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Abstract 
The purpose of this research is to find out how much organizational culture 

and performance influence job satisfaction, either by self or by combination of those 
two. 

 Research method use in this study is a survey’s method at PT. Telkom Divisi 
Enterprise Kebon Sirih, Jakarta, from July 2006 until September 2006, with 
respondent are about 92 employee that have been taken by sensus or satiated 
sampling, 7 of them didn’t collect their questioner. So the questioner only 85 
respondent. 

Research output shows that there is a role between organizational culture (X1) 
and job satisfaction (Y) with the correlation coefficient Ry1 = 0,681. Regression 
equation Y = 22,902 + 0,713 X1. Research there is also a role between performance 
(X2) and job satisfaction (Y) and correlation coefficient Ry2 =  0,699. Regression 
equation Y =  26,941 + 0,751 X2. There is a role between organizational culture (X1) 
and performance (X2) with job satisfaction (Y) that is multiple correlation Ry1.2 = 
0,757. Multiple regression equation Y = 11,851 + 0,406 X1 + 0,475 X2 

Keyword : Human resources, Job satisfaction, Organizational culture,  
Performance . 

 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui seberapa besar peranan budaya 

perusahaan dan kinerja terhadap kepuasaan kerja karyawan PT. Telkom Divisi 
Enterprise Kebon Sirih, Jakarta. 
 Penelitian menggunakan metode survey terhadap karyawan PT. Telkom 
khususnya Divisi Enterprise, Kebon Sirih, Jakrta, pada bulan Juni 2006 sampai 
dengan Agustus 2006. Sampel sebanyak 85 (delapan puluh lima) diambil secara 
sensus atau sampling jenuh. Data dikumpulkan melalui kuisnioner dengan 
menggunakan skala Likert masing-masing 5 pilihan. Jumlah responden sebelumnya 
berjumlah 92 ( sembilan puluh dua) responden, yang tidak mengembalikan kuisiner 
sebanyak 7 (tujuh) responden sehingga yang dianalisis sebanyak 85 (delapan puluh 
lima) responden). 
 Instrumen disusun sebagai hasil kajian teoritis dan praktis yang relevan 
dengan penelitian. Pengukuran instrumen untuk memenuhi persyaratan validitas dan 
reliabilitas telah dilakukan melalui uji coba. 

Pengujian persyaratan analisis telah melalui  uji normalitas dan uji 
homogenitas hasil membuktikan bahwa populasi berdistribusi normal dan data 
variabel kepuasan kerja terhadap budaya perusahaan dan kinerja memiliki varian 
yang homogen. 
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Data diolah dengan menggunakan teknik analisis regresi linier sederhana dan 
korelasi. Sedangkan untuk pengujian keberartian atau signifikansi hasil analisis 
dipergunakan uji F dan uji t. 

Analisis hasil penelitian lapangan pada bab IV secara berurutan menghasilkan 
hal-hal sebagai berikut : 

1. Analisis hubungan antara kepuasan kerja (Y) dengan budaya perusahaan 
(X1) menghasilkan persamaan regresi Y = 22,902 + 0,713 X1 dengan 
korelasi (r) sebesar 0,681. Dari hasil uji t terhadap korelasi antara Y 
dengan X1  adalah signifikan. 

2. Analisis hubungan kinerja (X2) dengan kepuasaan kerja (Y) menghasilkan 
persamaan regresi Y = 26,941 + 0,751 X2 dengan korelasi (r) sebesar 
0,699. Dari hasil uji t terhadap korelasi antara Y dengan X2 adalah 
signifikan. 

3. Analisis hubungan antara budaya perusahaan dan kinerja secara bersama-
sama dengan kepuasaan kerja menghasilkan persamaan regresi Y = 
11,851 + 0,406 X1 + 0,475 X2 dengan korelasi sebesar 0.757. Dari hasil uji 
t terhadap korelasi antara Y dengan X1 dan X2 adalah siginifikan. 

 

 

LATAR BELAKANG 
PT. Telekomunikasi Indonesia, Tbk atau dikenal dengan sebutan 

Telkom senantiasa mengalami perubahan sebagai upaya pembenahan diri 
menuju kearah yang lebih sempurna. Perubahan tersebut tak terkecuali pada 
perubahan bentuk sejak dari jawatan PTT, Perusahaan Negara, Perusahaan 
Umum, Perusahaan Perseroan (Persero) sampai menjadi Perusahaan Publik. 

Dimulai tahun 1906 ketika masih bernama Post, Telegraph en 
Telefoondienst (PTT), lalu berdasarkan Peraturan Pemerintah Pengganti 
Undang-undang (Perpu) No. 240 tahun 1961 berubah menjadi Perusahaan 
Negara Pos dan Telekomunikasi (PN. PosTel) yang kemudian karena terjadi 
pengembangan usaha, melalui Peraturan Pemerintah (PP) No. 29 dan 30 
tahun 1965 terjadi pemecahan menjadi PN. Pos dan Giro serta PN. 
Telekomunikasi. 

Selanjutnya, mulai tanggal 21 April 1970 berdasarkan Surat Keputusan 
(SK) Menteri Perhubungan No. 129/U/1970 PN. Telekomunikasi namanya 
berubah menjadi Perusahaan Umum   Telekomunikasi (Perumtel), yang 
kemudian setelah 21 tahun berstatus Perusahan Umum (Perum) sesuai 
dengan  perkembangan dan pembangunan pertelekomunikasian di Indonesia 
dengan lahirnya Undang-undang No.3 tahun 1989 tentang Telekomunikasi. 
Transformasi ini kemudian dilanjutkan melalui Peraturan Pemerintah No.25 
tahun 1991 tanggal 1 Mei 1991 menetapkan Pengalihan bentuk Perum 
Telekomunikasi (Perumtel) menjadi Perusahaan Perseroan Telekomunikasi 
Indonesia (PT.Telkom). 

Dengan adanya perubahan-perubahan di atas Telkom akan semakin 
terpacu untuk mempercepat perubahan kultur manajemennya, dari kesan 
manajemen yang birokratis menjadi manajemen perusahaan yang profesional, 
dengan memberikan pelayanan terbaiknya bagi pengguna jasa telekomunikasi 
khususnya, maupun bagi masyarakat bangsa pada umumnya. 

Sesuai dengan keputusan direksi Perusahaan Perseroan (Persero) PT. 
Telekomunikasi Indonesia, Tbk No. KD.37/PS150/CTG-10/2004 tentang 
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pembentukan Organisasi Divisi Enterprise (Telkom Enterprise) yang bertujuan 
untuk menciptakan mekanisme pengelolaan yang lebih fokus dan terintegrasi 
dalam memberikan layanan solusi total kepada pelanggan, serta 
mengoptimalisasikan sumber daya perusahaan. Maka diharapkan seperti pada 
umumnya suatu perusahaan publik, maka para manajemen puncak PT. 
TELKOM pun mengembangkan visi, misi dan strategi bisnis masing-masing. 
Dimana dalam upaya mewujudkan dan mengimplementasikan visi, misi dan 
strategi tersebut maka perlu suatu budaya perusahaan yang perlu 
dikembangkan. 

The Telkom Way 135 adalah budaya perusahaan Telkom dan bagian 
terpenting dalam meneguhkan hati, merajut fikiran, dan menyerasikan 
langkah semua Insan Telkom dalam persaingan bisnis informasi 
telekomunikasi. Di dalamnya terkandung beberapa unsur, yang secara integral 
harus menjiwai insan Telkom, yakni ; Satu asumsi dasar yang disebut 
Committed to you ; Tiga nilai inti mencakup Customer value, Excellent Service 
dan Competent People ; Lima langkah perilaku untuk memenangkan 
persaingan, yang terdiri dari Stretch the goals, Simplify, Involve everyone, 
Quality is my job, Reward the winners. The Telkom Way 135 merupakan 
pengendalian kultural yang efektif terhadap cara merasa, cara memandang, 
cara berfikir dan cara berperilaku semua insan Telkom. 

Suksesnya pertumbuhan suatu perusahaan atau organisasi 
berhubungan dengan pertumbuhan dan perkembangan sumber daya 
manusia, budaya perusahaan, kinerja, kompensasi dan   penghargaan bagi 
karyawannya berdasarkan pencapaian prestasi memacu pertumbuhan dan 
perkembangan suatu organisasi. 

Budaya perusahaan yang dibangun oleh Telkom mencakup citra yang 
dibangun oleh perusahaan dan berbagai aturan perusahaan yang 
mengkoordinasikan keyakinan dan tindakan berdasarkan citra perusahaan 
tersebut. Budaya perusahaaan akan mempengaruhi tingkat efisiensi dan 
efektifitas perusahaan. Salah satu ukuran efektifitas organisasi adalah 
kepuasan kerja, dimana kepuasan kerja adalah sikap dan perasaan seseorang 
terhadap pekerjaannya. 

Untuk mengetahui seberapa jauh kepuasan kerja, tentunya manajemen 
memerlukan informasi mengenai tanggapan mereka terhadap aturan atau 
budaya perusahaan yanga ada, gaji/upah, tunjangan, jaminan sosial, 
perencanaan karir/ pengembangan dan umpan balik yang diterima tenaga 
kerja mengenai kinerja mereka.  

Kepuasan kerja sangat diperlukan dan penting artinya bagi perusahaan, 
karena setiap karyawan yang merasa puas diharapkan akan dapat bekerja 
pada tingkat kapasitas penuh. Dengan cara bekerja yang demikian diharapkan 
akan dapat meningkatkan kinerja dan produktivitas karyawan. Para pekerja 
akan merasa lebih puas dan memegang teguh komitmennya jika nilai-nilai 
mereka sesuai dengan nilai-nilai perusahaan. 

 
Pentingnya kepuasan kerja itu jelas, oleh karena itu sepantasnya bila 

sumber daya manusia dikelola dengan baik dan profesional, sehingga 
sumbangannya terhadap perusahaan atau organisasi secara menyeluruh 
benar-benar dapat dirasakan oleh semua pihak baik oleh pemilik, pimpinan 
dan semua karyawan. 
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Begitu pentingnya masalah kepuasan kerja karyawan PT. Telkom 
khususnya Divisi Enterprise sehingga tertarik untuk melakukan penelitian agar 
dapat meningkatkan prestasi kerja serta dedikasi terhadap organisasi. 
Beberapa variabel dapat mempengaruhi tingkat kepuasan kerja, dalam 
penelitian ini penulis mengambil variabel yang dianggap cukup dominan 
mempengaruhi kepuasan kerja yaitu budaya perusahaan dan kinerja. Oleh 
sebab penelitian ini diberi judul Peranan Budaya Perusahaan dan Kinerja 
Terhadap Kepuasan Kerja Karyawan PT. Telkom Divisi Enterprise Kebon Sirih, 
Jakarta. 

 
 

A. IDENTIFIKASI MASALAH 
Kepuasan kerja merupakan masalah yang penting, karena kepuasan 

kerja merupakan suatu sikap umum seorang individu terhadap berbagai aspek 
di dalam pekerjaannya, karena sikap ini akan menentukan prestasi kerja, 
dedikasi dan kecintaan terhadap pekerjaan yang dibebankan kepadanya. 

Kepuasan kerja karyawan menyangkut kepuasan fisik, mental dan 
sosial. Dengan meneliti budaya perusahaan dan kinerja terhadap kepuasan 
kerja karyawan dapat diidentifikasikan bagaimanakah tingkat kepuasan kerja 
karyawan, sehingga dapat diambil tindakan koreksi terhadap sebab-sebab 
ketidakpuasan kerja bagi para karyawan. 

Tindakan koreksi ini penting artinya bagi peningkatan prestasi kerja 
karyawan. Oleh karena itu penelitian mengenai kepuasan kerja karyawan 
perlu dilakukan agar dapat dilakukan perbaikan kinerja serta dedikasi 
karyawan terhadap pekerjaannya. Banyak hal yang mempengaruhi kepuasan 
kerja karyawan  antara lain budaya perusahaan, lingkungan kerja, fasilitas, 
kompensasi, produktivitas, pelatihan dan pengembangan karir, komunikasi 
serta kinerja karyawan itu sendiri, dan lain-lain.  

 
 

B. PEMBATASAN MASALAH 
Berbagai permasalahan yang timbul pada karyawan PT.TELKOM Divisi 

Enterprise yang menyangkut masalah tingkat kepuasan kerja karyawan di 
mana banyak variabel yang dapat mempengaruhinya. Dalam penelitian ini 
agar lebih terfokus, penelitiannya hanya dibatasi pada variabel yang dominan 
yaitu kepuasan kerja karyawan yang dikaitkan dengan budaya perusahaan 
dan kinerja. Dengan responden para karyawan PT.TELKOM Divisi Enterprise 
Kebon Sirih, Jakarta dan sebagai tempat penelitian dilakukan pada 
PT.TELKOM Divisi Enterprise Kebon Sirih, Jakarta. 

 
 

C. PERUMUSAN MASALAH 
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Dengan dibatasinya penelitian ini pada kepuasan kerja karyawan 
terhadap budaya perusahaan dan kinerja.  Fokus analisis pada variabel yang 
dominan yaitu kepuasan kerja karyawan yang dikaitkan dengan budaya 
perusahaan dan kinerja  , maka masalah dalam penelitian ini dirumuskan 
sebagai berikut : 

1. Seberapa besar peranan budaya perusahaan terhadap kepuasan kerja 
karyawan PT.TELKOM Divisi Enterprise Kebon Sirih, Jakarta ? 

2. Seberapa besar peranan kinerja terhadap kepuasan kerja karyawan 
PT.TELKOM Divisi Enterprise Kebon Sirih, Jakarta? 

3. Seberapa besar peranan budaya perusahaan dan kinerja  secara bersama-
sama terhadap kepuasan kerja karyawan PT.TELKOM Divisi Enterprise 
Kebon Sirih, Jakarta? 

 
            

D. TUJUAN PENELITIAN 
Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk 

mengetahui: 
1. Untuk mengetahui seberapa besar peranan budaya perusahaan terhadap 

tingkat kepuasan kerja karyawan PT.TELKOM Divisi Enterprise Kebon Sirih, 
Jakarta.  

2. Untuk mengetahui seberapa besar peranan kinerja terhadap kepuasan 
kerja karyawan PT.TELKOM Divisi Enterprise Kebon Sirih, Jakarta. 

3. Untuk mengetahui seberapa besar peranan budaya perusahaan dan kinerja 
secara bersama-sama terhadap kepuasan kerja karyawan PT.TELKOM 
Divisi Enterprise Kebon Sirih, Jakarta. 

 
 

E. MANFAAT PENELITIAN 
Hasil penelitian ini diharapkan dapat dimanfaatkan : 
1. Sebagai sumbang saran bagi Manajemen PT.TELKOM Divisi Enterprise 

Kebon Sirih, Jakarta dalam merumuskan nilai budaya perusahaan yang 
berkembang saat ini dan mengantisipasi hal-hal yang dapat merugikan 
perusahaan dengan perkembangan budaya dan kinerja pada karyawannya 
serta meningkatkan kepuasan kerja karyawan yang bekerja PT.TELKOM 
Divisi Enterprise Kebon Sirih, Jakarta.  

2. Sebagai pengembangan ilmu pengetahuan dibidang sumber daya manusia 
khususnya yang terkait dengan kepuasan kerja. 

3. Sebagai referensi bagi masyarakat yang ingin mengetahui tentang 
kepuasan kerja di lingkungan karyawan PT.TELKOM Divisi Enterprise 
Kebon Sirih, Jakarta. 

 

LANDASAN TEORI 

Dalam deskripsi teori ini akan diuraikan berbagai teori, konsep-konsep 
dan pandangan maupun hasil penelitian para ahli. Konsep dan teori dimaksud 
mencakup satu variabel terikat yaitu kepuasan kerja karyawan PT. TELKOM 
Divisi Enterprise Kebon Sirih, Jakarta dan dua variabel  bebas yaitu budaya 
perusahaan dan kinerja. Dalam kajian teori ini akan menguraikan berbagai 
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definisi dari variabel kepuasan kerja, yang kemudian dilanjutkan dengan 
menarik kesimpulan dari masing-masing variabel. 

 
 

1. Kepuasan Kerja (Y) 

Salah satu gejala yang paling meyakinkan dari rusaknya kondisi 
dalam suatu organisasi atau perusahaan adalah rendahnya kepuasan  
kerja (job satisfaction). Kepuasan kerja yang tinggi merupakan tanda 
organisasi yang                      
dikelola dengan baik dan pada dasarnya merupakan hasil manajemen 
perilaku yang efektif. 
a.  Pengertian Kepuasan Kerja 

Karyawan merupakan aset utama atau kekayaan utama bagi 
setiap perusahaan. Mereka ini menjadi perencana, pelaksana dan 
pengendali yang selalu berperan aktif dalam mewujudkan tujuan 
perusahaan. Karyawan ini menjadi pelaku yang menunjang tercapainya 
tujuan. Karyawan mempunyai pikiran, di samping perasaan dan 
keinginan yang dapat mempengaruhi sikap-sikapnya terhadap 
pekerjaan. Sikap ini akan menentukan prestasi kerja, dedikasi dan 
kecintaan terhadap pekerjaan yang dibebankan kepadanya. Sikap-sikap 
karyawan dikenal dengan istilah “kepuasan kerja” yang ditimbulkan 
oleh pekerjaan, peralatan, lingkungan, kebutuhan dan lain sebagainya 
(Hasibuan, 1995:222). 

Robbins (2003:103) berpendapat bahwa kepuasan kerja adalah 
sikap umum individu terhadap pekerjaannya. Pekerjaan membutuhkan 
interaksi dengan rekan kerja dan para atasan; mematuhi peraturan-
peraturan dan kebijakan-kebijakan organisasi, memenuhi standar 
kinerja, hidup dengan suasana kerja yang seringkali kurang dari ideal, 
dan semacamnya. Hal ini berarti penilaian karyawan atas seberapa 
puas dan tidak puas dirinya dengan pekerjaannya adalah perhitungan 
rumit dari sejumlah elemen pekerjaan. 

Tingkat kepuasan kerja setiap karyawan pada suatu organisasi 
banyak dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik internal maupun 

eksternal. Sedangkan kepuasan kerja adalah merupakan suatu hal yang 
sangat diharapkan oleh suatu perusahaan termasuk di dalamnya oleh 
setiap karyawan. 

Davis dan Newstrom (1995:106) menyatakan bahwa kepuasan 
kerja adalah istilah yang menggambarkan suatu sikap suka atau tidak 
suka yang dialami pegawai dalam bekerja. 

Greenberg dan Baron (2003:148) berpendapat bahwa kepuasan 
kerja adalah seperangkat perasaan pegawai tentang menyenangkan 
atau tidaknya pekerjaan mereka. Kepuasan kerja adalah perasaan 
senang atau tidak senang yang relatif berbeda dari pemikiran objektif 
dan keinginan perilaku. 

Kepuasan kerja karyawan harus diciptakan sebaik-baiknya, 
supaya moral kerja, dedikasi, kecintaan dan kedisplinan karyawan 
meningkat, hal ini tentu terkait dengan budaya yang tercipta pada 
perusahaan tersebut.  
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Karyawan yang bergabung dalam suatu organisasi membawa 
serta seperangkat keinginan, kebutuhan, hasrat dan pengalaman masa 
lalu yang menyatu membentuk harapan kerja  (Davis  dan Newstrom, 
1995:106). Kepuasan kerja merupakan cara karyawan merasakan 
dirinya atau pekerjaannya. Oleh karena itu tepat kiranya bila kepuasan 
kerja dikatakan sebagai bagian kepuasan hidup. Hasilnya, terdapat 
dampak bolak-balik yang terjadi antara kepuasan kerja dan kepuasan 
hidup. Konsekuensinya, para manajer mungkin tidak hanya perlu 
memantau pekerjaan dan lingkungan pekerjaan langsung tetapi juga 
memantau sikap karyawan mereka terhadap bagian kehidupan lainnya. 

Dari penjabaran definisi kepuasan kerja diatas, dapat 
disimpulkan bahwa kepuasan kerja adalah sikap emosional karyawan 
yang menyenangkan dan mencintai pekerjaannya.  

Teori-teori tentang kepuasan kerja 
Ada banyak ahli yang telah mengemukakan teori tentang 

kepuasan kerja, diantaranya adalah Adams, Herzberg, Porter, dan 
Maslow. 

 
1)  Teori Keadilan (Equity theory) 

Adam (As’ad, 2000: 15) mengatakan  bahwa prinsip teori ini 
adalah : orang akan merasa puas atau tidak puas, tergantung pada 
apakah dia merasakan adanya keadilan (equity) atau tidak atas 
suatu situasi. Hal tersebut diketahui dengan cara membandingkan 
dirinya dengan orang lain yang sekelas, sekantor, ataupun di 
tempat lain. Perbandingan yang adil akan menimbulkan kepuasan. 
Sebaliknya perbandingan yang tidak adil akan menimbulkan 
ketidakpuasan. Teori ini sangat berhubungan dengan kebijakan 
organisasi yang mengatur perlakuan terhadap pegawainya. 

2)  Teori Perbedaan (Discrepancy theory) 
Dipelopori oleh Proter, yang mengatakan bahwa kepuasan 

kerja seseorang dapat diukur dengan menghitung selisih antara apa 
yang seharusnya dengan kenyataan yang dirasakan 
(Mangkunegara, 2005: 121).  

Selanjutnya Locke (Mangkunegara, 2005:121) menerangkan 
bahwa kepuasan kerja seseorang bergantung pada perbedaan 
antara apa yang ternyata didapat dan apa yang diharapkan oleh 
pegawai. Bila yang diperoleh pegawai ternyata lebih besar daripada 
apa yang diharapkan, maka ia akan menjadi puas. Sebaliknya, bila 
yang diperoleh pegawai lebih rendah daripada yang diharapkan, 
menyebabkan pegawai tidak puas. 

3)  Teori Kebutuhan Maslow 
As’ad (2000:93) mengutip Maslow mengatakan bahwa, 

kepuasan kerja bergantung pada terpenuhi atau tidaknya 
kebutuhan pegawai. Menurut Maslow, manusia mempunyai 
kebutuhan yang berjenjang berdasarkan hirarki kepentingan yang 
meliputi kebutuhan fisiologis, rasa nyaman dan aman, kebutuhan 
sosial, penghargaan dan aktualisasi diri. 

4) Teori dua faktor Herzberg (Two factor theory) 
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Teori ini dikembangkan oleh Herzberg. Prinsip teori menurut 
Siagian (2002:107) adalah : kepuasan kerja dan ketidakpuasan 
kerja merupakan dua hal yang berbeda. Oleh karenanya dibagi 
menjadi dua kelompok, yaitu: Kelompok satisfies atau motivator dan 
kelompok disatisfies atau hygiene factors.  

 
 
Satisfies adalah faktor-faktor atau situasi yang dibutuhkan 

sebagai sumber kepuasan kerja yang terdiri dari : pekerjaan yang 
menarik, penuh tantangan, ada kesempatan untuk berprestasi, 
kesempatan memperoleh penghargaan dan promosi. Terpenuhinya 
faktor tersebut akan menimbulkan kepuasan, namun tidak 
terpenuhinya faktor ini tidak selalu mengakibatkan ketidakpuasan.  

Dissatisfies (hygiene factors) adalah faktor-faktor yang 
menjadi sumber ketidakpuasan, yang terdiri dari: gaji/upah, 
pengawasan, hubungan antar pribadi, kondisi kerja dan status. 
Faktor ini diperlukan untuk memenuhi dorongan biologis serta 
kebutuhan dasar pegawai. Jika tidak terpenuhi faktor ini, pegawai 
tidak akan puas.                      
Namun, jika besarnya faktor ini memadai untuk memenuhi 
kebutuhan tersebut, pegawai tidak akan kecewa meskipun belum 
terpuaskan. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar II. 1 : Teori motivator-Hygiene Herzberg 
Sumber : Sahlan Asnawi, “Teori Motivasi” Studio Press. Jakarta, 2002 : 64. 

c.  Faktor-faktor yang menentukan kepuasan kerja 

Banyak orang yang berpendapat bahwa gaji atau upah 
merupakan faktor utama timbulnya kepuasan kerja. Namun Good 
Watson (As’ad, 2000: 112) mengatakan bahwasanya dengan 
memberikan gaji yang cukup tinggi belum tentu menjamin adanya 
kepuasan kerja bagi pegawai. Jadi gaji atau upah bukan satu-satunya 
faktor yang dapat menimbulkan kepuasan bagi seseorang seperti yang 
telah disinggung Herzberg dengan teori dua faktornya. 
1)  Faktor kepuasan kerja menurut Stephen P. Robbins : 

Robbins (1996: 192) mengemukakan faktor-faktor yang 
menentukan kepuasan kerja adalah : 
(a)  Pekerjaan yang menantang mental 

Pegawai cenderung memilih pekerjaan yang 
memberikan peluang untuk menggunakan keterampilan dan 
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kemampuan, serta menawarkan bermacam-macam tugas, 
kebebasan dan umpan balik terhadap pekerjaan yang 
dilakukannya. 

(b)   Penghargaan yang adil 
Pegawai ingin sistem pengajian dan kebijakan promosi 

yang diterapkan dirasakan adil, tidak ambisius dan searah 
dengan harapan mereka. Kepuasan kerja akan terwujud 
apabila penggajian adil berdasarkan kebutuhan pekerjaan, 
tingkat keterampilan individu dan standar penggajian yang 
umum untuk pekerjaan yang sejenis. 

(c)   Kondisi yang mendukung pekerjaan 
Studi menunjukkan bahwa pegawai memilih fasilitas 

yang sekelilingnya tidak berbahaya, suhu udara dan 
penerangan yang cukup. Lebih lagi pegawai memilih tempat 
kerja yang relatif dekat dengan rumah, bersih, fasilitas modern 
serta peralatan kerja memadai.                                                                   

(d)   Dukungan teman sekerja 
Robbins mengatakan bahwa, orang bekerja tidak hanya 

untuk mencari uang atau prestasi, tetapi juga untuk kebutuhan 
interaksi sosial. Oleh karena itu mempunyai teman-teman dan 
dukungan teman sekerja akan menimbulkan peningkatan 
kepuasan kerja. 

(e)  Kesesuaian antara kepribadian dan pekerjaan 
Robbins (1996: 193) mengemukakan teori Holland 

personality-job fit yang mengatakan bahwa kesepakatan tinggi 
antara kepribadian dan pekerjaan menimbulkan individu yang 
leih puas. Logikanya adalah orang dengan tipe kepribadian 
sama dengan pekerjaan yang dipilihnya akan menemukan 
talenta yang benar yang ia miliki, kemampuan untuk 
menemukan kebutuhan pekerjaannya, jadi lebih menyukai dan 
sukses melalui pekerjaannya. Kesuksesannya kemungkinan 
lebih besar akan menghasilkan kepuasan yang tinggi dari 
pekerjaannya. 

  
2)  Faktor kepuasan kerja menurut Bloom  

Bloom (As’ad, 2000: 114), menguraikan tentang faktor 
kepuasan kerja sebagai berikut : 
(a)  Faktor individual, meliputi umur, kesehatan, watak dan   

harapan. 
 (b) Faktor sosial, meliputi hubungan kekeluargaan, pandangan 

masyarakat, kesempatan berekreasi, kegiatan perseikatan 
pekerja, kebebasan berpolitik dan hubungan kemasyarakatan. 

(c) Faktor utama dalam pekerjaan, meliputi upah, pengawasan, 
ketentraman kerja, kondisi kerja dan kesempatan kerja untuk 
maju. Selain itu juga penghargaan terhadap kecakapan, 
hubungan sosial dalam pekerjaan, ketepatan dalam 
menyelesaikan konflik antar manusia, perasaan diperlakukan 
adil baik yang menyangkut pribadi ataupun tugas. 
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3)   Faktor kepuasan kerja menurut Gilmer 
Gilmer (As’ad, 2000: 14) juga menyampaikan faktor-faktor 

kepuasan kerja yang berbeda dengan Bloom, sebagai berikut : (a) 
kesempatan untuk maju, (b) keamanan kerja,  (c) gaji, (d) 
perusahaan dan manajemen yang mampu memberikan situasi dan 
kondisi kerja yang stabil, (e) pengawasan (supervisi), supervisi 
yang buruk dapat berakibat absensi dan turn over,  (f) faktor 
intrinsik pekerjaan, (g) kondisi kerja, (h) aspek sosial dalam 
pekerjaan, (i) komunikasi, dan (j) fasilitas. 

 
Dari berbagai pendapat yang telah disampaikan maka dapat 

dibuat suatu rangkuman bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi 
kepuasan kerja adalah : 
(a)  Faktor psikologi, merupakan faktor yang berhubungan dengan 

kejiwaan pegawai yang meliputi minat, ketentraman dalam 
bekerja, sikap terhadap kerja , bakat dan keterampilan. 

(b) Faktor sosial, merupakan faktor yang berhubungan dengan 
interaksi sosial baik antara sesama pegawai, dengan atasannya, 
maupun karyawan yang berbeda jenis pekerjaannya. 

 (c) Faktor fisik, merupakan faktor yang berhubungan dengan kondisi 
fisik lingkungan kerja dan kondisi fisik pegawai, meliputi jenis 
pekerjaan, pengaturan waktu jam kerja dan waktu istirahat, 
perlengkapan kerja, keadaan ruangan, suhu, penerangan, 
pertukaran udara, kondisi kesehatan pegawai, umur dan 
sebagainya. 

(d)  Faktor finansial, merupakan faktor yang berhubungan dengan 
jaminan serta kesejahteraan pegawai yang meliputi sistem 
besarnya gaji, jaminan sosial, macam-macam tunjangan, fasilitas 
yang diberikan, promosi dan sebagainya. 

 
 

Pengaruh kepuasan kerja terhadap pekerjaan  
Kepuasan kerja memiliki banyak dimensi, ia dapat mewakili sikap 

secara keseluruhan dari penampilan kerjanya, atau mengacu pada 
bagian pekerjaan sesorang. Sebagai sekumpulan perasaan, kepuasan 
kerja dapat menurun secepatnya timbulnya, malahan bisa lebih cepat 
lagi.  Oleh  karena itu perlu diperhatikan pengaruh kepuasan kerja 
terhadap pekerjaan.  

Robbins (1996: 193) menyampaikan pengaruh kepuasan kerja 
terhadap pekerjaan sebagai berikut: 
1)   Kepuasan dengan  pergantian pegawai (turn over) 

Kepuasan kerja yang lebih tinggi berkaitan dengan 
rendahnya tingkat pergantian pegawai, yaitu proporsi pegawai 
yang meninggalkan organisasi. Para pegawai yang lebih puas 
kemungkinan besar lebih lama bertahan dengan atasan mereka. 
Sebaliknya, para pegawai yang kurang puas biasanya 
menunjukkan tingkat pergantian yang tinggi. Mereka lebih 
cenderung mencari sesuatu yang lebih hijau di tempat lain dan 
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meninggalkan atasan mereka, meskipun rekan kerja mereka yang 
lebih puas tetap tinggal disitu. 

Pergantian pegawai cukup merugikan, baik kerugian 
langsung dan tidak langsung bagi organisasi untuk mengganti 
pegawai, para pegawai yang tetap tinggal mungkin akan merasa 
tidak puas karena harus berpisah dengan rekan kerja yang bernilai 
dan timbulnya gangguan terhadap pola sosial yang telah dibina 
selama ini. Hal lain yang sama pentingnya untuk dipertimbangkan 
adalah masalah yang mungkin timbul dari keadaan itu, seperti 
terbukanya kesempatan lebih besar untuk melakukan promosi 
intern dan tambahan keahlian dari pegawai yang baru diangkat. 

      2)   Kepuasan dengan tingkat ketidakhadiran (Absences) 
Karyawan-karyawan yang tingkat kepuasannya rendah 

cenderung tingkat ketidakhadirannya (absen) tinggi. Alasan yang 
dikemukakan sering tidak logis dan bersifat subyektif 
(Mangkunegara, 2000: 118). Akan tetapi dari hasil riset ditemukan 
relasi negatif yang menetap diantara kepuasan dan absentisme, 
dengan korelasi kurang dari 0,04, (Robbins, 1996: 194). 

       3)   Pencurian 
Meskipun banyak sebab yang mendorong pegawai melakukan 

perbuatan ini, beberapa pegawai mencuri karena mereka putus asa 
atas perlakuan organisasi yang dipandang tidak adil. Menurut 
pegawai, tindakan itu dapat dibenarkan sebagai cara membalas 
perlakuan tidak sehat yang mereka terima dari penyelia. 
Pengendalian yang lebih ketat dan ancaman hukuman tidak 
selamanya dapat menanggulangi masalah ini, karena hanya 
diarahkan pada gejalanya dan bukan pada sebab yang mendasar 
seperti besarnya ketidakpuasan. 

 
 

Ketidakpuasan kerja  
Pegawai yang tidak puas dapat mengungkapkan dengan 

beberapa cara melalui perilakunya. Ada 4 (empat) tanggapan yang 
disampaikan oleh Robbins (1996: 196 ), yaitu : 
1) Exit : perilaku mengarah pada meninggalkan organisasi, termasuk 

mencari posisi yang sama baiknya seperti di organisasi yang lama. 
2) Voice : meliputi upaya peningkatan, mendiskusikan masalahnya 

dengan atasan dan beberapa bentuk aktif dalam berbagai 
perkumpulan yang mendukung pekerjaannya. 

3) Loyalty : pasif, tetapi secara optimis menunggu perubahan kondisi. 
4) Neglect : secara pasif membuat kondisi menjadi lebih buruk, 

termasuk sering bolos dan menarik diri, mengurangi usaha dan 
meningkatkan angka kesalahan. 

 
 
 

Indikator kepuasan kerja 
Davis dan Newstrom (1995:114) mengemukakan tentang 

indikator perilaku kepuasan kerja meliputi; pergantian pegawai, 
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kemangkiran (absen), keterlambatan, catatan prestasi dan pelatihan. 
Selain itu, menurut Job Descriptive Index (JDI) indikator kepuasan 
kerja meliputi; pembayaran yang sesuai, bekerja pada tempat yang 
tepat, organisasi dan manajemen, supervisi, dan rekan sekerja. 

Indikator-indikator yang biasanya digunakan dalam mengukur 
kepuasan kerja seorang karyawan (Rivai, 2000:479) meliputi: isi 
pekerjaan, supervisi, organisasi dan manajemen, kesempatan untuk 
maju, sistem imbalan, rekan kerja, dan kondisi pekerjaan. 

Berdasarkan teori-teori dan pengertian tentang kepuasan kerja 
pegawai yang dijelaskan di atas, penulis menetapkan indikator dari 
kepuasan kerja pegawai yang antara lain : 1) sistem imbalan,   2) 
kesempatan untuk maju, 3) hubungan dengan rekan kerja, 4) 
kepercayaan, 5) keterlambatan, 6) pelatihan dan pengembangan,                  
7) organisasi dan manajemen, dan 8) kondisi pekerjaan. 

 
2. Budaya Perusahaan (X1) 

Manusia dipengaruhi oleh budaya dimana ia tinggal. Contohnya, 
seseorang yang dibesarkan dalam keluarga kelas menengah akan 
diajarkan nilai-nilai, kepercayaan-kepercayaan dan perilaku-perilaku yang 
dapat diterima dan berlaku dalam keluarga tersebut.  

Fenomena yang sama berlaku pula untuk anggota-anggota 
organisasi. Seseorang yang menjadi anggota suatu organisasi yang 
memilki budaya yang mantap akan diajarkan mengenai nilai-nilai, 
kepercayaan-kepercayaan dan perilaku-perilaku yang berlaku pada 
organisasi tersebut.  

 

  a.  Pengertian budaya perusahaan 

Ketika orang-orang yang bergabung dalam organisasi, mereka 
membawa nilai-nilai dan kepercayaan-kepercayaan yang sudah 
diajarkan kepada mereka di organisasi sebelumnya. Tetapi seringkali 
nilai-nilai dan kepercayaan-kepercayaan itu tidak cukup membantu 
seseorang untuk meraih sukses di dalam organisasi. Orang perlu 
belajar mengenai nilai-nilai dan kepercayaan-kepercayaan yang berlaku 
didalam perusahaan tempatnya bergabung. 

Stephen P. Robbins (2003:721) mengemukakan bahwa budaya 
perusahaan mengacu ke sistem makna bersama yang dianut oleh 
anggota-anggota yang membedakan organisasi atau perusahaan 
tersebut dengan organisasi lainnya. Dalam setiap organisasi terdapat 
pola mengenai kepercayaan, ritual, mitos serta praktek-praktek yang 
telah berkembang sejak beberapa lama. Kesemua itu pada gilirannya 
menciptakan pemahaman yang sama di antara para anggota mengenai 
bagaimana sebenarnya organisasi itu dan bagaimana anggotanya harus 
berperilaku. Budaya mempengaruhi persepsi mereka, menentukan dan 
mengharapkan bagaiman cara mereka bekerja sehari-hari dan dapat 
membuat mereka lebih senang menjalankan tugas pekerjaannya. 

Victor S.L.Tan (2002:19) berpendapat bahwa budaya 
perusahaan adalah cara masyarakat dalam melakukan sesuatu dalam 
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organisasi. Budaya perusahaan merupakan serangkaian norma-norma 
yang meliputi kepercayaan, sikap, nilai-nilai inti dan pola perilaku, yang 
dilakukan oleh orang-orang ke dalam suatu organisasi. 

Kepercayaan, sikap, nilai-nilai inti dan pola perilaku tersebut 
mempengaruhi kinerja suatu organisasi. Kepercayaan adalah suatu 
asumsi atau persepsi mengenai sesuatu, orang ataupun organisasi 
secara keseluruhan, yang dianggap sebagai sesuatu yang benar. Nilai-
nilai inti merupakan nilai-nilai utama atau dominan, yang diterima oleh 
individu atau suatu organisasi. Misalnya nilai hormat-menghormati. 
Sedangkan pola perilaku merupakan cara individu bertindak terhadap 
satu sama lain (Victor S.L.Tan, 2002:19). 

Sementara Deal dan Kennedy (2000:21) berpendapat bahwa 
budaya perusahaan adalah persepsi umum yang diikuti oleh anggota 
organisasi atau perusahaan, berupa suatu sistem yang membagi 
keberartian, dan merupakan kerangka kerja kognitif yang terdiri dari 
sikap, nilai-nilai, norma dan perilaku serta harapan bersama oleh 
anggota organisasi atau perusahaan tersebut.  

Sedangkan Sondang P. Siagian (2002:188) mendefinisikan 
bahwa budaya perusahaan adalah kemauan, kemampuan dan 
kesediaan sesorang menyesuaikan perilakunya dengan budaya 
perusahaan mempunyai relevansi tinggi dengan kemauan, kemampuan 
dan kesediaan yang mempengaruhi produktivitas kerjanya. 

Edgar H. Schein (2001:10) mendefinisikan bahwa budaya 
perusahaan adalah suatu pola dasar asumsi yang diciptakan, ditemukan 
atau dikembangkan oleh sekelompok orang tertentu yang belajar 
menanggulangi permasalahan dari adaptasi eksternalnya dan integrasi 
internalnya yang bekerja cukup baik yang dipertimbangkan benar, dan 
dapat diajarkan pada anggota baru sebagai perbaikan langkah untuk 
menerima, berfikir dan merasakan hubungannya dengan masalah-
masalah tersebut. 

Barry Pheagen (2000:3) mendefinisikan bahwa budaya 
perusahaan adalah tentang bagaimana orang merasa melakukan 

pekerjaan baik dan apa yang membuat peralatan dan orang bekerja 
bersama dalam harmoni, tentang bagaimana orang melakukan sesuatu, 
apa yang mereka percaya, apa yang dihargai dan dicela. 

Selanjutnya definisi budaya perusahaan menurut Kotter dan 
Heskett (1992:4) adalah nilai atau praktik yang dimiliki bersama di 
seluruh kelompok dalam satu perusahaan sehingga suatu perusahaan 
dengan budaya perusahaan yang kuat sering dihubungkan dengan 
pendiri atau pemimpin awal yang mengartikulasikannya sebagai suatu 
visi-misi, strategi, filosofi atau ketiga-tiganya. 

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa budaya 
perusahaan merupakan sekumpulan sistem nilai yang dipakai sebagai 
pedoman dalam bersikap dan bertingkah laku dalam perusahaan yang 
harus ditaati.  
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b. Pembentukan budaya 

Kebiasaan, tradisi dan cara umum organisasi atau perusahaan 
melakukan segala sesuatu pada sekarang ini sebagian besar 
dipengaruhi oleh apa yang telah dilakukan sebelumnya dan tingkat 
keberhasilan yang telah diperoleh melalui usaha keras tersebut.  

Para pendiri organisasi biasanya mempunyai dampak besar pada 
budaya awal organisasi tersebut. Mereka mempunyai visi mengenai 
bagaimana seharusnya organisasi itu. Bila organisasi berhasil, visi 
pendiri menjadi terlihat sebagai penentu utama keberhasilan. Pada titik 
ini, keseluruhan kepribadian pendiri menjadi tertanam ke dalam budaya 
organisasi. 

Setelah suatu budaya terbentuk, praktik-praktik di dalam 
organisasi bertindak mempertahankannya dengan memberikan kepada 
para karyawannya seperangkat pengalaman yang serupa. Terdapat tiga 
kekuatan (Stephen P. Robbins,2003:730) yang sangat penting dalam 
mempertahankan budaya,yaitu : 

1) Seleksi 

Tujuan eksplisit dari proses seleksi ini adalah mengidentifikasi 
dan memperkerjakan individu-individu yang mempunyai 
pengetahuan, keterampilan dan kemampuan melakukan pekerjaan 
dengan sukses di dalam organisasi tersebut. Proses seleksi ini 
mendukung budaya organisasi dengan menyeleksi keluar individu-
individu yang mungkin menyerang atau menghancurkan nilai-nilai 
intinya. 

2) Manajemen Puncak 

Tindakan manajemen puncak juga mempunyai dampak besar 
pada budaya organisasi. Lewat apa yang mereka katakan dan 
bagaimana mereka berperilaku, eksekutif senior menegakkan  
norma-norma yang mengalir ke bawah sepanjang organisasi. 

3) Sosialisasi 

Organisasi akan membantu karyawan baru dalam 

menyesuaikan diri dengan budayanya. Proses penyesuaian inilah 

yang disebut dengan sosialisasi. 
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Gambar II. 2 : Pembentukan Budaya 
Sumber : Stephen P. Robbins, Organizational Behaviour, Prentice Hall, New Jersey,2003. 
 

 

Pola umum munculnya budaya perusahaan (Kotter dan Heskett, 
1992:6), awalnya para manajer puncak dalam perusahaan yang masih 
baru dalam perusahaan yang masih baru mengembangkan dan 
berusaha untuk mengimplementasikan suatu visi/filosofi dan atau 
strategi. Pelaku organisasi akan berperilaku melalui cara yang dipandu 
oleh filosofi dan strategi tersebut. Seiring berjalannya waktu, 
dipandang dari berbagai segi, perusahaan ini berhasil dan keberhasilan 
itu terus berkesinambungan selama bertahun-tahun. Kemudian suatu 
budaya muncul, encerminkan visi dan strategi berdasarkan 
pengalaman-pengalaman yang dimiliki pelaku organisasi dalam 
mengimplementasikannya. 

Budaya kuat/strong culture (Stephen P. Robbins,2003:724) 
adalah budaya dimana nilai inti dipegang secara mendalam dan dianut 
bersama secara meluas. Makin kuat budaya suatu perusahaaan, makin 
kurang manajemen itu perlu memperhatikan pengembangan aturan 
dan pengaturan formal untuk memanudu perilaku karyawannya. 
Budaya perusahaan yang kuat acapkali disebut sebagai suatu hal yang 
dapat meningkatkan kinerja perusahaan, karena budaya yang kuat 
dapat menciptakan suatu motivasi yang khusus di kalangan para 
anggota perusahaan sehingga membuat orang merasa senang bekerja 
untuk perusahaannya, perasaan mempunyai komitmen dan pengabdian 
membuat orang bekerja secara lebih keras dan giat. Jika budaya yang 
mengarahkan orang-orang dalam perusahaan adalah budaya yang 
baik, maka secara logika budaya yang kuat dapat mengarahkan 
perusahan pada kinerja yang baik pula. 

 

c. Karakteristik budaya perusahaan 

Budaya mengimplementasikan adanya karakteristik tertentu 
yang berhubungan secara erat dan independen. Karakteristik tersebut 
menggambarkan budaya perusahaan dari suatu organisasi (Victor 
S.L.Tan, 2002:19). Karakteristik tersebut  antara  lain : 

1) Inisiatif  individu, yaitu kadar tingkatan dari tanggung jawab, 
kebebasan dan kemerdekaan yang dimiliki tiap individu. 

2) Toleransi resiko, yaitu kadar tingkatan dimana seorang karyawan 
didorong untuk bertindak agresif, inovatif dan mengambil resiko. 

3) Arah, yaitu sejauh mana organisasi tersebut menciptakan tujuan 
yang jelas serta mengatur kinerja yang diinginkan. 

4) Integritas, yaitu kadar sejauh mana unit-unit di dalam organisasi 
didorong untuk bekerja dengan cara yang terkoordinasi. 
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5) Dukungan dari manajemen, yaitu sejauh mana para manajer 
memberikan komunikasi yang jelas, bantuan serta dukungan bagi 
bawahannya. 

6) Kontrol, yaitu jumlah pengaturan dan pengawasan langsung yang 
digunakan dalam mengawasi dan mengendalikan perilaku 
karyawannya.  

7) Identitas, yaitu sejauh mana para anngota mengidentifikasikan 
dirinya secara keseluruhan dengan organisasinya dibandingkan 
dengan kelompok kerja tertentu atau dengan bidang keahlian 
professional. 

8) Sistem  imbalan, yaitu sejauh mana alokasi imbalan (misal, 
kenaikan gaji, promosi dan lain-lain) berdasarkan pada kriteria 
kinerja pegawai, bukan dengan senioritas atau favoritisme. 

9) Toleransi terhadap konflik, yaitu sejauh mana para karyawan 
terdorong untuk mengemukakan konflik dan kritik secara terbuka. 

10)  Pola komunikasi, yaitu kadar tingkatan dimana komunikasi 
organisasi dibatasi oleh hirarki kewenangan formal. 

Riset paling baru (Stephen P. Robbins, 2003:721) 
mengemukakan tujuh karakteristik primer berikut yang, bersama-sama, 
menangkap hakikat dari budaya perusahaan, antara lain :  

1) Inovasi dan pengambilan resiko, yaitu sejauh mana para karyawan 
didorong agar inovatif dan mengambil resiko. 

2) Perhatian terhadap detail, yaitu sejauh mana para karyawan 
diharapkan memperlihatkan presisi(kecermatan), analisis, dan 
perhatian terhadap detail. 

3) Orientasi hasil, yaitu sejauh mana manajemen memusatkan 
perhatian pada hasil bukannya pada teknik dan proses yang 
digunakan untuk mencapai hasil itu.  

4) Orientasi orang, yaitu sejauh mana keputusan manajemen 
memperhitungkan dampak hasil-hasil pada orang-orang di dalam 
organisasi atau perusahaanya. 

5) Orientasi tim, yaitu sejauh mana kegiatan kerja diorganisasikan 
berdasar tim, bukannya berdasar individu.  

6) Keagresifan, yaitu sejauh mana orang-orang itu agresif dan 
kompetitif dan bukannya santai-santai. 

7) Kemantapan, yaitu sejauh mana kegiatan organisasi menekankan 
dipertahankannya status quo bukannya pertumbuhan. 

  

d. Fungsi budaya 

Budaya menjalankan sejumlah fungsi di dalam organisasi 
(Stephen P. Robbins, 2003:725). Pertama, budaya mempunyai peran 
menetapkan tapal batas, artinya budaya menciptakan perbedaan yang 
jelas antara satu organisasi dan yang lainnya. Kedua, budaya 
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memberikan rasa identitas ke anggota-anggota organisasi. Ketiga, 
budaya mempermudah timbulnya komitmen pada sesuatu yang lebih 
luas daripada kepentingan diri pribadi sesorang. Keempat, budaya itu 
meningkatkan kemantapan sistem sosial.  Budaya merupakan perekat 
social yang membantu mempersatukan organisasi itu dengan 
memberikan standar-standar yang tepat mengenai apa yang harus 
dikatakan dan dilakukan oleh para karyawan. Akhirnya, budaya 
berfungsi sebagai mekanisme pembuat makna dan mekanisme 
pengendali yang memandu dan membentuk sikap serta perilaku para 
karyawan. 

Peran budaya dalam mempengaruhi perilaku karyawan 
tampaknya makin penting di tempat kerja dewasa ini. Dengan telah 
dilebarkannya rentang kendali, didatarkannya struktur, 
diperkenalkannya tim-tim, dikuranginya formalisasi dan 
diberdayakannya karyawan oleh organisasi, makna bersama yang 
diberikan oleh budaya yang kuat memastikan bahwa semua orang 
diarahkan kea rah yang sama. 

 

e. Keuntungan dari budaya perusahaan 

Banyak keuntungan yang dapat diperoleh suatu organisasi bila 
mengembangkan budaya perusahaan yang kuat dan produktif (Victor 
SL. Tan, 2002:21) diantaranya:  

1) Budaya perusahaan membantu perusahaan dalam mencapai visi, 
misi dan tujuannya.  

2) Budaya perusahaan meningkatkan kesatuan kelompok di antara 
berbagai departemen, devisi atau unit-unit dalam suatu organisasi. 

3) Budaya perusahaan membentuk perilaku karyawan dengan 
mendorong perpaduan dari nilai-nilai inti serta perilaku yang 
diharapkan, yang membuat organisasi menjadi lebih efektif dan 
efisien. 

4) Budaya perusahaan meningkatkan motivasi diantara para staff 
dengan memberi mereka perasaan memiliki, loyalitas, kepercayaan, 
nilai-nilai serta mendorong mereka berfikir positif tentang mereka 
dan organisasi. 

5) Budaya perusahaan memungkinkan organisasi menarik orangnya 
bersama-sama memaksimalkan kinerja dan sebagainya. 

Pada penelitian John Kotter dan James Heskett (1992:9), 
ditemukan bahwa budaya perusahaan berdampak kuat terhadap 
kinerja perusahaan. Penelitian ini memberikan kesimpulan sebagai 
berikut : 

1) Budaya perusahaan dapat berdampak signifikan terhadap kinerja 
ekonomi jangka panjang dari suatu perusahaan. 
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2) Budaya perusahaan kemungkinan akan menjadi faktor yang lebih 
penting dalam menentukan keberhasilan atau kegagalan dari suatu 
perusahaan pada dekade berikutnya. 

3) Budaya perusahaan yang dengan kuat menghambat kinerja finansial 
jangka panjang sangat tidak langka. Budaya perusahaan itu 
berkembnag dengan mudahnya, bahkan perusahaan yang penuh 
dengan orang-orang pintar dan bertanggungjawab. 

4) Walaupun sulit untuk berubah, tetapi budaya perusahaan dapat 
mempertinggi kinerja dalam meningkatkan produktivitas. 

Perusahaan dengan budaya yang kuat dan positif akan mampu 
membuat orang-orang termotivasi untuk berkembang, belajar serta 
meningkatkan diri. Penelitian telah menunjukkan bahwa para pegawai 
memiliki motivasi dan kepuasan yang lebih tinggi ketika bekerja dalam 
organisasi yang cukup teratur serta dimana manajemen dan karyawan 
memperoleh prinsip yang sama, keyakinan yang serupa serta nilai yang 
terbagi rata. 

Jadi, untuk meneruskan peningkatan yang berkesinambungan, 
maka organisasi perlu mengembangkan budaya perusahaan yang 
kondusif sehingga dapat mendukung usaha-usaha tertentu. Mereka 
perlu menanamkan keyakinan, asumsi serta nilai-nilai inti yang 
membentuk perilaku yang mengarah pada hasil yang diharapkan. 

f. Indikator budaya perusahaan 
Penjelasan dari berbagai pendapat ahli tentang budaya 

perusahaan di atas, penulis menetapkan indikator dari budaya 
perusahaan antara lain: 1) norma/nilai,            2) inisiatif, 3) 
arah/tujuan, 4) integritas, 5) komunikasi,           6) toleransi resiko, 7) 
kontrol, 8) identitas,                             9) keagresifan. 

 

3. Kinerja (X2) 

Suksesnya pertumbuhan suatu perusahaan atau organisasi 
berhubungan dengan pertumbuhan dan perkembangan sumber daya 
manusianya. Salah satu hal yang mempengaruhi suksesnya pertumbuhan 
suatu perusahaan adalah bagaimana kinerja yang dihasilkan oleh 
karyawannya. Untuk mencapai kinerja yang baik pada tiap karyawannya, 
tentunya dibutuhkan suatu sistem atau pengaturan kinerja itu sendiri.  

 a.  Pengertian Kinerja 

Kinerja berasal dari pengertian performance. Ada pula yang 
memberikan pengertian kinerja adalah sebagai hasil kerja atau prestasi 
kerja. Namun sebenarnya kinerja mempunyai makna yang lebih luas, 
bukan hanya hasil kerja, tetapi termasuk bagaimana proses pekerjaan 
berlangsung. 

 Mangkunegara (2005:67) berpendapat bahwa kinerja adalah 
hasil kerka secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seorang 
karyawan dalam melaksanakan tugsnya sesuai dengan tanggung jawab 
yang diberikan kepadanya. 
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Bernardin dan Russel (1993:380) mendefinisikan bahwa kinerja 
adalah catatan tentang hasil-hasil dan keuntungan yang diperoleh dari 
fungsi-fungsi pekerjaan tertentu atau kegiatan tertentu selama kurun 
waktu tertentu. 

Kinerja adalah merupakan hasil pekerjaan yang mempunyai 
hubungan kuat dengan tujuan strategis organisasi, kepuasan konsumen 
dan memberikan kontribusi ekonomi (Armstrong dan Baron, 1998:15). 
Dengan demikian kinerja adalah tentang melakukan pekerjaan dan 
hasil apa yang dicapai dari pekerjaan tersebut. Kinerja adalah tentang 
apa yang dikerjakan dan bagaimana cara mengerjakannya. 

Di dalam proses manajemen kinerja dapat diartikan sebagai 
manajemen perilaku kerja karyawan, yang terlihat pada pekerjaannya, 
tentang bagaimana kinerja dikelola untuk memperoleh sukses, tentang 
menciptakan hubungan dan komunikasi yang efektif dalam merespon 
sumber daya yang ada terhadap pekerjaannya. 

Menurut Costello (1994:6), manajemen kinerja mendukung 
tujuan menyeluruh organisasi dengan mengkaitkan pekerjaan dari 
setiap pekerja dan manajer pada misi keseluruhan dari unit kerjanya. 
Seberapa baik kita mengelola kinerja bawahan akan secara langsung 
mempengaruhi tidak hanya kinerja masing-masing pekerja secara 
individu dan unit kerjanya, tetapi juga kinerja seluruh organisasi atau 
perusahaan. 

Armstrong dan Baron (1998:7) berpendapat bahwa manajemen 
kinerja adalah pendekatan strategis dan terpadu yang membawa 
sukses berkelanjutan bagi organisasi dengan memperbaiki kinerja 
karyawan yang bekerja di dalamnya dan dengan mengembangkan 
kapabilitas tim dan kontributor individu. 

Kemudian Amstrong (2004:29) lebih melihat bahwa manajemen 
kinerja sebagai sarana untuk mendapatkan hasil yang lebih baik dari 
organisasi, tim dan individu dengan cara memahami dan mengelola 
kinerja dalam suatu kerangka tujuan, standar dan persyaratan-
persyaratan atribut yang disepakati. 

Costello (1994:3) menyatakan bahwa manajemen kinerja adalah 
dasar dan kekuatan pendorong yang berada di belakang semua 
keputusan organisasi, usaha kerja dan alokasi sumberdaya. Manajemen 
kinerja mendukung tujuan menyeluruh organisasi dengan mengkaitkan 
pekerjaan dari setiap pekerja dan manajer pada misi keseluruhan dari 
unit kerjanya. Seberapa baik kita mengelola kinerja bawahan akan 
secara langsung mempengaruhi tidak hanya kinerja masing-masing 
pekerja secara individu dan unit kerjanya, tetapi juga kinerja seluruh 
organisasi atau perusahaan. 

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa kinerja 
adalah hasil kerja, kemampuan kerja serta proses kerja individu atau 
tim atas pekerjaannya dalam mencapai tujuan suatu organisasi atau 
perusahaan. 
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Dalam penilaian kinerja terdapat tujuh elemen kunci dalam suatu 
sistem penilaian kinerja (Sondang P. Siagian, 2002:169) : 

1) Yang menjadi sasaran penilaian adalah kinerja para karyawan, 
sehingga diperoleh informasi yang akurat tentang kinerja tersebut. 

2) Standar kinerja. Standar kinerja itulah yang digunakan sebagai alat 
pengukur. Karena itu, standar merupakan instrumen pembanding 
antara kinerja yang ditampilkan dan hasil yang dicapai. 

3) Alat pengukur kinerja dengan ciri-ciri yaitu, mudah digunakan, 
dapat dipercaya, menunjukkan perilaku yang kritikal baik positif 
maupun negatif, dapat diverifikasi oleh orang lain, dan mengukur 
kinerja yang ditampilkan secara reguler bukan kinerja yang pada 
satu momen tertentu menonjol. 

4) Menghasilkan penilaian kinerja yang objektif, karena didasarkan 
pada kriteria yang rasional, diterapkan secara baku dengan 
menggunakan tata cara yang tepat. 

5) Hasil penilaian kinerja harus tercatat secara akurat dan lengkap 
dalam arsip kepegawaian setiap karyawan, karena bahan informasi 
yang terdapat di dalamnya pasti akan digunakan lagi di masa yang 
akan datang. 

6) Bahan informasi yang diperoleh dari penilaian kinerja akan 
digunakan oleh manajemen sumber daya manusia untuk berbagai 
kepentingan pengambilan keputusan yang menyangkut berbagai 
aspek kehidupan karyawan. 

7) Penilaian kinerja merupakan kegiatan yang sifatnya siklikal, dalam 
arti, terjadi secara berkala sepanjang kehidupan sesorang dalam 
suatu organisasi. 

 

Faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja 
Banyak hal-hal yang dapat mempengaruhi kinerja, antara lain : 

1) faktor personal  ; hal ini berkaitan dengan ketrampilan, kompetensi, 
motivasi dan komitmen dari tiap individu, 2) faktor pimpinan ; berupa 
kualitas dorongan, bimbingan dan dukungan yang dilakukan manajer 
dan team leader, 3) faktor tim ; berupa kualitas dukungan yang 
diberikan oleh kolega, 4) faktor sistem ; yaitu sistem kerja dan fasilitas 
yang diberikan organisasi atau perusahaaan, 5) faktor 
situasi/kontekstual ; hal ini mengenai tekanan dan perubahan 
lingkungan internal dan eksternal 

Sementara Keith Davis (Mangkunegara, 2005:67) berpendapat 
bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi pencapaian kinerja adalah 
faktor kemampuan (ability) dan faktor motivasi (motivation), kemudian 
Davis merumuskannya dengan : 

 
Human Performance  =  Ability + Motivation 
Motivation        =  Attitude + Situation 
Ability         =  Knowledge + Skill 
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1) Faktor kemampuan 
Secara psikologis, kemampuan (ability) karyawan terdiri dari 

kemampuan potensi (IQ) dan kemampuan realita (knowledge + 
skill). Artinya, karyawan yang memiliki IQ di atas rata-rata dengan 
pendidikan yang memadai untuk jabatannya dan terampil dalam 
mengerjakan pekerjaan sehari-hari, maka ia akan lebih mudah 
mencapai kinerja yang diharapkan. Oleh karena itu, karyawan perlu 
ditempatkan pada pekerjaan yang sesuai dengan keahliannya (the 
right man in the right place, the right man on the right job). 

Faktor motivasi 
Motivasi terbentuk dari sikap (attitude) seorang karyawan 

dalam menghadapi situasi (situation) kerja. Motivasi merupakan 
kondisi yang menggerakkan diri karyawan yang terarah untuk 
mencapai tujuan perusahaan (tujuan kerja). 

David C. McClelland (Mangkunegara, 2005:68) berpendapat 
bahwa terdapat hubungan yang positif antara motif berprestasi 
dengan pencapaian kinerja. 
Motif berprestasi adalah suatu dorongan dalam diri karyawan untuk 
melakukan suatu kegiatan atau tugas dengan sebaik-baiknya agar 
mampu mencapai kinerja. 

Berdasarkan pendapat McClelland tersebut, karyawan akan 
mampu mencapai kinerja maksimal jika ia memiliki motif berprestasi 
tinggi. Motif berprestasi yang perlu dimiliki oleh karywan harus 
ditumbuhkan darai dalam diri sendiri selain dari lingkungan kerja. 
Hal ini karena motif berprestasi yang ditumbuhkan dari dalam diri 
sendiri akan membentuk suatu kekuatan diri dan jika situasi 
lingkungan kerja turut menunjang maka pencapaian kinerja akan 
lebih mudah. 

 
Proses kinerja 

Dalam prosesnya yang membuat organisasi, tim dan individu 
untuk mempunyai kinerja yang baik harus mempertimbangkan : 1) 
konteks dari organisasi tersebut,         2) budaya, 3) 
fungsional/operasional, 4) spesifikasi dari pekerjaan, 5) kerjasama tim, 
6) perkembangan organisasi,       7) tujuan, 8) strategi manajemen, 
dan 9) sumber daya manusia. 

 
Pengertian penilaian kinerja 

Penilaian kinerja dilakukan terhadap karyawan sejak diterima 
bekerja. Menurut Hasibuan (2002:87) penilaian kinerja adalah kegiatan 
manajer untuk mengevaluasi perilaku prestasi kerja karyawan serta 
menetapkan kebijaksanaan selanjutnya, dan penilain kinerja adalah 
hasil kerja nyata dengan standar kualitas maupun kuantitas yang 
dihasilkan oleh setiap karyawan. 

Sementara Andrew E. Sikula (Mangkunegara, 2005:69)  
berpendapat bahwa penilaian kinerja merupakan evaluasi yang 
sistematis dari pekerjaan karyawan dan potensi yang dapat 
dikembangkan. Penilaian adalah proses penaksiran atau penentuan 
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nialai, kualitas atau status dari beberapa objek, orang ataupun 
sesuatu. 

Bernardin dan Russel (1993:380) mendefinisikan penilaian 
kinerja adalah suaru cara untuk mengukur berbagai kontribusi yang 
diberikan oleh setiap individu bagi organisasinya. 

Selanjutnya Leon C. Megginson (Mangkunegara, 2005:69) 
mengemukakan bahwa penilaian kinerja adalah suatu proses yang 
digunakan majikan untuk menentukan apakah seorang karyawan 
melakukan pekerjaannya sesuai dengan yang dimaksudkan. 

Sondang P. Siagian (2002:168) berpendapat bahwa penilaian 
kinerja adalah proses di mana organisasi berupaya memperoleh 
informasi yang seakurat mungkin tentang kinerja para anggotanya. 

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa penilaian 
kinerja adalah suatu proses penilaian prestasi kerja karyawan yang 
dilakukan pemimpin perusahaan secara sistematis berdasarkan 
pekerjan yang ditugaskan kepadanya. 

 
Tujuan dan manfaat penilaian kinerja 

Tujuan dilakukannya penilaian kinerja berdasarkan periode 
waktunya adalah sebagai berikut (Triton, 2005 :95): 

1) Untuk memberikan dasar bagi rencana dan pelaksanaan pemberian 
penghargaan bagi karyawan atas kinerja pada periode waktu 
sebelumnya. 

2) Untuk memotivasi agar pada periode waktu yang akan datang 
kinerja seorang karyawan dapat ditingkatkan. 

 
 Sementara manfaat dari penilaian kinerja adalah (Triton, 
2005:96): 

1) Sebagai dasar informasi dan data untuk pengambilan keputusan 
menaikkan atau menurunkan gaji. 

2) Sebagai dasar informasi dan data untuk pengambilan keputusan 
mengenai status karyawan, pemutusan hubungan kerja (PHK), 
demosi dan lain-lain. 

3) Sebagai dasar informasi dan data untuk kebijakan promosi. 
4) Sebagai dasar informasi dan data untuk penempatan-penempatan 

karyawan pada tugas-tugas tertentu. 
5) Sebagai dasar informasi dan data untuk menilai efektivitas setiap 

kegiatan yang ada dalam perusahaan. 
6) Sebagai dasar informasi dan data untuk memperkirakan kebutuhan 

akan pelatihan bagi karyawan dalam organisasi. 
7) Sebagai dasar informasi dan data untuk mengevaluasi program 

latihan, efektivitas jadwal kerja, metode kerja, struktur organisasi, 
mekanisme pengawasan dan monitoring, kondisi kerja, peralata-
pralatan kerja dan kemampuan kerja karyawan. 

8) Sebagai dasar informasi dan data untuk mengetahui aspek-aspek 
kompetensi yang masih perlu ditingkatkan oleh karyawan. 

9) Sebagai dasar informasi dan data untuk memperbaiki dan 
mengembangkan deskripsi pekerjaan maupun desain pekerjaan. 
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10) Hasil penilaian kinerja karyawan dapat memperbaiki keputusan-
keputusan personalia dan memberikan umpan balik kepada 
karyawan tentang pelaksanaan kerja mereka. 

 

 

Penilaian kinerja yang efektif 
Menurut Triton (2005:97) penilaian kinerja akan efektif apabila 

dalam penilaian kinerja benar-benar memperhatikan dan 
memprioritaskan dua hal berikut sebagai persyaratan : 
1) Kriteria penilaian kinerja memenuhi objektivitas. Untuk memenuhi 

persayatan ini, maka ada tiga kualifikasi penting bagi 
pengembangan kriteria penialian kinerja yang obyektif, yaitu 
meliputi : 
a) Relevansi, artinya harus ada kesesuaian antara kriteria   dengan 

tujuan-tujuan penilaian kinerja. Misalnya apabila tujuan 
perusahaan adalah meningkatkan kualitas produk dan penilaian 
kinerja dilakukan di agian produksi, maka kualitas pekerjaan 
seseorang dijadikan kriteria lebih utama dibandingkan dengan 
keramahan. 

b) Reliabilitas, artinya harus terpenuhinya konsistensi atas kriteria 
yang dijadikan ukuran kinerja. Dalam hal ini cara melakukan 
penilaian dan pihak yang melakukan penilaian kinerja turut 
mempengaruhi reliabilitas penilaian. 

c) Diskriminasi, artinya pengukuran dan penilaian kinerja harus 
mampu menunjukkan perbedaan-perbedaan kinerja hasil 
pengukuran. Hasil pengukuran yang seragam, misalnya baik 
semua atau jelek semua menunjukkan tidak ditemukannya 
diskriminasi dalam penilaian kinerja. 

2) Proses penilaian kinerja mempertahankan nilai objektivitas. Proses 
penilaian kinerja sangat penting diperhatikan. Objektivitas dalam 
proses penilaian berarti tidak adanya pilih kasih, pengistimewaan, 
atau bahkan kecurangan dalam proses penilaian kinerja terhadap 
karyawan tertentu. 

 

g.  Indikator kinerja 

Penjelasan dari berbagai pendapat ahli tentang kinerja di atas, 
penulis menetapkan indikator dari kinerja antara lain : 1) biaya, 2) 
kualitas, 3) kuantitas, 4) waktu, 5) tanggung jawab, 6) disiplin, 7) 
prestasi, 8) efektivitas,                 9) efisiensi, dan 10) lingkungan. 

 

B. KERANGKA BERFIKIR 
Kerangka berfikir dalam penelitian ini adalah menganalisis pengaruh 

masing-masing variabel bebas (X1 atau X2) terhadap variabel terikat (Y) dan 
hubungan variabel-variabel bebas (X1 dan X2) secara bersama-sama dengan 
variabel terikat (Y). Hubungan tersebut digambarkan dengan konstelasi 
sebagai berikut: 
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Y 

 

X1          Y  =  Kepuasan kerja                                        

      X1 =  Budaya perusahaan 

X2     X2 =  Kinerja 

 

1. Hubungan antara Budaya Perusahaan (X1) dan Kepuasan Kerja (Y)  
Davis dan Newstrom (1995:257) mengemukakan bahwa kepuasan 

 kerja merupakan salah satu bagian dari kepuasan hidup.  Sehingga 
sifat dari  budaya perusahaan secara tidak langsung juga mempengaruhi  
perasaan  karyawan  dalam bekerja. Demikian pula, karena pekerjaan 
merupakan bagian penting dari kehidupan karyawan, sehingga kepuasan 
kerja mempengaruhi kepuasan hidup secara umum.  

Oleh sebab itu, jika budaya perusahaan yang ada dapat diterima oleh 
tiap karyawan maka akan mempengaruhi seperangkat perasaan karyawan 
tentang menyenangkan atau tidaknya pekerjaan mereka. Setiap karyawan 
yang merasa puas diharapkan akan dapat bekerja pada tingkat kapasitas 
penuh. Dengan cara bekerja yang demikian diharapkan akan dapat 
meningkatkan kinerja, produktivitas dan dedikasi karyawan terhadap 
perusahaan. Sehingga para pekerja akan merasa lebih puas dan memegang 
teguh komitmennya jika nilai-nilai mereka sesuai dengan nilai-nilai 
perusahaan. 

2. Hubungan antara Kinerja (X2) dan Kepuasan Kerja (Y) 
Salah satu masalah yang sering didebatkan dan kontroversial dalam 

kajian mengenai kepuasan kerja adalah kaitannya dengan kinerja. Beberapa 
tahun yang lalu, banyak manajer yang meyakini bahwa karyawan yang puas 
adalah karyawan yang memiliki kinerja yang tinggi (Gibson dkk, 2006:110). 

Ketertarikan para manajer terhadap kepuasan kerja karyawan 
cenderung berpusat pada dampaknya terhadap kinerja karyawan (Stephen 
P. Robbins, 2003:105). Dalam kaitannya dengan kinerja untuk menilai 
dampak kepuasan kerja yaitu dengan melihat kondisi dari produktivitas 
karyawan, keabsenan serta pengunduran diri yang terjadi. 

 
3. Hubungan Budaya Perusahaan (X1) dan Kinerja (X2)   terhadap 

Kepuasan Kerja (Y) 
Elemen-elemen dari budaya perusahaan merupakan hal kritis dalam 

mempengaruhi kinerja dan menentukan masa depan suatu organisasi atau 
perusahaan (Victor S.L.Tan, 2002:25). Budaya perusahaan membantu 
organisasi dalam memutuskan dimana memfokuskan sumbernya, 
mengeksplorasi kekuatannya sehingga dapat meningkatkan kinerja karyawan. 

Dalam proses kinerja, budaya merupakan perekat yang 
mempersatukan organisasi atau perusahaan dan manajemen kinerja 
(Armstrong dan Baron, 1998:15).  

Deal dan Kennedy (2000:24) mengemukakan bahwa budaya 
perusahaan dapat dibuat lebih meningkatkan kinerja. Hal ini terlihat jika ada 
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kerja sama dan kesepakatan antara karyawan terhadap nilai-nilai budaya 
perusahaan yang dapat diterima maka budaya tersebut adalah sebagai 
tatanan penegendali perilaku karyawan dalam melaksanakan pekerjaannya. 

Berdasarkan penjelasan diatas, dapat dilihat bahwa terdapat 
keterkaitan antara budaya perusahaan dan kinerja terhadap kepuasan kerja. 

 
 
 C. HIPOTESIS 

Berdasarkan rumusan di atas maka dapat ditarik hipotesis penelitian 
sebagai berikut : 
1. Terdapat peranan budaya perusahaan  terhadap kepuasan kerja karyawan 

PT.TELKOM Divisi Enterprise Kebon Sirih, Jakarta. 
2. Terdapat peranan kinerja terhadap kepuasan kerja karyawan PT.TELKOM 

Divisi Enterprise Kebon Sirih, Jakarta. 
3. Terdapat peranan budaya perusahaan dan kinerja secara bersama-sama 

terhadap kepuasan kerja karyawan PT.TELKOM Divisi Enterprise Kebon 
Sirih, Jakarta. 

 
 
 

METODOLOGI PENELITIAN 
 

A. TEMPAT DAN WAKTU PENELITIAN 
Penelitian dilakukan pada karyawan PT. Telkom Divisi Enterprise Kebon 

Sirih, Jakarta. Penelitian diperkirakan dari persiapan sampai dengan 
penyusunan laporan berlangsung selama ± 3 (tiga) bulan, yaitu bulan Juli 
2006 sampai dengan September 2006. 

 
B. METODE PENELITIAN 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode survey, 
agar dapat mendapatkan data tentang tingkat kepuasan kerja karyawan. Data 
lapangan diambil melalui kuesioner yang diisi oleh responden, berdasarkan 
instrumen yang dibuat dan disusun dari masing-masing indikator di setiap 
variabel. Pada penelitian ini juga menggunakan metode deskriptif dan asosiatif 

dengan menggunakan statistik inferensial. 
 

C. POPULASI DAN TEKNIK PENGAMBILAN SAMPEL 
Target populasi pada penelitian ini adalah seluruh karyawan PT. Telkom 

Divisi Enterprise Kebon Sirih Jakarta yang berjumlah 557orang, dengan target 
terjangkau yaitu staff PT.Telkom Divisi Enterprise Kebon Sirih, Jakarta yang 
berjumlah 260 orang, jumlah sampel penelitian dipilih secara acak atau simple 
random sampling, dan ditentukan berdasarkan rumus Suharsimi Arikunto 
(2000:125) yaitu 30% dari target populasi 260 karyawan, sehingga diperlukan 
responden minimum sebanyak 78 karyawan. 
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D. VARIABEL PENELITIAN 
Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini berupa 

kuesioner/angket untuk mengukur variabel-variabel penelitian berdasarkan 
indikatornya. Kuesioner/angket yang dibagi-bagikan terdiri dari daftar 
pertanyaaan dimana jawabannya berbentuk pilihan ganda menurut skala 
Likert. 
1. Variabel Kepuasan Kerja (Y) 

a. Definisi Konseptual 
Dengan mengacu pada sintesis pengertian kepuasan kerja 

sebagaimana dibahas pada Bab II, maka definisi konseptual kepuasan 
kerja adalah sikap emosional karyawan yang menyenangkan dan 
mencintai pekerjaannya. 

b.  Definisi Operasional 
Dengan memperhatikan definisi konseptual dan indikator 

kepuasan kerja karyawan yang telah dibahas sebelumnya, maka dapat 
dirumuskan definisi operasional bahwa pada hakikatnya kepuasan kerja 
mewakili sikap secara keseluruhan dari penampilan kerjanya, dimana 
kepuasan kerja merupakan sikap emosional yang ditandai dengan 
adanya penghargaan/pengakuan, tantangan kerja, sistem imbalan, 
kesempatan untuk maju, kepercayaan, hubungan dengan rekan kerja, 
pelatihan dan pengembangan karir, organisasi dan manajemen, serta 
kondisi pekerjaan. 

 
c. Indikator 

Berdasarkan pembahasan pada Bab II, maka dipakai beberapa 
hal yang dianggap relevan dengan objek penelitian sebagai indikator 
kepuasan kerja karyawan adalah sebagai berikut :  
(1)  Sistem imbalan 
(2)  Kepercayaan 
(3)  Kesempatan untuk maju 
(4)  Hubungan dengan rekan kerja 
(5)  Organisasi dan manajemen 

d. Kisi-kisi 
Dari 5 (lima) indikator variabel kepuasan kerja dijabarkan ke 

dalam butir-butir pernyataan sebanyak 29 (dua puluh sembilan), yang 
bersifat positif maupun negatif. 

Secara keseluruhan disajikan kisi-kisi variabel kepuasan kerja 
karyawan pada tabel berikut : 

Tabel III.1. Kisi-kisi variabel Kepuasan Kerja (Y) 

No Indikator Kode Butir 
 Positif        Negatif 

Jumlah 

1. 
 

2. 
3. 
4. 
 

5. 

Sistem imbalan  
 
Kepercayaan 
Kesempatan untuk maju 
Hubungan dengan rekan 
kerja 
Organisasi dan manajemen 

A1 
 

A2 
A3 
A4 

 
A5 

 1,2,4,5            3 
    6,7 
 8,10,12     9,11,13    
14,15,17,      16,18 
19,20,21,       22 
  23,24, 
25,27,28       26,29 

7 
 
6 
5 
6 
 
5 

       20               9 29 
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2. Variabel Budaya Perusahaan (X1) 
a. Definisi Konseptual 

Dengan mengacu pada sintesis budaya perusahaan didefinisikan 
sebagai sekumpulan sistem nilai yang dipakai sebagai pedoman dalam 
bersikap dan bertingkah laku dalam perusahaan yang harus ditaati dan 
didukung dalam mencapai tujuan perusahaan. 

b. Definisi Operasional 
Dari pembahasan pada bab sebelumnya, pengertian budaya 

perusahaan  sangat beragam. Semuanya mengacu pada sistem makna 
bersama yang dianut oleh seluruh angggota dalam suatu organisasi 
atau perusahaan untuk menciptakan pemahaman yang sama di antara 
para anggota mengenai bagaimana sebenarnya organisasi itu dan 
bagaimana angotanya harus berperilaku. Dimana budaya perusahaan 
ditandai dengan ciri-ciri seperti; inisiatif  individu, toleransi resiko, arah,  
integrasi, dukungan dari manajemen, kontrol, identitas, sistem  
imbalan, toleransi terhadap konflik, dan pola komunikasi.  

Sehingga budaya perusahaan mempengaruhi persepsi mereka, 
menentukan dan mengharapkan bagaimana cara mereka bekerja 
sehari-hari dan dapat membuat mereka lebih senang dan puas dalam 
menjalankan tugas pekerjaannya. 

 
c. Indikator 

Berdasarkan pembahasan pada Bab II, maka dipakai beberapa 
hal yang dianggap relevan dengan objek penelitian sebagai indikator 
budaya perusahaan adalah sebagai berikut:  
(1)  Norma/nilai 
(2)  Arah/tujuan 
(3)  Integritas 
(4)  Komunikasi 
(5)  Kontrol  

 
d. Kisi-kisi 

Dari 5 (lima) indikator variabel budaya perusahaan dijabarkan ke 

dalam butir-butir peryanyaaan atau pernyataan sebanyak 27 (dua 
puluh tujuh), yang bersifat positif maupun negatif. 

Secara keseluruhan disajikan kisi-kisi variabel budaya 
perusahaan pada tabel berikut: 
Tabel III.2. Kisi-kisi variabel Budaya Perusahaan (X1) 

No Indikator Kode Butir 
 Positif        Negatif 

Jumlah 

1. 
  2. 
3. 
 

4. 
 

5. 

Norma/nilai 
Arah/tujuan 
Integritas 
 
Komunikasi 
 
Kontrol 

B1 
B2 
B3 
 

B4 
 

B5 

1,3,4,5             2 
   6,9,           7,8,10 
11,12,14,        13 
  15,16 
17,18,19,        21 
  20,22 
  23,24        25,26,27 

5 
5 
6 
 
6 
 
5 

       18                9         27 
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3. Variabel  Kinerja (X2) 
a. Definisi Konseptual 

Berdasarkan definisi-definisi kinerja yang telah diuraikan pada 
penjelasan sebelumnya maka definisi konseptual dari kinerja adalah 
hasil kerja, kemampuan kerja serta proses kerja individu atau tim atas 
pekerjaannya dalam mencapai tujuan suatu organisasi atau 
perusahaan. 

 
b. Definisi Operasional 

Dengan memperhatikan definisi konseptual dan indikator kinerja 
yang telah dibahas sebelumnya yang menjelaskan banyak hal-hal yang 
dapat mempengaruhi kinerja tim atau individu antara lain kualitas, 
kuantitas, produktivitas, waktu dan biaya. Juga terdapat berbagai 
faktor lain yang mempengaruhinya, seperti: 1) faktor personal ; hal ini 
berkaitan dengan ketrampilan, kompetensi, motivasi dan komitmen dari 
tiap individu, 2) faktor pimpinan ; berupa kualitas dorongan, bimbingan 
dan dukungan yang dilakukan manajer dan team leader, 3) faktor tim ; 
berupa kualitas dukungan yang diberikan oleh kolega, 4) faktor sistem ; 
yaitu sistem kerja dan fasilitas yang diberikan organisasi atau 
perusahaaan, 5) faktor situasi/kontekstual ; hal ini mengenai tekanan 
dan perubahan lingkungan internal dan eksternal. 

c. Indikator 
Berdasarkan pembahasan pada Bab II, maka dipakai beberapa 

hal yang dianggap relevan dengan objek penelitian sebagai indikator 
kinerja adalah sebagai berikut: (1)  Kualitas (2)  Kuantitas (3)  Waktu 
(4)  Disiplin (5)  Lingkungan 

 
d. Kisi-kisi 

Dari 5 (lima) indikator variabel kinerja dijabarkan ke dalam 
butir-butir pertanyaan atau pernyataan sebanyak 28 (dua puluh 
delapan), yang bersifat positif maupun negatif. 

Secara keseluruhan disajikan kisi-kisi variabel kinerja pada tabel 
berikut : 

 
   Tabel III.3. Kisi-kisi variabel Kinerja (X2) 

 

No Indikator Kode Butir 
 Positif        Negatif 

Jumlah 

1. 
 

2. 
 

  3. 
 
  4. 
 
  5. 

Kualitas 
 
Kuantitas 
 
Waktu 
 
Disiplin 
 
Lingkungan 

C1 
 

C2 
 

C3 
 

C4 
 

C5 

 1,2,4,               3 
   5,6   
 7,8,9,              10 
    11 
12,14,15,         13 
    16 
17,19,20,       18,21 
    22 
23,24,26,         25 
  27,28 

6 
 
5 
 
5 
 
6 
 
6 

      22                   6 28 
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E. TEKNIK PENGUMPULAN DAN PENGOLAHAN DATA 

Data dari hasil penelitian diperoleh dengan survei menggunakan 
kuesioner/angket yang dibagikan kepada seluruh sampel. Setelah kuesioner 
diisi dan terkumpul dilakukan verifikasi kemudian ditabulasikan sesuai dengan 
variabel masing-masing untuk dijadikan data penelitian yang selanjutnya 
diolah dengan menggunakan SPSS.   

 
F. TEKNIK ANALISIS DATA 
 

Analisis data hasil penelitian dilakukan melalui : 
1. Pengujian keandalan instrumen 

a. Validitas 
Validitas diukur dengan menggunakan Pearson Product Moment, 

dimana butir-butir data penelitian dinyatakan valid apabila rhitung > 
rtabel. 

b. Reliabilitas 
Pengujian reliabilitas dilakukan dengan metode Alpha Cronbach 

dimana data penelitian dinyatakan handal jika memiliki alpha lebih 
besar dari 0,7. (Burhan, 2004:349) 

Data penelitian yang tidak valid harus didrop dan tidak 
dipergunakan dalam penelitian. Apabila persyaratan tersebut terpenuhi 
maka data penelitian dapat dipergunakan untuk analisis selanjutnya. 

 
2. Pengujian persyaratan analisis 

a. Normalitas 
Pengujian data normalitas dilakukan dengan menggunakan rasio 

skewness dan rasio kurtosis, yang dinyatakan normal jika lebih kecil 
dari +/-2. 

 
b. Homogenitas 

Pengujian homogenitas dilakukan dengan menggunakan Levene 
Test yaitu data penelitian dinyatakan homogen jika tingkat signifikansi 
> 0,05. 

Apabila perhitungan normalitas dan homogenitas terpenuhi, 
maka selanjutnya dilakukan analisis lebih lanjut dengan melakukan 
pengujian hipotesis. 

 
3. Pengujian Hipotesis 

a. Regresi 
Analisis regresi terdiri dari keberartian dan linearitas. Uji 

keberartian dilakukan dengan menggunakan perhitungan Anova 
Regresi dapat diperoleh perhitungan angka Fhitung > Ftabel, dan tingkat 
signifikansi < 0,05. sedangkan pengujian linearitas persamaan regresi 
dilakukan dengan menggunakan uji F dan tingkat signifikansi. 
Persamaan regresi dinyakan linier apabila terbukti bahwa Fhitung < Ftabel 

dan tingkat signifikansi > 0,05. 
b. Korelasi 

Analisis korelasi menunjukkan kuat lemahnya hubungan antara 
dua variable. Pada analisis korelasi dilakukan pengujian secara korelasi 
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sederhana, korelasi ganda dan korelasi parsial. Uji korelasi sederhana 
digunakan untuk mengetahui pengaruh variabel X1 terhadap variabel Y 
dan variabel X2 terhadap variabel Y. Sedangkan pada uji korelasi ganda 
digunakan untuk mengetahui pengaruh variabel X1 dan variabel X2 
secara bersama-sama terhadap variabel Y. Sementara pada uji korelasi 
parsial digunakan untuk mengetahui pengaruh antara dua variabel 
apabila dikontrol satu variabel lainnya (variabel X1 terhadap Y dikontrol 
dengan variabel X2, dan variabel X2 terhadap Y dikontrol dengan 
variabel X1).  

 
c.  Determinasi 

Pada analisis koefisien determinasi menunjukkan besarnya 
kontribusi variabel bebas (X) terhadap variabel terikat (Y). Besarnya 
kontribusi ditentukan oleh besarnya persentase variabel bebas terhadap 
variabel terikat. 

d.  Parsial  
 Pada analisis parsial menunjukkan adanya pengaruh variabel 
bebas terhadap variabel terikat jika dikontrol dengan variabel bebas 
lainnya. 

 

HASIL PENELITIAN 
Hasil penelitian ini dapat disajikan dalam tujuh bagian yaitu karakteristik 

responden, kalibrasi instrumen penelitian, pengujian persyaratan analisis, deskripsi 
data, distribusi frekuensi, analisis hipotesis penelitian dan penjelasan tentang 
keterbatasan dalam penelitian ini. 

Setelah kuesioner dibagikan pada responden sebanyak 92 responden dan 
diberikan waktu selama ± 1 minggu untuk mengisi kuesioner tersebut. Kemudian 
kuesioner yang telah diisi diambil kembali. Dikarenakan beberapa faktor penyebab 
maka kuesioner yang kembali sebanyak 85 responden.  

 

 

 

A. KARAKTERISTIK RESPONDEN 
Untuk dapat memberikan gambaran umum data tentang responden 

terhadap penilaian kepuasan kerja karyawan PT. TELKOM Divisi Enterprise Kebon 
Sirih, Jakarta berikut ini karakteristik dari 85 responden berdasarkan lampiran 
IV.1. yang merupakan hasil survey, yang sebelumnya telah ditabulasi. 

 
 

1. Umur 
Berdasarkan data penelitian menunjukkan bahwa profil umur 

responden 55,3% untuk kelompok usia > 40 tahun, 31,8% untuk kelompok 

usia 31 – 40 tahun, dan 12,9% untuk kelompok usia  30 tahun. Data 

tersebut disajikan dalam bentuk tabel dan grafik sebagai berikut.  
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Tabel IV.1. 
Karakteristik Responden Dilihat Dari Umur 

Uraian Frekuensi % 

≤ 30 tahun 11 12,9 

31 – 40 tahun 27 31,8 

> 40 tahun 47 55,3 

Jumlah 85 100 
      Sumber : Data Lapangan 

 
Data-data tersebut dapat dijelaskan dalam bentuk grafik sebagai 

berikut. 
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Gambar IV.1. : Grafik karakteristik responden  

   dilihat dari umur 
Sumber : Data Lapangan 

2. Jenis Kelamin 
Menurut data penelitian menunjukkan bahwa profil jenis kelamin 

responden 54,1% untuk kelompok berjenis kelamin laki-laki, dan 45,9% untuk 
kelompok berjenis kelamin perempuan. Data tersebut disajikan dalam bentuk 
tabel dan grafik sebagai berikut. 

Tabel IV.2. 

  Karakteristik Responden Dilihat  
Dari Jenis Kelamin 

Uraian Frekuensi % 

Perempuan 39 45,9 

Laki-laki 46 54,1 

Jumlah 85 100 
         Sumber : Data Lapangan 

 
 

Data-data tersebut dapat dijelaskan dalam bentuk grafik sebagai 
berikut. 
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Perempuan Laki-laki
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Gambar IV.2. : Grafik karakteristik responden 

     dilihat darijenis kelamin 
Sumber : Data Lapangan 

3. Pendidikan Terakhir 
Berdasarkan data penelitian menunjukkan bahwa profil responden 

dilihat dari pendidikan terakhir adalah 58,8% untuk tingkat  S1, 29,4% untuk 

tingkat sarjana muda/akademi/diploma, dan 11,8% tingkat  SMU. Data 
tersebut disajikan dalam bentuk tabel dan grafik sebagai berikut.  

Tabel IV.3. 
Karakteristik Responden Dilihat  Dari Pendidikan Terakhir 

Uraian Frekuensi % 

≤ SMU 10 11,8 

Sarjana Muda/ 
Akademi/Diploma 

 
25 

 
29,4 

≥ S1 50 58,8 

Jumlah 85 100 
 Sumber : Data Lapangan 

Data-data tersebut dapat dijelaskan dalam bentuk gambar sebagai 

berikut. 
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Gambar IV.3. : Grafik karakteristik responden dilihat dari 

pendidikan terakhir 
 Sumber : Data Lapangan 
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4. Masa Kerja 
Menurut data penelitian menunjukkan bahwa profil responden dilihat 

dari masa kerja adalah 52,9% untuk masa kerja     > 15 tahun, 32,9% untuk 
masa kerja 6 – 15 tahun, dan 14,1% untuk masa kerja < 5 tahun. Data 
tersebut disajikan dalam bentuk tabel dan grafik sebagai berikut. 

Tabel IV.4. 
Karakteristik Responden Dilihat  

Dari Masa Kerja  

Uraian  Frekuensi % 

< 5 tahun 12 14,1 

6 – 15 tahun 28 32,9 

> 15 tahun  45 52,9 

Jumlah 85 100 
   Sumber : Data Lapangan 

 
Data-data tersebut dapat dijelaskan dalam bentuk gambar sebagai 

berikut. 
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Gambar IV.4. : Grafik karakteristik responden 

     dilihat dari masa kerja 
Sumber : Data Lapangan 

5. Status 
Berdasarkan data penelitian menunjukkan bahwa profil responden 

dilihat dari status adalah 87,1% untuk kelompok yang sudah menikah, dan 
12,9% untuk kelompok yang tidak/belum menikah. Data tersebut disajikan 
dalam bentuk tabel dan grafik sebagai berikut.  

Tabel IV.5. 
Karakteristik Responden Dilihat Dari Status 

Uraian  Frekuensi % 

Menikah 74 87,1 

Tidak/belum menikah 11 12,9 

Jumlah 85 100 
          Sumber : Data Lapangan 

 
Data-data tersebut dapat dijelaskan dalam bentuk gambar sebagai 

berikut. 
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Gambar IV.5. : Histogram karakteristik responden 

      dilihat dari status 
Sumber : Data Lapangan 

6. Tanggungan Keluarga 
Menurut data penelitian menunjukkan bahwa profil responden dilihat 

dari tanggungan keluarga adalah 82,4% dengan tanggungan > 2 orang, 
14,1% dengan tanggungan 1 orang, dan 3,5% dengan tanggungan 2 orang. 
Data tersebut disajikan dalam bentuk tabel dan grafik sebagai berikut. 

Tabel IV.6. 
Karakteristik Responden Dilihat  

Dari Tanggungan Keluarga 

Uraian  Frekuensi % 

1 orang (sendiri) 12 14,1 

2 orang (suami dan istri) 3 3,5 

> 2 orang (suami, istri 
dan anak-anak) 

 
70 

 
82,4 

Jumlah 85 100 
       Sumber : Data Lapangan 

 

Data-data tersebut dapat dijelaskan dalam bentuk gambar sebagai 
berikut. 
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Gambar IV.6. : Histogram karakteristik responden dilihat dari 

tanggungan keluarga 
Sumber : Data Lapangan 

7. Penghasilan 
Berdasarkan data penelitian menunjukkan bahwa profil responden 

dilihat dari penghasilan adalah 44,7% untuk kelompok yang berpenghasilan > 
5 - 10 juta, 40% untuk kelompok yang berpenghasilan 2 – 5 juta, dan 15,3% 
untuk kelompok yang berpenghasilan > 10 – 15 juta. Data tersebut disajikan 
dalam bentuk tabel dan grafik sebagai berikut.  

Tabel IV.7. 
Karakteristik Responden Dilihat Dari Penghasilan 

Uraian  Frekuensi % 

2 – 5 juta 34 40,0 

> 5 – 10 juta 38 44,7 

> 10 – 15 juta 13 15,3 

Jumlah 85 100 
       Sumber : Data Lapangan 

 

Data-data tersebut dapat dijelaskan dalam bentuk gambar sebagai 
berikut. 
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Gambar IV.7. : Histogram karakteristik responden 
         dilihat dari penghasilan 
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Sumber : Data Lapangan 

B. KALIBRASI INSTRUMEN PENELITIAN 
Setelah data kuesioner yang diperlukan dalam penelitian ini telah 

terkumpul, maka data tersebut ditabulasi kemudian diteliti, apakah sudah sesuai 
dengan yang diperlukan serta dipilih untuk pengelompokkan variabel penelitian 
tersebut. Data yang sudah dikelompokkan tersebut kemudian dianalisis dalam 
beberapa tahapan.  

Data hasil penelitian dapat dihimpun sebagaimana disajikan pada lampiran 
IV.2. untuk selanjutnya dipergunakan sebagai data mentah penelitian untuk 
diproses lebih lanjut dalam analisis penelitian. Sebelum dilakukan analisis lebih 
lanjut, terhadap data tersebut telah dilakukan pengujian validitas dan 
reliabilitasnya. Dengan menggunakan program SPSS 12 (Statistical Produk Service 
And Solution)  sebagaimana tampak pada lampiran IV.3. diperoleh perhitungan 
bahwa data hasil penelitian dapat dipertanggung jawabkan dengan Alpha untuk 
variabel Kepuasan Kerja (Y) = 0,8923 , variabel Budaya Perusahaan (X1) = 
0,8938, dan variabel Kinerja (X2) = 0,9277. 

C.  PENGUJIAN PERSYARATAN ANALISIS 

Sebelum dilakukan analisis terhadap data hasil penelitian dilakukan 
pengujian normalitas dan homogenitas data yang akan dilakukan secara 
bertahap. 

1. Variabel Kepuasan Kerja (Y) 
Berdasarkan lampiran IV.4. diperoleh bahwa variabel kepuasan kerja 

(Y) mempunyai Skewness 0,501 dan standart error of Skewness 0,261 
sehingga diperoleh rasio sebesar 1,919. Sedangkan angka untuk Kurtosis 
0,130 dan standart error of Kurtosis 0,517 sehingga diperoleh rasio sebesar 
0,251. Dari angka   tersebut diatas menunjukkan bahwa apabila dilihat dari 
rasio Skewness maupun rasio Kurtosis variabel kepuasan kerja (Y) 

menunjukkan angka dalam range  2. Dilihat dari perhitungan tersebut diatas 
dapat disimpulkan bahwa variabel Y adalah normal, sehingga memenuhi 
syarat untuk dasar perhitungan analisis lebih lanjut. 

 

2. Variabel Budaya Perusahaan (X1) 
a. Normalitas 

Dari data penelitian berdasarkan lampiran IV.4. diperoleh bahwa 
variabel budaya perusahaan (X1) mempunyai Skewness 0,205 dan standart 
error Skewness 0,261 sehingga diperoleh rasio sebesar 0,785. Sedangkan 
angka untuk Kurtosis – 0,144 dan standart error of Kurtosis 0,517, 
sehingga diperoleh rasio    – 0,278. Dari angka tersebut diatas 
menunjukkan bahwa apabila dilihat dari rasio Skewness maupun rasio 

Kurtosis menunjukkan angka dalam range  2. Dilihat dari perhitungan 

tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa variabel budaya perusahaan (X1) 
adalah normal, sehingga memenuhi syarat untuk dasar perhitungan 
analisis lebih lanjut. 
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b. Homogenitas 
Varians data hasil penelitian dinyatakan homogen apabila diperoleh 

tingkat signifikansi > 0,05. Dari perhitungan dengan menggunakan Levene 
test dapat diperoleh perhitungan sebagai berikut : 

Tabel IV.8. : Test Homogeneity Varians X1 

Test of Homogeneity of Variances

Kepuasan Kerja

1.463 32 52 .109

Levene

Stat ist ic df 1 df 2 Sig.

 
Dari data tersebut diatas menunjukkan bahwa tingkat signifikansi 

adalah Sig (0,109) > 0,05, artinya bahwa varians homogen, dan 
memenuhi persyaratan untuk dilakukan analisis lebih lanjut. 

3. Variabel Kinerja (X2) 
a. Normalitas 

Dari data penelitian berdasarkan lampiran IV.4.  variabel kinerja 
(X2) mempunyai Skewness – 0,214 dan standart error of Skewness 0,261, 
sehingga diperoleh rasio sebesar – 0,819. Sedangkan angka untuk Kurtosis  
– 0,108 dan standart error of Kurtosis 0,517, sehingga diperoleh angka – 
0,208. Dari angka tersebut diatas menunjukkan bahwa apabila dilihat dari 

rasio Skewness maupun rasio Kurtosis menunjukkan angka dalam range  
2. Dilihat dari perhitungan tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa 
variabel kinerja (X2) adalah normal, sehingga memenuhi syarat untuk 
dasar perhitungan analisis lebih lanjut. 

 

 

b. Homogenitas 
Dari perhitungan dengan menggunakan Levene test dapat diperoleh 

perhitungan sebagai berikut : 

Tabel IV.9. : Test Homogeneity Varians X2 

Test of Homogeneity of Variances

Kepuasan Kerja

1.605 28 56 .066

Levene

Stat ist ic df 1 df 2 Sig.

 
Dari data tersebut diatas menunjukkan bahwa tingkat signifikansi 

adalah Sig (0,066) > 0,05, artinya bahwa varians homogen dan memenuhi 
persyaratan untuk dilakukan analisis lebih lanjut. 
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D.  DESKRIPSI DATA 

Hasil pengukuran tiga variabel penelitian disajikan dalam bentuk data 
skor, yang terdiri atas satu variabel terikat yaitu kepuasan kerja (Y) dan dua 
variabel bebas yaitu budaya perusahaan (X1) dan kinerja (X2), sedangkan jumlah 
data yang akan dianalisis berasal dari kuesioner yang dibagikan kepada sebanyak 
85 data responden. 

 
Deskripsi data hasil penelitian disajikan dalam lampiran IV.4., dan dapat 

dijelaskan sebagai berikut : 
1. Variabel Kepuasan Kerja (Y) 

Berdasarkan data hasil penelitian yang diperoleh dari pengumpulan 
data tentang variabel kepuasan kerja (Y) skor terendah (minimum) adalah 70 
dan skor tertinggi (maksimum) adalah 118 dengan range sebesar 48 
sedangkan jumlah data 85 data. 

 

Tabel IV.10. 

Tabel frekuensi variabel Kepuasan Kerja (Y) 

Statistics

Kepuasan Kerja

85

0

90.08

1.166

87.86a

85

10.752

115.600

.501

.261

.130

.517

48

70

118

7657

Valid

Missing

N

Mean

Std.  Error of  Mean

Median

Mode

Std.  Dev iat ion

Variance

Skewness

Std.  Error of  Skewness

Kurtosis

Std.  Error of  Kurtosis

Range

Minimum

Maximum

Sum

Calculated f rom grouped data.a. 

 
Central tendency 

Dari hasil pengolahan data pada tabel IV.10. diperoleh angka-
angka sebagai berikut : 
Mean : 90,08 
Median : 87,86 
Modus : 85 

Melihat letak modus disebelah kiri mean, maka dapat dikatakan 
bahwa kurva distribusi agak miring ke kanan sedikit atau kemiringan 
positif. Angka tersebut juga menunjukkan mean, median dan modus 
berdekatan. Maka distribusi populasinya menyebar normal.  
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Perhitungan keragaman/variasi menghasilkan varian sebesar : 
115,600 dan standar deviasi/simpangan baku : 10,752. 

 

2. Variabel Budaya Perusahaan (X1) 
Berdasarkan data hasil penelitian yang diperoleh dari pengumpulan 

data tentang variabel budaya perusahaan (X1) skor terendah (minimum) 
adalah 69 dan skor tertinggi (maksimum) adalah 122 dengan range sebesar 
53 sedangkan jumlah data sebanyak 85 data. 

   Tabel IV.11. 

Tabel frekuensi  
variabel Budaya Perusahaan (X1) 

Statistics

Budaya Perusahaan

85

0

94.25

1.114

95.13a

84

10.272

105.522

.205

.261

-.144

.517

53

69

122

8011

Valid

Missing

N

Mean

Std.  Error of  Mean

Median

Mode

Std.  Dev iat ion

Variance

Skewness

Std.  Error of  Skewness

Kurtosis

Std.  Error of  Kurtosis

Range

Minimum

Maximum

Sum

Calculated f rom grouped data.a. 

 
Central tendency 

Dari hasil pengolahan data pada tabel IV.11. diperoleh angka-
angka sebagai berikut : 
Mean  : 94,25 

Median : 95,13 
Modus  : 84 

Melihat letak modus disebelah kiri mean, maka dapat dikatakan 
bahwa kurva distribusi miring ke kanan atau kemiringan positif. Angka 
tersebut juga menunjukkan mean dan median berdekatan. Sedangkan 
modus agak jauh di sebelah kiri. Maka distribusi populasinya menyebar 
normal. 

Perhitungan keragaman/variasi menghasilkan varian sebesar : 
105,522 dan standar deviasi/simpangan baku : 10,272. 

 

3. Variabel Kinerja(X2) 
Berdasarkan data hasil penelitian yang diperoleh dari pengumpulan 

data tentang variabel kinerja (X2) dengan skor terendah (minimum) adalah 63 
dan skor tertinggi (maksimum) adalah 107 dengan range sebesar 44, 
sedangkan jumlah data sebanyak 85 data. 
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         Tabel IV.12. 

Tabel frekuensi variabel Kinerja (X2) 

Statistics

Kinerja

85

0

84.11

1.086

84.83a

89

10.017

100.334

-.214

.261

-.108

.517

44

63

107

7149

Valid

Missing

N

Mean

Std.  Error of  Mean

Median

Mode

Std.  Dev iat ion

Variance

Skewness

Std.  Error of  Skewness

Kurtosis

Std.  Error of  Kurtosis

Range

Minimum

Maximum

Sum

Calculated f rom grouped data.a. 

 
Central tendency 

Dari hasil pengolahan data pada tabel IV.12. diperoleh angka-
angka sebagai berikut : 
Mean  : 84,11 
Median : 84,83 
Modus  : 89 

Melihat letak modus disebelah kanan mean, maka dapat dikatakan 
bahwa kurva distribusi miring ke kiri atau kemiringan negatif. Angka 
tersebut juga menunjukkan mean, median dan modus berdekatan. Maka 
distribusi populasinya menyebar normal.  

Perhitungan keragaman/variasi menghasilkan varian sebesar : 
100,334 dan standar deviasi/simpangan baku : 10,017. 

 

E. DISTRIBUSI FREKUENSI 
1. Distribusi Frekuensi Variabel Kepuasan Kerja (Y) 

Dari data-data penelitian yang dilakukan dapat disajikan distribusi 
frekuensi dalam bentuk tabel IV.13. seperti dibawah ini. 
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Tabel IV.13. : Distribusi Frekuensi 
Skor Kepuasan Kerja (Y) 

(N=85) 
 

No. Kelas Interval Frekuensi 
Absolut 

Frekuensi Relatif 

1 67,5 – 72,5 4 4,70 

2 72,6 – 77,6 5 5,88 

3 77,7 – 82,7 10 11,76 

4 82,8 – 87,8 23 27,05 

5 87,9 – 92,9 9 10,58 

6 93,0 – 98,0 14 16,45 

7 98,1 – 103,1 12 14,18 

8 103,2 – 108,2 3 3,55 

9 108,3 – 113,3 1 1,15 

10 113,4 – 118,4 4 4,70 

11 118,5 – 123,5 0 0 

 Jumlah 85 100,00% 

 
Tabel distribusi tersebut apabila dituangkan dalam bentuk grafik akan 

tampak seperti histogram dibawah ini. 

Kepuasan Kerja

120.0

115.0

110.0

105.0

100.0

95.0

90.0

85.0

80.0

75.0

70.0

Kepuasan Kerja
30

20

10

0

Std. Dev = 10.75  

Mean = 90.1

N = 85.00

 
Gambar IV.8. : Histogram Variabel Kepuasan Kerja (Y) 

 
Berdasarkan tabel IV.10. diperoleh bahwa perhitungan Skewness 

(kemiringan) dan Kurtosis dari data tersebut memberikan hasil sebagai 
berikut : 
Skewness (kemiringan) : 0,501 
Kurtosis (keruncingan) : 0,130 

Angka Skewness tersebut memberikan makna kurva distribusi 
mempunyai kemiringan positif sehingga ekornya menjulur atau 
memanjang kekanan. Kurtosis sebesar 0,130 berarti lebih kecil dari 3 
(tiga). Hal ini memberi makna bahwa kurvanya merupakan kurva distribusi 
datar atau platikurtik. 
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2. Distribusi Frekuensi Variabel Budaya Perusahaan (X1) 
Dari data-data penelitian yang dilakukan dapat disajikan distribusi 

frekuensi dalam bentuk tabel IV.14. seperti dibawah ini. 
Tabel IV.14. :  

Distribusi Frekuensi Skor Budaya Perusahaan (X1) 
(N=85) 

No. Kelas Interval Frekuensi 
Absolut 

Frekuensi 
Relatif 

1 68,5 – 73,5 1 1,18 

2 73,6 – 78,6 1 1,18 

3 78,7 – 83,7 12 14,18 

4 83,8 – 88,8 14 16,45 

5 88,9 – 93,9 9 10,58 

6 94,0 – 99,0 23 27,05 

7 99,1 – 104,1 13 15,30 

8 104,2 – 109,2 8 9,38 

9 109,3 – 114,3 2 2,35 

10 114,4 – 119,4 0 0 

11 119,5 – 124,5 2 2,35 

 Jumlah 85 100 % 

 
Tabel distribusi frekuensi tersebut apabila dituangkan dalam bentuk 

grafik akan tampak seperti histogram dibawah ini. 

Budaya Perusahaan

120.0

115.0

110.0

105.0

100.0

95.0

90.0

85.0

80.0

75.0

70.0

Budaya Perusahaan
20

10

0

Std. Dev = 10.27  

Mean = 94.2

N = 85.00

 
Gambar IV.9. : 

Histogram Variabel Budaya Perusahaan (X1) 
Berdasarkan tabel IV.11. diperoleh bahwa perhitungan Skewness 

(kemiringan) dan Kurtosis (keruncingan) dari data tersebut memberikan 
hasil sebagai   berikut : 
Skewness (kemiringan) : 0,205 
Kurtosis (keruncingan) : - 0,144 

Angka Skewness tersebut memberikan makna kurva distribusi 
mempunyai kemiringan positif sehingga ekornya menjulur atau 
memanjang kekanan. Kurtosis sebesar – 0,144 berarti lebih kecil dari 3 
(tiga). Hal ini memberi makna bahwa kurvanya merupakan kurva distribusi 
datar atau platikurtik. 
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3. Distribusi Frekuensi Variabel Kinerja (X2) 
Dari data-data penelitian yang dilakukan dapat disajikan distribusi 

frekuensi dalam bentuk tabel IV.15. seperti dibawah ini. 
Tabel IV.15. :  

Distribusi Frekuensi Skor Kinerja (X2) 
(N=85) 

 
 
 

 
 

 
Ta

bel 
distri
busi 
freku
ensi 
terse
but apabila dituangkan dalam bentuk grafik akan tampak seperti histogram 
dibawah ini. 

Kinerja

105.0

100.0

95.0

90.0

85.0

80.0

75.0

70.0

65.0

Kinerja
20

10

0

Std. Dev = 10.02  

Mean = 84.1

N = 85.00

 
Gambar IV.10. : Histogram Variabel Kinerja (X2) 

 
Berdasarkan tabel IV.12. diperoleh bahwa perhitungan Skewness 

(kemiringan) dan Kurtosis (keruncingan) dari data tersebut memberikan 
hasil sebagai berikut : 
Skewness (kemiringan) : - 0,214 
Kurtosis (keruncingan) : - 0,108 

Angka Skewness tersebut memberikan makna kurva distribusi 
mempunyai kemiringan negatif sehingga ekornya menjulur atau 
memanjang kekiri. Kurtosis sebesar – 0,108 berarti lebih kecil dari 3 (tiga). 
Hal ini memberi makna bahwa kurvanya merupakan kurva distribusi datar 
atau platikurtik. 

No. Kelas Interval Frekuensi 
Absolut 

Frekuensi 
Relatif 

1 62,5 – 67,5 11 12,94 

2 67,6 – 72,6 1 1,18 

3 72,7 – 77,7 4 4,70 

4 77,8 – 82,8 18 21,17 

5 82,9 – 87,9 16 18,82 

6 88,0 – 93,0 21 24,70 

7 93,1 – 98,1 10 11,76 

8 98,2 – 103,2 1 1,18 

9 103,3 – 108,3 3 3,55 

 Jumlah 85 100 % 
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F. ANALISIS HIPOTESIS PENELITIAN  
Analisis hasil penelitian dapat dilakukan pengujian terhadap hipotesis 

yang digunakan dalam penelitian secara bertahap. 
1. Hipotesis I : Terdapat peranan variabel Budaya Perusahaan (X1) 

dengan variabel Kepuasan Kerja (Y)  
Berdasarkan analisis dengan menggunakan program SPSS pada 

lampiran IV.7. didapat hasil angka-angka sebagai berikut : 

a. Persamaan Regresi 
   Tabel IV.16. : Koefisien Regresi 

Coefficients 

 
 
 

Model 

Unstandardized 
Coeffisients 

 

    B         Std.Error 

Standardized 
Coefficients 

 

Beta 

t 
 

Hitung     Tabel 

Sig 
 

 Hitung      Tabel 

1   (Constant) 
    Budaya Perusahaan 

22.902        7.975 
    .713         .084 

 
.681 

2.872 1.671 
8.473 

  .005          .05 
  .000 

a. dependent Variable : Kepuasan Kerja 
 
 

Berdasarkan angka tersebut dalam tabel diatas dapat diperoleh 
persamaan regresi    Y = 22,902 + 0,713 X1. Persamaan regresi 
tersebut menunjukkan bahwa hubungan antara kepuasan kerja (Y) dan 
budaya perusahaan (X1) mempunyai nilai konstanta 22,902 artinya 
bahwa tanpa adanya variabel X1 maka Y mempunyai nilai 22,902. 
Sedangkan setiap kenaikan satu satuan X1 akan meningkatkan Y 
sebesar 0,713. 

b. Anova regresi : 
Tabel IV.17. : Anova Regresi Y = 22,902 + 0,713  X1    

Model Sum of Squares Df Mean Squares F  
Hitung       Tabel 

Sig 
   Hitung    Tabel 

Regresi 
Residual 
Total  
Deviation linearity 
Within Group 
 

4503,767 
5206,656 
9710,424 
1957,728 
3248,929 

1 
83 
84 
31 
52 

4503,767 
62,731 

 
63,153 

 
 

71,795         3,96 
 

 
1,011          1,69 

   0,000          0,05 
 
 
   0,476          0,05 

 

Hasil Analisis Varians tersebut diatas adalah : 
(1) Pengujian Keberartian Regresi 

Pengujian keberartian persamaan regresi sederhana 
menggunakan analisis dengan uji F dan signifikansi. Model persamaan 
regresi dinyatakan signifikans jika Fhitung > Ftabel atau ditingkat 
signifikansi 0,000 < 0,05. Tabel IV.17. tersebut di atas menunjukkan 
bahwa Fhitung (71,795) > dari Ftabel (3,96) dengan tingkat signifikansi 
0,000 < 0,05. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa persamaan 
regresi                             Y = 22,902 + 0,713 X1 signifikan dan 
persamaan regresi dinilai mempunyai keberartian. 

 
(2) Pengujian Linearitas Regresi 

Hipotesis :  
HO : Koefisien regresi linear 
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HI : Koefisien regresi tidak linear 
Jika Fhitung < Ftabel Ho diterima 
Jika Fhitung > Ftabel Ho ditolak 

 
Pengujian linearitas persamaan regresi menggunakan analisis 

dengan uji F dan signifikansi. Model persamaan regresi dinyatakan 
linear jika Fhitung < Ftabel atau tingkat signifikansi > (0,05). 

Berdasarkan tabel IV.17. diatas menujukkan pula bahwa 
Fhitung untuk uji linearitas adalah Fhitung (1,011) < Ftabel (1,69) dan 
tingkat signifikansi (0,476) > 0,05, sehingga dapat disimpulkan 
bahwa persamaan regresi      Y = 22,902 + 0,713 X1 adalah liniear. 

 

c. Korelasi 
Perhitungan korelasi dengan program SPSS menghasilkan 

gambaran sebagai berikut : 
Tabel IV.18. : Korelasi (Y) Terhadap (X1) 

Correlations

1.000 .681

.681 1.000

. .000

.000 .

85 85

85 85

Kepuasan Kerja

Budaya Perusahaan

Kepuasan Kerja

Budaya Perusahaan

Kepuasan Kerja

Budaya Perusahaan

Pearson Correlation

Sig. (1-tailed)

N

Kepuasan

Kerja

Budaya

Perusahaan

 
Dari hasil perhitungan pada lampiran IV.7. diperoleh angka 

korelasi antara budaya perusahaan (X1) dengan kepuasan kerja (Y) ry1 
= 0,681. Angka tersebut menunjukkan terdapat hubungan positif dan 
sedang antara budaya perusahaan (X1) dengan kepuasan kerja (Y). 
Uji Signifikansi Korelasi 

Analisis uji keberartian korelasi antara budaya perusahaan (X1) 
dengan kepuasan kerja (Y) dapat diperhitungkan dari lampiran IV.7. , 
dimana diperoleh angka thitung (2,872) > dari ttabel (1,671). Hal tersebut 
menunjukkan bahwa korelasi antara budaya perusahaan (X1) dengan 
kepuasan kerja (Y) adalah signifikan. 

Dari tabel IV.18. diatas juga menunjukkan bahwa tingkat  
signifikan korelasi X1 terhadap Y sebesar Sig (0,000) < 0,05. Angka 
tersebut menunjukkan bahwa korelasi antara budaya perusahaan (X1) 
dengan kepuasan kerja (Y) adalah signifikan. 

d. Koefisien Determinasi 
Dengan menggunakan angka korelasi diatas dapat diperoleh 

angka koefisien determinasi ry1
2 = 0,6812 = 0,463 atau 46,3%. Dengan 

demikian 46,3% variasi kepuasan kerja (Y) dapat ditentukan oleh 
budaya perusahaan (X1), sedangkan 53,7% lainnya ditentukan oleh 
faktor lain. 
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e. Korelasi Partial 
Korelasi antara variabel Y dengan X1 adalah 0,681 namun 

apabila variabel X1 dikontrol X2 menghasilkan korelasi partial ryi.2 = 
0,4070 dan menunjukkan hubungan positif yang cukup berarti.  

 

2. Hipotesis II :  Terdapat peranan antara variabel Kinerja (X2) 
dengan Kepuasan Kerja (Y)  

 
Berdasarkan analisis SPSS pada lampiran IV.7. didapat hasil angka-

angka sebagai berikut : 

a. Persamaan Regresi 
Tabel IV.19. : Koefisien Regresi  

 
Coefficients 

 
 
 
Model 

Unstandardized 
Coeffisients 

 
    B         Std.Error 

Standardized 
Coefficients 

 
Beta 

t 
 

Hitung     Tabel 

Sig 
 

 Hitung      Tabel 

1   (Constant) 
    Kinerja 

26.941 7.132 
    .751         .084 

 
.699 

3.778        1.671 
8.915 

  .000          .05 
  .000 

a. dependent Variable : Kepuasan Kerja 
 

Berdasarkan angka tersebut dalam tabel tersebut diatas dapat 
diperoleh persamaan regresi                           Y = 26,941 + 0,751X2. 
Persamaan regresi tersebut menunjukkan bahwa hubungan antara 
kepuasan kerja (Y) dan kinerja (X2) mempunyai nilai konstanta 26,941 
artinya bahwa tanpa adanya variabel X2 maka Y mempunyai nilai 
26,941. Sedangkan setiap kenaikan satu satuan X2 akan meningkatkan 
Y sebesar 0,751. 

 
b. Anova regresi : 

Tabel IV.20. : 
Anova Regresi Y = 26,941 + 0,751 X2 

Model Sum of Squares Df Mean Squares F  
Hitung       Tabel 

Sig 
   Hitung    Tabel 

Regresi 
Residual 
Total  
Deviation linearity 
Within Group 
 

4750,116 
4960,307 
9710,424 
2097,774 
2862,533 

 

1 
83 
84 
27 
56 

4750,116 
59,763 

 
77,695 
51,117 

 

79,483        3,96 
 

 
1,520          1,67 

   0,000          0,05 
 
 
   0,093          0,05 

Hasil Analisis Varians tersebut diatas adalah  
(1) Pengujian Keberartian Regresi 

Pengujian keberartian persamaan regresi sederhana 
menggunakan analisis dengan uji F dan signifikansi. Model persamaan 
regresi dinyatakan signifikans jika Fhitung > Ftabel atau ditingkat 
signifikansi       < 0,05. Tabel IV.20. tersebut diatas menunjukkan 
bahwa Fhitung (79,483) > dari Ftabel (3,96) dengan tingkat signifikansi  
0,000 < 0,05. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa persamaan 
regresi                              Y = 26,941 + 0,751 X2 signifikan dan 
persamaan regresi dinilai mempunyai keberartian. 
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(2) Pengujian Linearitas Regresi 
Hipotesis :  
HO : Koefisien regresi linear 
HI : Koefisien regresi tidak linear 
Jika Fhitung < Ftabel Ho diterima 
Jika Fhitung > Ftabel Ho ditolak 
 

Pengujian linearitas persamaan regresi menggunakan analisis 
dengan uji F dan signifikansi. Model persamaan regresi dinyatakan 
linear jika Fhitung < Ftabel atau tingkat signifikansi > (0,05). 

Berdasar tabel IV.20. diatas menujukkan pula bahwa Fhitung 
untuk uji linearitas adalah Fhitung (1,520) < Ftabel (1,67) dan tingkat 
signifikansi 0,093 > 0,05 , sehingga dapat disimpulkan bahwa 
persamaan regresi        Y = 26,941 + 0,751 X2 adalah linear. 

 
c. Korelasi 

Perhitungan korelasi dengan program SPSS menghasilkan 
gambaran sebagai berikut : 

Tabel IV.21. : Korelasi (Y) Terhadap (X2) 

Correlations

1.000 .699

.699 1.000

. .000

.000 .

85 85

85 85

Kepuasan kerja

Kinerja

Kepuasan kerja

Kinerja

Kepuasan kerja

Kinerja

Pearson Correlation

Sig. (1-tailed)

N

Kepuasan

kerja Kinerja

 
Dari hasil perhitungan pada lampiran IV.7. dapat diperoleh 

angka korelasi antara kinerja (X2) dengan kepuasan kerja (Y) ry2 = 
0,699. Angka tersebut menunjukkan terdapat hubungan positif dan 
sedang antara kinerja (X2) dengan kepuasan kerja (Y). 
 
Uji Signifikansi Korelasi 

Analisis uji keberartian korelasi antara Kinerja (X2) dengan 
Kepuasan Kerja (Y) dapat diperhitungkan dari tabel IV.19. dimana 
diperoleh angka thitung (3,778) > dari ttabell (1,671). Hal tersebut 
menunjukkan bahwa korelasi antara kinerja (X2) dengan kepuasan 
kerja (Y) adalah berarti. 

Dari tabel IV.21. diatas juga menunjukkan bahwa tingkat 
signifikan korelasi X2 terhadap Y sebesar Sig (0,000) < 0,05. Angka 
tersebut menunjukkan bahwa korelasi antara kinerja (X2) dengan 
kepuasan kerja  (Y) adalah signifikan. 

 

 

 

d. Koefisien Determinasi 
Dengan menggunakan angka korelasi diatas dapat diperoleh 

angka koefisien determinasi ry1.
2 = 0,6992 = 0,4886 atau 48,86 %. 
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Dengan demikian 48,86 % variasi Kepuasan Kerja (Y) dapat 
ditentukan oleh kinerja (X2), sedangkan 51,14 % lainnya ditentukan 
oleh faktor lain. 

e. Korelasi Partial 
Korelasi antara variabel Y dengan X2 adalah            r = 0,699 

namun apabila variabel X2 dikontrol dengan variabel X1 menghasilkan 
korelasi partial 0,4529 dan menunjukkan hubungan positif yang cukup 
berarti. 

3. Hipotesis III : Terdapat peranan antara variabel Budaya 
Perusahaan (X1) dan Kinerja (X2) secara bersama-sama terhadap 
kepuasan kerja (Y)  

 
Berdasarkan analisis dengan menggunakan program SPSS pada 

lampiran IV.8 didapat hasil angka-angka sebagai berikut : 

a. Persamaan Regresi Ganda 
Tabel IV.22. : Koefisien Regresi  

Coefficients 

 
 
 
Model 

Unstandardized 
Coeffisients 

 
    B         Std.Error 

Standardized 
Coefficients 

 
Beta 

t 
 

Hitung     Tabel 

Sig 
 

 Hitung      Tabel 

1   (Constant) 
   Budaya Perusahaan 
   Kinerja 

11.851 7.546 
    .406         .101 
    .475         .103 

 
.388 

      .442 

1.570      
4.035       1.671 
4.600       1.671 

  .120          
  .000          .05 
  .000          .05 

a. dependent Variable : Kepuasan Kerja 
 

Berdasarkan data pada tabel IV.22. diatas, maka dapat 
disajikan persamaan regresi ganda antara kepuasan kerja dengan 
budaya perusahaan (X1) dan kinerja (X2) sebagai berikut : Y = 11,851 
+ 0,406 X1 + 0,475 X2 

 

b. Anova regresi : Y = 11,851 + 0,406 X1 + 0,475 X2 
Tabel IV.23. : Anova Regresi  

ANOVAb 
Model Sum of Squares Df Mean Squares F  

Hitung       Tabel 
Sigma 

   Hitung    Tabel 

Regresi 
Residual 
Total  

5571,789 
4138,634 
9710,424 

2 
82 
84 
 

2785,895 
50,471 

55,198       3,44 
 

 
 

   0,000           0,05 
 
 
    

 
Hasil Analisis Varians tersebut diatas adalah : 
Pengujian Keberartian Regresi 

Pengujian keberartian persamaan regresi sederhana 
menggunakan analisis dengan uji F dan signifikansi. Model persamaan 
regresi dinyatakan signifikans jika Fhitung > Ftabel atau ditingkat 
signifikansi < 0,05. Tabel IV.23. tersebut diatas menunjukkan bahwa 
Fhitung (55,198) > dari Ftabel (3,44) dengan tingkat signifikansi 0,000 < 
0,05.  

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa persamaan regresi Y 
= 11,851 + 0,406 X1 + 0,475 X2 signifikan dan persamaan regresi 
dinilai mempunyai keberartian. 
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c. Uji Korelasi 
Dari hasil perhitungan pada lampiran IV.7. dapat diperoleh 

angka korelasi antara budaya perusahaan (X1) dengan kinerja (X2) 
dengan kepuasan kerja (Y) ry1.2 = 0,757. Angka tersebut terdapat 
hubungan positif dan cukup tinggi antara budaya perusahaan (X1) dan 
kinerja (X2) secara bersama-sama dengan kepuasan kerja (Y). 
 
Uji Signifikansi Korelasi 

Analisis uji keberartian korelasi antara budaya perusahaan (X1) 
dan kinerja (X2) secara bersama-sama dengan kepuasan kerja (Y) 
dapat diperhitungkan dari tabel IV.22., dimana diperoleh angka thitung 
(4,035) > dari ttabel (1,671). Hal tersebut menunjukkan bahwa korelasi 
antara budaya perusahaan (X1) dan kinerja (X2) secara bersama-sama 
dengan kepuasan kerja (Y) adalah signifikan. 

Disamping itu tingkat signifikansi menunjukkan Sig (0,000) < 
0,05 sehingga korelasi antara budaya perusahaan (X1) dan kinerja (X2) 
secara bersama-sama dengan kepuasan kerja (Y) dinyatakan signifikan. 

 
d. Koefisien Determinasi 

Dengan menggunakan angka korelasi diatas dapat diperoleh 
angka koefisien determinasi Ry.12

2 = 0,757 = 0,5730 atau 57,3 %. 
Dengan demikian 57,3 % dari kepuasan kerja dapat ditentukan 

oleh budaya perusahaan (X1) dan kinerja (X2) secara bersama-sama, 
sedangkan 42,7 % lainnya ditentukan oleh faktor lain. 

 

KETERBATASAN PENELITIAN  

a. Responden 
Responden dalam penelitian ini adalah karyawan PT. Telkom Divisi 

Enterprise Kebon Sirih, Jakarta. Dengan demikian keterbatasan yang dihadapi 
dalam penelitian ini adalah tingkat keseriusan responden. Maka pengambilan 
data yang dilakukan melalui kuesioner dimungkinkan masih terjadinya 
kekurang tepatan responden untuk memberikan jawaban atas kuesioner. 

 
 

b. Waktu Pengambilan Data 
Adanya keterbatasan waktu pengambilan data dikarenakan penelitian 

dilakukan pada saat responden sedang melakukan aktivitasnya, sehingga 
dimungkinkan pengisian kuesioner mengalami hambatan kekurang seriusan 
yang akan mempengaruhi ketelitian dalam mengisi kuesioner karena waktu 
yang terbatas. 

 
c. Faktor lain yang mempengaruhi Kepuasan Kerja 

Masih banyak faktor lain diluar budaya perusahaan dan kinerja yang 
berpengaruh pada kepuasan kerja, seperti gaya kepemimpinan, fasilitas, 
pelatihan dan pendidikan, sarana dan prasarana dan lain sebagainya yang 
tidak diperhitungkan dalam penelitian ini. 
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KESIMPULAN 
Analisis hasil penelitian lapangan pada bab IV secara berurutan 

menghasilkan hal-hal sebagai berikut : 
1. Peranan antara kepuasan kerja (Y) dengan budaya perusahaan (X1) 

menghasilkan persaamaan regresi Y = 22,902 + 0,713 X1    dengan 
korelasi (r) sebesar 0,681. Dari hasil uji t terhadap korelasi antara Y 
dengan X1 adalah signifikan. Hasil persamaan regresi menjelaskan bahwa 
setiap kenaikan satu satuan budaya perusahaan (X1) akan berakibat 
meningkatkan kepuasan kerja (Y) sebesar 0,713 satuan. Tingkat peranan 
budaya perusahaan terhadap kepuasan kerja karyawan hanya memberikan 
kontribusi sebesar 46,3% sedangkan faktor yang lain sebesar 53,7%. Hal 
ini menggambarkan bahwa peranan budaya perusahaan terhadap 
kepuasan kerja PT.TELKOM Divisi Enterprise Kebon Sirih, Jakarta adalah 
sedang, artinya semakin diterimanya budaya perusahaan yang ada maka 
akan semakin baik pula kepuasan kerja karyawan, sebaliknya semakin 
buruk penerimaan budaya perusahaan yang ada maka akan buruk pula 
kepuasan kerja karyawan.  

 
2. Peranan antara kinerja (X2) dengan kepuasan  kerja (Y) menghasilkan 

persaamaan regresi Y = 26,941 + 0,751 X2 dengan korelasi (r) sebesar 
0,699.  Dari hasil uji t terhadap korelasi antara Y dengan X2 adalah 
signifikan. Hasil persamaan regresi menjelaskan bahwa setiap kenaikan 
satu kesatuan kinerja (X2) akan berakibat meningkatkan kepuasan kerja 
(Y) sebesar 0,751 satuan. Tingkat peranan kinerja terhadap pembentukan 
kepuasan kerja karyawan PT.TELKOM Divisi Enterprise Kebon Sirih, Jakarta 
adalah memberikan kontribusi sebesar 48,86%, sedangkan faktor lainya 
sebesar 51,14%. Hal ini menggambarkan bahwa pengaruh kinerja 
terhadap kepuasan kerja karyawan adalah sedang, artinya apabila kinerja 
baik maka akan semakin baik pula kepuasan kerja karyawan, sebaliknya 
semakin buruk kinerja maka akan semakin buruk pula kepuasan kerja 
karyawan.  

 
3. Peranan antara budaya perusahaan (X1) dan kinerja (X2) secara bersama-

sama dengan kepuasan kerja menghasilkan persamaan regresi Y = 11,851 
+ 0,406 X1 + 0,475 X2 dengan korelasi (r) sebesar 0,757. Dari hasil uji t 
terhadap korelasi antara Y dengan X1 dan X2 adalah signifikan. Tingkat 
peranan budaya perusahaan (X1) dan kinerja (X2) secara bersama-sama 
terhadap kepuasan kerja PT.TELKOM Divisi Enterprise, Kebon Sirih, Jakarta 
adalah cukup dominan dengan kontribusi sebesar 57,3% dibandingkan 
pengaruh faktor lainnya sebesar 42,7%. Hal ini menggambarkan bahwa 
budaya perusahaan (X1) dan kinerja (X2) terhadap kepuasan kerja 
karyawan adalah sedang. Artinya semakin baik budaya perusahaan dapat 
diterima dan semakin baik kinerja maka akan semakin baik pula kepuasan 
kerja karyawan, sebaliknya semakin buruk penerimaan budaya perusahaan 
yang ada dan semakin buruk kinerja maka akan semakin buruk pula 
kepuasan kerja karyawan.  
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IMPLIKASI  
1. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peranan budaya perusahaan (X1) dan 

kinerja (X2) baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama adalah sedang 
dalam meningkatkan kepuasan kerja karyawan. Dengan demikian 
kemungkinan terdapat faktor-faktor lain yang lebih berperan terhadap 
peningkatan kepuasan kerja karyawan PT.TELKOM Divisi Enterprise Kebon 
Sirih, Jakarta. 

2. Hasil penelitian dapat dimanfaatkan oleh institusi yang menjadi objek 
penelitian dalam hal ini manajemen Sumber Daya Manusia PT.TELKOM 
Divisi Enterprise, Kebon Sirih, Jakarta. 

3. Hasil penelitian ini juga menggambarkan budaya perusahaan dan kinerja 
terhadap kepuasan kerja karyawan yang terlihat secara nyata sehingga 
dapat dipertahankan keberadaannya. 

 

SARAN-SARAN 
4. Dengan melihat hasil penelitian pada kesimpulan diperoleh pengaruh yang 

cukup dominan dari kedua variabel yang mempengaruhi kepuasan kerja. 
Karenanya perlu dilakukan langkah-langkah dalam mempertahankan 
kepuasan kerja yang sudah ada. Selain itu perlu juga difikirkan upaya 
untuk lebih meningkatkan kepuasan kerja tersebut. 

5. Hasil penelitian ini dapat dimanfaatkan untuk mengadakan tindakan 
koreksi yang masih belum memberikan kepuasan kerja maksimal bagi tiap 
karyawan. 

6. Meneruskan penelitian dengan menggunakan variabel bebas lain untuk 
mengetahui faktor-faktor yang lebih dominan dalam meningkatkan 
kepuasan kerja karyawan. 

7. Upaya penelitian untuk menguji faktor budaya perusahaan dan kinerja 
perlu dilanjutkan dengan mengadakan penelitian yang sama di tempat lain 
atau di lokasi lain dengan sampel yang lebih banyak. 

 

DAFTAR PUSTAKA 
Amstrong, Michael., dan Baron, Angela., Performance Management, London : 

Institute of Personel & Development, 1998. 
 
As’ad. M., Psikologi Industri, Yogyakarta : Liberty, 2000. 
 
Costello J. Sheila., Effective Performance Management, 1994. 
 
Davis, Keith., dan Newstrom, John.W., Organizational Behaviour, 9th edition, 

International Edition, New York : Mc Graw Hill, 1995. 
 
Deal, Terrance .E., dan Kennedy, Allen A., The New Corporate Culture, Cambridge : 

Perseus Publishing, 2000. 
 
Gibson, James L., John M.Ivancevich., dan James .H. Donelly., Organizations, Boston 

: Mc. Graw Hill Companies, Inc, 2000. 
 
Greenberg, Jerald., dan Robert A.Baron., Behavior in Organizations, New Jersey : 

Prentice Hall Intl, Inc, 2003. 



264 

 

 
Hasibuan, Malayu S.P., Manajemen Sumber Daya Manusia, Jakarta : CV. Haji 

Masagung, 1992. 
 
Kotter, P.J., dan Heskett, L.J., Corporate Culture and Performance, New York : The 

Tree Press, 1997. 
 
Mangkunegara, Anwar Prabu., Manajemen Sumber Daya Manusia Perusahaan, 

Bandung : PT.Remaja Rosdakarya, 2005. 
 
Nurgiyantoro, Burhan., Statistik Terapan , Jogjakarta : Gajah Mada University Press, 

2004. 
 
Pheagen, Barry., Developing Your Company Culture, Berkeley : Context Press, 2000. 
 
Rivai, Veithal., Manajemen Sumber Daya Manusia untuk Perusahaan dari Teori ke 

Praktik, Jakarta : PT. Rajagrafindo Persada, 2000. 
 
Robbins, Stephen P., Teori Organisasi, edisi Bahasa Indonesia, Jakarta : Archan, 

1994. 
 
Robbins, Stephen P., Organizational Behavior, New Jersey: Prentice Hall Int, Inc, 

2003. 
 
Schein Edgar H., Budaya Organisasi dan Kepemimpinan, (Terjemahan : Univ. Prof. 

DR. Moestopo), Jakarta, 2001. 
  
Siagian Sondang P., Kiat Meningkatkan Produktivitas Kerja, Jakarta : PT. Rineka 

Cipta, 2002. 
 
Sugiyono., Statitiska untuk Penelitian, Bandung : CV. Alfabetha, 2000. 
 
Tan, Victor S.L., Changing Your Corporate Culture, Singapore : Time Books 

International, 2002. 
 
Triton., Paradigma Baru Manajemen Sumber Daya Manusia, Yogyakarta : Tugu, 

2005. 


