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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. 
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BAB I : PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 
 

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). 

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 
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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 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. 

 

Tabel 1.1 

TOP 5 EMPLOYEE SATISFACTION RATED COMPANY 
 

 

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 
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(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). Chang & Lee (2007) menyimpulkan adanya 
hubungan yang positif antara budaya organisasi dengan kepuasan kerja. 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). 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. 

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 Rumusan Masalah 

 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? (2) Apakah Kompensasi memiliki pengaruh positif terhadap Kepuasan Kerja? (3) 
Apakah Lingkungan Kerja memiliki pengaruh positif terhadap Kepuasan Kerja? 

BAB II: LANDASAN TEORI  

2.1 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 

a. Perencanaan 

b. Rekrutmen  

c. Seleksi 

d. Perjanjian kerja 

e. Orientasi dan penempatan 

f. Pelatihan dan pengembangan 

g. Penilaian kinerja 

h. Imbalan jasa 

i. Pemberhentian  
 

2.2 Kepuasan Kerja 

 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 Siagian (2006) 
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menyatakan kepuasan kerja merupakan suatu cara pandang seseorang, baik bersifat positif maupun 
bersifat negative tentang pekerjaanya (Widodo, 2015) 

 Chang & Lee (2007) mendefiniskan 3 tipe kepuasan kerja, yaitu: 
a. Integral definition 
b. Differential definition: 
c. Reference structure theory 

Chang and Lee (2007) juga membagi kepuasan kerja ke dalam dua dimensi yaitu: 
a) 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.  
 
 

b) 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. 

2.3 Budaya Organisasi 
 Menurut Daft (2005), budaya organisasi 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). Sedangkan Menurut Robbins (2014), budaya 
organisasi adalah satu sistem makna bersama yang diselenggarakan oleh anggota organisasi dan 
menjadi pembeda dengan organisasi lain. 
 Terdapat tujuh karakteristik utama yang terlihat menangkap esensi daro budaya organisasi 
menurut Robbins (2014), yaitu : 

a. Innovation and Risk Taking  
b. Attention to Detail  
c. Outcome Orientation 
d. People Orientation  
e. Team Orientation  
f. Aggressiveness 
g. stability 

 
Chang & Lee (2007) menyatakan bahwa budaya organisasi melibatkan beberapa dimensi 
fungsional yang menunjukkan bukti nyata bahwa budaya organisasi juga berperan dalam 
meningkatkan kepuasan dan kinerja, diantaranya : 

a. Clan culture 
b. Mission culture 
c. Adaptive culture 
d. Bureaucratic culture 

2.4 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. 

 Menurut Hasibuan (2007) kompensasi dapat dikelompokkan menjadi 2 yaitu : 

a. Kompensasi langsung merupakan hak bagi karyawan dan menjadi kewajiban 
perusahaan untuk membayarnya, yang diberikan dapat berupa (gaji dan insntif) 
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b. Kompensasi tidak langsung merupakan seluruh imbalan yang diterima karyawan 
secara tidak langsung dan diberikan berdasarkan kebijaksanaan perusahaan terhadap 
semua karyawan dalam usaha untuk meningkatkan kesejahteraan (asuransi 
kesehatan, pensiun, jaminan sosial tenaga kerja, bayaran diluar jam kerja, fasilitas 
penunjang pekerjaan).  

2.5 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. 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. 

Sedarmayanti (2011) menyatakan bahwa secara garis besar, jenis lingkungan kerja terbagi dua 
yakni : 

a. Lingkungan kerja fisik  (pusat kerja, kursi,meja dan sebagainya) 
b. Lingkungan kerja non fisik (hubunga kerja baik dengan atasan dengan bawahan, sesama 

rekan kerja) 
2.6 Hubungan Antara Variabel 
Budaya Organisasi terhadap Kepuasan Keja 

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 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. 

Jika karyawan menunjukkan tingkat identitas yang tinggi terhadap budaya 
organisasi maka tingkat kepuasan kerja akan semakin tinggi secara alami (Chang & Lee, 
2007). 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. 

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 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 
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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. 

Nugraha dan Surya (2016) mengatakan lingkungan kerja merupakan faktor yang mempengaruhi 
kepuasan kerja, 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. 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 
BAB III: METODOLOGI PENELITIAN 
3.1 Objek Penelitian 

Penelitian ini dilakukan pada karyawan tetap PT. MNO Indonesia. Perusahaan ini mempunyai 
karakteristik yang khas dan menarik untuk diteliti. Perusahaan ini bergerak pada industri manufaktur 
dibidang fast moving consumer goods (FMCG).  
3.2 Jenis dan Desain Penelitian 

Pada penelitian ini mengambil jenis penelitian Descriptive Quantitative. Penelitian descriptive 
adalah penelitian yang dirancang untuk membantu keputusan dalam menentukan, mengevaluasi, serta 
memilih alternatif terbaik dalam memecahkan masalah. Pada penelitian ini, peneliti menggunakan 
penelitian deskriptif kuantitatif yang akan dilakukan dalam satu periode (cross sectional design). Cross 
sectional design adalah jenis rancangan riset yang terdiri dari pengumpulan informasi mengenai sampel 
tertentu sampel tertentu dari elemen populasi hanya satu kali (Maholtra, 2009).  

3.3 Metode Penghimpunan Data 

Data primer adalah data yang dikumpulkan peneliti langsung dari sumber utamanya (Kountur, 
2007). Menurut Maholtra (2010), data primer dihasilkan secara langsung oleh peneliti untuk tujuan 
tertentu dalam menjawab permasalahan penelitian. Pada penelitian ini, data primer didapat dengan 
metode survei menggunakan kuesioner yang disebarkan kepada target responden. Kuesioner adalah 
pertanyaan tertulis yang diberikan kepada responden untuk dijawab, yang dapat dilakukan dengan 
memberi tanda atau dengan menuliskan jawabannya (Kountur, 2007) 

Data sekunder merupakan data yang dikumpulkan oleh pihak lain dari berbagai sumber, seperti 
buku-buku, media internet, serta jurnal-jurnal penelitian sebelumnya yang signifikan dengan topik 
penelitian (Maholtra, 2010). Pernyataan tersebut didukung oleh Kountur (2007) yang menyatakan 
bahwa data sekunder adalah data yang bersumber dari hasil penelitian orang lain yang dibuat untuk 
maksud yang berbeda, namun data tersebut dapat dimanfaatkan. Peneliti mendapat data sekunder 
melalui metode literature review yang berasal dari buku, jurnal, artikel dari website, koran dan 
kepustakaan lainnya yang terkait dengan penelitian. 

3.4 Populasi dan Sampel 

 Populasi dalam penelitian ini adalah karyawan tetap PT. MNO Indonesia yang berjumlah 195 
orang karyawan. Sampel penelitian ini karyawan yang telah bekerja > 2 tahun dari 195 orang karyawan. 

3.5 Operasionalisasi Varibel 

  Penelitian ini penulis menggunakan variabel dependen sebagai variabel yang dipengaruhi atau 
variabel terikat serta variabel independen atau variabel bebas yang dijabarkan dalam tabel berikut: 
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Tabel 3.1 

Operasional 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 
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 

Operasional Variabel (lanjutan) 

 

Tabel 3.1 

Operasional 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 

 

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 

Operasional 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 and Lee, 2007) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Interval 1-6 

3.6 Metode Pengolahan Data 

SEM atau Structural Equation Modeling merupakan komunikasi dalam penyampaian tentang ide 
yang dapat berjalan secara efektif, maka dengan diagram lintasan atau path diagram sebagai sarana 
komunikasi. Diagram lintasa dapat menggambarkan atau menspesifikasikan model SEM dengan lebih 
jelas dan lebih mudah, terutama jika dibandingkan dengan menggunakan model matematik SEM. 
Diagram lintasan juga dapat membantu mempermudah konversi model ke dalam perintah atau sintak 
dari SEM software (Wijanto, 2008). Salah satu aplikasi pendukung SEM adalah AMOS 21 for windows. 

BAB IV: ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

4.1 Gambaran Umum Objek Penelitian  

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. 

4.2 Profil Responden 

Jenis Kelamin Responden 

 Responden pria sebesar 61% (73 orrang) sedangkan wanita sebesar 39% (47 orang). Hal 
tersebut menunjukkan responden pria lebih mendominasi. 
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Pendidikan Terakhir 

 Mayoritas pendidikan terakhir responden adalah S1 sebesar 62% (74 orang) responden yang 
memiliki pendidikan terakhir D3 sebesar 13%( 16 orang) responden yang memiliki pendidikan terakhir 
S2 sebesar 25% (30 orang). 

Lama Bekerja  

Data responden yang diambil dari karyawan PT.MNO Indonesia yaitu yang telah bekerja > 2tahun 
berjumlah 120 orang. 

4.3 Hasil Analisis Data 

- Hasil Pengukuran model (Measurement Model Fit) 

- Uji Validitas dan Reliabilitas 

 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 factor) ≥0.05 dan idealnya ≥0.70. 

 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 construct reliability (CR) ≥0.70 dan average extracted (AVE) ≥0.05 Tabel 4.1 dibawah ini 
merupakan hasil pengolahan data uji validitas dan reliabilitas dalam penelitian ini. 

Tabel 4.1 Hasil Uji Validitas dan Reliabilitas (measurement) 

 
Variabel 

Laten 

 
Indikator 

Uji Validitas Uji Reliabilitas 

Factor 
Loading 

≥ 0.5 

 
Kesimpul

an 

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 
KK1 0.706 Valid 

0.501 0.800 Reliabel KK2 0.742 Valid 
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Kerja KK4 0.720 Valid 

KK5 0.661 Valid 

 Sumber: Hasil pengolahan data menggunakan amos 21 

-Uji Keseluruhan (Overall Model Fit) 

Pengukuran Goodness od Fit (GOF) 

Tabel 4.2 Hasil Penelitian Goodness of Fit 

GOF Cut of Value Hasil Analisis Evaluasi Model 

CMIN/DF ≤ 3.0 (good fit) 1.386 Good fit 

CFI ≥ 0.90 (good fit) 0.936 Good fit 

RMSEA ≤  0.08 (good fit) 0.057 Good fit 

Sumber: Hasil pengolahan data menggunakan 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 model SEM. 

 Hasil Analisis Model Keseluruhan (Overall Model Fit) 

Model keseluruhan memiliki variabel-variabel yang mempunyai hubungan sebab akibat antara 
variabel endogen dengan eksogen. Untuk pengujian hipotesis cara yang dilakukan adalah mengetahui 
signifikasi dengan melihat nilai p dari hubungan sebab akibat yang ada di dalam model keseluruhan. 
Jika nilai estimasi dalam hasil analisis menunjukkan positif dan nilai p < 0.05 maka hipotesis terbukti 
signifikan dan didukung oleh data. Apabila nilai estimasi menunjukkan hasil negatif dan nilai p > 0.05 
maka hipotesis tidak terbukti signifikan dan tidak didukung oleh data. Berikut hasil analisis data dari 
model keseluruhan: 

Tabel 4.3 Output Reggression  

Hipotesis Estimas
i 

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 menggunakan Amos 21 
Berdasarkan tabel 4.3 diatas, analisa setiap hipotesis dapat diambil kesimpulan sebagai 

berikut:  
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1. Budaya Organisasi memiliki pengaruh yang positif terhadap Kepuasan Kerja karena nilai 
estimasi menunjukkan hasil yang positif yaitu 0.221 dan untuk nilai p dari hipotesis tersebut 
adalah (***) yang berarti nilai p <0.05 sehingga didukung oleh data dan hasil hipotesis Budaya 
Organisasi terbukti berpengaruh terhadap Kepuasan Kerja. 

2. Kompensasi memiliki pengaruh yang positif terhadap Kepuasan Kerja karena nilai estimasi 
menunjukkan hasil yang positif yaitu 0.132 dan untuk nilai p dari hipotesis tersebut adalah 0.046 
yang berarti nilai p <0.05 sehingga didukung oleh data dan hasil hipotesis Kompensasi terbukti 
berpengaruh terhadap Kepuasan Kerja. 

3. Lingkungan Kerja memiliki pengaruh yang positif terhadap Kepuasan Kerja karena nilai estimasi 
menunjukkan hasil yang positif yaitu 0.392 dan untuk nilai p dari hipotesis tersebut adalah (***) 
yang berarti nilai p <0.05 sehingga didukung oleh data dan hasil hipotesis Lingkungan Kerja 
terbukti berpengaruh terhadap Kepuasan Kerja. 

4.4 Pembahasan 

Pengaruh Budaya Organisasi terhadap Kepuasan Kerja 
 Berdasarkan tabel 4.3, 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 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.  
Pengaruh Kompensasi terhadap Kepuasan Kerja 
 Berdasarkan tabel 4.3, 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. 
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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Pengaruh Lingkungan Kerja terhadap Kepuasan Kerja  

 Berdasarkan tabel 4.3, 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 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.  
  
4.5 Implikasi Manajerial Untuk PT.MNO Indonesia 

Berdasarkan hasil penelitian yang sudah dilakukan maka dapat diberikan masukan 
kepada pihak PT. MNO Indonesia perusahan yang dijadikan objek penelitian. Berdasarkan hasil 
penelitian Berdasarkan dapat diberikan implikasi manajerial untuk PT. MNO Indonesia sebagai 
berikut. variabel yang akan dibahas adalah variabel Budaya Organisasi dikarenakan memiliki 
pengaruh, dapat dilihat dari rata rata indikator pertanyaan Budaya Organisasi pada tabel 4.4 
dibawah ini 

Tabel 4.4 indikator 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. 

Variabel yang akan dibahas selanjutnya adalah variabel Lingkungan Kerja dikarenakan 
memiliki pengaruh, dapat dilihat dari rata rata indikator pertanyaan lingkungan kerja pada tabel 
4.5 dibawah ini. 

 
Tabel 4.5 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 mempertahankan komunikasi yang 
sudah berjalan dengan baik antara karyawan dengan atasan. 

Variabel yang akan dibahas selanjutnya adalah variabel Kompensasi dikarenakan memiliki 
pengaruh, dapat dilihat dari rata rata indikator pertanyaan kompensai pada tabel 4.6 dibawah ini. 

Tabel 4.6 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 

 

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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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. 

BAB V: KESIMPULAN DAN SARAN 

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. 

Saran yang diberikan peneliti bagi perusahaan adalah Perusahaan yang mampu 
membuat karyawan merasa nyaman dalam bekerja adalah perusahaan yang peduli dengan 
karyawannya. Sehingga karyawan yang bekerja di PT.XYZ Indonesia mempunyai keinginan 
yang besar 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. 
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