut Raziq (2014) : 

a. Cukupnya penerangan lampu pada ruangan saya  

b. Suhu udara di ruangan saya sejuk dan nyaman 

c. Ukuran tempat saya bekerja cukup nyaman 

d. Saya mendapatkan rasa aman dalam pekerjaan 

e. Saya mendapatkan informasi yang memadai 

 

 

Pengaruh Budaya..., Adi Sumardi, Ma.-IBS, 2017



30 
 

 

Indonesia Banking School 

2.2  Penelitian Terdahulu  

Tabel 2.1 

Penelitian terdahulu 

NO Nama 

peneliti 

Judul Variabel Hasil penelitian 

1 

 

 

 

 

 

 

Chang and 

Lee 

(2007) 

A study on 

relationship among 

leadership,organizati

onal culture, the 

operation of learning 

organization and 

employees’ job 

satisfaction 

Leadership 

organizational 

culture, learning 

organization and 

employee’ job 

satisfaction 

Hasil penelitian menunjukkan 

bahwa berbagai tingkatan operasi 

organisasi pembelajaran memiliki 

perbedaan yang signifikan pada 

dimensi kepemimpinan, budaya 

organisasi dan operasi organisasi 

pembelajaran. Kepemimpinan dan 

budaya organisasi secara positiff 

dan signifikan mempengaruhi 

operasi organisasi pembelajaran, 

selain itu, operasi pembelajaran 

organisasi memiliki efek positif 

yang signifikan terhadap  

2 Nawab 

(2011) 

Influence of Employee 

Compensation on 

Organizational 

Commitment and Job 

Satisfaction 

Employee 

compensation, 

job satisfaction, 

organizational 

commitment 

Kompensasi karyawan terbukti 

memiliki pengaruh yang signifikan 

terhadap kepuasan kerja dan 

komitmen organisasi 
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Tabel 2.1 

Penelitian terdahulu (Lanjutan) 

NO Nama peneliti Judul Variabel Hasil penelitian 

3 Raziq and 

Maulabakhsh 

(2015) 

 

Impact work 

environment on job 

satisfaction 

Work 

environment 

and job 

satisfaction 

Lingkungan kerja terbukti 

berpengaruh yang signifikan 

terhadap kepuasan kerja. 

4 Tsai (2011) Relationship 

between 

Organizational 

culture, Leadership 

Berhavior and job 

satisfaction 

Organizational 

culture, 

Leadership 

Behavior amd 

job 

satisfaction 

Hasil penelitian 

menunjukkan budaya 

organisasi secara signifikan  

berkolerasi dengan perilaku 

kepemimpinan 

5 Belias, 

Kousetelios, 

Vairaktarakis 

and sdrolias 

(2015) 

Organizational 

culture and job 

Satisfaction of 

Greek banking 

Institutions 

Organizational 

culture and job 

Satisfaction 

Menurut hasil penelitian ada 

perbedaan yang signifikan 

antara semua aspek saat ini 

dan jenis budaya organisasi 

yang lebih suka antara 

karyawan dari lembaga 

perbankan yunani. 
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6 Lund (2003) Organizational 

culture and job 

Satisfaction 

Organizational 

culture and job 

Satisfaction 

 Hasil penelitian 

menunjukkan budaya 

organisasi dengan dimensi 

(adhokrasi,hirarki,dan 

budaya pasar) terdapat 

pengaruh yang signifikan 

terhadap kepuasan kerja 

7 Jain dan Kaur 

(2014) 

Impact of Job 

Environment on 

Job satisfaction & 

Commitment 

among Nigeria 

nurses 

Job 

Environment, 

job 

satisfaction 

and 

commitment 

Hasil penelitian 

menunjukkan lingkungan 

kerja dengan dimensi(work-

family,organizational 

climate,work roles,job 

security) berpengaruh 

signifikan terhadap kepuasan 

kerja dan komitmen. 

 

2.3  Pengembangan Hipotesis 

2.3.1  Pengaruh Budaya organisasi terhadap kepuasan kerja 

Daft (2005) mendefinisikan budaya organisasi sebagai 

seperangkat nilai-nilai kunci, asumsi, pemahaman, dan norma-

norma yang dibagikan kepada anggota organisasi. Sedangkan 

menurut Robbins (2014) budaya organisasi adalah sistem makna 

bersama yang diselenggarakan oleh anggota organisasi dan 
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menjadi pembeda dengan organisasi lain. Budaya organisasi 

menjadi ciri khas dan pembeda di setiap organisasi, karyawan yang 

bekerja pada suatu organisasi harus memahami budaya 

organisasinya. Pemahaman terhadap budaya organisasi menjadi 

suatu proses adaptasi setiap karyawan. Keberhasilan proses 

adaptasi karyawan terhadap organisasi akan berdampak terhadap 

kepuasan kerja karyawan. Menurut Siagian (2006) kepuasan kerja 

merupakan suatu cara pandang seseorang, baik yang bersifat positif 

maupun bersifat negatif tentang pekerjaanya (Widodo 2015). 

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Chang & Lee (2007), 

Tsai (2011) dan Belias (2015) mengemukakan bahwa budaya 

organisasi berpengaruh positif terhadap kepuasan kerja. Chang & 

Lee (2007) mengatakan Jika karyawan menunjukkan tingkat 

identitas yang tinggi terhadap budaya organisasi maka tingkat 

kepuasan kerja akan semakin tinggi secara alami. Dari pernyataan 

seara teori diatas, maka hipotesis yang pertama yaitu: 

 Ha1 : Budaya organisasi memiliki pengaruh positif terhadap kepuasan kerja 

Ho1: Budaya organisasi tidak  memiliki pengaruh positif terhadap kepuasan       

kerja 

2.3.2    Pengaruh Kompensasi terhadap Kepuasan kerja  

Hasibuan (2007) mengatakan bahwa  Kompensasi adalah 

semua pendapatan yang berbentuk uang, barang langsung atau tidak 

langsung yang diterima karyawan sebagai imbalan atas jasa yang 

Pengaruh Budaya..., Adi Sumardi, Ma.-IBS, 2017



34 
 

 

Indonesia Banking School 

diberikan kepada perusahaan. Nawab & Bhatti (2011) mengungkapkan 

bahwa gaji yang lebih besar menjadi motivasi kepada karyawan sebagai 

peluang mencapai kepuasan kerja yang lebih baik. Sedangkan menurut 

Sofyandi (2013) mengatakan tujuan diadakanya pemberian Kompensasi 

adalah untuk memberikan kepuasan kerja kepada karyawan. Artinya 

apabila perusahaan memberikan Kompensasi yang sesuai dengan 

harapan karyawan maka akan tercipta kepuasan kerja. 

Hasil penelitian yang dilakukan oleh  Nawab & Bhatti (2011) 

dan Suptami, Nimran, Utami (2012) mengemukakan bahwa kompensasi 

berpengaruh positif terhadap kepuasan kerja. Dari pernyataan secara teori 

diatas, maka hipotesis yang kedua yaitu: 

   Ha2 : kompensasi memiliki pengaruh positif terhadap kepuasan kerja 

   Ho2: kompensasi tidak memiliki pengaruh positif terhadap kepuasan kerja 

2.3.3    Pengaruh Lingkungan Kerja terhadap Kepuasan Kerja 

Menurut Nitisemito, (2001) “Lingkungan kerja adalah sesuatu 

yang ada disekitar para pekerja dan yang mempengaruhi dirinya dalam 

menjalankan tugas-tugas yang dibebankan ”. Lingkungan kerja sangat 

berpengaruh besar dalam pelaksanaan penyelesaian tugas. Sedangkan 

menurut Handaru et al (2013) mendefinisikan lingkungan kerja adalah 

keadaan sekitar tempat kerja, baik secara fisik maupun non fisik, yang 

dapat memberikan kesan yang menyenangkan, mengamankan, 

menentramkan, dan betah kerja. Nugraha dan Surya (2016) mengatakan 

lingkungan kerja merupakan faktor yang mempengaruhi kepuasan kerja, 
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dimana lingkungan kerja yang kondusif, dan nyaman berakibat langsung 

meningkatnya kepuasan kerja seorang karyawan. Sedangkan menurut 

Mangkunegara, Anwar, Prabu (2006)  mengatakan lingkungan kerja yang 

meliputi hubungan kerja yang harmonis, target yang jelas, iklim kerja yang 

dinamis, fasilitas kerja yang memadai juga dapat mempengaruhi kepuasan 

kerja karyawan. Artinya apabila hubungan kerja antar karyawan yg 

harmonis, target kerja yang jelas, suasana kerja yang kondusif dan fasilitas 

kerja yang memadai dapat meningkatkan kepuasan kerja karyawan 

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Raziq & Maulabakhsh 

(2015), Handaru et al (2013) dan Jain &  Kaur (2014) telah membuktikan 

bahwa variabel lingkungan kerja berpengaruh positif dan signifikan 

terhadap kepuasan kerja karyawan. Dari pernyataan secara teori diatas, 

maka hipotesis yang ketiga yaitu: 

Ha3 : lingkungan kerja memiliki pengaruh positif terhadap kepuasan kerja  

Ho3: lingkungan kerja tidak memiliki pengaruh positif terhadap kepuasan 

kerja 
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2.4 Model Penelitian  

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1 Model Penelitian 

Sumber: Chang and Lee (2007), Nawab & Bhatti (2011), Raziq and Maulabakhsh 

(2015) 

KETERANGAN: 

H1:  Terdapat pengaruh positif dan signifikan budaya organisasi terhadap 

kepuasan kerja 

H2:   Terdapat pengaruh positif dan signifikan kompensasi  terhadap          

kepuasan kerja 

H3: Terdapat pengaruh positif dan signifikan Lingkungan Kerja terhadap 

Kepuasan Kerja 

 

Budaya 
Organisasi 

Kepuasan Kerja 

Lingkungan 
Kerja 

Kompensasi 

H3(+) 

H1(+) 

H2(+) 
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

3.1 Jenis dan Desain Penelitian 

Sekaran & Bougie (2013) mendefinisikan desain penelitian yaitu 

rancangan berupa pengumpulan, pengukuran, dan analisis data berdasarkan 

pertanyaan-pertanyaan yang telah disusun dengan tujuan penelitian. 

Pernyataan tersebut didukung oleh Malhotra (2005) desain penelitian 

merupakan rancangan yang disusun untuk melakukan sebuah riset dengan 

memperoleh informasi yang dibutuhkan dalam memecahkan masalah 

didalam riset. 

Sekaran & Bougie (2013) Penelitian ini menggunakan desain 

penelitian deskriptif kuantitatif yang bertujuan untuk menguji hipotesis dan 

menentukan hubungan antar variabel. Jenis penelitian yang digunakan adalah 

deskriptif, yaitu tipe dari desain penelitian konklusif dengan tujuan 

mengumpulkan data antar variabel untuk mendeskripsikan populasi, 

peristiwa, atau situasi. Metode penelitian yang di gunakan yaitu cross-

sectional study yang datanya dikumpulkan dalam satu periode untuk 

menjawab pertanyaan penelitian (Sekaran & Bougie, 2013). 

3.2 Objek Penelitian 

Objek penelitian ini dilakukan di PT. MNO Indonesia yang dimana  

perusahaan tersebut menerapkan budaya organisasi yang berbeda dari 

perusahaan yang ada di Indonesia yaitu budaya belanda. Maka dari itu 
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penelitian ini berkaitan dengan Manajemen Sumber Daya Manusia dengan 

mengukur langsung individu karyawan di PT. MNO Indonesia  serta 

peneliti mengambil data mengenai Budaya Organisasi ,Kompensasi, 

Lingkungan Kerja, Kepuasan Kerja,  

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 

yaitu data primer dan data sekunder. Namun, peneliti hanya memakai satu 

sumber data saja, yaitu: 

1. Data Primer 

Menurut Malhotra (2010), data primer dibuat oleh peneliti untuk 

maksud khusus menyelesaikan masalah riset. Pada penelitian ini, data 

primer didapat dengan metode survei menggunakan kuesioner yang 

disebarkan kepada target responden. Kuesioner adalah teknik terstruktur 

untuk memperoleh data yang terdiri dari serangkaian pertanyaan, tertulis 

atau verbal, yang di jawab responden (Malhotra, 2010). Dalam penelitian 

ini kuesioner yang digunakan ialah pertanyaan tertulis dan peneliti 

menggunakan likert scale. Menurut (Malhotra, 2010) skala likert adalah 

skala yang digunakan secar luas yang meminta responden menandai 
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derajat persetujuan atau ketidak setujuan terhadap masing-masing dari 

serangkaian pernyataan mengenai obyek stimulus. 

2. Data Sekunder  

Data sekunder menurut (Malhotra, 2010) 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. Pernyataan tambahan yang di kemukan oleh 

(Bautista dalam Malhotra, 2010) ialah data sekunder dapat menjadi cara 

cepat dan murah untuk mendapatkan gambaran umum yang berguna riset 

asalkan informasi itu berasal dari sumber-sumber yang ada dan sesuai. 

3.4 Populasi dan Sampel 

Populasi adalah sekumpula n orang, peristiwa, atau hal yang menarik 

perhatian peneliti untuk dijadikan sebagai objek (Sekaran & Bougie, 2013). 

Populasi dalam penelitian ini adalah  karyawan divisi operasional, marketing, 

trade marketing, finance & administrasion, HR & CA, corporate 

communication. Sampel merupakan bagian dari populasi terdiri dari beberapa 

anggota yang dipilih oleh peneliti untuk diikutsertakan dalam penelitian 

(Sekaran & Bougie, 2013). Sampel dari peneltian ini adalah karyawan  PT. 

MNO Indonesia yang telah bekerja minimal 2 > tahun. 

Sampling adalah proses pemilihan item dari populasi sehingga 

karakteristik sampel dapat dibentuk untuk populasi, sampling mencakup 

pilihan desain maupun keputusan ukuran pada sampel (Sekaran & Bougie, 

2013). Metode sampling yang digunakan dalam penelitian yaitu non-
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probability sampling, dimana sampel yang dikumpulkan tidak memberikan 

semua individu dari populasi mendapatkan peluang yang sama untuk terpilih 

menjadi responden (Sekaran & Bougie, 2013). Peneliti juga menggunakan 

teknik convenience sampling, yaitu pengumpulan sampel secara random 

didapat dari anggota populasi yang mudah diakses oleh peneliti (Sekaran & 

Bougie, 2013). 

Peneliti menggunakan Structural Equation Model (SEM) untuk teknik 

analisis data. berdasarkan hasil metode Hair (2010) sample yang didapat tidak 

terlampau jauh dengan populasi, sehingga peneliti menggambil seluruh 

populasi sebagai sempel yang berjumlah 195 responden.   

3.5 Operasionalisasi Variabel 

Dalam penelitian ini terdiri dari 4 (empat) variabel masing-masing 

memiliki indikator yang digunakan sebagai alat ukur (measurement) dalam 

pembuatan kuisioner. Alat ukur yang digunakan diadopsi dari penelitian 

terdahulu dengan memiliki variabel yang sama. Kuisioner yang digunakan 

dalam penelitian ini menggunakan jenis skala Likert 6 poin dengan tujuan 

menghindari adanya nilai tengah (Zero Point) dalam pengisian kuisioner. 

Dengan memiliki rentang (1) untuk „Sangat Tidak Setuju‟ sampai (6) untuk 

„Sangat Setuju‟. Peneliti menggunakan variabel endogen dan eksogen yang 

diuraikan dalam tabel sebagai berikut:  
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Tabel 3.1 Operasionalisasi Variabel 

Variabel Definisi Alat Ukur Skala 

pengukuran 

 

 

 

 

 

 

 

 

Budaya 

Organisasi 

Budaya organisasi 

adalah seperangkat 

nilai-nilai, simbol dan 

ritual yang dibagikan 

bersama-sama 

dengan anggota dan 

perusahaan, yang 

menggambarkan hal-

hal dilakukan di 

dalam sebuah 

organisasi untuk 

mengatasi masalah-

masalah manajemen 

internal dan yang 

terkait dengan 

pelanggan, pemasok 

dan lingkungan. 

(Belias, 2015) 

Clan culture (BO1) 

1) kemanusiaan dan keperdulian 

di tekankan ke setiap karyawan 

seperti keluarga besar 

2) perusahaan sangat baik dan 

mengembangkan SDM nya serta 

mendorong kerja sama tim 

3) kesetiaan karyawan adalah 

kekuatan bagi perusahaan dan 

perusahaan menekankan kerja 

sama tim 

Mission Culture(BO2) 

1) perusahaan menekankan 

terhadap sayauntuk  kinerja 

yang tinggi dan pencapaian 

target . 

2) seluruh karyawan 

memberikan perhatian yang 

kuat terhadap kinerja kerja dan 

pencapaian orientas 

 

 

 

 

 

 

 

Skala 

Interval 

1-6 
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Tabel 3.1 Operasionalisasi Variabel (Lanjutan) 

Variabel Definisi Alat ukur Skala 

pengukuran 

  Adaptip Culture (BO3) 

1) seluruh pegawai perusahaan 

memiliki semangat inovasi dan 

petualangan 

2) perusahaan mendukung 

pengembangan jasa pendidikan dan 

strategi untuk berinovasi 

Birokrasi Culture(BO4) 

1) perusahaan diatur dengan baik 

dan semua guru patuh pada kode 

etik karyawan. 

2) kekuatan perusahaan dalam 

memperhatikan karyawan dan 

menekankan kebijakan pelaksanaan 

administratif kepegawaian secara 

normal  

 

 

Change & Lee (2007) 

 

 

 

 

 

Skala 

interval 

1-6 
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Tabel 3.1 Operasionalisasi Variabel lanjutan 

Variabel Definisi Alat Ukurde 
Skala 

Pengukuran 

Kompensasi 

(KS) 

Kompensasi 

adalah semua 

pendapatan yang 

berbentuk uang, 

barang langsung 

atau tidak 

langsung yang 

diterima 

karyawan sebagai 

imbalan atas jasa 

yang diberikan 

kepada 

perusahaan.  

Hasibuan, (2007: 

118).   

KS1: saya puas dengan gaji 

yang saya terima. 

 

KS2: saya menerima 

pendapatan yang lebih dari 

pada orang yang melakukan 

pekerjaan yang sama 

diperusahaan lain. 

 

KS3: gaji mendorong saya 

untuk meningkatkan kualitas 

pekerjaan saya. 

 

KS4: saya akan menerima upah 

yang lebih jika saya 

meningkatkan kualitas kerja. 

 

KS5: tunjangan yang saya 

terima disini lebih baik dari 

pada perusahaan lain yang 

sejenis. (Arsi, 2012)  

Skala 

Interval  

1-6 
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Tabel 3.1 Operasionalisasi Variabel lanjutan 

Variabel Definisi Alat Ukur 
Skala 

Pengukuran 

Lingkungan 

Kerja 

(LK) 

lingkungan kerja yaitu 

segala sesuatu yang ada 

di sekitar pekerja, yang 

dapat mempengaruhi 

dirinya dalam 

menjalankan tugas 

(Nitisemito dalam 

Dhermawan et al, 2012) 

LK1: . Cukupnya 

penerangan lampu pada 

ruangan saya.  

LK2 Suhu udara di 

ruangan saya sejuk dan 

nyaman 

LK3 Ukuran kantor saya 

memberikan tempat yang 

cukup untuk bekerja 

dengan nyaman 

LK4 Saya mendapatkan 

rasa aman dalam pekerjaan 

saya. 

LK5 Atasan memberikan 

saya informasi yang 

memadai seputar pekerjaan 

saya 

(Raziq, 2014) 

 

 

Skala 

Interval 

1-6 
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Tabel 3.1 Operasionalisasi Variabel lanjutan 

Variabel Definisi Indikator Skala 

Pengukuran 

Kepuasan Kerja 

(KK)  

Kepuasan kerja 

merupakan perasaan 

positif tentang 

pekerjaan seseorang 

yang dihasilkan dari 

evaluasi 

karakteristik 

 

Robin dan Judge 

(2007) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KK1: perusahaan merasa 

kagum setelah tugas saya 

terselesaikan    

KK2: perusahaan 

memberikan saya upah yang 

layak. 

KK3: saya merasakan 

persahabatan yang akrab 

antar rekan kerja  

KK4 : saya merasa 

kebijakan yang diterapkan 

sesuai dengan kondisi 

perusahaan  

KK5: saya merasa 

perusahaan memberikan 

peluang promosi dalam 

pekerjaan . 

Chang & Lee ( 2007) 

Interval 1-6 
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3.6 Metode Pengolahan Data 

Dalam penelitian ini, peneliti memakai metode SEM untuk 

melakukan pengolahan data dalam penelitian. Karena metode SEM 

merupakan kombinasi antara analisis faktor dan analisis regresi 

(korelasi), yang bertujuan untuk menguji hubungan-hubungan antar-

variabel yang ada pada sebuah model, baik antar indikator dengan 

konstruknya, ataupun hubungan antar-konstruk. Salah satu aplikasi 

pendukung SEM adalah Amos 20 for windows. 

3.7 Metode Analisis Data 

Berdasarkan metode pengolahan data diatas yang memakai 

metode SEM terdapat tahapan analisis data yang akan dilalui untuk 

menggunakan SEM dalam sebuah kegiatan penelitian, sebagai 

berikut. 

3.7.1 Spesifikasi Model 

Pada tahap ini model dibuat dengan berdasarkan teori tertentu 

yang akan memasukkan measurement model dan structural model 

melalui path diagram. Dengan variabel yang digunakan pada 

penelitian yaitu budaya organisasi, kompensasi dan lingkungan 

kerja sebagai variabel eksogen, sedangkan kepuasan kerja sebagai 

variabel endogen. Setiap variabel laten baik eksogen dan endogen 

memiliki variabel teramati yang merupakan alat ukur berupa 

indikator-indikator. Variabel teramati harus mampu mencerminkan 
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variabel laten. Di dalam penelitian ini terdapat 24 variabel teramati 

yang merupakan indiikator. Berdasarkan penjelasan diatas maka 

dapat digambarkan melalui path diagram sebagai berikut. 

 

Gambar 3.1 Path Diagram diolah dengan AMOS 21 

 

3.7.2 Identifikasi 

Menurut Santoso (2012) kaitan Degree Of Freedom dengan 

SEM sebelum pengujian model dilakukan adalah pemahaman 

identifikasi model. Identifikasi sebuah model (SEM) berkaitan 

dengan ketersediaan informasi yang cukup untuk mengidentifikasi 

adanya sebuah solusi dari persamaan struktural. Untuk menentukan 

sebuah model layak di uji atau tidak menggunakan besaran Degree 
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of Freedom. Formula untuk menunjukan Degree Of Freedom dapat 

dirumuskan sebagai berikut: 

df = Number of distinct sample moment – number of distinct 

parameters to be estimated  

untuk mengetahui number of distinct sample moment dapat 

menggunakan rumus dibawah ini : 

K*(K-1)/2 = number of distinct sample moment 

Dimana K = jumlah indikator  variabel yang teramati (variances). 

(sumber : IBM amos) 

Untuk mengetahui number of distinct parameters to be estimated : 

(Total jumlah regression weights + total jumlah  variances). 

Secara garis besar terdapat 3 kategori identifikasi dalam persamaan 

simultan, yaitu (Wijanto, 2008): 

1. Under-Identified Model yaitu model dengan jumlah parameter 

yang akan diestimasi lebih besar dari jumlah data yang diketahui 

(data tersebut merupakan variance dan covariance dari variabel-

variabel teramati). Pada SEM, model dikatakan under-identified 

jika degree of freedom adalah negative. Jika terjadi under-

identified maka estimasi dan penilaian model tidak perlu dilakukan. 

2. Just-Identified Model adalah model dengan jumlah parameter yang 

akan diestimasi sama dengan data yang diketahui. Pada SEM, 

model yang just- identified mempunyai degree of freedom 0 (nol) 

dan dalam terminologi SEM dinamakan saturated. Pada model 
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yang just-identified, penilaian model tidak perlu dilakukan. 

3. Over-Identified Model adalah model dengan jumlah parameter 

yang akan diestimasi lebih kecil dari jumlah data yang diketahui. 

Dalam SEM, model dikatakan over-identified jika degree of 

freedom adalah positif. Jika terjadi over-identified maka estimasi 

penilaian bisa dilakukan. 

3.7.3 Estimasi 

Setelah hasil dari identifikasi menunjukan over identified (+) 

maka tahap selanjutnya adalah estimasi untuk memperkirakan 

kekuatan dari hubungan- hubungan antarvariabel di dalam model. 

3.7.4 Uji Kecocokan (Testing Fit) 

Pada tahap ini, akan diperiksa tingkat kecocokan antara data 

dengan model, validitas dan reliabilitas model pengukuran, dan 

signifikansi koefisien dari model struktural. Evaluasi terhadap 

tingkat kecocokan data dengan model dilakukan dengan beberapa 

tahap, yaitu (Wijanto, 2008): 

1. Kecocokan model pengukuran (measurement model fit) 

2. Kecocokan keseluruhan model (overall model fit) 

3.7.4.1 Kecocokan Model Pengukuran (Measurement Model Fit) 

Uji kecocokan model pengukuran akan dilakukan terhadap 

setiap konstruk atau model pengukuran (hubungan antara sebuah 

variabel laten dengan beberapa variabel teramati atau indikator) 

secara terpisah melalui (Wijanto, 2008): 
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1. Evaluasi terhadap validitas (validity) dari model pengukuran. 

2. Evaluasi terhadap reliabilitas (reliability) dari model pengukuran. 

3.7.4.2 Kecocokan Model Keseluruhan (Overall Model Fit) 

Tahap pertama dari uji kecocokan ini ditujunjukkan untuk 

mengevaluasi secara umum derajat kecocokan atau Godness Of Fit 

(GOF) antara data dengan model. Menilai GOF suatu SEM secara 

menyeluruh (Overall) tidak dapat dilakukan secara langsung 

seperti ada teknik multivariat yang lain (Wijanto, 2008). 

1. Ukuran Kecocokan Absolut 

Ukuran kecocokan absolute menentukan derajat prediksi model 

keseluruhan terhadap matriks kolerasi dan kovarian. Dari berbagai 

ukuran kecocokan absolute, ukuran-ukuran yang biasanya 

digunakan untuk mengevaluasi SEM adalah sebagai berikut. 

a. Root Mean Square Error of Approximation (RMSEA) 

Indeks merupakan salah satu indeks informatif dalam SEM. Rumus 

perhitungan RMSEA adalah sebagai berikut. RMSEA ≤ 0,08 (good 

fit), 0,08 ≤ RMSEA ≤ 0,10 (marginal fit), serta RMSEA ≥ 0,10 

(poor fit) 

2. Ukuran Kecocokan Inkremental 

Ukuran kecocokan inkremental membandingkan model yang 

diusulkan dengan model dasar (baseline model) yang sering disebut 

sebagai null model atau independence model. 

a. Comparative Fit Index (CFI) 
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Adapun rumus CFI adalah sebagai berikut: 

CFI=1 – Nilai CFI akan berkisar dari 0 sampai 1. Nilai CFI 0,90 

menunjukan good fit, sedangkan 0,80 ≤ CFI ≤ 0.90 sering disebut 

sebagai marginal fit. 

3. Ukuran Kecocokan Parsimoni 

Model dengan parameter relatif sedikit (dan degree of freedom 

relatif banyak) sering dikenal sebagai model yang mempunyai 

parsimoni atau kehematan tinggi. Sedangkan model dengan banyak 

parameter (dan  degree of freedom sedikit) dapat dikatakan model 

yang kompleks dan kurang parsimoni. 

a. CMIN/DF (Normed Chi-Square) 

CMIN/DF adalah nama lain dari Normed Chi-Square yaitu rasio 

antara Chi-square dibagi degree of freedom. Nilai yang disarankan: 

batas bawah: 1.0, batas atas: 2.0 atau 3.0 dan yang lebih longgar 

5.0. Nilai CMIN/DF   ≤ 

3.0 menunjukkan good fit. 

Pembahasan tentang uji kecocokan serta batas-batas nilai yang 

menunjukkan tingkat kecocokan yang baik (good fit) untuk setiap GOF 

(Goodness of Fit) dapat diringkas ke dalam tabel sebagai berikut. 
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Tabel 3.2 Perbandingan Ukuran-Ukuran GOF 

Ukuran GOF Tingkat Kecocokan yang bisa diterima 

 

 

Root Mean Square Error of 

Approximation (RMSEA) 

Rata-rata perbedaan per degree of freedom yang 

diharapkan terjadi dalam populasi dan bukan 

sampel. RMSEA ≤ 0,08 (good fit) 

0,08 ≤ RMSEA ≤ 0,10 (marginal fit) 

RMSEA ≥ 0,10 (poor fit) CMIN/DF Nilai CMIN/DF  ≤ 3 adalah good fit. 

Comparative Fit Index 

(CFI) 

CFI ≥ 0,90 (good fit) 

0,80 ≤ CFI ≤ 0,90 (marginal fit) 

CFI ≤ 0,80 (poor fit) Sumber: (Wijanto, 2008) 

3.8 Uji Validitas & Reliabilitas 

Dalam uji instrumen yang akan dilakukan pada penelitian ini 

adalah  menguji validitas dan reliabilitas dari kuesioner yang akan 

dijadikan sebagai alat ukur. 

3.8.1 Uji Validitas (Pretest) 

Uji validitas adalah ketepatan atau kecenderungan suatu instrumen 

dalam mengukur sesuatu yang hendak diukur (Hair et al., 2010). Dalam 

penelitian ini, instrumen penelitian diharapkan dapat mengukur variabel 

job insecurity, job satisfaction, job burnout, dan turnover intention. 

Pengukuran validitas dilakukan dengan melakukan analisis faktor 

pada hasil pre-test, untuk melihat nilai Kaiser Meyer-Olkin (KMO) 

Measure of Sampling Adequancy. Bartlett’s Test of Sphericity, Anti Image 
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Matrices, dan Factor Loading of Component Matrix. Ketentuan dari tiap-

tiap nilai tersebut dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut. 

Tabel 3.3 Ukuran Validitas 

 

Ukuran Validitas 

 

Nilai di isyaratkan 
Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling 

Adequency. KMO MSA adalah statistik 

yang mengindikasikan prporsi variasi dalam 

variabel yang merupakan variasi umum 

(common varriance), yakni variansi dalam 

penelitian 

 

Nilai KMO diatas 0,5 

menunjukan bahwa faktor 

analisis dapat digunakan Barlett’s Test of Sphericity 

mengindikasikan bahwa matriks kolerasi 

adalah matriks indentitas, yang 

mengindikasikan bahwa variabel-variabel 

dalam faktor bersifat related atau 

unrelated 

Nilai signifikansi adalah 

hasil uji. 

Nilai yang kurang dari 0,05 

menunjukan hubungan yang 

signifikan antar variabel, 

merupakan nilai yang 

diharapkan 

Anti-image Matrices Setiap nilai pada 

kolom diagonal matriks kolerasi anti-image 

menunjukan Measure of Sampling 

Adequancy dari masing-masing indicator 

Nilai diagonal anti-image 

correlation matrix diatas 

0,5 menunjukkan variabel 

cocok atau sesuai dengan 

struktur variabel lainnya 

didalam faktor tersebut. 

Component Matrix Nilai Factor 

Loading dari variabel 

komponen factor 

Nilai Factor Loading lebih 

besar atau sama 

dengan 0,5 Sumber: (Hair et al., 2010) 

3.8.2 Uji Reliabilitas (Pre-Test) 

Uji reliabilitas adalah uji yang digunakan untuk mengetahui 

konsistensi alat ukur, apakah alat pengukur yang digunakan dapat 

diandalkan dan tetap konsisten jika pengukuran tersebut diulang 

(Hair et al., 2010). Ada beberapa metode pengujian realibilitas 

diantaranya menggunakan Cronbach’s Alpha memiliki nilai 0.6 
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sampai 0.7 atau diatas nilai tersebut, dan setelah di uji validitasnya 

maka item-item yang gugur dibuang dan item yang tidak gugur 

dimasukan ke dalam uji reliabilitas. Mengukur reliabilitas dalam 

SEM akan digunakan composite reliability measure dan variance 

extracted measure,  sebuah konstruk mempunyai reliabilitas yang 

baik jika nilai construct reliability (CR) ≥ 0,70 dan average 

variance extracted (AVE) ≥ 0,50 (Hair et al., 2010). 

3.9 Uji Hipotesis  

Untuk melihat hasil dari pengujian hipotesis, yaitu cara 

mengetahui signifikansi dengan melihat nilai p dari hubungan sebab 

akibat yang ada di dalam model keseluruhan. Jika nilai estimasi 

dalam hasil analisis menunjukkan positif dan nilai p < 0.05 dalam 

hasil analisis maka hipotesis terbukti signifikan dan didukung oleh 

data (HO ditolak). Apabila nilai estimasi menunjukkan hasil negative 

dan nilai p > 0.05 maka hipotesis tidak terbukti signifikan dan tidak 

dukung oleh data (HO diterima). 

Pengaruh Budaya..., Adi Sumardi, Ma.-IBS, 2017



 
 

55 

Indonesia Banking School 

BAB IV 

PEMBAHASAN 

4.1 Gambaran Umum Objek Penelitian 

4.1.1 Sejarah Singkat PT. MNO Indonesia 

PT MNO Indonesia (FFI) adalah produsen produk-produk nutrisi 

berbasis susu untuk anak-anak di Indonesia dengan merek MNO, yang juga 

dikenal sebagai Susu Bendera. MNO telah menjadi bagian dari 

pertumbuhan keluarga Indonesia selama lebih dari 90 tahun. Selama itu 

pula, MNO selalu memberikan komitmennya untuk terus berkontribusi 

membantu anak-anak Indonesia meraih potensinya yang tertinggi, melalui 

produk-produk bernutrisi tepat. 

Semua ini dimulai ketika susu dengan merek Friesche Vlag mulai di 

impor dari Cooperatve Condensfabriek Friesland, yang kini telah menjadi 

Royal Friesland Campina, pada tahun 1922. Friesland Campina 

merupakan koperasi peternak sapi perah terbesar dunia yang berpusat di 

Belanda dan beranggotakan 19.487 peternak yang tersebar di tiga negara, 

serta memiliki karyawan tak kurang dari 19.946 orang yang bekerja di 100 

perusahaan di seluruh dunia. Sebagai bagian dari Friesland Campina, 

MNO mengacu pada pengalaman global dan kemitraan jangka panjang 

dengan peternak sapi perah lokal, agar dapat menghadirkan nutrisi terbaik 

yang diperoleh dari susu. (sumber : PT. MNO Indonesia) 
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4.2 Uji Validitas dan Reliabilitas (Pre-Test) 

4.2.1 Hasil Uji Validitas (Pre-Test) 

Pengukuran validitas dilakukan dengan cara melakukan 

analisis pada data 30 responden dengan melakukan analisis faktor 

pada hasil pre-test untuk melihat nilai kaiser meyer-olkin measure 

of sampling adequacy, bartlett’s test of sphericity, anti-image 

matrices, total variance explained, dan factor loading of 

component matrix. 

Tabel 4.1 Hasil Uji Validitas Data Pre-Test 

Variabel 

Laten 

 

Indikator 

KMO 

> 0.5 

SIG 

< 0.05 

MSA 

> 0.5 

Factor 

Loading 

≥ 0.5 

 

Kriteria 

Budaya 

Organisasi 

BO1 0.900 0.000 0.893 0.830 Valid 
BO2 0.913 0.785 Valid 
BO3 0.908 0.875      Valid 
BO4 0.916 0.835 Valid 
BO5 0.915 0.866 Valid 
BO6 0.883 0.856 Valid 
BO7 0.884 0.899 Valid 
BO8 0.893 0.832 Valid 
BO9 0.900 0.855 Valid 

 

Kompensasi 

KS1 

LK2 

LK3 

LK4 

0.798 0.000 0.856 0.953 Valid 
KS2 0.819 0.925 Valid 
KS3 0.834 0.874 Valid 
KS4 0.740 0.851 Valid 
KS5 0.736 0.865 Valid 

Lingkungan 

Kerja 

LK1 

KT2L 

KT3 

KT4 

0.755 0.000 
0.675 0.784 Valid 

LK2 0.656 0.789 Valid 
LK3 0.875 0.922 Valid 
LK4 0.787 0.935 Valid 
LK5 0.768 0.913 Valid 

 

Kepuasan Kerja  

 

KK1 
0.775 0.000 

0.765 0.750 Valid 
KK2 0.824 0.754 Valid 
KK3 0.789 0.639 Valid 
KK4 0.760 0.791 Valid 
KK5 0.748 0.754 Valid 

Sumber: Pengolahan data dilakukan dengan tools SPSS 21 
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Berdasarkan hasil pada tabel 4.1, menunjukkan, semua 

indikator  memenuhi syarat factor loading yang idealya adalah ≥ 

0.5 maka dari itu semua alat ukur memenuhi syarat sehingga dapat 

di simpulkan alat pengukuran dalam penelitian ini valid. 

4.2.2 Hasil Uji Reliabilitas (Pre-Test) 

Uji reliabilitas dilakukan untuk mengukur konsistensi dan 

reliabilitas indikator pertanyaan-pertanyaan dalam kuesioner 

terhadap variabelnya. Menurut Malhotra (2010) dengan melihat 

batas nilai cronbach‟s alpha ≥ 0,60 maka indikator pernyataan 

dalam kuesioner dinyatakan reliable, konsisten, dan relevan 

terhadap variabel. Berikut ini adalah hasil analisis reliabilitas 

indikator penelitian. 

Tabel 4.2 Hasil Uji Reliabilitas Data Pre-Test 

Variabel Cronbach’s Alpha Kriteria 

Budaya Organisasi 0.950 Reliabel 
Kompensasi 0.937 Reliabel 

Lingkungan Kerja 0.919 Reliabel 
Kepuasan Kerja 0.790 Reliabel 

Sumber: Pengolahan data dilakukan dengan tools SPSS 21 

Berdasarkan hasil pada tabel 4.2 diatas menunjukkan bahwa 

semua variabel penelitian, yaitu Budaya Organisasi, Kompensasi, 

Lingkungan Kerja dan Kepuasan Kerja memiliki cronbach’s alpha 

≥ 0,60. Hasil tersebut menyatakan jika item indikator pernyataan 
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dalam kuesioner ditanyakan ke responden yang sama dan berbeda, 

hasilnya akan cenderung tetap dan konsisten. 

4.3 Profil Responden 

Profil responden dilakukan untuk menjelaskan dan 

menggambarkan demografi dan karakteristik responden secara 

keseluruhan berdasarkan jenis kelamin, pendidikan terakhir, dan 

lama bekerja. 

4.3.1 Jenis Kelamin 

Gambar 4 1. Jenis kelamin responden 

 

Sumber: Hasil pengolahan data  

Gambar 4.1 menggambarkan bahwa dari 120 responden, 

terdiri dari responden yang berjenis kelamin pria berjumlah 73 

orang (61%) dan responden yang berjenis kelamin wanita 

61% 

39% 

Jenis kelamin 

pria wanita
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berjumlah 47 orang (39%). Hal ini menunjukkan bahwa jumlah 

responden pria lebih besar daripada jumlah responden wanita, 

Karena lebih banyak responden Pria yang telah bekerja > 2 tahun 

dibandingkan wanita.   

4.3.2 Pendidikan Terakhir 

Gambar 4 2. Tingkat Pendidikan Terakhir Responden

 

 

Sumber: Hasil pengolahan data di 

Berdasarkan pada gambar 4.2 diatas, dapat diketahui bahwa 

mayoritas  tingkat pendidikan responden adalah Strata I (S1) 

dengan jumlah 74 orang atau sebesar 62% dari total responden, 

kemudian Pasca Sarjana (S2) dengan jumlah 30 orang atau dengan 

presentase sebesar 25%. Dan terakhir responden yang 

berpendidikan Diploma yang berjumlah 16 orang atau sebesar13%. 

13% 

62% 

25% 

pendidikan terakhir 

D3

S1

S2
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4.3.3 Lama Bekerja 

Data responden yang diambil dari karyawan PT. MNO Indonesia 

yaitu yang telah bekerja > 2 tahun yang berjumblah 120 responden. 

4.4 Hasil Analisis Data 

Berdasarkan metode penelitian yang telah dijelaskan pada 

bab III, metode analisis data yang akan digunakan dalam penelitian 

ini adalah Structural Equation Modeling dengan software AMOS 

21 sebagai upaya pengujian hipotesis. AMOS dipilih karena 

penggunaannya yang cukup mudah dan cukup sering digunakan 

untuk analisis data SEM. Analisis data SEM bertujuan untuk 

mendapatkan dan mengevaluasi kecocokan model yang diajukan. 

Kemudian, setelah diketahui semua hasil pengolahan data, 

selanjutnya akan diinterpretasikan dan akan ditarik kesimpulan 

berdasarkan hasil analisis data SEM. Alat bantu atau software 

tambahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah Microsoft 

Office Excel 2013 dan SPSS 21. 

4.4.1 Spesifikasi Model 

Sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa 

penelitian ini menerapkan analisis dengan SEM sebagai upaya 

pengujian hipoteses. Spesifikasi model dan path diagram dalam 

penelitian ini telah dijelaskan pada bab III di gambar 3.1, dimana 

model penelitian terdiri dari 4 variabel, 3 hipotesis, dan 24 
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indikator untuk menguji adanya hubungan kausalitas antara 

variabel-variabel yang dihipotesiskan. 

4.4.2 Identifikasi  

Menurut Santoso (2012) untuk menentukan sebuah model 

layak di uji atau tidak yaitu dengan melihat degree of freedom. 

Hasil analisis degree of freedom adalah sebagai berikut. 

Tabel 4.3Computation of Degrees of Freedom 

Number of distinct sample moments 276 

Number of distinct parameters to be estimated 49 

Degrees of freedom (276-49) 227 

                Sumber: Hasil pengolahan data dengan AMOS 21 
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 Berdasarkan tabel 4.3 diketahui number of distinc sample moment 

sebesar 276 dari hasil perhitungan K*(K-1)/2 dimana K= jumlah indikator  

variabel yang teramati (variances) 24*(24-1)/2=276 dan Number of 

distinct parameters to be estimated sebesar 49 dari hasil (Total jumlah 

regression weights + total jumlah variances)(22+27). Df = number of 

distinc sample moment - Number of distinct parameters to be estimated. 

output AMOS menunjukkan nilai DF sebesar 227. Hal tersebut 

mengidentifikasi bahwa model kategori over-inditified karena memiliki 

nilai DF > 0 atau positif sehingga analisis data SEM dapat dilanjutkan ke 

tahap selanjutnya.   

4.4.3 Estimasi Model 

Sebelum melakukan analisis kelayakan model pada 

penelitian ini, hasil estimasi model perlu dievaluasi terlebih dahulu 

agar memenuhi asumsi-asumsi dan persyaratan yang harus 

dipenuhi dalam menganalisis data SEM. 

4.4.4 Hasil Uji Pengukuran Model (Measurement Model Fit) 

Construct validity atau validitas konstruk adalah validitas 

yang berkaitan dengan kemampuan suatu alat ukur atau indikator 

dalam mengukur variabel laten yang diukurnya. Menurut Hair et al 

(2010), suatu variabel dapat dikatakan mempunyai validitas yang 

baik jika muatan faktor standarnya (standardized loading factors) ≥ 

0,50 dan idealnya ≥ 0,70. 
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Reliabilitas adalah konsistensi suatu pengukuran. 

Reliabilitas tinggi menunjukan bahwa indikator-indikator 

mempunyai konsistensi tinggi dalam mengukur konstruk latennya 

(Hair et al, 2010). Mengukur reliabilitas dalam SEM akan 

digunakan composite reliability measure dan variance extracted 

measure, sebuah konstruk mempunyai reliabilitas yang baik jika 

nilai construct reliability (CR) ≥ 0,70 dan variance extracted (VE) 

≥ 0,50. 

 Tabel 4.4 Hasil Uji Validitas dan Reliabilitas 

 

Variabel Laten 

 

Indikator 

Uji Validitas Uji Reliabilitas 
Factor 

Loading 

≥ 0.5 

 

Kesimpula

n 

AVE 

≥ 0.50 

CR 

≥ 0.70 

 

Kesimpulan 

Budaya Organisasi 

BO1 0.782 Valid 

0.556 0.918 Reliabel 

BO2 0.709 Valid 
BO3 0.761 Valid 
BO4 0.722 Valid 
BO5 0.776 Valid 
BO6 0.755 Valid 
BO7 0.749 Valid 
BO8 0.713 Valid 
BO9 0.739 Valid 

Kompensasi 
KS1 0.835 Valid 

0.605 0.884 Reliabel KS2 0.743 Valid 
KS3 0.776 Valid 
KS4 0.867 Valid 
KS5 0.651 Valid 

Lingkungan Kerja 
LK1 0.774 Valid 

0.529 0.849 Reliabel LK2 0.749 Valid 
LK3 0.706 Valid 
LK4 0.736 Valid 
LK5 0.668 Valid 

Kepuasan Kerja 
KK1 0.706 Valid 

0.501 0.800 Reliabel KK2 0.742 Valid 
KK4 0.720 Valid 
KK5 0.661 Valid 

  Sumber : Hasil pengolahan data dengan AMOS 21  
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Berdasarkan hasil tabel 4.4 di atas, menunjukkan bahwa 

variabel teramati dalam penelitian ini memiliki nilai factor loading 

lebih dari ≥ 0,50 dan mencapai ≥ 0,70, sehingga dapat disimpulkan 

bahwa validitas variabel teramati terhadap variabel latennya adalah 

valid karena memenuhi kriteria dari validitas. 

Selain itu, tabel 4.4 di atas juga menunjukkan bahwa semua 

nilai construct reliability (CR) ≥ 0,70, dan semua nilai variance 

extracted (VE) ≥ 0,50. Secara keseluruhan dapat dikatakan bahwa 

nilai reliabilitas model pengukuran (measurement model) ini adalah 

baik dan dapat disimpulkan bahwa indikator-indikator yang 

digunakan sebagai observed variable mampu menjelaskan variabel 

laten yang dibentuknya. 

4.4.5 Hasil Uji Model Keseluruhan (Overall Model Fit) 

4.4.5.1 Goodness of Fit 

Tahap uji model keseluruhan bertujuan untuk mengevaluasi 

secara umum derajat kecocokan atau Goodness of Fit (GOF) antara 

data dengan model.Menilai GOF suatu SEM secara menyeluruh 

(overall) tidak dapat dilakukan secara langsung seperti teknik 

multivariat yang lainnya.SEM tidak mempunyai satu uji statistik 

terbaik yang dapat menjelaskan kekuatan prediksi model.Sebagai 

gantinya, para peneliti telah mengembangkan beberapa ukuran 

GOF yang dapat digunakan secara bersama-sama atau kombinasi. 
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 Tabel 4.5 di bawah ini menunjukkan beberapa fit index 

untuk kecocokan model keseluruhan berdasarkan perhitungan SEM 

dengan menggunakan tool AMOS 21. 

Tabel 4.5 Hasil Penelitian Indeks Goodness of Fit 

GOF Cut of Value 
Hasil 

Analisis 

Evaluasi 

Model 
 

CMIN/DF 

 

CMIN/DF ≤ 3,0 

(good fit) 

1.386 Good Fit 

 

 

CFI 

CFI ≥ 0,90 (good fit) 

 

0,80 ≤ CFI ≤ 0,90 

(marginal fit) 

 

CFI ≤ 0,80 (poor fit) 

0.936 Good Fit 

 

 

RMSEA 

RMSEA ≤ 0,08 

(good fit) 

 

0,08 ≤ RMSEA ≤ 

0,10 (marginal fit) 

 

RMSEA ≥ 0,10 (poor 

fit) 

0.057 Good Fit 

  Sumber : Hasil pengolahan data dengan AMOS 21 

Berdasarkan Tabel 4.5 diatas, kita dapat melihat bahwa tiga ukuran 

GOF, yaitu CMIN/DF yang memiliki kecocokan yang baik (good fit), CFI 

menunjukkan kecocokan yang sedikit (good fit), dan RMSEA yang 

memiliki kecocokan yang kurang (good fit). Dengan demikian, model 

keseluruhan  mengindikasikan bahwa secara keseluruhan data cukup fit 

dengan kombinasi SEM. 
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4.4.5.2 Hasil Analisis Model Keseluruhan (Overall Model Fit) 

Model keseluruhan adalah seluruh hubungan antar konstruk 

yang mempunyai hubungan kausal (sebab akibat) maka dari itu 

akan ada variabel laten eksogen dan variabel endogen. Analisis 

model keseluruhan berhubungan terhadap koefisien-koefisien atau 

parameter-parameter yang menunjukkan hubungan kausal atau 

pengaruh variabel laten terhadap variabel laten lainnya, sesuai 

dengan rerangka konseptual penelitian. Kemudian, pada analisis 

model keseluruhan akan diketahui tingkat signifikansi dengan cara 

melihat nilai p. Jika nilai estimasi paramater menunjukkan hasil 

negatif dengan tingkat signifikansi p < 0,05 maka hipotesis yang 

diajukan berarti didukung data. Namun, jika nilai estimasi 

parameter menunjukkan hasil yang positif dengan tingkat 

signifikansi p > 0,05 maka hipotesis yang diajukan berarti tidak 

didukung data. Hasil pengujian hipotesis pada model keseluruhan 

dapat dilihat pada tabel 4.6 di bawah ini. 

Tabel 4.6 Output Regression Weights 

Hipotesis Estimasi p-value Kesimpulan 

Budaya Organisasi >  Kepuasan Kerja 0.221 *** H1 didukung data 

Kompensasi >  Kepuasan Kerja 0.132 0.046 H2 didukung data 

Lingkungan Kerja >  Kepuasan Kerja 0.392 *** H3 didukung data 

  Sumber : Hasil pengolahan data dengan AMOS 21 
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 Tabel 4.6 di menjelaskan hipotesis dalam penelitian ini 

bahwa tedapat pengaruh positif antara Budaya Organisasi dengan 

Kepuasan Kerja. Berdasarkan hasil dari pengujian data, diperoleh 

nilai estimasi sebesar 0,221 dengan nilai p (***). Nilai tersebut 

menunjukkan hasil yang positif dengan probabilitas lebih kecil dari 

pada p < 0,05 dengan demikian. Budaya Organisasi berpengaruh 

positif dan signifikan terhadap Kepuasan Kerja dan hipotesis dapat 

diterima.  

Hasil selanjutnya, Kompensasi berpengaruh positif terhadap 

Kepuasan Kerja. Berdasarkan hasil dari pengujian data, diperoleh 

nilai estimasi sebesar 0,132 dengan nilai p 0,046. Nilai estimasi 

tersebut menunjukan hasil yang positif dengan probabilitas lebih 

kecil dari pada p < 0,05 dengan demikian. Kompenasi berpengaruh 

positif dan signifikan terhadap Kepuasan Kerja dan hipotesis dapat 

diterima.  

Terakhir disimpulkan bahwa Lingkungan Kerja 

berpengaruh positif terhadap Kepuasan Kerja. Berdasarkan hasil 

pengujian data, diperoleh nilai estimasi sebesar 0,392 dengan nilai 

p (***). Nilai estimasi tersebut menunjukan hasil yang positif 

dengan probabilitas lebih kecil dari pada p < 0,05 dengan 

demikian. Lingkungan Kerja berpengaruh positif dan signifikan 

terhadap Kepuasan Kerja dan hipotesis dapat diterima. 
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4.5 Pembahasan 

Pada penelitian ini, hasil analisis data menunjukkan bahwa 

seluruh variabel telah memenuhi kriteria konstruk validitas dan 

reliabilitas, serta model pengukuran lainnya yang sesuai dengan 

metode Structural Equation Modeling (SEM).Pada hasil pengujian 

hipotesis yang diajukan pada model penelitian ini, seluruh hipotesis 

memiliki hubungan yang signifikan. Pembahasan dari hasil 

pengujian masing-masing hipotesis penelitian dibahas pada sub-

bab di bawah ini. 

4.5.1 Pengaruh Budaya Organisasi terhadap Kepuasan Kerja  

Berdasarkan tabel 4.6, Budaya Organisasi memiliki 

probability sebesar ***<0.05 yang artinya Ho1 diterima. Hasil 

menunjukan bahwa Budaya Organisasi berpengaruh dan signifikan 

terhadap Kepuasan Kerja. Nilai estimasi sebesar 0.221 menunjukan 

pengaruh positif. Kesimpulanya, Budaya Organisasi berpengaruh 

positif dan signifikan terhadap Kepuasan Kerja.  

Penelitian ini sejalan oleh hasil penelitian yang dilakukan 

Chang and Lee (2007) menyimpulkan adanya hubungan yang 

positif antara Budaya Organisasi dengan Kepuasan Kerja. 

Penelitian ini juga didukung oleh  Ardana et al(2008) yang 

mangatakan bahwa suatu budaya organisasi yag kuat dan telah 

berakar akan dapat memberikan kontribusi yang cukup signifikan 
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bagi anggota organsasi terutama pada sikap dan perilaku amggota-

anggota organisasi khususnya pada kepuasan kerja karyawan.  

Begitupula yang terjadi di PT. MNO Indonesia yang 

menunjukan bahwa budaya organisasi berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap kepuasan kerja. Peneliti menduga pengaruh 

positif antara budaya organisasi dan kepuasan kerja dikarenakan 

adanya budaya organisasi Belanda yang dianut oleh perusahaan 

seperti flexible work hour karyawan tidak dituntut untuk masuk 

jam kerja tepat waktu, menurut Rau & Hyland (2002) kebijakan 

flexible work hour dapat mengurangi kelangkaan waktu dan energi 

sehingga karyawan berasumsi flexible work hour menarik bagi 

mereka, terutama dalam mengahadapi tuntutan pekerjaan. Oleh  

karena itu karyawan merasa nyaman bekerja di PT. MNO 

Indonesia dan hal tersebut dapapat meningkatkan keuasan kerja 

karayawan.  

4.5.2 Pengaruh Kompensasi terhadap Kepuasan Kerja 

Berdasarkan tabel 4.6, Kompensasi memiliki probability 

sebesar 0,046 <0.05 yang artinya Ho2 diterima. Hasil menunjukan 

bahwa Kompensasi berpengaruh dan signifikan terhadap Kepuasan 

Kerja. Nilai estimasi sebesar 0.132 menunjukan pengaruh positif. 

Kesimpulanya, Kompensasi berpengaruh positif dan signifikan 

terhadap Kepuasan Kerja.  
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Penelitian ini sejalan oleh hasil penelitian yang dilakukan 

Nawab (2011) menyimpulkan adanya hubungan yang positif antara 

Kompensasi dengan Kepuasan Kerja. Penelitian ini juga 

didudukung oleh Sofyandi (2013) yang mengatakan tujuan 

diadakanya pemberian Kompensasi adalah untuk memberikan 

kepuasan kerja kepada karyawan. Artinya apabila perusahaan 

memberikan Kompensasi yang sesuai dengan harapan karyawan 

maka akan tercipta kepuasan kerja. 

 Begitupula yang terjadi di PT. MNO Indonesia yang 

menunjukan bahwa Kompensasi berpengaruh positif dan signifikan 

terhadap Kepuasan Kerja. Peneliti menduga adanya pengaruh 

positif antara kompensasi dengan kepuasan kerja dikarenakan PT. 

MNO Indonesia menjunjung tinggi hak hak karyawan, seperti gaji 

yang diberikan sesuai beban dan tanggung jawab karyawan, 

tunjangan kesehatan dan bonus yang diberikan kepada karyawan, 

jaminan sosial dan K3 (keselamatan serta kesehatan kerja), 

pembatasan waktu kerja, istirahat, cuti, libur, setiap karyawan 

perempuan berhak mendapatkan hal istimewa (libur saat PMS hari 

pertama dan cuti hamil) sehingga dapat meningkatkan kepuasan 

kerja karyawan perusahaan. 
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4.5.3 Pengaruh Lingkungan Kerja terhadap Kepuasan Kerja 

Berdasarkan tabel 4.6, Lingkungan Kerja memiliki 

probability sebesar ***<0.05 yang artinya Ho3 diterima. Hasil 

menunjukan bahwa Lingkungan Kerja berpengaruh dan signifikan 

terhadap Kepuasan Kerja. Nilai estimasi sebesar 0.392 menunjukan 

pengaruh positif. Kesimpulanya, Lingkungan Kerja berpengaruh 

positif dan signifikan terhadap Kepuasan Kerja. 

Penelitian ini sejalan dengan penelitian Raziq dan 

Maulabakhsh (2015) menunjukkan lingkungan kerja berpengaruh 

positif dan signifikan terhadap kepuasan kerja. Penelitian ini juga 

didukung oleh Mangkunegara et al(2006) yang mengatakan 

lingkungan kerja yang meliputi hubungan kerja yang harmonis, 

target yang jelas, iklim kerja yang dinamis, fasilitas kerja yang 

memadai juga dapat mempengaruhi kepuasan kerja karyawan. 

Artinya apabila hubungan kerja antar karyawan yg harmonis, target 

kerja yang jelas, suasana kerja yang kondusif dan fasilitas kerja 

yang memadai dapat meningkatkan kepuasan kerja karyawan. 

 Begitupula yang terjadi di PT. MNO Indonesia yang 

menunjukan bahwa lingkungan kerja berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap kepuasan kerja. Peneliti menduga adanya 

pengaruh positif antara lingkungan kerja dengan kepuasan kerja 

dikarenakan karyawan PT. MNO Indonesia sudah merasa nyaman 

dengan lingkungan kerja diperusahaan. Seperti, fasilitas yang 
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memadai didalam perusahaan, hubungan antara rekan kerja yang 

terjalin dengan baik dan suasana yang kondusif ditempat kerja. Hal 

tersebut dapat meningkatkan kepuasan kerja karyawan PT. MNO 

Indonesia.   

4.6 Implikasi Manajerial 

Berdasarkan hasil penelitian yang sudah dilakukan maka 

dapat diberikan masukan kepada pihak PT. MNO Indonesia 

perusahan yang dijadikan objek penelitian. Berdasarkan hasil 

penelitian dapat diberikan implikasi manajerial untuk PT. MNO 

Indonesia sebagai berikut. 

1. variabel yang akan dibahas adalah variabel Budaya 

Organisasi dikarenakan memiliki pengaruh, dapat dilihat dari rata 

rata indikator pertanyaan Budaya Organisasi pada tabel 4.7 

dibawah ini. 
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Tabel 4.7 idikator pertanyaan budaya organisasi 

No Indikator Pernyataan Mean  

Mean 
Budaya Organisasi  Indikator 

1 
Perusahaan saya memperlakukan karyawan seperti 

ke;uarga 
5.48 

 

5.55 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 
Perusahaan saya sangat menekankan pengembangan 

diri yang berbasis kerjasama 
5.33 

3 
Karyawan diprusahaan saya bekerja memiliki 

loyalitas yang tinggi 
5.41 

4 
Perusahaan saya menekankan pencapaian prestasi 

kerja yang ditargetkan  
5.35 

5 
Semua karyawan perusahaan memperhatikan prestasi 

kerja 
5.46 

6 
Semua karyawan perusahaan memiliki semangat 

untuk berinovasi 
5.55 

7 
Semua karyawan perusahaan memilki semangat 

untuk berkompetisi 
5.32 

8 
Perusahaan saya menekankan kepatuhan terhadap 

kode etik organisasi 
5.47 

9 
Semua karyawan patuh terhadap kode etik kerja 

dalam tugas harian 
5.51 

Sumber: Hasil pengolahan Data melalui Ms. Excel 
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Berdasarkan indikator pertanyaan diatas dapat dilihat 

indikator BO6 (5.55) “semua karyawan perusahaan memiliki 

semangat untuk berinovasi” memiliki rata rata yang paling tinggi 

diantara indikator Budaya Organisasi lainnya. Hal ini menunjukan 

bahwa indikator BO6 memiliki pengaruh yang paling besar 

terhadap tingkat kepuasan kerja karyawan. Oleh karena itu 

berdasarkan hasil penelitian, PT. MNO Indonesia perlu 

mempertahankan semangat berinovasi yang dimiliki karyawan 

perusahaan.  

2. Variabel yang akan dibahas selanjutnya adalah variabel 

Lingkungan Kerja dikarenakan memiliki pengaruh, dapat dilihat 

dari rata rata indikator pertanyaan lingkungan kerja pada tabel 4.8 

dibawah ini. 
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Tabel 4.8 indikator pertanyaan lingkungan kerja 

Sumber: Hasil pengolahan Data melalui Ms. Excel 

Berdasarkan indikator pertanyaan diatas dapat dilihat 

indikator LK5 “saya menerima informasi seputar pekerjaan yang 

cukup memadai dari atasan saya” memiliki rata rata yang paling 

tinggi diantara indikator lingkungan kerja lainya. Hal ini 

menunjukkan bahwa indikator LK5 memiliki pengaruh yang paling 

besar terhadap tingkat kepuasan kerja karyawan. Oleh karena itu 

berdasarkan hasil penelitian, PT. MNO Indonesia perlu 

No Indikator Pernyataan Mean Mean 

Lingkungan Kerja Indikator  

15 
Penerangan lampu diruangan saya bekerja 

cukup memumpuni 
5.56 

 

 

 

5.60 

16 
Saya merasa suhu udara diruangan bekerja 

sejuk dan nyaman 
5.26 

17 
Saya merasa ukuran tempat bekerja saya cukup 

nyaman 
5.41 

18 
Saya mendapatkan rasa aman dalam melakukan 

pekerjaan 
5.54 

19 
Saya menerima informaasi seputar 

pekerjaanyang cukup memadai dari atsan saya 
5.60 
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mempertahankan komunikasi yang sudah berjalan dengan baik 

antara karyawan dengan atasan. 

3. Variabel yang akan dibahas selanjutnya adalah variabel 

Kompensasi dikarenakan memiliki pengaruh, dapat dilihat dari rata rata 

indikator pertanyaan kompensai pada tabel 4.9 dibawah ini. 

Tabel 4.9 indikator pertanyaan Kompensasi 

Kompensasi Mean Indikator  

Mean 10 Saya puas dengan gaji yang saya terima  5.02 

11 Saya menerima pendapatan yang tinggi 4.98  

 

 

 

 

5.19 

12 

Gaji yang saya terima mendorong saya 

untuk meningkatkan kualitas pekerjaan 

saya 

5.19 

13 
Saya akan menerima upah yang lebih 

jika saya meningkatkan kinerja 
4.89 

14 
Saya menerima tunjangan yang sesuai 

dari perusahaan 
4.69 

Sumber: Hasil pengolahan Data melalui Ms. Excel 
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Berdasarkan indikator pertanyaan diatas dapat dilihat indikator KS3” gaji 

yang saya terima mendorong saya untuk meningkatkan kualitas kerja saya” 

memiliki rata rata yang paling tinggi diantara indikator kompensasi lainya. Hal ini 

menunjukan bahwa indikator KS3 memiliki pengaruh yang paling besar terhadap    

tingkat kepuasan kerja karyawan. Oleh karena itu berdasarkan hasil penelitian, 

PT. MNO Indonesia perlu mepertahankan tingkat gaji yang diberikan kepada 

karyawan agar karyawan tetap memiliki semangat dalam melakukan pekerjaan. 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1 Kesimpulan 

Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis hubungan variabel 

Budaya Organisasi, Kompensasi, Lingkungan Kerja terhadap 

Kepuasan Kerja. Hasil analisis data yang dilakukan menggunakan 

SEM menunjukan bahwa 3 hipotesis memiliki pengaruh positif dan 

signifikan. Dengan studi penelitian ini yang ditunjukan pada karyawan 

PT. MNO Indonesia (pasar rebo) dapat diambil kesimpulan sebagai 

berikut: 

1. Budaya Organisasi memiliki pengaruh terhadap Kepuasan 

Kerja 

2. Kompensasi memiliki pengaruh terhadap Kepuasan Kerja 

3. Lingkungan Kerja memiliki pengaruh terhadap Kepuasan 

Kerja 

5.2 Saran 

Dari hasil penelitian ini peneliti meyarankan kepada PT. MNO 

Indonesia sebagai berikut:  

1. Bagi Perusahaan  

Karyawan merupakan aset penting bagi perusahaan oleh karena 

itu perusahaan yang mampu membuat karyawan merasa nyaman 

dalam bekerja adalah perusahaan yang peduli dengan 
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karyawannya. Sehingga karyawan yang bekerja di PT. MNO 

Indonesia mempunyai keinginan untuk memajukan perusahaan. 

Terdapat beberapa hal yang bisa dilakukan oleh PT. MNO 

Indonesia untuk meningkatkan kepuasan kerja karyawan di 

perusahaan berdasarkan penelitian ini. Pertama PT. MNO 

Indonesia perlu mempertahankan semangat inovasi yang dimiliki 

karyawan, sehingga dapat membantu tujuan perusahaan dengan 

baik. Kedua PT. MNO Indonesia perlu mempertahankan 

komunikasi yang sudah berjalan dengan baik antara karyawan 

dengan atasan, sehingga tercipta suasana kerja yang kondusif. 

Ketiga PT. MNO Indonesia perlu mempertahankan gaji yang 

diberikan kepada karyawan agar karyawan tetap memiliki 

semangat dalam melakukan pekerjaan. 

2. Bagi penelitian selanjutnya 

Untuk penelitian selanjutnya diharapkan dapat melakukan 

penelitian objek yang berbeda misalnya perusahaan non-

manufaktur dan penelitian selanjutnya mungkin dapat 

menambahkan variabel lain yang dapat mempengaruhi kepuasan 

kerja karyawan, seperti faktor stres kerja, motivasi, komitmen 

organisasi dan faktor-faktor lain. Hal tersebut dapat menjadikan 

penelitian yang dilakukan akan lebih menarik dan lebih 

bermanfaat bagi masyarakat luas. 
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LAMPIRAN 

1. Kuisioner  

Responden Yth.   

Perkenalkan, nama saya Adi Sumardi, mahasiswa S1 Manajemen STIE 

Indonesia Banking School, Kemang. Saat ini saya sedang melakukan penelitian 

tugas akhir yang berjudul “Pengaruh budaya organisasi, kompensasi dan 

lingkungan kerja terhadap kepuasan kerja pada karyawan PT. Frisian Flag 

Indonesia”. Tujuan penyebaran kuesioner ini untuk mengukur seberapa besar 

loyalitas seorang karyawan di PT. Feisian Flag Indonesia.  Oleh  karena  itu

 saya  memohon  dengan  hormat  bantuan  dari 

Bapak/Ibu/Saudara/Saudari untuk mengisi kuisioner ini dengan jawaban yang 

sebenarbenarnya sesuai dengan kondisi masing-masing. Pernyataan dan data dari 

setiap responden hanya akan digunakan untuk keperluan penelitian semata dan 

diolah secara keseluruhan sehingga skor individu tidak terlihat.  Peneliti juga akan 

sangat menjaga kerahasiaan dari data yang didapat   

Atas waktu dan partisipasi Anda, saya ucapkan banyak terimakasih.   
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Profil Responden  

1. Jenis Kelamin: a. Pria  b. Wanita   

2. Pendidikan Terakhir : a. SMA/Sederajat    c. S1/ Sederajat     e. S3/Sederajat  

     b. D3/Sederajat      d. S2/Sederajat  

3. *Lama Bekerja:   

    a. ≤ 2 tahun   b. ≥ 2 tahun 

*Berikan tanda (√) pada pilihan yang paling sesuai  

  

Petunjuk: Berikut terdapat serangkaian pernyataan. Berikan tanda (√) pada kolom 

pilihan yang paling sesuai dengan perasaan dan pemahaman Anda. Penilaian yang 

semakin ke kanan menandakan sangat setuju (SS) sedangkan penilaian yang 

semakin ke kiri menandakan sangat tidak setuju (STS).   

1 = Sangat Tidak Setuju     4 = Cukup Setuju   

2 = Tidak Setuju       5 = Setuju   

3 = Kurang Setuju       6 = Sangat Setuju  
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No  Indikator Pernyataan  
ST 

S  
TS  KS  CS  S  SS  

 Budaya Organisasi       

1  
Perusahaan saya memperlakukan karyawanya 

seperti keluarga 
1  2  3  4  5  6  

2  
Perusahaan saya sangat menekankan pengembangan 

diri yang berbasis kerjasama antar tim 
1  2  3  4  5  6  

3  
Karyawan di perusahaan saya memiliki loyalitas 

yang tinggi  
1  2  3  4  5  6  

4  
Perusahaan saya menekankan pencapaian prestasi 

kerja yang ditargetkan  
1  2  3  4  5  6  

5  
Semua karyawan perusahaan memperhatikan 

prestasi kerja dan berorientasi pada prestasi 
1  2  3  4  5  6  

6 
Semua karyawan perusahaan memiliki semangat 

untuk berinovasi 
1 2 3 4 5 6 

7 
Semua karyawan perusahaan memiliki semangat 

untuk berkompetisi 
1 2 3 4 5 6 

8 
Perusahaan saya menekankan kepatuhan terhadap 

kode etik organisasi 
1 2 3 4 5 6 
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9 
Semua karyawan sangat patuh terhadap kode etik 

kerja dalam tugas harian 
1 2 3 4 5 6 

 Kompensasi        

6  Saya puas dengan gaji yang saya terima   1  2  3  4  5  6  

7  
Saya menerima pendapatan yang tinggi.  

1  2  3  4  5  6  

8  
Gaji yang saya terima mendorong saya untuk 

meningkatkan kualitas pekerjaan saya    
1  2  3  4  5  6  

9  
Saya akan menerima upah yang lebih jika saya 

meningkatkan kinerja 
1  2  3  4  5  6  

10  
 Saya menerima tunjangan yang sesuai ditempat 

kerja . 
1  2  3  4  5  6  

 Kepuasan Kerja       

11  
ketika saya menyelesaikan pekerjaan saya 

mendapatkan pujian dari atasan 
1  2  3  4  5  6  

12  Perusahaan memberikan saya upah yang layak 1  2  3  4  5  6  

13  
Saya merasakan persahabatan yang akrab antar 

rekan kerja 
1  2  3  4  5  6  

14  Saya merasa kebijakan yang diterapkan sesuai 1  2  3  4  5  6  
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dengan kondisi perusahaan 

15  
Saya merasa perusahaan memberikan peluang 

promosi dalam pekerjaan  
1  2  3  4  5  6  

 Lingkungan Kerja      

16  
Penerangan lampu dirungan saya bekerja cukup 

memumpuni 
1  2  3  4  5  6  

17  
Saya merasa suhu udara diruangan tempat bekerja 

sejuk dan nyaman  
1  2  3  4  5  6  

18  
Saya merasa ukuran tempat bekerja saya cukup 

nyaman 
1  2  3  4  5  6  

19  
Saya mendapatkan rasa aman dalam melakukan 

pekerjaan  
1  2  3  4  5  6  

20  
Saya menerima informasi seputar pekerjaan yang 

cukup memadai dari atasan saya  
1  2  3  4  5  6  
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9. Standarddized Regression Weight (structure model) 
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11. Regressionweights (structural model) 
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12. Variance (structural model) 
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