PENGARUH BUDAYA ORGANISASI DAN
LINGKUNGAN KERJA TERHADAP KINERJA
KARYAWAN KOPERASI SERBA USAHA
SETYA USAHA DI KABUPATEN JEPARA

SKRIPSI
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi
pada Universitas Negeri Semarang

Oleh
Gogy Bara Kharisma
NIM 7350406549

JURUSAN MANAJEMEN
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
2013

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi ini telah disetujui oleh Pembimbing untuk diajukan ke Sidang Panitia
Ujian Skripsi pada:
Hari

: Rabu

Tanggal : 17 Juli 2013

Pembimbing I

Pembimbing II

Dra. Palupiningdyah, M,Si.
NIP. 195208041980032001

Endang Sutrasmawati, SH, SE, MM
NIP. 196704182000122001

Mengetahui,
An. Ketua Jurusan Manajemen
Sekretaris jurusan Manajemen

Dra. Palupiningdyah, M.Si.
NIP 195208041980032001

ii

PENGESAHAN KELULUSAN

Skripsi ini telah dipertahankan di depan Sidang Panitia Ujian Skripsi Fakultas
Ekonomi Universitas Negeri Semarang pada:
Hari

: Senin

Tanggal : 22 Juli 2013
Penguji Skripsi

Sri Wartini, SE, MM
NIP. 197209162005012001

Anggota I

Anggota II

Dra. Palupiningdyah, M.Si
NIP 195208041980032001.

Endang Sutrasmawati, SH, SE, MM
NIP 196704182000122001
Mengetahui,
Dekan Fakultas Ekonomi

Dr. S. Martono, M.Si
NIP. 196603081989011001

iii

PERNYATAAN

Saya menyatakan bahwa yang tertulis di dalam skripsi ini benar-benar hasil
karya saya sendiri, bukan jiplakan dari karya tulis orang lain, baik sebagian
ataupun seluruhnya. Pendapat atau temuan lain yang terdapat dalam skripsi ini
dikutip atau dirujuk berdasarkan kode ilmiah. Bila suatu saat ditemukan dan
terbukti karya tulis ini merupakan jiplakan hasil karya orang lain, penulis bersedia
dituntut sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Semarang, 17 Juli 2013

Gogy Bara Kharisma
NIM. 7350406549

iv

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO
“ Maka bersabarlah; sesungguhnya kemudahan
yang baik adalah bagi orang-orang yang bertakwa ”
(Q.S. HUUD: 49)
“Pikirkan dengan benar, lakukan dengan jujur dan
syukurilah hasil yang didapat”
(Budi M)

.

PERSEMBAHAN
Skripsi ini kupersembahkan
kepada kedua orang tuaku dan
keluarga kecilku sebagai wujud
tanggung jawab dan rasa terima
kasihku kepada mereka.

v

KATA PENGANTAR

Puji syukur Alhamdulillah penulis ucapkan kehadirat Allah SWT yang senantiasa
melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan
skripsi ini dengan judul “Pengaruh Budaya Organisasi dan Lingkungan Kerja
Terhadap Kinerja Karyawan Koperasi Serba Usaha Setya Usaha di Kabupaten
Jepara”.
Penulis menyadari bahwa dalam menyusun skripsi ini tidak akan berjalan
berhasil tanpa bimbingan, motivasi dan bantuan dari pihak baik secara langsung
maupun tidak langsung. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini penulis ingin
menyampaikan ucapan terima kasih kepada :
1. Prof. Dr. H. Fathur Rokhman M.Hum, Rektor Universitas Negeri Semarang
yang telah memberikan ijin dan kesempatan untuk menyelesaikan studi di
Universitas Negeri Semarang.
2. Dr. S. Martono, M.Si, Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Semarang
yang telah memberikan ijin melaksanakan penelitian.
3. Drs. Sugiharto, M.Si, Ketua Jurusan Manajemen, Fakultas Ekonomi
Universitas Negeri Semarang mewakili lembaga yang bertanggungjawab
terhadap adanya salah satu kegiatan akademik.
4. Sri Wartini, SE,MM sebagai penguji skripsi yang telah menguji serta
membimbing dalam penyusunan skripsi ini.

vi

5. Dra. Palupingingdyah,

M.Si

Sekretaris Jurusan dan sebagai

dosen

pembimbing I yang telah memberikan saran, bimbingan dan pengarahan dari
awal sampai akhir kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Dosen Pembimbing Endang Sutrasmawati, SH, SE, MM yang telah
memberikan saran, bimbingan dan pengarahan dari awal sampai akhir kepada
penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
7. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Ekonomi khususnya jurusan Manajemen atas
segala ilmu yang diberikan.
8. Pimpinan dan staf Koperasi Serba Usaha Setya Usaha di Jepara, yang telah
bersedia menjadi responden dalam penelitian ini.
9. Rekan – rekan UNNES VESPA OWNERS (UVO) & HUCLE - PEERS atas
semangat, dukungan dan pengalaman hidup. Jaga terus persaudaraan kita.
10. Semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini yang tidak
dapat penulis sebutkan satu persatu atas segala bantuan baik moril maupun
materiil.
Semoga segala bantuan dan kebaikan tersebut mendapat limpahan balasan
dari Allah SWT. Penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat dan
memberikan tambahan pengetahuan, wawasan yang semakin luas bagi pembaca.

Semarang, 17 Juli 2013

Penulis

vii

SARI
Kharisma, Gogy Bara. 2013.Pengaruh Budaya Organisasi dan Lingkungan Kerja
Terhadap Kinerja Karyaawn Koperasi Serba Usaha Setya Usaha di kabupaten
Jepara.Skripsi Jurusan Manajemen. Fakultas Ekonomi. Universitas Negeri
Semarang.
Pembimbing I. Dra. Palupiningdyah, M. Si. Pembimbing II. Endang
Sutrasmawati, SH, SE, MM. 82 halaman.
Kata Kunci : Budaya Organisasi, Lingkungan Kerja, Kinerja
Perilaku manusia yang beranekaragam kaakteristik dan perilakunya
menjaikan pengelolaan sumberdaya manusia tidak berjalan dengan mudah.
Masalah sumberdaya manusiamenjadi tantangan bagi manajeme, Karena
keberhasilan perusahaan tergantung dari kualitas sumbrdaya manusia yang
dimiliki atau dipekerjakan. Fenomrna yang terjadi pada Koperasi Serba Usaha
Setya Usaha adalah kinerja yang di hasilkan belum dapat mencapai target laba
yang ditetapkan dalam rapat anggota tahunan yaitu peningkatan sebesar 30% dari
pencapaian tahun sebelumnya. Permasalah yang dikaji dari penelitian ini adalah
bagai mana gambaran Budaya Organisasi, Lingkungan Kerja dan Kinerja
Kayawan pada Koperasi Serba Usaha Setya Usaha di Kabupaten Jepara.Penelitian
ini bertujuan untuk mengetahui dan mendeskripsikan pengaruh budaya Organisasi
dan Lingkungan Kerja terhadap Kinerja Karyawan Koperasi Serba Usaha Setya
Usaha, baik secara simltan ataupun parsial.
Data dari penelitian ini adalah seluruh karyawan pada Koperasi Serba
Usaha Setya Usaha di Kabupaten Jepara yang berjumlah 47 orang. Teknik
pengamilan sampel dalam penelitian ini dengan menggunakan teknik populasi
studi sensus, sehingga seluruh populasi dijadikan sebagai sampel. Metode
pengumpulan data yang di gunakan adalah metode kuesioner. Teknik analisis
yang digunakandalam penelitian ini adalah regresi berganda dengan menggunakan
alat bantu SPSS 16.
Hasil dari analisis regresi data menunjukkan persamaan sebagai berikut
Y = 8,939 + 0, 421X + 0, 642X2. Secara parsial variabel Budaya Organisasi
memberikan kontribusi sebesar 20.5 %, dan besarnya pengaruh lingkungan kerja
sebesar 30.1%. Secara simultan varabel bebas (Budaya Organisasi dan
Lingkungan Kerja) berpengaruh terhadap variabel terikat (kinerja) karyawan
koperasi serba usaha setya usaha sebasar 60,09% sedangkan sisanya sebasar
39.91% dipengaruhi oleh faktor-faktor yang tidak diteliti.
Berdasarkan hasil penelitian dapat diambil kesimpulan bahwa ada
pengaruh secara parsial dan simultan dari Budaya Organissi dan Lingkungan
Kerja terhadap Kinerja Karyawan Koperasi Serba Usaha Setya Usaha di
Kabupaten Jepara. Saran yang dapat diberikan adri penelitian ini adalah pada
indikator pengawasan, Koperasi Serba Usaha Setya Usaha hendaknya membentuk
tim khusus agar pengawasan dapat dilakukan lebih maksimal, dan dalam hal
suasana kerja manajemen Koperasi Serba Usaha Setya Usaha hendaknya
melakukan rotasi antar cabang secara berkala. Bagi peneliti selanjutnya
diharapkan dapat menambah variabel lain seperti variabel kepemimpinan.
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The variousity of people characteristics and attitude make human
resources management do not work easily. The human resources problem become
a challenge for the management., because the company success is depend on the
human resources quality that is worked. The phenomenon that is happened in
Koperasi Serba Usaha Setya Usaha is result of the employees’ performance has
not achieve the profit target which is determined in annual meeting, it is 30%
from the achievement last year. The problems which is investigated from this
research is how the describing of the Organization Culture, Working Environment
and Employees’ performance in Koperasi Serba Usaha Setya Usaha in Jepara
Regency is. The goals of this research are to understand and to describe The
Influence of Organization and Working Environment toward the Employees’
Performance, wheter simultaneously or partially.
The data from this research are the whole employees in Koperasi Serba
Usaha Setya Usaha In Jepara Regency, those are 47 employees. In this research
the technique of collecting the sample use census study population, so the whole
population become samples. The method of collecthing the data use questioner
method. The technique which is used in this research is multiple regression use
equipment SPSS 16 program.
The result from regression analise the data show the similarity, they are,
Y = 8,939 + 0, 421X + 0, 642X2. Partially, the Organization Culture variable give
contribution 20,5%, and the result of the Working Evironment is 30,1%.
Simultaneously those independent variables (Culture Organization and Working
Environment) are influenced dipendent variables (Employees Performance) of
Koperasi Serba Usaha Setya Usaha, those are, 60,09% while the others are 39,
91% are influenced by another factors which are not ivestigated.
According to the reseach result can be made conclution, there are influece
partially and simultaneously from Organization Culture and Working
Environment toward the Performance of Koperasi Serba Usaha SETYA
USAHA’s employees in Jepara Regency. The suggestions can be given from this
research are in monitoring indicator, Koperasi Serba Usaha Setya should compose
specific team in order to the monitoring can be worked maximum, and in the case
of work atmosphere, the management should get rotation between affiliate
occasionally. For the researcher, then, hoped can add another variable such as
leadership variable.
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BAB I
PENDAHULUAN
1.1

Latar Belakang
Perubahan teknologi dan informasi menuntut seluruh komponen
untuk senantiasa mengikuti perubahan yang terus terjadi. Perubahan yang
terjadi menjadi suatu tantangan yang perlu mendapatkan perhatian yang
serius dari para pengelola perusahaan dalam mengelola organisasinya.
Setiap keadaan yang senantiasa berubah tanpa kita sadari membutuhkan
sikap yang penuh kehati-hatian agar pengelola organisasi sesegera
mungkin melakukan penyesuaian terhadap perubahan yang terjadi agar
dapat terus bertahan menghadapi lajunya proses perubahan.
Persaingan yang muncul dalam dunia usaha saat ini menuntut
semua komponen dalam organisasi untuk selalu mempersiapkan diri
terutama kualitas sumber daya manusianya dalam menghadapi munculnya
pesaing-pesaing baru dalam dunia bisnis.
Sumber daya manusia merupakan arti penting dari suatu realita
bahwa setiap individu manusia merupakan elemen yang paling utama
karena selalu ada dalam suatu organisasi. Sumber daya terpenting suatu
perusahaan atau organisasi adalah sumber daya manusia yaitu orang yang
telah memberikan tenaga, bakat, kreatifitas dan usaha mereka kepada
organisasi (Handoko, 1997:233). Oleh karena itu, kemajuan suatu
perusahaan dapat di tentukan dari sumber daya manusia yang mampu
menampilkan kinerja terbaik dari setiap individu.
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Keseluruhan sumber daya yang terdapat dalam suatu perusahaan,
sumber daya manusia adalah sumber daya yang paling penting dan sangat
menentukan. Semua potensi yang dimiliki manusia seperti keterampilan,
motivasi, dan kecerdasan sangat berpengaruh terhadap upaya organisasi
dalam

mencapai

tujuan.

Perilaku

manusia

yang

beranekaragam

karakteristik dan perilakunya membuat pengelolaan sumber daya manusia
tidak berjalan dengan mudah. Masalah sumber daya manusia menjadi
sebuah tantangan bagi manajemen, karena keberhasilan perusahaan
tergantung dari

kualitas sumber daya manusia yang dimiliki/

dipekerjakan.
Hasibuan (2000:12) menyatakan bahwa manusia selalu berperan
aktif dalam menentukan rencana, sistem, proses, tujuan yang ingin dicapai
oleh perusahaan. Tujuan tidak mungkin terwujud tanpa peran karyawan
meskipun dukungan sarana dan prasarana serta sumber dana yang dimiliki
perusahaan tidak akan ada manfaatnya bagi perusahaan, jika peran aktif
karyawan tidak diikutsertakan. Hal ini menunjukkan bahwa sumber daya
manusia merupakan kunci pokok yang harus diperhatikan dengan segala
kebutuhannya. Pengelolaan sumber daya terkait dan mempengaruhi
kinerja organisasional dengan cara menciptakan nilai atau menggunakan
keahlian sumber daya manusia yang berkaitan dengan praktek manajemen
dan sasarannya cukup luas. Oleh karena itu faktor manusia juga perlu
mendapatkan perhatiaan dari pimpinan atau manajer sehingga pegawai
dapat bekerja dengan lebih baik dan tujuan dari organisasi dapat tercapai.

3

Budaya organisasi ialah persepsi yang sama dikalangan seluruh
anggota organisasi tentang makna hakiki kehidupan bersama (Siagian,
2002:187).

Menurut

Robbins

(2002:279)

mendefinisikan

budaya

organisasi (organization culture) sebagai suatu system makna bersama
yang dianut oleh anggota-anggota yang membedakan organisasi tersebut
dengan organisasi lain. Lebih lanjut, Robbins (2002:279) menyatakan
bahwa sebuah sistem pemaknaan bersama dibentuk oleh warganya yang
sekaligus menjadi pembeda dengan organisasi lain. Hal ini diperkuat
dengan pernyataan mcShane dan Glinow,(2005) dalam Journal of
Business systems,governance and ethnics (Olu Ojo,2010;4) menyatakan
bahwa budaya perusahaan membantu memahami kegiatan organisasi dan
karyawan dapat berkomunikasi dengan lebih efektif dan efisien,
meningkatkan kerjasama dengan karyawan yang lain karena mereka saling
mengajarkan mental perusahaan secara langsung. Penelitian yang
dilakukan Olu Oju menyatakan bahwa terdapat hubungan positif antara
budaya organisasi dan kinerja perusahaan, hal ini berarti bahwa budaya
organisasi memiliki peran penting dalam perusahaan (Olu Ojo, 2010;11).
Meskipun lingkungan kerja tidak melaksanakan proses produksi
dalam suatu perusahaan, namun lingkungan kerja mempunyai pengaruh
langsung terhadap kinerja karyawan (Nitisemito, 1992:183). Lingkungan
kerja dapat menciptakan hubungan kerja yang mengikat antara orangorang yang ada didalam lingkungannya. Oleh karena itu, hendaknya
diusahakan agar lingkungan kerja harus baik dan kondusif menjadikan
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karyawan merasa betah berada diruangan dan merasa senang serta
bersemangat untuk melaksankan setiap tugas-tugasnya. Hayes (2008),
Journal of Business, economic & finance (Demet Leblebici,2012;39)
menjelaskan tentang perilaku karyawan di lingkungan kerja memiliki
pengaruh yang tinggi terhadap produktivitas. Hasil penelitian yang
dilakukan Demet Leblebici menyatakan bahwa komponen perilaku dari
lingkungan kerja memiliki pengaruh yang lebih tinggi terhadap
produktivitas, dibandingkan dengan pengaruh komponen fisik(Demet
Leblebici,2012;47).
Koperasi Serba Usaha Setya Usaha yang terletak di desa Lebak
Rt;1/Rw;6, Pakis aji Kabupaten Jepara merupakan koperasi yang bergerak
dibidang simpan pinjam yang terdiri dari simpanan suka rela, simpanan
berjangka,

pinjaman

bulanan

dan

pinjaman

musiman.

Untuk

meningkatkan kualitas sumber daya manusia karyawan Koperasi Simpan
Pinjam Setia Usaha telah memahami beberapa hal yang mendasar seperti
job description atau juklak kerja yang sudah diberikan kepada semua
karyawan di setiap bagian kerja.
Peran pimpinan dalam menjaga budaya organisasi pada Koperasi
Koperasi Serba Usaha Setya Usaha tergolong baik. Ini terbukti dengan
adanya contoh yang baik yaitu dengan memimpin doa pada saat memulai
kerja dan melakukan Briefing untuk kegiatan satu hari kedepan, hal ini
selain bertujuan untuk mengarahkan pekerjaan yang akan dilakukan agar
dapat terencana dengan baik dan memberikan dukungan kepada semua
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karyawan baik berupa inisiatif individu maupun penggambilan keputusan
dalam memberikan kredit usaha.
Berdasarkan observasi awal keadaan lingkungan fisik di Koperasi
Serba Usaha Setya Usaha sudah cukup baik, hal ini terlihat pada penataan
ruang yang ada disana memudahkan para karyawan dalam menjalani
tugas-tugas mereka. Dalam hal penerangan, sudah cukup baik karena
ruang keja telah memakai sinar lampu berwarna putih dan menggunakan
penyejuk udara agar karyawan dan nasbah merasa nyaman. Penataan
ruangan juga telah di atur sedemikian rupa sehingga dapat mendukung
kegiatan pelayanan. Namun pada kenyataannya pencapaian target tahun
2010, adalah yang paling rendah jika dilihat antara tahun 2008 – 2011.
Usaha perbaikan guna pencapaian target telah diberikan kepada
karyawan Koperasi Serba Usaha Setya Usaha, salah satunya dengan
melakukan pelatihan microsoft Excel dan menambah sarana promosi.
Namun kinerja yang dihasilkan belum mencapai target yang diharapkan.
Dimana setiap tahun target laba yang harus dicapai sesuai dengan Rencana
Anggaran Pendapatan dan Belanja Koperasi Serba Usaha Setya Usaha
adalah minimal sebesar 30% dari laba tahun sebelumnya. Pencapaian
target laba tersebut dapat dilihat pada tabel 1.1.
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Tabel 1.1
Pencapaian Target Laba Koperasi Serba Usaha Setya Usaha
No

Tahun

Laba (Rp)

Target

Pencapaian Target

1

2008

54.846.000

30 %

29 %

30 %
2
2009
69.764.000
27,2 %
30
%
3
2010
87.205.000
25 %
30 %
4
2011
109.704.000
25,8 %
Sumber: Laporan Pertanggung Jawaban Tahun 2008 – Tahun 2011
Tabel 1.1 menunjukkan hasil pencapaian target Koperasi Simpan
Pinjam Setya Usaha dari tahun ketahun selama tiga tahun mengalami
penurunan. Target yang ditetapkan adalah sebesar 30%. Hal ini dapat
dilihat pada tahun 2008 sampai tahun 2010 laba yang diperoleh mengalami
penurunan masing-masing hanya 29% untuk tahun 2008, 27,2% untuk
tahun 2009, dan 25% untuk tahun 2010, tahun 2011 mengalami kenaikan
namun hanya 25,8%. Hal ini menunjukkan aspek kualitas kerja pada
kinerja karyawan yang menurun. Kinerja karyawan juga dapat di ketahui
dari tingkat ketidakhadiran karyawan. Dalam indikator kinerja kehadiran
merupakan faktor yang mempengaruhi kinerja. Absensi karyawan dalam
enam bulan terakhir dapat dilihat pada tabel 1.2
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Tabel 1.2
Daftar Ketidakhadiran dan Keterlambatan Karyawan Koperasi Serba
Usaha Setya Usaha Bulan Januari-Juni 2012
Bulan

Ketidakhadiran
(orang)

Persentase

Keterlambatan
(orang)

Persentase

Januari
4
8,5 %
6
13,9 %
Februari
5
10,6 %
9
21,4 %
Maret
6
12,7 %
7
17 %
April
5
10,6 %
11
26,1 %
Mei
3
6,3%
6
13,6%
Juni
2
4,2%
5
11.1%
Sumber: Bagian personalia Koperasi SerbaUsaha SetyaUsaha, 2012
Berdasarkan tabel 1.2 dapat dilihat bahwa tingkat ketidakhadiran
karyawan paling banyak terjadi pada bulan Maret yaitu berjumlah 6 orang,
dan keterlambatan paling banyak terjadi pada bulan April yaitu berjumlah
11 orang.
Ketidakhadiran dan keterlambatan karyawan dalam bekerja dapat
menyebabkan kinerja karyawan menurun. Hal ini dapat dijelaskan, bahwa
jika karyawan tidak hadir atau terlambat dalam bekerja maka karyawan
tersebut tidak mengikuti brifing secara utuh sehingga pembagian tugas
yang dibebankan kepadanya akan terbengkalai atau tidak selesai sesuai
dengan yang diharapkan. Keterlambatan hadir karyawan menyebabkan
pelayanan nasabah terganggu dan terkadang seorang pegawai harus
merangkap tugas sampai dengan karyawan tersebut datang. Sering terjadi
karyawan yang datang terlambat mendapat sambutan yang kurang
menyenangkan dari karyawan yang lain sehingga karyawan yang datang
terlambat menjadi tidak maksimal dalam bekerja. Hal ini akan
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menimbulkan ketidakefektifan dan ketidakefisienan seseorang dalam
bekerja, dan lebih jauh lagi dapat menurunkan kinerja.
Berdasarkan faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja tersebut,
maka dua konsep yang akan diteliti dalam penelitian ini adalah “Pengaruh
Budaya Organisasi dan Lingkungan Kerja terhadap Kinerja
Karyawan Koperasi Serba Usaha Setya Usaha kabupaten Jepara”.

1.2

Perumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang di atas, maka perumusan masalah yang
akan dibahas adalah :

1.

Apakah budaya organisasi mempunyai pengaruh terhadap kinerja karyawan
pada Koperasi Serba Usaha Setya Usaha?

2.

Apakah lingkungan kerja mempunyai pengaruh terhadap kinerja karyawan
pada Koperasi Serba Usaha Setya Usaha?

3.

Apakah budaya organisasi dan lingkungan kerja secara bersama-sama
mempunyai pengaruh terhadap kinerja karyawan Koperasi Serba Usaha
Setya Usaha?

1.3

Tujuan Penelitian
Agar dapat melaksanakan penelitian ini dengan baik dan dapat
mengenai sasaran sesuai dengan permasalahan yang dihadapi, maka tujuan
diadakannya penelitian ini adalah :
1. Untuk mengetahui seberapa besar budaya organisasi mempunyai pengaruh
terhadap kinerja karyawan Koperasi Serba Usaha Setya Usaha?
2. Untuk mengetahui seberapa besar lingkungan kerja mempunyai pengaruh
terhadap kinerja karyawan pada Koperasi Serba Usaha Setya Usaha?
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3. Untuk mengetahui seberapa besar budaya organisasi dan lingkungan kerja
secara bersama-sama mempunyai pengaruh terhadap kinerja karyawan
pada Koperasi Serba Usaha Setya Usaha?
1.4

Manfaat Penelitian
Melalui penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat ganda
baik teoritis maupun praktis sebagai berikut :
1. Manfaat teoritis
a. Bagi peneliti, sebagai sarana untuk melatih berfikir secara ilmiah
dengan berdasar pada disiplin ilmu yang diperoleh di bangku kuliah
khususnya yang berhubungan dengan budaya organisasi, lingkungan
kerja, dan kinerja karyawan.
b. Bagi pembaca, untuk menambah informasi, sumbangan pemikiran
dan bahan kajian dalam penelitian tentang pengaruh budaya
organisasi dan lingkungan kerja terhadap kinerja karyawan.

2. Manfaat Praktis
a. Bagi perusahaan maupun badan usaha yang lain untuk mengetahui
seberapa besar budaya organisasi dan lingkungan kerja berpengaruh
pada kinerja karyawan. Kemudian hasilnya dapat dijadikan bahan
pertimbangan dalam menyusun strategi dan menyusun kebijakan
pemimpin untuk meningkatkan kinerja para karyawan.
b. Bagi para akademisi sebagai implikasi lebih lanjut dalam
memberikan informasi guna menciptakan peningkatan kemampuan
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dan pemahaman mengenai manajemen sumber daya manusia yang
mengarah pada kondisi kinerja karyawan di dalam perusahaan.

BAB II
LANDASAN TEORI
2.1 Kinerja Karyawan
2.1.1 Pengertian Kinerja
Kinerja karyawan adalah tingkat pencapaian hasil atas pelaksanaan tugas
tertentu seorang karyawan. Manajemen kinerja adalah keseluruhan kegiatan
yang dilakukan untuk meningkatkan kinerja perusahaan atau organisasi,
termasuk kinerja masing-masing individu dan kelompok kerja di perusahaan
tersebut.
Kinerja (prestasi kerja) adalah hasil kerja secara kualitas dan kuantitas
yang dicapai oleh seorang pegawai dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan
tanggung jawab yang diberikan kepadanya (Mangkunegara, 2008:67). Menurut
Mathis (2006:113) kinerja karyawan merupakan faktor utama yang menentukan
keberhasilan perusahaan, dan faktor yang mempengaruhi kinerja karyawan
individual antara lain kemampuan, dukungan organisasi dan usaha yang
dicurahkan. Menurut Siagian (2002:124) bahwa kinerja dipengaruhi oleh
beberapa faktor yaitu kompensasi, lingkungan kerja, budaya organisasi,
kepemimpinan dan motivasi (motivation), disiplin kerja, kepuasan kerja,
komunikasi dan faktor-faktor lainnya.
Menurut Hasibuan (2001:34) mengemukakan kinerja (prestasi kerja)
adalah suatu hasil kerja yang dicapai seseorang dalam melaksanakan tugas-tugas
yang dibebankan kepadanya yang didasarkan atas kecakapan, pengalaman dan
kesungguhan serta waktu. Menurut Prawirasentono (1992:2), kinerja atau
performance adalah hasil yang dapat dicapai seseorang atau sekelompok orang
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dalam organisasi, sesuai dengan wewenang dan tanggung jawab masing-masing,
dalam rangka upaya mencapai tujuan organisasi bersangkutan secara legal, tidak
melanggar hokum dan sesuai dengan moral maupun etika.
Beberapa pengertian di atas bisa ditarik kesimpulan bahwasanya kinerja
adalah hasil kerja baik secara kualitas maupun kuantitas yang telah dicapai
seseorang berdasarkan target yang telah ditetapkan sesuai dengan peranan dan
tanggung jawab dalam perusahaan.
2.1.2 Indikator Kinerja
Menurut Mathis (2002:82) faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja
individu tenaga kerja adalah :
1.

Kemampuan yang dimiliki individu

2.

Motivasi

3.

Dukungan yang diterima

4.

Keberadaan pekerjaan yang mereka lakukan

5.

Hubungan mereka dengan organisasi
Menurut Mangkunegara (2008:67) menyatakan bahwa faktor yang

mempengaruhi kinerja antara lain :
1.

Faktor Kemampuan. Secara psikologis kemampuan (ability) pegawai terdiri
dari kemampuan potensi (IQ) dan kemampuan realita (pendidikan), oleh
karena itu pegawai perlu ditempatkan pada pekerjaan yang sesuasi dengan
keahliannya.

2.

Faktor Motivasi. Motivasi terbentuk dari sikap (attitude) seorang pegawai
dalam menghadapi situasi (situation) kerja. Motivasi merupakan kondisi
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yang menggerakkan diri pegawai terarah untuk mencapai tujuan kerja. Sikap
mental merupakan kondisi mental yang mendorong seseorang untuk
berusaha mencapai potensi kerja secara maksimal.
Menurut Gibson (1997:164) ada tiga faktor yang berpengaruh terhadap
kinerja, yaitu:
1.

Faktor Individu
Faktor individu meliputi: kemampuan, ketrampilan, latar belakang
keluarga, pengalaman kerja, tingkat sosial dan demografi seseorang.

2.

Faktor Psikologis
Faktor–faktor psikologis terdiri dari: persepsi, peran, sikap,
kepribadian, motivasi, lingkungan kerja dan kepuasan kerja.

3.

Faktor organisasi
Faktor organisasi meliputi : struktur organisasi, desain pekerjaan,
kepemimpinan, dan sistem penghargaan (reward system).
Kinerja seorang pegawai akan baik apabila :
a. Mempunyai keahlian yang tinggi.
b. Kesediaan untuk bekerja.
c. Lingkungan kerja yang mendukung.
d. Adanya imbalan yang layak dan mempunyai harapan masa depan.
Faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja menurut Siagian (2002:124)

bahwa kinerja karyawan dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu : kompensasi,
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lingkungan kerja, budaya organisasi, kepemimpinan dan motivasi, disiplin kerja,
dan kepuasan kerja.
Menurut Handoko (2008:193) faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja
karyawan yaitu motivasi kerja, kepuasan kerja, tingkat stres, lingkungan kerja,
kondisi fisik pekerjaan, sistem kompensasi, dan desain pekerjaan.
2.1.3 Karakteristik Kinerja Karyawan
Karakter seseorang yang mempunyai kinerja tinggi oleh Mc. Clelland
(dalam Mangkunegara, 2002:68) yaitu :
1. Memiliki tanggung jawab pribadi yang tinggi
2. Berani mengambil risiko
3. Memiliki tujuan yang realistis
4. Memiliki rencana kerja yang menyeluruh dan berjuang untuk merealisasi
tujuannya
5. Memanfaatkan umpan balik (feed back) yang konkret dalam seluruh kegiatan
kerja yang dilakukannya
6. Mencari kesempatan untuk merealisasikan rencana yang telah diprogramkan.

2.1.4 Unsur-unsur Kinerja Karyawan
Unsur kinerja oleh Hasibuan (2001:95) adalah kesetiaan, kejujuran,
kedisiplinan, kreativitas, kerjasama, kepemimpinan, kepribadian, dan
tanggung jawab. Menurut Vroom (dalam As’ad, 2004:48), kinerja
mengandung tiga unsur, yaitu :
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1. Unsur waktu, dalam arti hasil-hasil yang dicapai oleh usaha-usaha
tertentu, dinilai dalam satu putaran waktu atau sering disebut periode.
Ukuran periode dapat menggunakan satuan jam, hari, bulan, maupun
tahun.
2. Unsur hasil, dalam arti hasil-hasil tersebut merupakan rata-rata pada
akhir periode tersebut. Hal ini tidak berarti mutlak, setangah periode
harus memberikan setengah dari keseluruhan.
3. Unsur metode, dalam arti seorang pegawai harus menguasai betul dan
bersedia mengikuti pedoman metode yang telah ditentukan, yaitu metode
kinerja yang efektif dan efisien, ditambahkan pula dalam bekerjanya
pergawai tersebut harus bekerja dengan penuh gairah dan tekun serta
bukan berarti harus bekerja berlebihan.
2.1.5 Jenis-jenis Informasi Kinerja Karyawan
Jenis informasi kinerja menurut Mathis (2002:379) dibedakan
menjadi tiga jenis yaitu :
1. Informasi berdasarkan sifat yaitu mengidentifikasikan sifat karekter
subjektif dari karyawan seperti sikap, inisiatif, atau kreativitas dan
mungkin hanya mempunyai sedikit kaitan dengan pekerjaan tertentu.
2. Informasi berdasarkan perilaku yaitu berfokus pada perilaku tertentu
yang mendukung keberhasilan kerja.
3. Informasi berdasarkan hasil

yaitu memperhitungkan pencapaian

karyawan. Untuk pekerjaan-pekerjaan di mana pengukuran mudah
dilakukan dan jelas berdasarkan hasil yang ditetapkan.
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2.1.6 Indikator Kinerja Karyawan
Indikator untuk mengukur kinerja karyawan secara individu ada enam
(Bernardin, dalam Robbins, 2002:260), yaitu :
1. Kualitas
Merupakan tingkat dimana hasil aktivitas yang dikehendaki mendekati
sempurna dalam arti menyesuaikan beberapa cara ideal dari penampilan
aktivitas, maupun tujuan-tujuan yangdiharapkan dari suatu aktivitas.
Kualitas kerja diukur dari banyaknya produksi yang dihasilkan tiap
bulannya dalam waktu satu tahun.
2. Kuantitas
Merupakan jumlah yang dihasilkan dinyatakan dalam istilah seperti
jumlah unit, jumlah siklus aktivitas yang diselesaikan. Kuantitas yang
diukur dari jumlah hasil produksi buku yang dihasilkan dalam satu tahun
dengan target yang ditetapkan tiap bulannya
3. Ketepatan waktu
Merupakan tingkat aktivitas diselesaikan pada awal waktu yang
dinyatakan, dengan memaksimalkan waktu yang tersedia untuk aktivitas
lain. Ketepatan waktu diukur dari tugas yang diberikan untuk dikerjakan
dalam jangka waktu yang ditentukan (satu bulan) dan dari persepsi
karyawan terhadap suatu aktivitas yang diselesaikan dari awal pengerjaan
sampai akhir.
4. Efektivitas
Merupakan tingkat penggunaan sumber daya organisasi (tenaga, uang,
teknologi, bahan baku) dimaksimalkan dengan maksud menaikkan hasil

17

dari setiap unit dalam penggunaan sumber daya. Efektivitas dapat diukur
dari data jumlah produksi yang dikerjakan selama satu tahun dan dari
persepsi karyawan dalam menyelesaikan tugas yang dibebankan
organisasi.
5. Kemandirian
Merupakan tingkat seorang karyawan dapat menjalankan fungsi kerjanya
tanpa meminta bantuan, bimbingan dari orang lain atau pengawas.
Kemandirian dapat diukur dari persepsi karyawan terhadap tugas dalam
melakukan fungsi kerjanya masing-masing karyawan sesuai dengan
tanggung jawab pegawai itu sendiri.
6. Komitmen kerja
Merupakan tingkat dimana karyawan mempunyai komitmen kerja dengan
instansi dan tanggung jawab karyawan terhadap kantor. Pengukurannya
dengan menggunakan persepsi karyawan dalam membina hubungan
dengan instansi serta tanggung jawab dan loyalitas karyawan terhadap
organisasi.
Indikator kinerja karyawan menurut Mathis (2002:378) adalah sebagai
berikut :
1. Kuantitas
Kuantitas adalah banyaknya pekerjaan yang dapat dilakukan oleh
seseorang dalam waktu satu hari kerja.
2. Kualitas
Kualitas adalah ketaatan dalam prosedur, disiplin dan dedikasi.
3. Keandalan karyawan
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Keandalan karyawan adalah lemampuan melakukan pekerjaan yang
diisyaratkan dengan supervisi minimum. Keandalan karyawan mencakup
konsistensi kinerja dan keandalan dalam pelayanan, akurat, benar dan tepat.
4. Kehadiran
Kehadiran adalah keyakinan akan masuk kerja setiap hari dan sesuai
dengan jam kerja.
Berdasarkan
berhubungan

dengan

dua

pendapat

kinerja

mengenai

karyawan

indikator-indikator

tersebut,

maka

peneliti

yang
dapat

menyimpulkan bahwa indikator kinerja karyawan yang digunakan adalah sebagai
berikut :
1. Kualitas
Merupakan tingkat dimana hasil aktivitas yang dikehendaki mendekati
sempurna dalam arti menyesuaikan beberapa cara ideal dari penampilan
aktivitas, maupun tujuan-tujuan yangdiharapkan dari suatu aktivitas. Kualitas
kerja diukur dari banyaknya produksi yang dihasilkan tiap bulannya dalam
waktu satu tahun.
2. Kuantitas
Merupakan jumlah yang dihasilkan dinyatakan dalam istilah seperti jumlah
unit, jumlah siklus aktivitas yang diselesaikan. Kuantitas yang diukur dari
jumlah hasil produksi buku yang dihasilkan dalam satu tahun dengan target
yang ditetapkan tiap bulannya.
3. Efektivitas
Merupakan tingkat penggunaan sumber daya organisasi (tenaga, uang,
teknologi, bahan baku) dimaksimalkan dengan maksud menaikkan hasil dari
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setiap unit dalam penggunaan sumber daya. Efektivitas dapat diukur dari data
jumlah produksi yang dikerjakan selama satu tahun dan dari persepsi karyawan
dalam menyelesaikan tugas yang dibebankan organisasi.
4. Keandalan karyawan
Keandalan karyawan adalah lemampuan melakukan pekerjaan yang
diisyaratkan dengan supervisi minimum. Keandalan karyawan mencakup
konsistensi kinerja dan keandalan dalam pelayanan, akurat, benar dan tepat.
Pemilihan indikator kinerja diatas yang menggabungkan pendapat
Mathis dan Bernadin serta menghilangkan beberapa indikator yang lain
bertujuan untuk membatasi lingkup penelitian dan bertujuan untuk
mengetahui masalah yang dihadapi karyawan dalam mencapai target laba
yang telah ditetapkan.

2.2 Lingkungan Kerja
2.2.1 Pengertian Lingkungan Kerja
Keadaan atau tempat dimana seseorang melaksanakan tugas dan
kewajibannya serta dapat mempengaruhi pegawai dalam menjalankan tugastugas yang dibebankan (Nitisemito, 1992: 182).
Lingkungan kerja meliputi pewarnaan, kebersihan, pertukaran udara,
penerangan, musik, keamanan dan kebisingan (Nitisemito, 1992: 184).
2.2.2 Faktor-faktor yang Mempengaruhi Lingkungan Kerja
Menurut Nitisemito (1992: 185) faktor-faktor yang mempengaruhi
lingkungan kerja, terdiri dari faktor intern dan faktor ekstern :
1. Faktor Intern, meliputi :
a. Pewarnaan
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Banyak perusahaan kurang memeperhatikan masalah ini
padahal pengaruhnya cukup besar terhadap para pekerja dalam
melaksanakan tugas-tugas yang dibebankan. Masalah pewarnaan ini
bukan hanya masalah pewarnaan dinding saja, tetapi sangat luas
sehingga dapat juga termasuk pewarnaan peralatan kantor, mesin
bahkan pewarnaan seragam yang dipakai.
b. Lingkungan Kerja yang Bersih
Dalam setiap perusahaan hendaknya selalu menjaga kebersihan
lingkungan. Sebab lain mempengaruhi kesehatan kejiwaan seseorang.
Bagi seseorang yang normal maka lingkungan yang bersih akan
menimbulkan rasa senang dan rasa senang ini akan mendorong
seorang untuk bekerja lebih bersemangat dan bergairah.
c. Penerangan yang Cukup
Penerangan tidak terbatas pada penerangan listrik, tetapi juga
penerangan

matahari.

Dalam

melaksanakan

tugas,

karyawan

membutuhkan ketelitian. Selain itu harus diperhatikan pula bagaimana
mengatur lampu sehingga dapat memberikan penerangan yang cukup
tetapi tidak menyilaukan. Perlu diingat lampu yang terlalu terang akan
membuat rasa panas yang dapat membuat kegelisahan dalam bekerja.
Sebaliknya bila penerangan kurang, maka karyawan cepat mengantuk
sehingga membuat banyak kesalahan saat bekerja.
d. Pertukaran Udara yang Baik
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Pertukaran udara yang cukup sangat diperlukan terutama ruang
kerja tertutup dan penuh dengan karyawan. Pertukaran udara yang
cukup akan menyebabkan kesegaran fisik karyawan.
Sebaliknya pertukaran udara yang kurang dapat menimbulkan
kelelahan pada karyawan. Bila terlalu banyak ventilasi dapat menimbulkan
hembusan angin yang kuat dan menimbulkan rasa sakit. Bagi perusahaan
yang merasa pertukaran udaranya nyaman dapat menimbulkan kesejukan
sehingga dapat mengurangi kelelahan fisik.
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e. Musik yang Menimbulkan Suasana Gembira dalam Bekerja
Apabila musik yang didengarkan tidak menyenangkan maka lebih
baik tanpa musik sama sekali. Sebaliknya bila musik yang diperdengarkan
menyenangkan maka musik ini akan menimbulkan suasana gembira yang
dapat mengurangi kelelahan dalam bekerja. Sebenarnya dalam hal musik
selain dipilihkan yang menyenangkan maka juga harus diperhatikan
pengaruhnya pada pekerjaan. Sebab ada musik yang sesuai dengan para
karyawan tetapi justru pengaruhnya negatif terhadap pekerjaan.
1. Faktor Ekstern, meliputi :
a. Jaminan terhadap Keamanan
Jaminan terhadap keamanan selama bekerja dan setelah pulang dari
bekerja akan manimbulkan ketenangan yang akan mendorong semangat
kerja untuk lebih giat bekerja. Bila rasa aman tidak terjamin maka akan
menyebabkan semangat dan kegairahan kerja turun, konsentrasi terganggu
sehingga akan menyebabkan kinerja menurun.
b. Kebisingan
Kebisingan terus-menerus terutama dari luar kantor mungkin akan
menimbulkan kebosanan dan rasa terganggu untuk konsentrasi bekerja.
Kebisingan merupakan gangguan yang harus diperbaiki. Oleh karena itu,
kebisingan harus diatasi, misalnya dengan pelindung telinga atau adanya
ruangan khusus kedap suara.
c. Bebas dari Gangguan Sekitar
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Perasaan nyaman dan damai akan selalu menyertai karyawan dalam
setiap pekerjaan bila lingkungan ekstern tidak terjadi hal-hal yang tidak
diinginkan, seperti gangguan sumbangan, bantuan apapun ataupun hal-hal
lain.
2.2.3 Indikator Lingkungan Kerja
Menurut Nitisemito (1992: 159) lingkungan kerja diukur melalui :
a. Suasana Kerja
Hal ini dimaksudkan bahwa kondisi kerja yang ada menyenangkan,
nyaman dan aman bagi setiap karyawan yang ada di dalamnya.
b. Hubungan dengan Rekan Sekerja
Hubungan dengan rekan sekerja yang harmonis dan tanpa ada
saling intrik sesama rekan sekerja. Salah satu faktor yang dapat
mempengaruhi karyawan tetap tinggal dalam satu organisasi adalah
hubungan yang harmonis diantara rekan kerja. Hubungan yang harmonis
dan kekeluargaan merupakan salah satu faktor yang dapat mempengaruhi
kinerja karyawan.
c. Tersedianya Fasilitas Bekerja
Hal ini dimaksudkan bahwa peralatan yang digunaka untuk
mendukung kelancaran kerja lengkap atau mutakhir. Tersedianya fasilitas
kerja yang lengkap, walaupun tidak baru merupakan salah satu
penunjang proses dalam bekerja.
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2.3 Budaya Organisasi
2.3.1 Pengertian Budaya Organisasi
Efektivitas perusahaan tergantung oleh beberapa faktor, salah
satunya yaitu aspek manusia. Keberhasilan dan kemunduran suatu
perusahaan juga tidak lepas dari aspek manuasia tersebut, sehingga menjadi
pokok perhatian dari sistem pengendalian manajemen. Senada dengan
pandangan tersebut, McGregor dengan teori X-nya menjelaskan bahwa
sesungguhnya manusia mempunyai kecenderungan untuk menjadi pemalas,
kurang bergairah dalam berusaha maupun untuk melaksanakan suatu
pekerjaan (Robbins, 2002:57).
Menurut Siagian (2002:27) budaya organisasi adalah kesepakatan
bersama tentang nilai yang dianut bersama dalam kehidupan organisasi dan
mengikat semua orang dalam organiasi yang bersangkutan. Budaya
organisasi adalah persepsi yang sama dikalangan seluruh anggota organisasi
tentang makna hakiki kehidupan bersama (Siagian, 2002:187). Robbins
(2002:279) mendefinisakan budaya organisasi (organization culture) sebagai
suatu sistem makna bersama yang dianut oleh anggota-anggota yang
membedakan organisasi dengan organisasi lain. Lebih lanjut, Robbins
(2002:279) menyatakan bahwa sistem pemaknaan bersama dibentuk oleh
warganya yang sekaligus menjadi pembeda dengan organisasi lain.
Menurut Turner dalam Wibowo (2006:258) budaya organisasi adalah
norma-norma perilaku, sosial, dan moral yang mendasari setiap tindakan
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dalam organisasi dan dibentuk oleh kepercayaan, sikap, dan prioritas
anggotanya. Menurut Victor Tan dalam Wibowo (2006:349) budaya
organisasi adalah cara melakukan sesuatu dalam organisasi.
Beberapa pengertian diatas dapat ditarik kesimpulan bahwasannya
budaya organisasi adlah suatu sistem kesepakatan bersama dari nilai, norma
maupun perilaku yang berlaku dalam suatu organisasi yang sifatnya
mengikat dan membedakan antara suatu organisasi dengan organisasi yang
lain
2.3.1 Karakteristik Budaya Organisasi
Robbins (2002:279) menyatakan bahwa terdapat tujuh karakteristik
budaya organisasi yaitu :
1. Inovasi dan keberanian mengambil risiko (innovation and risk taking),
adalah sejauh mana organisasi mendorong para karyawan bersikap
inovatif dan berani mengambil risiko. Selain itu bagaimana organisasi
menghargai

tindakan

pengambilan

risiko

oleh

karyawan

dan

membangkitkan ide karyawan.
2. Perhatian terhadap detail (attention to detail), adalah sejauh mana
organisasi

mengharapkan

karyawan

memperlihatkan

kecermatan,

analisis, dan perhatian kepada rincian.
3. Berorientasi kepada hasil (outcome orientation), yaitu sejauh mana
manajemen memusatkan perhatian pada hasil dibandingkan perhatian
pada teknik dan proses yang digunakan untuk meraih hasil tersebut.
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4. Berorientasi kepada manusia (people orientation), adalah sejauh mana
keputusan manajemen memperhitungkan efek hasil-hasil pada orangorang di dalam organisasi.
5. Berorientasi tim (team orientation), adalah sejauh mana kegiatan kerja
diorganisasikan sekitar tim-tim tidak hanya pada individu-individu untuk
mendukung kerjasama.
6. Agresivitas (aggressiveness), adalah sejauh mana orang-orang dalam
organisasi itu agresif dan kompetitif untuk menjalankan budaya
organisasi sebaik-baiknya.
7. Stabilitas

(stability),

adalah

sejauh

mana

kegiatan

organisasi

menekankan status quo sebagai kontras dari pertumbuhan.

2.3.2

Sumber-sumber Budaya Organisasi
Isi dari suatu budaya organisasi terutama berasal dari tiga sumber
(Robbins, 2002:283) yaitu :
1. Pendiri organisasi
Pendiri sering disebut memiliki kepribdian dinamis, nilai yang
kuat, dan visi yang jelas tentang bagaimana organisasi seharusnya.
Pendiri mempunyai peranan kunci dalam menarik karyawan. Sikap dan
nilai mereka diterima oleh karyawan dalam organisasi, dan tetap
dipertahankan sepanjang pendiri berada dalam organisasi tersebut, atau
bahkan

setelah

pendirinya

meninggalkan

organisasi.
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2. Pengalaman organisasi menghadapi lingkungan eksternal
Penghargaan organisasi terhadap tindakan tentunya dan kebijakannya
mengarah pada pengembangan berbagai sikap dan nilai.
3. Karyawan, hubungan kerja
Karyawan membawa harapan, nilai, sikap mereka kedalam organisasi.
Hubungan

kerja

mencerminkan

aktivitas

utama

organisasi

yang

membentuk sikap dan nilai.
Jadi budaya organisasi sering dibentuk oleh pengaruh orang-orang yang
mendirikan organisasi tersebut, oleh lingkungan eksternal di mana organisasi
beroperasi, dan oleh karyawan serta hakikat dari organisasi tersebut.
2.3.3

Manfaat Budaya Organisasi
Manfaat budaya organisasi menurut Wibowo (2006:351) adalah sebagai

berikut :
1.

Membantu mengarahkan sumber daya manusia pada pencapaian visi, misi,
dan tujuan organisasi.

2.

Meningkatkan kekompakan tim antar berbagai departemen, divisi, atau unit
dalam organisasi sehingga mampu menjadi perekat yang mengikat orang
dalam organisasi bersama-sama.

3.

Membentuk perilaku staf dengan mendorong pencampuran corevalues dan
perilaku yang diinginkan sehingga memungkinkan organisasi bekerja
dengan lebih efisien dan efektif, meningkatkan knsistensi, menyelesaikan
konflik dan memfasilitasi koordinasi dan control.
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4.

Meningkatkan motivasi staf dengan member mereka perasaan memiliki,
loyalitas, kepercayaan dan nilai-nilai, dan mendorong mereka berfikir positif
tentang mereka dan organisasi.

5.

Dapat memperbaiki perilaku dan motivasi sumber daya manusia sehingga
mampu meningkatkan kinerjanya dan pada gilirannya meningkatkan kinerja
organisasi untuk mencapai tujuan organisasi.

2.3.4 Indikator Budaya organisasi
Indikator-indikator budaya organisasi menurut Eugene Mckenna
(2005:60) adalah sebagai berikut :
1. Hubungan antar manusia dengan manusia
Hubungan antar manusia dengan manusia yaitu keyakinan masing-masing
para anggota organisasi bahwa mereka diterima secara benar dengan cara
yang tepat dalam sebuah organisasi.
2. Kerjasama
Kerjasama adalah kemampuan seseorang tenaga kerja untuk bekerja
bersama dengan orang lain dalam menyelesaikan suatu tugas dan
pekerjaan yang telah ditetapkan sebagai mencapai daya guna yang sebesarbesarnya.
3. Penampilan karyawan
Penampilan karyawan adalah kesan yang dibuat oleh seseorang terhadap
orang lainnya, misalnya keserasian pakaian dan penampilannya.
Indikator budaya organisasi menurut Victor Tan dalam Wibowo
(2006:349) adalah sebagai berikut :

29

1. Individual initiative (inisiatif perseorangan)
Yaitu tingkat tanggung jawab, kebebasan dan kemerdekaan yang
dimiliki individu.
2. Risk tolerance (toleransi terhadap risiko)
Yaitu suatu tngkatan di mana pekerja didorong mengambil risiko,
menjadi agresif dan inovatif
3.

Control (pengawasan)
Yaitu jumlah aturan dan pengawasan langsung yang dipergunakan
untuk melihat dan mengawasi para perilaku kerja.

4.

Management support (dukungan manajemen)
Yaitu tingkat di mana manajer mengusahakan komunikasi yang jelas,
bantuan dan dukungan pada bawahannya.

5.

Communication pattern (pola komunikasi)
Yaitu suatu tingkatan di mana komunikasi organisasi dibatasi pada
kewenangan hierarki formal.

Berdasarkan kedua pendapat tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa
indikator budaya organisasi yang diambil adalah :
1. Individual initiative (inisiatif perseorangan)
Yaitu tingkat tanggung jawab, kebebasan dan kemerdekaan yang dimiliki
individu.
2 . Risk tolerance (toleransi terhadap risiko)
Yaitu suatu tngkatan di mana pekerja didorong mengambil risiko, menjadi
agresif dan inovatif.
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3. Control (pengawasan)
Yaitu jumlah aturan dan pengawasan langsung yang dipergunakan untuk
melihat dan mengawasi para perilaku kerja.
4.Communication pattern (pola komunikasi)
Yaitu suatu tingkatan di mana komunikasi organisasi dibatasi pada kewenangan
hierarki forma.
2.4 Kerangka Berpikir
Di dalam suatu perusahaan kinerja merupakan hal yang terpenting.
Setiap karyawan dituntut untuk dapat bekerja dengan baik memberikan
kontribusi yang maksimal. Kinerja dipengaruhi oleh kondisi input dan proses
sumber daya manusia sebagai faktor pendukung dalam menjalankan tugas.
Kinerja merupakan hasil dari suatu proses bekerja. Dalam penelitian ini yang
menjadi indikator dari kinerja adalah Kualitas kerja, Kuantitas kerja,
Ketepatan waktu, Efektivitas, Keandalan karyawan.Indikator- indikator inilah
yang akan digunakan peneliti untuk mendapatkan informasi mengenai kinerja
karyawan yang ada dalam Koperasi Serba Usaha Setya Usaha.
Budaya perusahaan merupakan sistem kontrol sosial didalam
organisasi sehingga setiap anggota organisasi tersebut mempunyai satu
kebudayaan yang relatif sama. Dengan kebudayaan yang relatif sama
tersebut diharapkan berdampak pada perilaku para anggota yang lain.
Pada akhirnya tujuan perusahaan akan dapat lebih efektif karena
perusahaan berhasil menciptakan pengendalian sistem sosial terhadap
anggotanya melalui budaya perusahaan.
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Dalam penelitian ini yang menjadi indikator dari budaya organisasi
adalah Inisiatif Individu, Kontrol, Toleransi terhadap konflik, Pola
Komunikasi.
Lingkungan kerja merupakan suatu masalah yang perlu diperhatikan
oleh setiap orang yang melakukan suatu pekerjaan, karena lingkungan kerja
dapat mempengaruhi karyawan dalam menyelesaikan pekerjaan atau
menghasilkan barang atau jasa. Lingkungan kerja dapat menimbulkan
dampak langsung pada produktifitas kerja para karyawan, karena bila salah
satu faktor penting tersebut tidak memenuhi standar maka hasil kerja
karyawan tidak bisa memenuhi target yang telah ditetapkan perusahaan.
Indikator dari lingkungan kerja adalah hubungan dengan rekan kerja,
hubungan yang baik antara sesama karyawan diharapkan dapat membentuk
suasana kerja yang kondusif sehingga kualitas dan kuantitas kerja meningkat.
Meningkatnya kualitas dan kuantitas kerja diharapkan dapat menjadi
indikator meningkatnya produktivitas karyawan.
Fasilitas yang tersedia bagi karyawan harus memadai, karena dengan
fasilitas yang memadai dapat membantu para karyawan dalam menyelesaikan
semua pekerjaannya. Pemanfaatan teknologi juga perlu diperhatikan. Jangan
sampai karyawan merasa bosan bahkan tidak bersemangat bekerja hanya
karena teknologi yang digunakan diperusahaan sudah tidak memadai lagi, ini
bisa menghambat pekerjaan mereka dan juga mampu menurunkan tingkat
produktivitas yang dihasilkan perusahaan. Oleh sebab itu, teknologi yang
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disediakan untuk karyawan haruslah memadai agar mampu meningkatkan
kinerja karyawan itu sendiri.
Berdasarkan pada teori yang telah di kemukan mengenai budaya
organisasi dan lingkungan organisasi terhadap kinerja karyawan diatas,
dapat digambarkan sebuah model kerangka berfikir sebagai berikut :

Budaya Organisasi (X1) :

1. Inisiatif Individu
2. Toleransi
terhadap konflik
3. Kontrol
4. Pola Komunikasi
(Victor Tan dalam
Lingkungan
Kerja (X2):
Wibowo,

1.2006:349)
Hubungan
Dengan
Rekan
Kerja

Kinerja karyawan (Y) :

1.
2.
3.
4.

Kualitas kerja
Kuantitas kerja
Efektivitas
Keandalan karyawan.
(Mathis 2002:378 &
Bernardin, dalam
Robbins, 2002:260),

2. Suasana Kerja
3. Tersedianya
Fasilitas Gambar
Kerja 1.1 : Skema kerangka berpikir.
(Nitisemito,1992:159
)
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2.5 Hipotesis
Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah
penelitian, dimana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam
bentuk kalimat pertanyaan (Sugiyono, 2008:64).
Menurut Suharsimi (2006:71) hipotesis merupakan suatu jawaban
yang bersifat sementara terhadap permasalahan penelitian, sampai terbukti
melalui data yang terkumpul. Dikatakan sementara karena jawaban yang
diberikan baru didasarkan pada teori yang relevan, belum didasarkan pada
fakta-fakta empiris yang diperoleh melalui pengumpulan data. Jadi
hipotesis juga dapat dinyatakan sebagai jawaban teoritis terhadap rumusan
masalah penelitian dan belum ada jawaban empiris.
Berdasarkan landasan teori diatas, dapat disusun hipotesis penelitian
sebagai berikut:
Hipotesis dalam penelitian ini adalah :
H1 : Ada pengaruh budaya organisasi terhadap kinerja karyawan.
H2 : Ada pengaruh lingkungan organisasi terhadap kinerja karyawan.
H3 : Ada pengaruh budaya organisasi dan lingkungan organisasi secara
bersama-sama terhadap kinerja karyawan.

BAB III
METODOLOGI PENELITIAN

3.1. Populasi dan Sampel
3.1.1 Populasi
Populasi adalah keseluruhan subjek penelitian (Suharsimi,
2006:130). Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek
atau subyek yang mempunyai kuantitas dan karakteristik tertentu yang
diterapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik
kesimpulan (Sugiyono, 2002:57).
Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh karyawan pada
Koperasi Serba Usaha Setya Usaha yang berjumlah 47 orang karyawan.
3.1.2 Sampel
Sampel adalah sebagian dari jumlah dan karakteristik yang
dimiliki oleh populasi tersebut (Sugiyono, 2008:81). Sampel merupakan
sebagian atau wakil populasi yang diteliti. Apabila dalam menentukan
jumlah sampel yang diteliti subjeknya kurang dari 100, maka sampel
tersebut lebih baik diambil semua (Suharsimi, 2006:131). Sehingga
penelitian tersebut merupakan penelitian populasi.
Berdasarkan jumlah populasi yang terdapat pada Koperasi
Simpan Pinjam Setya Usaha maka sampel yang digunakan adalah
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sampel populasi. Tekhnik pengambilan sampel dalam penelitian ini
adalah dengan menggunakan tekhnik total sampling. Digunakan tekhnik
ini karena populasi yang akan diteliti kurang dari 100 orang sehingga
sampel yang diambil berasal dari keseluruhan populasi yang ada dalam
perusahaan yang berjumlah 47 orang.
3.2

Definisi Operasional Variabel
Variabel adalah segala sesuatu yang akan menjadi objek penelitian yaitu
faktor-faktor yang berperan dalam peristiwa atau gejala yang diselidiki.
Variabel dapat didefinisikan sebagai atribut dari sekelompok orang atau objek
yang mempunyai variasi antara satu orang dengan yang lain atau satu objek
dengan objek yang lain dalam kelompok tersebut (Sugiyono, 2005:2).
Variabel diartikan sebagai objek penelitian, atau apa yang menjadi titik
perhatian suatu penelitian (Suharsimi, 2006:118). Variabel dalam penelitian ini
adalah

3.2.1 Variabel Bebas (X)
Variabel bebas dalam penelitian ini adalah Budaya Perusahaan dan
Lingkungan Kerja.
a) Budaya (X1)
Indikatornya:
1.

Inisiatif Individu

2.

Pengawasan
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3.

Toleransi terhadap konflik

4.

Pola Komunikasi

b) Lingkungan kerja (X2)
Indikatornya:
1.

Hubungan Dengan Rekan Kerja

2.

Suasana Kerja

3.

Tersedianya Fasilitas Kerja

3.2.2

Variabel Terikat (Y)
Variabel terikat dalam penelitian ini adalah kinerja karyawan pada
Koperasi Simpan Pinjam Setia Usaha.
Indikatornya:
1. Kualitas kerja
2. Kuantitas kerja
3. Efektivitas
4. Keandalan karyawan

3.3 Metode Pengumpulan Data
Pengumpulan data yang tepat adalah sangat penting dalam penelitian,
karena data menentukan baik buruknya suatu penelitian. Pengumpulan data
merupakan usaha-usaha untuk memperoleh bahan-bahan keterangan serta
kenyataan yang benar-benar dapat dipertanggungjawabkan. Metode yang
digunakan untuk mengumpulkan data dalam peneltian ini adalah:
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3.3.1 Metode Angket (Kuesioner)
Angket merupakan sejumlah pertanyaan tertulis yang digunakan untuk
memperoleh informasi dari responden dalam arti laporan tentang pribadinya,
atau hal-hal yang mereka ketahui (Suharsimi, 2006:151).
Bentuk angket yang digunakan dalam penelitian ini adalah angket
tertutup yaitu responden memberikan jawaban yang telah disediakan. Dengan
memberikan daftar pertanyaan yang harus diisi oleh responden secara langsung
di lokasi penelitian. Daftar pertanyaan tersebut berkaitan dengan variabel
Budaya dan Lingkungan kerja karyawan. Data yang dihasilkan dalam penelitian
ini adalah data kuantitatif yang dikualitatifkan, maka perlu diubah ke dalam
bentuk skor, yaitu dengan memberikan skor sebagai berikut:
a. Jawaban A diberi skor 5 dengan kategori sangat setuju.
b. Jawaban B diberi skor 4 dengan kategori setuju.
c. Jawaban C diberi skor 3 dengan kategori ragu-ragu.
d. Jawaban D diberi skor 2 dengan kategori tidak setuju.
e. Jawaban E diberi skor 1 dengan kategori sangat tidak setuju.
3.3.2 Metode Dokumentasi
Dokumentasi berasal dari kata dokumen yang artinya barang-barang
tertulis. Di dalam melaksanakan metode dokumentasi, peneliti menyelidiki
benda-benda

tertulis

seperti

buku-buku,

majalah,

peraturan-peraturan,

dokumen, notulen rapat, catatan harian, dan sebagainya (Suharsimi, 2006:158).
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Metode ini digunakan untuk mengumpulkan informasi atau data dengan
mempelajari dokumen-dokumen Koperasi Serba Usaha Setya Usaha yang
meliputi nama dan jumlah karyawan, uraian tugas dan wewenang, dan
sebagainya yang dibutuhkan yang berada di lingkungan Koperasi Serba Usaha
Setya Usaha.
3.4 Validitas dan Reabilitas
Baik buruknya suatu penelitian tergantung dari benar tidaknya suatu
data. Karena data merupakan gambaran variabel yang diteliti dan berfungsi
sebagai alat pembuktian hipotesis.
3.4.1 Validitas
Validitas adalah suatu ukuran yang menunjukan tingkat-tingkat kevalidan
atau

kesahihan suatu instrumen. Suatu instrumen yang valid atau sahih

mempunyai validitas tinggi. Sebaliknya, instrumen yang kurang valid berarti
memiliki validitas rendah (Suharsimi, 2006:168).
Dalam menguji tingkat validitas suatu instrumen dapat dilakukan dengan
dua cara yaitu : analisis faktor dan analisis butir. Dalam penelitian ini
menggunakan analisis butir yaitu skor-skor total butir dipandang sebagai nilai X
dan skor total dipandang sebagai nilai Y (Suharsimi, 2006: 176). Pengujian
validitas menggunakan bantuan program SPSS 16.
Hasil perhitungan rhitung kemudian dikonsultasikan dengan rtabel dengan
taraf signifikan 0,05.

Apabila rhitung > rtabel

maka butir instrumen dapat
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dikatakan valid, akan tetapi jika rhitung < rtabel maka dikatakan bahwa instrumen
tersebut tidak valid. Hasil pengujian validitas tiap variabel dapat dilihat pada
tabel 3.1.

VARIABEL

Tabel 3.1
Hasil Uji Validitas Instrumen
INDIKATOR
No rhitung
rtabel

BUDAYA

Inisiatif

(X1)

Individu
Pengawasan
Toleransi

Terhadap

Konflik

Pola
Komunikasi
LINGKUNGAN Hubungan
(X2)

Dengan Rekan
Kerja
Suasana Kerja
Tersedianya
Fasilitas Kerja
Kualitas Kerja

KINERJA
(Y)

Kuantitas Kerja

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

0,513
0,695
5
0,673
1
0,615
3
0,557
2
0,689
3
0,563
3
0,737
9
0,791
9
0,686
4
0,594
8
0,552
6
0,037
3
0,625
5
0,820
8
0,681
5
0,840
7
0,516
7
0,582
9
0,503
1
0,564
9
0,478
3
0,450
8
0,605
4
0,540
0,552
8

KETERAN

0,444
0,444
0,444
0,444
0,444
0,444
0,444
0,444
0,444
0,444
0,444
0,444
0,444
0,444

GAN
Valid
Valid
Valid
Valid
Valid
Valid
Valid
Valid
Valid
Valid
Valid
Valid
Tidak
Valid

0,444
0,444
0,444
0,444
0,444
0,444
0,444
0,444
0,444
0,444
0,444
0,444

Valid
Valid
Valid
Valid
Valid
Valid
Valid
Valid
Valid
Valid
Valid
Valid
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27
28
29
30

Evektifitas
karyawan
Keandalan

31
32
33

Karyawan

0,489
0,507
4
0,585
5
0,546
6
0,467
3
0,402
4
0,504
3

0,444
0,444
0,444
0,444

Valid
Valid
Valid
Valid

0,444
0,444
0,444

Valid
Tidak
Valid

3.4.2 Reliabilitas
Reliabilitas menunjuk pada satu pengertian bahwa suatu instrument cukup
dapat dipercaya untuk digunakan sebagai alat pengumpul data karena
instrument tersebut cukup baik (Suharsimi, 2006:178). Instrumen dikatakan
reliabel adalah jika jawaban seseorang terhadap pertanyaan adalah konsisten
atau stabil dari waktu kewaktu dan suatu variabel dikatakan reliabel jika
memberi nilai cronbach’s Alpha > 0,60 (Ghozali, 2005: 41).
Hasil penghitungan menggunakan program SPSS 16, diperoleh nilai
Cronbach’s Alpha pada masing-masing variabel dapat dilihat dalam tabel 3.2.

No

Variabel

Tabel 3.2
Reliabilitas Instrumen
Cronbach
R11
Alpha yang
disyaratkan

Kesimpulan

1

Budaya

0,850

>0,60

Reliabel

2

Lingkungan

0,746

>0,60

Reliabel

3

Kinerja

0,948

>0,60

Reliabel

Sumber: Data yang diolah dari perhitungan SPSS
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Berdasarkan tabel 3.2. terlihat bahwa semua variabel penelitian reliabel dan
dapat digunakan dalam penelitian

3.5 Metode Analisis Data
Metode analisis data adalah salah satu cara yang digunakan untuk
mengolah hasil penelitian guna suatu kesimpulan. Dalam penelitian ini metode
analisis data yang digunakan adalah
3.5.1 Analisis Pendahuluan
Sebelum melakukan uji statistik, langkah awal yang harus dilakukan
adalah screaning terhadap data yang akan diolah. Menurut Ghazali (2005:27)
salah satu asumsi penggunaan statistik parametrik adalah multivariate
normalitas. Multivariat normalitas merupakan asumsi bahwa setiap variabel dan
semua kombinasi linear dari variabel berdistribusi normal dan independen.
Asumsi multivariat normalitas ini dapat diuji dengan melihat normalitas,
linearitas dan heterokedastisitas.
3.5.2 Uji Asumsi Klasik
Sebelum melakukan uji statistik, langkah awal yang harus dilakukan
adalah screaning terhadap data yang akan diolah. Menurut Ghazali (2005:27)
salah satu asumsi penggunaan statistik parametrik adalah multivariate normalitas.
Multivariat normalitas merupakan asumsi bahwa setiap variabel dan semua
kombinasi linear dari variabel berdistribusi normal dan independen. Asumsi
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multivariat normalitas ini dapat diuji dengan melihat normalitas, linearitas dan
heterokedastisitas.
1. Uji Normalitas
Tujuan dari uji normalitas adalah untuk menetukan apakah variabel
berdistribusi normal atau tidak. Jika data berdistribusi normal, maka uji
hipotesis menggunakan statistik parametrik, sedangkan jika data tidak
berdistribusi normal, maka uji hipotesis menggunakan statistik nonparametrik.
a. Uji Kolmogorov
Konsep dasar dari uji normalitas Kolmogorov Smirnov adalah
dengan membandingkan distribusi data (yang akan diuji normalitasnya)
dengan distribusi normal baku. Distribusi normal baku adalah data yang
telah ditransformasikan ke dalam bentuk Z-Score dan diasumsikan
normal. Jadi sebenarnya uji Kolmogorov Smirnov adalah uji beda antara
data yang diuji normalitasnya dengan data normal baku. Seperti pada uji
beda biasa, jika signifikansi di bawah 0,05 berarti terdapat perbedaan
yang signifikan, dan jika signifikansi di atas 0,05 maka tidak terjadi
perbedaan yang signifikan. Penerapan pada uji Kolmogorov Smirnov
adalah bahwa jika signifikansi di bawah 0,05 berarti data yang akan
diuji mempunyai perbedaan yang signifikan dengan data normal baku,
berarti data tersebut tidak normal.
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b. Uji P-Plot
Pengujian normalitas dilakukan dengan analisis Grafik Normal
P-P Plot, yaitu dengan melihat penyebaran data (titik) pada sumbu
diagonal dari grafik normal. Dasar pengambilan keputusannya :
1. Jika data menyebar di sekitar garis diagonal dan mengikuti arah
garis diagonalnya, maka model regresi memenuhi asumsi
normalitas.
2. Jika data menyebar jauh dari garis diagonal dan/atau tidak
mengikuti arah garis diagonal, maka model regresi tidak
memenuhi asumsi normalitas.
2. Uji Heteroskedastisitas
Pengujian

terhadap

heterokedastisitas

dapat dilakukan melalui

pengamatan terhadap pola scater plot yang dihasilkan melalui SPSS.
Apabila pola scater plot membentuk pola tertentu, maka model regresi
memiliki gejala heterokedastisitas. Munculnya gejala heterokedastisitas
menunjukan bahwa penaksir dalam model regresi tidak efisien dalam
sampel besar maupun kecil. Dalam uji heterokedatisitas ini menggunakan
uji Glejser.
Uji Glejser secara umum dinotasikan sebagai berikut:

Dimana:
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│e│ = nilai absolute dari residual yang dihasilkan dari
regresi model
X2

= variable penjelas

Bila variabel penjelas secara statistic signifikan mempengaruhi
residual maka dapat dipastikan model ini memiliki masalah
heterokedastisitas.
3. Uji Multikolinearitas
Salah satu asumsi model regresi linier adalah tidak terdapat
korelasi yang sempurna atau korelasi tidak sempurna tetapi sangat
tinggi pada variabel-variabel bebasnya” (Umar,2003:204). Uji
multikolinieritas akan mengukur tingkat keeratan tingkat asosiasi
(keeratan) hubungan atau pengaruh antarvariabel bebas melalui
besaran koefisien korelasi.
Multikolinearitas dapat

diketahui

dengan

melihat nilai

tolerance (a) dan Variance Inflation Factor (VIF). Menurut Sunyoto
(2009:80) “variabel bebas mengalami multikolinieritas jika a hitung <
a dan VIF hitung >VIF.

Variabel bebas tidak mengalami

multikolinieritas jika a hitung > a dan VIF hitung lebih <VIF’.
Sedangkan menurut Ghozali (2005:92) “nilai cutoff yang umum
dipakai untuk menunjukkan adanya multikolinearitas adalah nilai
tolerance <0.10 atau sama dengan nilai VIF >10”.
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3.5.3 Metode Analisis Deskriptif Presentase
Metode analisis deskriptif presentase digunakan untuk mengkaji
variabel–variabel yang ada pada penelitian ini yang terdiri dari Budaya
Organisasi, Lingkungan kerja , dan kinerja. Sehingga kriteria intervalnya dapat
dibuat tabel sebagai berikut :

Keterangan :
DP = Deskriptif Persentase (%)
n

= Jumlah skor jawaban

N

= Jumlah skor total

( Ali, 1996:184 )
Kriteria interval didapat dari perhitungan sebagai berikut :
Presentase maximal

=

= 100%

Presentase minimal

=

= 20%

Rentang

= 100% - 20% = 80%

Panjang kelas interval = 80% : 5

= 16%

Sehingga kriteria intervalnya dapat dibuat tabel sebagai berikut:
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Tabel 3.3
Kriteria Interval

3.5.4

No

Interval ( % )

Kriteria

1

> 84 - 100

Sangat Tinggi

2

> 68 - 84

Tinggi

3

> 52 - 68

Sedang

4

> 36 - 52

Rendah

5

> 20 - 36

Sangat Rendah

Metode Analisis Regeresi Linear Berganda
Analisis regresi linear berganda digunakan untuk mengetahui hubungan
antara variabel bebas dengan variabel terikat yaitu antara variabel Budaya
Organisasi (X1) dan Lingkungan Kerja (X2) terhadap variabel kinerja
(Y). Dengan menggunakan rumus sebagai berikut :

Keterangan:
Y

= kinerja karyawan

a

= konstanta
= koefisien persamaan regresi predictor
= Budaya
= Lingkungan

3.5.5 Pengujian Hipotesis

,
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Pengujian hipotesis dilakukan dengan menggunakan:
1. Uji Partial ( Uji t )
Uji partial ( uji t ) digunakan untuk menguji apakah setiap
variabel bebas yaitu Budaya Organisasi (X1) dan Lingkungan Kerja
(X2) mempunyai pengaruh yang positif dan signifikan terhadap
variabel terikat yaitu Kinerja (Y) secara parsial. Kaidah pengambilan
keputusan dalam uji t dengan menggunakan SPSS dengan tingkat
signifikasi yang ditetapkan adalah 0.05. adalah :
a.) Jika nilai signifikansi > 0,05, maka Ho diterima dan Ha ditolak,
atau variabel bebas tidak dapat menjelaskan variabel terikat atau
tidak ada pengaruh antara variabel yang diuji.
b.) Jika nilai signifikansi < 0,05, maka Ho ditolak dan Ha diterima,
atau variabel bebas dapat menjelaskan variabel terikat atau ada
pengaruh antara variabel yang diuji.
2. Uji Simultan ( Uji F )
Uji simultan ( uji F ) ini digunakan untuk melihat apakah
variabel bebas yaitu gaya kepemiminan (X1) dan kompensasi (X2)
secara bersama-sama mempunyai pengaruh positif dan signifikan
terhadap variabel terikat yaitu kepuasan kerja (Y). Kriteria
pengambilan keputusan dalam uji F dengan menggunakan SPSS
adalah:
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a.) Jika nilai signifikansi > 0,05, maka Ho diterima dan Ha ditolak,
atau variabel bebas dari model regresi linier tidak mampu
menjelaskan variabel terikat.
b.) Jika nilai signifikansi < 0,05, maka Ho ditolak dan Ha diterima,
atau variabel bebas dari model regresi linier mampu menjelaskan
variabel terikat.
3.5.6 .Uji koefisien Determinasi (

)

“Koefisien determinasi (R²) pada intinya mengukur seberapa jauh
kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen”
(Ghozali,2005:93). Untuk menentukan nilai R², dengan melihat hasil output
SPSS pada nilai pada kolom Adjusted R Square . Nilai R² yang semakin
besar (mendekati satu) menunjukkan adanya pengaruh variabel bebas (X)
yang besar terhadap variabel terikat (Y). Sebaliknya jika R² semakin kecil
(mendekati nol) maka dikatakan pengaruh variabel bebas (X) terhadap
variabel terikat (Y) adalah kecil.

BAB IV
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Penelitian
4.1.1

Deskriptif Variabel Penelitian
Dalam penelitian ini akan dibahas mengenai deskripsi data masingmasing variabel penelitian dan pengaruh 2 variabel bebas yaitu Budaya
organisasi (X1) dan

Lingkungan organisasi (X2) dengan satu variabel

dependen tingkat Kinerja karyawan (Y) pada Koperasi Simpan Pinjam Setia
Usaha.
4.1.3.1 Variabel Budaya organisasi
Pada variabel deskriptif Budaya organisasi, penilaian dilakukan
dengan 4 indikator, diantaranya adalah Inisiatif Individu, Pengawasan,
Toleransi terhadap konflik, dan Pola Komunikasi. Berikut adalah tabel
deskriptif Budaya organisasi.
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Tabel 4.1
Distribusi Variabel Budaya organisasi
Interval Persen

Kriteria

> 84 - 100

Sangat Tinggi

> 68 - 84

Tinggi

> 52 - 68

Sedang

> 36 - 52

Rendah

> 20 - 36

Sangat Rendah
Jumlah

Frekuensi Persentasi
7

15%

21

45%

19

40%

0

0%

0

0%

47

100%

Rata-rata
klasikal

72%

Sumber: Data Penelitian, diolah 2013

Secara klasikal persentasi Budaya organisasi sebesar 72% dan
termasuk dalam

kriteria sedang. Hal ini menunjukkan bahwa karyawan

merasa nyaman dengan Budaya Organisasi yang ada pada koperasi Serba
Usaha Setya Usaha dan dapat mempengaruhi kinerja.
Untuk lebih detailnya mengenai variabel Budaya organisasi dapat
dilihat dari deskripsi tiap-tiap indikator tingkat Budaya organisasi berikut ini:
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1. Inisiatif Individu
Gambaran tentang Inisiatif Individu berdasarkan hasil observasi
sebagai berikut:
Tabel 4.2
Distribusi Inisiatif Individu
Interval Persen

Kriteria

> 84 - 100

Sangat Tinggi

> 68 - 84

Tinggi

> 52 - 68

Sedang

> 36 - 52

Rendah

> 20 - 36

Sangat Rendah

Jumlah
Sumber : Data penelitian, diolah 2013

Frekuensi Persentasi
12

26%

16

34%

19

40%

0

0%

0

0%

47

100%

Rata-rata
klasikal

74%

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui rata – rata klasikal bahwa
74% karyawan termasuk dalam kriteria tinggi hal ini menunjukkan sebagian
besar karyawan sudah dapat merasakan kebebasan dan kemerdekaan dalam
menyelesaikan tanggung jawabnya.
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2. Pengawasan.
Gambaran tentang Pengawasan berdasarkan hasil observasi sebagai
berikut:
Tabel 4.3
Distribusi Pengawasan
Interval Persen

Kriteria

> 84 - 100

Sangat Tinggi

> 68 - 84

Tinggi

> 52 - 68

Sedang

> 36 - 52

Rendah

> 20 - 36

Sangat Rendah

Jumlah
Sumber: Data penelitian, diolah 2013

Frekuensi Persentasi
0

0%

4

9%

17

36%

22

47%

4

9%

47

100%

Rata-rata
klasikal

51%

Berdasarkan tabel pengawasan di atas dapat diketahui rata – rata
klasikal sebesar 51 % karyawan termasukl dalam kriteria sedang, hal ini
menunjukkan

karyawan

kurang

mendapat

arahan

mengenai

waktu

penyelesaian pekerjaan dan kurang melakukan pengecekan terhadap hasil
kerja.
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3. Pola Komunikasi
Gambaran tentang Pola Komunikasi berdasarkan hasil observasi
sebagai berikut:
Tabel 4.4
Distribusi Pola Komunikasi
Interval Persen

Kriteria

> 84 - 100

Sangat Tinggi

> 68 - 84

Tinggi

> 52 - 68

Sedang

> 36 - 52

Rendah

> 20 - 36

Sangat Rendah

Jumlah
Sumber: Data penelitian, diolah 2013

Frekuensi Persentasi
9

19%

19

40%

14

30%

5

11%

0

0%

47

100%

Rata-rata
klasikal

71%

Berdasarkan tabel pola komunikasi di atas dapat diketahui rata – rata
klasikal sebesar 71% karyawan berada dalam kriteria tinggi, hal ini
menunjukkan

pimpinan dan

karyawan mampu membangun komunikasi

dalam mencapai tujuan organisasi.
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4. Toleransi terhadap konflik
Gambaran tentang Toleransi terhadap konflik berdasarkan hasil
observasi sebagai berikut:
Tabel 4.5
Distribusi Toleransi terhadap konflik
Interval Persen

Kriteria

> 84 - 100

Sangat Tinggi

> 68 - 84

Tinggi

> 52 - 68

Sedang

> 36 - 52

Rendah

> 20 - 36

Sangat Rendah

Jumlah
Sumber: Data penelitian, diolah 2013

Frekuensi Persentasi
12

26%

18

38%

15

32%

1

2%

1

2%

47

100%

Rata-rata
klasikal

74%

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui rata – rata klasikal sebesar
74% karyawan berada dalam kriteria tinggi, Hal ini menunjukkan bahwa
karyawan mampu memberikan saran dan penyelesaian atas masalah yang
dihadapi perusahaan.

4.1.3.2 Variabel Lingkungan organisasi
Pada variabel deskriptif variabel Lingkungan organisasi, penilaian
dilakukan dengan 3 indikator, diantaranya adalah Hubungan Dengan Rekan
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Kerja, Suasana Kerja, Tersedianya Fasilitas Kerja, dan Tersedianya Fasilitas
Kerja. Berikut adalah tabel deskriptif Lingkungan organisasi
Tabel 4.6
Distribusi Variabel Lingkungan Organisasi
Interval Persen

Kriteria

> 84 - 100

Sangat Tinggi

> 68 - 84

Tinggi

> 52 - 68

Sedang

> 36 - 52

Rendah

> 20 - 36

Sangat Rendah

Jumlah
Sumber: Data penelitian, diolah 2013

Frekuensi Persentasi
2

4%

17

36%

25

53%

3

6%

0

0%

47

100%

Rata-rata
klasikal

66%

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui. Secara klasikal persentasi
tingkat Lingkungan organisasi

sebesar 66% dan termasuk dalam kriteria

sedang, Hal ini berarti karyawan cukup menikmati lingkungan kerja yang
tersedia dan cukup menunjang bagi para karyawan dalam bekerja
Untuk lebih detailnya mengenai variabel Lingkungan organisasi dapat
dilihat dari deskripsi tiap-tiap indikator tingkat Lingkungan organisasi berikut
ini:
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1. Hubungan Dengan Rekan Kerja
Gambaran tentang Hubungan Dengan Rekan Kerja berdasarkan hasil
observasi sebagai berikut:

Tabel 4.7
Distribusi Hubungan Dengan Rekan Kerja
Interval Persen

Kriteria

> 84 - 100

Sangat Tinggi

> 68 - 84

Tinggi

> 52 - 68

Sedang

> 36 - 52

Rendah

> 20 - 36

Sangat Rendah

Jumlah
Sumber : Data penelitian, diolah 2013

Frekuensi Persentasi
4

9%

11

23%

28

60%

4

9%

0

0%

47

100%

Rata-rata
klasikal

64%

Dari tabel diatas dapat diketahui rata – rata klasikal sebesar 64%
karyawan memiliki hubungan dengan rekan kerja dalam kriteria sedang, hal ini
menunjukan bahwa pentingnya menjaga hubungan yang baik dengan rekan
sekerja..
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2. Suasana Kerja
Gambaran tentang Suasana Kerja berdasarkan hasil observasi sebagai berikut:
Tabel 4.8
Distribusi Suasana Kerja
Interval Persen

Kriteria

> 84 - 100

Sangat Tinggi

4

9%

> 68 - 84

Tinggi

14

30%

> 52 - 68

Sedang

13

28%

> 36 - 52

Rendah

15

32%

> 20 - 36

Sangat Rendah

1

2%

47

100%

Jumlah
Sumber: Data penelitian, diolah 2013

Frekuensi Persentasi

Rata-rata
klasikal

61%

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui rata – rata klasikal sebesar
61% berada dalam kriteria sedang, hal ini menunjukan bahwa pentingnya
suasana kerja yang mendukung bagi karyawan agar dapat bekerja secara
optimal.

3. Tersedianya Fasilitas Kerja
Gambaran tentang Tersedianya Fasilitas Kerja berdasarkan hasil
observasi sebagai berikut:
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Tabel 4.9
Distribusi Tersedianya Fasilitas Kerja
Interval Persen

Kriteria

> 84 - 100

Sangat Tinggi

> 68 - 84

Tinggi

> 52 - 68

Sedang

> 36 - 52

Rendah

> 20 - 36

Sangat Rendah

Jumlah
Sumber: Data penelitian, diolah 2013

Frekuensi Persentasi
9

19%

16

34%

18

38%

3

6%

1

2%

47

100%

Rata-rata
klasikal

71%

Berdasarkan tabel diatas dapat dapat di ketahui bahwa pemenuhan
akan fasilitas kerja dalam perusahaan juga sudah tergolog baik yaitu dengan
skor rata-rata klasikal sebesar 71 % berada dalam kriteria tinggi, hal ini
menunjukan bahwa pentingnya fasilitas kerja yang memadai untuk menunjang
semua pekerjaan agar dapat memperoleh output yang sesuai dengan apa yang
diharapkan.

4.1.3.3 Variabel Kinerja karyawan
Pada variabel deskriptif Kinerja karyawan, penilaian dilakukan dengan
4 indikator, diantaranya adalah Kualitas kerja, Kuantitas kerja, Efektivitas,
dan Keandalan karyawan. Berikut adalah tabel deskriptif Kinerja karyawan.
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Tabel 4.10
Distribusi Variabel Kinerja karyawan
Interval Persen

Kriteria

> 84 - 100

Sangat Tinggi

> 68 - 84

Tinggi

> 52 - 68

Sedang

> 36 - 52

Rendah

> 20 - 36

Sangat Rendah

Jumlah
Sumber: Data Penelitian, diolah 2013

Frekuensi Persentasi
0

0%

11

23%

33

70%

3

6%

0

0%

47

100%

Rata-rata
klasikal

63%

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa kinerja karyawan
memiliki rata-rata klasikal sebesar sebesar 63% berada dalam kriteria sedang ,
hal ini menunjukan bahwa sebagian besar karyawan telah mampu mencapai
tujuan yang ditetapkan perusahaan.
Untuk lebih detailnya mengenai variabel Kinerja karyawan dapat
dilihat dari deskripsi tiap-tiap indikator tingkat Kinerja karyawan berikut ini:
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1. Kualitas kerja
Gambaran tentang Kualitas kerja berdasarkan hasil observasi sebagai
berikut:
Tabel 4.11
Distribusi Kualitas kerja
Interval Persen

Kriteria

> 84 - 100

Sangat Tinggi

> 68 - 84

Tinggi

> 52 - 68

Sedang

> 36 - 52

Rendah

> 20 - 36

Sangat Rendah
Jumlah

Frekuensi Persentasi
2

4%

9

19%

23

49%

11

23%

2

4%

47

100%

Rata-rata
klasikal

59%

Sumber : Data penelitian, diolah 2013

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui rata – rata klasikal sebesar
59% karyawan memiliki tingkat Kualitas kerjadengan kriteria sedang, hal ini
menunjukan bahwa mayoritas karyawan memiliki kuantitas kinerja yang
baik.

61

2. Kuantitas kerja
Gambaran tentang Kuantitas kerja berdasarkan hasil observasi sebagai
berikut:
Tabel 4.12
Distribusi Kuantitas kerja
Interval Persen

Kriteria

> 84 - 100

Sangat Tinggi

4

9%

> 68 - 84

Tinggi

10

21%

> 52 - 68

Sedang

21

45%

> 36 - 52

Rendah

10

21%

> 20 - 36

Sangat Rendah

2

4%

47

100%

Jumlah
Sumber: Data penelitian, diolah 2013

Frekuensi Persentasi

Rata-rata
klasikal

62%

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui diketahui rata – rata klasikal
sebesar 62% berada dalam kriteria sedang, hal ini menunjukkan bahwa masih
sedikit karyawan yang dapat mencapai target yang telah ditentukan.
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3. Efektivitas
Gambaran tentang Efektivitas berdasarkan hasil observasi sebagai berikut:
Tabel 4.13
Distribusi Efektivitas
Interval Persen

Kriteria

> 84 - 100

Sangat Tinggi

> 68 - 84

Tinggi

> 52 - 68

Sedang

> 36 - 52

Rendah

> 20 - 36

Sangat Rendah

Jumlah
Sumber: Data penelitian, diolah 2013

Frekuensi Persentasi
9

19%

16

34%

18

38%

3

6%

1

2%

47

100%

Rata-rata
klasikal

70%

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui diketahui rata – rata klasikal
sebesar 70% berada dalam kriteria tinggi, hal ini bisa disebabkan karena
karyawan belum dapat melakukan pekerjaanya dengan cara yang efektif tetapi
terdapat 9 responden (19%) yang mampu melaksanakan dengan sangat baik,
hal ini hendaknya dapat dijadikan contoh bagi rekan yang lain.
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3. Keandalan karyawan
Gambaran tentang Keandalan karyawan berdasarkan hasil observasi
sebagai berikut:
Tabel 4.14
Distribusi Keandalan karyawan
Rata-rata
Interval Persen
Kriteria
Frekuensi Persentasi
klasikal
Sangat Tinggi
> 84 - 100
> 68 - 84

Tinggi

> 52 - 68

Sedang

> 36 - 52

Rendah

> 20 - 36

Sangat Rendah

Jumlah
Sumber: Data penelitian, diolah 2013

5

11%

19

40%

11

23%

11

23%

1

2%

47

100%

66%

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui diketahui rata – rata klasikal
sebesar 66% berada dalam kriteria sedang, hal ini menunjukan bahwa pentingnya
setiap karyawan memiliki keandalan sehingga akan mendapatkan hasil output yang
baik.
4.1.2

Metode Analisis Data
Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah uji
asumsi klasik (uji normalitas, uji multikolinearitas, uji heterokesdasitas), uji
regresi berganda yang terdiri data uji linieritas data (pengaruh variabel
independen terhadap variabel dependen secara simultan), pengujian hipotesia
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menggunakan uji r2 (besarnya pengaruh variabel independen terhadap variabel
dependen), uji t (uji pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen
secara parsial.
4.1.2.1 Uji Asumsi Klasik
1. Uji Normalitas
Pengujian

asumsi

klasik

pada

penelitian

ini

meliputi

uji

multikolonieritas dan uji heterokedastisitas.
Berdasarkan teori statistika model linier hanya residu dari variabel
dependent Y yang wajib diuji normalitasnya, sedangkan variabel independen
diasumsikan bukan fungsi distribusi. Jadi tidak perlu diuji normalitasnya.
Hasil output dari pengujian normalitas dengan Kolmogorov-Smirnov
adalah sebagai berikut.
Tabel 4.15
Kolmogrof-Smirnov
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test
Unstandardized Residual
N
Normal Parametersa
Most Extreme Differences

Kolmogorov-Smirnov Z
Asymp. Sig. (2-tailed)
a. Test distribution is Normal.

Mean
Std. Deviation
Absolute
Positive
Negative

47
.0000000
3.26230699
.126
.126
-.081
.863
.445
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Ana

Dari tabel diperoleh nilai sig = 0,445 = 44,5% > 0.05% , maka H0
diterima. Artinya variabel unstandarized berdistribusi normal.
Uji normalitas juga dapat dilihat pada grafik Normal P-Plot sebagai berikut.

Gambar 4.1
Grafik Normal P-Plot

Pada grafik P-Plot terlihat data menyebar di sekitar garis diagonal dan
mengikuti arah garis histograf menuju pola distribusi normal maka variabel
dependen Y memenuhi asumsi normalitas.
2. Uji Heterokedastisitas
Uji Heteroskedastisitas bertujuan menguji apakah dalam regresi terjadi
ketidaksamaan variance dari residual suatu pengamatan ke pengamatan yang
lain. Heteroskedastisitas menunjukkan penyebaran variabel bebas. Penyebaran
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yang acak menunjukkan model regresi yang baik. Dengan kata lain tidak terjadi
heteroskedastisitas. Untuk menguji heteroskedastisitas dapat dilakukan dengan
mengamati grafik scatterplot dengan pola titik-titik yang menyebar di atas dan di
bawah sumbu Y. Berikut hasil pengolahan menggunakan program SPSS 16:

Gambar 4.2
Grafik Scaterplot
Pada grafik scatterplot terlihat bahwa titik-titik menyebar secara acak
serta tersebar baik di atas maupun dibawah angka nol pada sumbu Y. Hal ini
dapat disimpulkan tidak terjadi heteroskedastisitas pada model regresi ini.
Selain dengan mengamati grafik scatterplot Selain dengan mengamati grafik
scatterplot uji heterokedastisitas juga dapat dilakukan dengan uji Glejser. Uji
glejser yaitu pengujian dengan meregresikan nilai absolut residual terhadap
variabel independen.
Output dari uji glejser adalah sebagai berikut:
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Tabel 4.16
Hasil Uji Heterokedastisitas
Coefficientsa
Standardized
Unstandardized Coefficients
Model
1

B
(Constant)

Std. Error
1.006

1.993

X1

.058

.064

X2

-.013

.076

Coefficients
Beta

t

Sig.
.505

.616

.166

.896

.375

-.031

-.168

.868

a. Dependent Variable: Abs_res

Hasil tampilan output SPSS dengan jelas menunjukkan semua variabel
independen mempunyai nilai sig ≥ 0,05. Jadi tidak ada variabel independen
yang signifikan secara statistik mempengaruhi variabel dependen abs_res. Hal
ini terlihat dari nilai sig pada tiap-tiap variabel independen seluruhnya diatas
0,05. Jadi dapat disimpulkan model regresi tidak mengandung adanya
heterokedastisitas.
3

Uji Multikolonieritas
Uji multikolonieritas bertujuan untuk menguji apakah dalam
model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas. Model
regresi yang baik tidak terjadi korelasi antar variabel bebas. Untuk
mendeteksi ada tidaknya multikolonearitas di dalam model regresi adalah
dengan melihat nilai toleransi dan Variance Inflation Factor (VIF).
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Apabila nilai tolerance > 10% dan nilai VIF < 10, maka dapat disimpulkan
tidak ada multikolinieritas antar variabel bebas dalam model regresi.
Berikut hasil perhitungan menggunakan program SPSS 16.
Tabel 4.17
Hasil Uji Multikolinieritas
Coefficientsa

Model

Unstandardized

Standardized

Collinearity

Coefficients

Coefficients

Statistics

B

1 (Constant)

Std. Error

8.939

3.875

X1

.421

.125

X2

.642

.147

Beta

T

Sig.

Tolerance

VIF

2.307

.026

.386

3.373

.002

.649

1.541

.499

4.361

.000

.649

1.541

a. Dependent
Variable: Y
Berdasarkan tabel diatas terlihat setiap variabel bebas mempunyai nilai
tolerance > 0,1 dan nilai VIF < 10. Jadi dapat disimpulkan bahwa tidak ada
multikolinieritas antar variabel bebas dalam model regresi ini.
4.1.2.2 Analisis Regresi Berganda
Berdasarkan analisis dengan program SPSS 16 for Windows diperoleh
hasil regresi berganda seperti terangkum pada tabel berikut:
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Tabel 4.18
Hasil Uji Regresi Ganda
Coefficientsa
Unstandardized Coefficients
Model
1

B
(Constant)

Std. Error
8.939

3.875

X1

.421

.125

X2

.642

.147

Standardized
Coefficients
Beta

t

Sig.
2.307

.026

.386

3.373

.002

.499

4.361

.000

. Dependent Variable: Y
Berdasarkan tabel di atas diperoleh persamaan regresi berganda
sebagai berikut:
Y = 8,939 + 0,421X1 + 0,642X2.
Persamaan regresi tersebut mempunyai makna sebagai berikut:
1.

Konstanta = 8,939
Jika variabel Budaya organisasi dan Lingkungan organisasi dianggap sama
dengan nol, maka variabel Kinerja karyawan sebesar 8,939.

2.

Koefisien X1 = 0,421
Jika variabel Budaya organisasi mengalami kenaikan sebesar satu poin,
sementara Lingkungan organisasi dianggap tetap, maka akan menyebabkan
kenaikan Kinerja karyawan sebesar 0,421.

3.

Koefisien X2 = 0,642
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Jika variabel Lingkungan organisasi mengalami kenaikan sebesar satu poin,
sementara Budaya organisasi dianggap tetap, maka akan menyebabkan kenaikan
Kinerja karyawan sebesar 0,642.
4.1.2.3 Pengujian Hipotesis
1. Pengujian hipotesis secara parsial (uji t)
Uji t dilakukan untuk mengetahui apakah secara individu (parsial)
variabel independen mempengaruhi variabel dependen secara signifikan atau
tidak. Hasil output dari SPSS adalah sebagai berikut:
Tabel 4.19
Hasil Uji Parsial
Coefficientsa
Unstandardized Coefficients
Model
1

B
(Constant)

Std. Error

Standardized
Coefficients
Beta

t

Sig.

8.939

3.875

2.307

.026

X1

.421

.125

.386

3.373

.002

X2

.642

.147

.499

4.361

.000

a. Dependent Variable: Y
Hasil pengujian statistik dengan SPSS pada variabel X1 (Budaya
organisasi) diperoleh nilai thitung = 3.373, dan sig = 0,002 < 0.05 jadi Ho
ditolak H1

di terima. Jadi H1 yang menyatakan ada pengaruh budaya

organisasi terhadap kinerja karyawan, dapat diterima.
Variabel X2 (Lingkungan organisasi ) diperoleh nilai thitung = 4.361,
dan sig = 0,000 < 0,05 jadi Ho ditolak H2 diterima. Ini berarti H2 yang
menyatakan bahwa Lingkungan organisasi berpengaruh terhadap Kinerja
karyawan, dapat diterima.
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2. Pengujian hipotesis secara simultan (uji F).
Uji F dilakukan untuk melihat keberartian pengaruh variabel
independen secara simultan terhadap variabel dependen atau sering disebut uji
kelinieran persamaan regresi.
Untuk melakukan uji F dapat dilihat pada tabel anova dibawah ini:
Tabel 4.20
Hasil Uji Simultan
ANOVAb
Model

Sum of Squares

Df

Mean Square

1Regression

820.311

2

410.155

Residual

489.562

44

11.126

1309.872

46

Total

F
36.863

Sig.
.000a

a. Predictors: (Constant), X2, X1
b. Dependent Variable: Y

Pada tabel Anova diperoleh nilai F = 36,863 dan sig = 0,000 < 0,05 ini
berarti H3 yang menyatakan ada pengaruh Budaya organisasi dan Lingkungan
kerja terhadap Kinerja karyawan, diterima. Hal ini berarti variabel-variabel
independen

Budaya

organisasi

dan

Lingkungan

organisasi

menjelaskan besarnya variabel dependen Kinerja karyawan.

mampu
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4.1.2.4 Koefisien Determinasi Ganda (R2)
Untuk melihat besarnya pengaruh variabel

independen terhadap

variabel dependen secara keseluruhan dapat dilihat pada tabel model summary
berikut ini:
Tabel 4.21
Hasil Uji Koefisien Determinasi
Model Summary
Model
1

R
.791a

Adjusted R

Std. Error of the

Square

Estimate

R Square
.626

.609

3.33563

a. Predictors: (Constant), X2, X1
Pada tabel di atas diperoleh nilai Adjusted R2 = 0,609 = 60,9% ini
berarti variabel bebas Budaya organisasi, Lingkungan organisasi secara
bersama-sama mempengaruhi variabel dependen Kinerja karyawan sebesar
60,9% dan sisanya dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak masuk dalam
penelitian ini.
4.1.2.5 Koefisien Determinasi Parsial (r2)
Selain melakukan uji t maka perlu juga mencari besarnya koefisien
determinasi parsialnya untuk masing-masing variabel bebas. Uji determinasi
parsial ini digunakan untuk mengetahui seberapa besar sumbangan dari
masing-masing variabel bebas terhadap variabel terikat.
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Secara parsial kontribusi Budaya organisasi dan Lingkungan
organisasi terhadap Kinerja karyawan bisa dilihat pada tabel berikut ini:
Tabel 4.22
Hasil Uji Koefisien Determinasi Parsial
Coefficientsa
Unstandardized
Coefficients
Model
1

B
(Constant)

Standardized
Coefficients

Std. Error

8.939

3.875

X1

.421

.125

X2

.642

.147

Beta

Correlations
t

Sig.

Zero-order

Partial

Part

2.307

.026

.386

3.373

.002

.682

.453

.311

.499

4.361

.000

.728

.549

.402

a. Dependent Variable: Y

Berdasarkan tabel di atas, diketahui besarnya r2 Budaya organisasi
adalah 20.5%, yang diperoleh dari koefisien korelasi parsial untuk variabel
Budaya

organisasi

dikuadratkan

yaitu

(0.453)2.

Besarnya

pengaruh

Lingkungan kerja adalah 30.1%, yang diperoleh dari koefisien korelasi parsial
untuk variabel Lingkungan organisasi dikuadratkan yaitu (0.549)2. Hal ini
menunjukkan bahwa variabel Lingkungan kerja memberikan pengaruh lebih
besar terhadap Kinerja karyawan dibandingkan variabel Budaya organisasi.

4.2 Pembahasan
Berdasarkan hasil penelitian tentang Pengaruh Budaya Organisasi dan
Lingkungan Kerja terhadap Kinerja Karyawan Koperasi Serba Usaha Setya
Usaha, maka ada beberapa hal yang dapat di jelaskan dalam pembahasan
sebagai berikut :

74

1. Pengaruh Budaya organisasi terhadap Kinerja karyawan pada Koperasi Serba
Usaha Setya Usaha.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel budaya organisasi
berpengaruh positif terhadap kinerja karyawan pada Koperasi Serba Usaha
Setya Usaha, terbukti dari nilai probabilitas signifikansinya 0,000 < 0,05 dan
jumlah rata – rata pada tabel distribusi budaya sebesar 72%. Budaya
organisasi berpengaruh pada kinerja karyawan. Dengan

adanya budaya

organisasi dalam suatu perusahaan yang terjalin dengan baik, membuat
karyawan nyaman dalam bekerja dan membuat kinerja karyawan meningkat.
Artinya jika budaya organisasi yang ada di perusahaan tersebut meningkat,
mengakibatkan kinerja karyawan juga ikut meningkat. Hal ini di tunjukan
dengan tingginga nilai pada indikator pola komunikasi, ini berarti pemimpin
mampu membrikan arahan dengan baik kepada bawahannya.
Berdasarkan indikator yang diteliti yaitu Inisiatif Individu,Toleransi
terhadap konflik, Pengawasan dan Pola komunikasi. Dari beberapa indikator
budaya yang diteliti indikator pengawasan memiliki nilai rata – rata paling
rendah dari indikator yang lain yaitu sebesar 51%. Dari hasil tersebut dapat
menggambarkan bahwa masih kurangnya kontrol atau pengawasan terhadap
kegiatan usaha yang dilakukan oleh karyawan Koperasi Serba Usaha Setya
Usaha.
Indikator inisiatif individu dan toleransi terhadap konflik memiliki
nilai rata – rata yang sama yaitu sebesar 74%. Hal ini menunjukkan bahwa
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karyawan Koperasi Serba Usaha Setya Usaha mampu untuk mengambil
keputusan berdasarkan tanggung jawabnya terhadap perusahaan dan
mengetahui resiko mengenai keputusan atau inovasi yang mereka lakukan.
Mengenai indikator dari pola komunikasi memiliki nilai rata-rata
sebesar 71%. Artinya setiap individu dalam organisasi telah mampu
berkomunikasi dan melakukan komuniksi yang efektif terhadap pimpinan,
rekan kerja dan anggota jasa koperasi Serba Usaha Setya Usaha.
keberadaan budaya organisasi sangat penting untuk kelangsungan
pekerjaan mereka, sebab tanpa adanya budaya yang baik, karyawan akan
salah mengartikan nilai-nilai yang ada di dalam organisasi yang pada akhirnya
dapat mengancam kelangsungan karier atau pekerjaannya. Hal ini
dikarenakan, selain dipengaruhi oleh variabel bebas yaitu budaya organisasi,
kinerja karyawan juga dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak dikaji dalam
penelitian ini.
2. Pengaruh Lingkungan organisasi terhadap Kinerja karyawan pada Koperasi
Serba Usaha Setya Usaha
Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel lingkungan kerja
berpengaruh positif terhadap kinerja karyawan pada Koperasi Serba Usaha
Setya Usaha, terbukti dari nilai probabilitas signifikansinya 0,000 < 0,05 dan
rata-rata pada tabel distribusi sebesar 66%. Lingkungan kerja berpengaruh
terhadap kinerja karyawan karena dengan lingkungan kerja yang baik maka
mengakibatkan kinerja karyawan mengalami peningkatan. Disimpulkan
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bahwa adanya pengaruh lingkungan kerja terhadap kinerja karyawan
dikarenakan lingkungan kerja yang kondusif dapat berpengaruh langsung
terhadap karyawan dalam meningkatkan kinerja karyawan. Sebaliknya
lingkungan kerja yang tidak memadai akan dapat menurunkan kinerja
karyawan. Hal ini ditunjukkan dengan tingginya persentase pada indikator
hubungan dengan rekan sekerja,ini berarti karyawan senang berada
dilingkungan kerja dan kesulitan antar karyawan dapat dipecahkan bersamasama.
Suatu lingkungan kerja dikatakan baik apabila manusia dapat
melaksanakan kegiatan secara optimal, sehat, aman, dan nyaman. Hal ini
dikarenakan, selain dipengaruhi oleh variabel bebas (X2) yaitu lingkungan
kerja, kinerja karyawan juga dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak dikaji
dalam penelitian ini.
Berdasarkan indikator yang diteliti menunjukkan bahwa indikator
fasilitas kerja merupakan indikator yang hasil rata-rata penilaian-nya tertinggi
yaitu sebesar 71%, artinya indikator ini yang paling berpengaruh dalam
lingkungan kerja. Fasilitas kerja yang baik membuat karyawan mersa nyaman
dalam menjalankan tanggungjawab pekerjaan mereka, dari rasa nyaman
tersebut mampu meningkatkan kinerja dari para karyawan.
Sedangkan indikator hubungan dengan rekan kerja menunjukkan ratarata sebesar 64%, hal ini berarti hubungan dengan rekan kerja dapat
meningkatkan kinerja para karyawan. Hubungan dengan rekan kerja dapat
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memotivasi karyawan baik secara langsung maupun tidak langsung untunk
memberikan kemampuan terbaiknya pada Koperasi Serba Usaha Setya Usaha.
Indikator suasana kerja memiliki rata – rata sebesar 61%, jumlah ini
adalah yang paling rendah dari variabel lingkungan. Hal ini menggambarkan
bahwa karyawan masih kurang menikmati suasana kerja yang harmonis dalam
melaksanakan aktifitas-nya.
3. Pengaruh budaya organisasi dan lingkungan kerja terhadap kinerja karyawan
Koperasi Serba Usaha Setya Usaha
Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel budaya organisasi dan
lingkungan kerja secara bersama-sama berpengaruh positif terhadap kinerja
karyawan secara signifikan, besarnya pengaruh budaya organisasi dan
lingkungan organisasi terhadap kinerja karyawan adalah sebasar 60,9%.
Dijelaskan bahwa selain budaya organisasi dan lingkungan kerja, kinerja
karyawan juga ikut ditentukan oleh faktor lain yang tidak dikaji dalam
penelitian ini.
Berdasarkan pengujian secara parsial terhadap kontribusi budaya
organisasi dan lingkungan organisasi terhadap kinerja karyawan diketahui
budaya organisasi berpengaruh sebesar 20% dan lingkungan organisasi
berpengaruh sebesar 30.1%. hal ini menunjukkan bahwa variabel lingkungan
organisasi berpengaruh lebih besar terhadap kinerja karyawan dibandingkan
variabel budaya organisasi.
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Kinerja karyawan Koperasi Serba Usaha Setya Usaha sudah cukup
baik,berdasarkan tabel distribusi variabel kinerja karyawan dengan rata – rata
sebesar 63%. Namun masih ada 6% atau 3 orang karyawan yang kinerjanya
tidak baik, hal ini harus menjadi perhatian khusus sehingga dapat segera
diatasi.

BAB 5
PENUTUP
Berdasarkan hasil penelitain dan pembahasan diperoleh simpulan dan saran
sebagai berikut:
5.1 Simpulan
Simpulan yang dapat diambil dari penelitian ini adalah sebagai berikut.
1.

Ada pengaruh budaya organisasi terhadap kinerja yang artinya budaya organisasi
yang ada di perusahaan tersebut memiliki pengaruh yang baik sehingga dapat
meningkatkan kinerja karyawan, begitu juga sebaliknya. Secara keseluruhan
budaya organisasi berada dalam kriteria baik, namun ada satu indikator yang
masuk dalam kriteria rendah yaitu control atau pengawasan.

2.

Ada pengaruh lingkungan kerja terhadap kinerja karyawan pada Koperasi Serba
Usaha Setya Usaha, disimpulkan jika lingkungan kerja semakin baik
mengakibatkan peningkatan kinerja, begitu pula sebaliknya.tetapi ada satu
indikator yang mempunyai nilai rendah yakni suasana kerja.

3.

Ada pengaruh budaya organisasi dan lingkungan kerja secara bersama-sama
terhadap kinerja karyawan Koperasi Serba Usaha Setya Usaha. Besarnya
pengaruh budaya organisasi dan lingkungan organisasi terhadap kinerja
karyawan adalah sebasar 60,9%dan sisanya 30.1% dipengaruri oleh faktor lain
yang tidak dikaji dalam penelitian ini.
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5.2 Saran
Beberapa saran yang dapat peneliti berikan terkait dengan hasil penelitian ini
antara lain :
1.

Berdasarkan

indikator budaya organisasi masih terdapat kelemahan dalam

bidang pengawasan sebaiknya Koperasi Serba Usaha Setya Usaha meningkatkan
pengawasan terhadap karyawannya yaitu dengan membentuk tim khusus agar
pengawasan dapat dilakukan lebih maksimal.
2.

Hendaknya setiap karyawan mampu menciptakan lingkungan kerja yang
harmonis, khususnya suasana kerja antar kayawan dapat ditingkatkan dengan
sering melakukan rotasi antar cabang sehingga tidak terjadi kebosanan.

3.

Penelitian ini hanya mengukur variabel budaya organisasi dan lingkungan
organisasi. Untuk itu, diharapkan pada peneliti selanjutnya dapat menambahkan
dan meneliti variabel yang lain.
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Uji normalitas data
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test
Unstandardized
Residual
N
Normal Parameters

47
a

Mean
Std. Deviation

Most Extreme Differences

.0000000
3.26230699

Absolute

.126

Positive

.126

Negative

-.081

Kolmogorov-Smirnov Z

.863

Asymp. Sig. (2-tailed)

.445

a. Test distribution is Normal.
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Uji asumsi klasik
Uji multikolenieritas
Coefficients
Unstandardized

Standardized

Coefficients

Coefficients

Model
1

a

B
(Constant)

Std. Error

8.939

3.875

X1

.421

.125

X2

.642

.147

a. Dependent Variable: Y

Uji Heterokesdasitas
Scatter plot

Beta

Collinearity Statistics
t

Sig.

Tolerance

VIF

2.307

.026

.386

3.373

.002

.649

1.541

.499

4.361

.000

.649

1.541
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Glejser
Coefficients

a

Standardized
Unstandardized Coefficients
Model
1

B
(Constant)
X1

Std. Error
1.006

1.993

.058

.064

Coefficients
Beta

t

.166

Sig.
.505

.616

.896

.375
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X2

-.013

.076

-.031

-.168

.868

a. Dependent Variable: Abs_res

analisis regresi berganda
Coefficients

a

Standardized
Unstandardized Coefficients
Model
1

B
(Constant)

Coefficients

Std. Error

Beta

8.939

3.875

X1

.421

.125

X2

.642

.147

t

Sig.

2.307

.026

.386

3.373

.002

.499

4.361

.000

a. Dependent Variable: Y

uji R (uji deterninasi)
Model Summary

Model

R

1

.791

R Square
a

Adjusted R

Std. Error of the

Square

Estimate

.626

.609

3.33563

a. Predictors: (Constant), X2, X1

uji F (uji simultan)
dengan n =47 , k =3 , dan α = 0,05 diperoleh Ftabel= 3,209
b

ANOVA
Model
1

Sum of Squares

df

Mean Square

Regression

820.311

2

410.155

Residual

489.562

44

11.126

1309.872

46

Total
a. Predictors: (Constant), X2, X1

F
36.863

Sig.
.000

a

94

b

ANOVA
Model

Sum of Squares

1

df

Mean Square

Regression

820.311

2

410.155

Residual

489.562

44

11.126

1309.872

46

Total

F

Sig.

36.863

.000

a

b. Dependent Variable: Y

uji t (uji parsial)
dengan n = 47, k = 3 , dan α = 0,05 diperoleh ttabel=2,017
Coefficients

a

Standardized
Unstandardized Coefficients
Model

B

1

(Constant)

Coefficients

Std. Error
8.939

3.875

X1

.421

.125

X2

.642

.147

Beta

t

Sig.

2.307

.026

.386

3.373

.002

.499

4.361

.000

a. Dependent Variable: Y

uji determinasi parsial
Coefficients

a

Standardize
Unstandardized

d

Coefficients

Coefficients

Correlations
Zero-

Model
1

B
(Constant
)

8.939

Std. Error
3.875

Beta

t
2.307

Sig.
.026

order

Partial

Part

95

X1

.421

.125

.386

3.373

.002

.682

.453

.311

X2

.642

.147

.499

4.361

.000

.728

.549

.402

a. Dependent Variable: Y

0.453
0.549

20.5%
30.1%
2.015
3.204

96

97

