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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Gambaran Umum Perusahaan  

Berikut ini beberapa penjelasan singkat mengenai PT. Sang Hyang Seri 

(Persero) tempat di mana penelitian ini dilakukan. 

 

4.1.1 Sejarah PT Sang Hyang Seri (Persero) 

PT. Sang Hyang Seri (Persero) merupakan perusahaan yang berbentuk 

persero dengan bisnis inti perbanyakan dan pemasaran benih tanaman, dan usaha 

lain yang langsung menunjang usaha pembenihan yang dapat meningkatkan 

pendapatan dan kinerja perusahaan, antara lain sarana produksi pertanian dan hasil 

pertanian. PT. Sang Hyang Seri berdiri pada tahun 1968, dan sejak didirikan 

bertujuan untuk penyediaan benih tanaman, yang mendukung program kerja 

pemerintah dalam dunia pertanian khususnya penyediaan benih unggul bermutu. 

Peran PT Sang Hyang Seri sangat penting sebagai salah satu penyedia benih ungul 

bermutu di Indonesia dan mendukung program ketahanan dan kemandirian 

pangan pemerintah. Dengan demikian PT. Sang Hyang Seri merupakan perintis 

dan pelopor usaha pembenihan di Indonesia serta satu-satunya Badan Usaha Milik 

Negara (BUMN) yang mempunyai core business pembenihan pertanian. 

Tahun 1940 PT. Sang Hyang Seri (PERSERO) disingkat PT SHS, adalah 

perkebunan besar milik swasta asing (Inggris) dengan nama “Pamanukan and 

Tjiasem Lands” yang dengan adanya nasionalisasi pada tahun 1957 dikelola oleh 

Yayasan Pembangunan Daerah Jawa Barat (YPDB). Pada tahun 1966 YPDB 
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menjadi “Proyek Produksi Pangan Sukamandi Jaya” bersamaan dengan 

dibentuknya “Proyek Penelitian dan Mekanisasi” serta “Proyek Perhewani”. 

Ketiga proyek ini dilebur pada tahun 1968 menjadi “Lembaga Sang Hyang Seri”. 

Tahun 1971 Lembaga Sang Hyang Seri menjadi Perusahaan Umum 

(PERUM) Sang Hyang Seri sebagai salah satu sub sistem perbenihan nasional, 

yang dengan bantuan pinjaman dana dari Bank Dunia merupakan perusahaan 

perbenihan yang modern dan terbesar di Indonesia bahkan di Asia Tenggara. 

Perum Sang Hyang Seri mengembangkan wilayah pelayanannya dengan 

mendirikan : Perum SHS. 

Tahun 1973 Distrik Benih di Klaten Jawa Tengah.  

Tahun 1977 Distrik Benih di Malang Jawa Timur dengan 7 unit produksi benih. 

Tahun 1982 mendirikan cabang di Luar Jawa, yaitu di Lampung, Sumatera Utara, 

Sulawesi Selatan dan Sumatera Barat. 

Tahun 1995 status PERUM berubah menjadi PERSERO dengan 

memperluas core business menjadi benih pertanian dan usaha lain yang langsung 

menunjang usaha perbenihan yang dapat meningkatkan pendapatan dan kinerja 

perusahaan. Dengan demikian, PT SHS merupakan perintis dan pelopor usaha 

perbenihan di Indonesia serta satu-satunya Badan Usaha Milik Negara (BUMN) 

yang mempunyai core business perbenihan pertanian. 

Tahun 1997 PT SHS memasuki bisnis benih hortikultura dan pada tahun 

2001 mulai mengembangkan bisnis agro input yang berupa sarana produksi dan 

agro output yang berupa hasil pertanian. 
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Tahun 2003 core business dikembangkan dari benih tanaman pangan 

menjadi benih pertanian dalam arti luas, yaitu meliputi benih tanaman pangan, 

hortikultura, perkebunan, kehutanan, peternakan dan perikanan. Selain core 

business, pada tahun 2008 PT SHS dapat pula melakukan kegiatan penunjang 

core business dan optimalisasi pemanfaatan sumber daya perseroan. Pembinaan 

perusahaan dilaksanakan oleh Kementerian Badan Usaha Milik Negara Republik 

Indonesia. 

 

4.1.2 Visi, Misi dan Motto PT Sang Hyang Seri (Persero) 

a. VISI 

Menjadi Perusahaan Agro Industri Benih Nasional Kelas Dunia. 

b. MISI 

Menghasilkan produk agroindustri bermutu melalui pemanfaatan 

sumberdaya perusahaan secara efisien dan efektif untuk memberikan 

manfaat optimal bagi stakeholders. 

c. MOTTO 

MUTU DAN PELAYANAN TERJAMIN 

d. GRAND STRATEGI 

Tetap mempertahankan pertumbuhan perusahaan secara konsentrik yang 

didasarkan atas keunggulan teknologi. 
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4.1.3 Bidang Usaha 

1. Benih Padi non Hibrida dan Padi Hibrida :  

a. Volume usaha benih Padi non Hibrida berkisar 100.000 ton per tahun 

dengan jumlah ± 50 varietas. 

b. Volume usaha benih Padi Hibrida berkisar 20.000 ton per tahun 

dengan jumlah ±5 varietas. 

c. Juga melakukan pemurnian dan penjualan benih varietas lokal 

unggulan. 

2. Benih Jagung Komposit dan Jagung Hibrida: 

a. Volume usaha benih Jangung Hibrida Komposit berkisar 5000 ton per 

tahun dengan jumlah ± 5 varietas. 

b. Volume usaha benih Jagung Hibrida berkisar 10.000 ton per tahun 

dengan jumlah ± 5 varietas. 

3. Benih kacang–kacangan : 

a. Volume usaha benih kedelai bekisar 15000 ton per tahun dengan 

jumlah ± 5 varietas. 

b. Benih kacang hijau dan kacang tanah dengan volume yang masih kecil. 

4. Benih Hortikultura : 

Volume usaha berkisar 250 ton per tahun, meliputi benih sayuran import 

(110 varietas) dan lokal (25 varietas), buah- buahan import (12 varietas) 

dan lokal (15 varietas), tanaman hias/ bunga (44 varietas). 

5. Benih Perkebunan & Kehutanan : 

a. Benih Tembakau Virginia, 4 varietas lokal dan import. 
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b. Bibit kayu jati yang semuanya berasal dari kultur jaringan hasil seleksi 

dalam negeri. 

c. Bibit sawit, karet, kopi, coklat, dan lain-lain. 

d. Bibit tebu dan lain-lain. 

6. Benih Perikanan :  

Udang windu, udang vename, bandeng, kakap, kerapu, nila, mas lele, 

gurame, patin, rumput laut. 

Sarana produksi pertanian adalah jenis usaha yang dibangun dengan pola 

kerjasama antara PT Sang Hyang Seri dengan mitra strategis sebagai investor 

sekaligus pasar dengan petani plasma sebagai pelaksana lapangan. Mitra yang 

terlibat sampai saat ini sebanyak 30 badan, dengan produk dan kegiatan yang 

ditangani adalah: 

1. Merk Elang Biru: Pupuk Organik (NPK, KCL, Phosfat Plus), Pupuk Organik 

(cair & Padat, Bio Dekomposer (cair & padat), Soil Netralisir, Rhyzobium. 

2. Merk Ikan Biru: Pakan ikan lengkap, pupuk ikan anorganik (NPK) dan 

organik. 

3. Tiran SHS 58 PS, Growfast SHS 40 SP, PPA (Embung Air); insektisida (a,l 

Panzer 290 SL, Meteor 25 EC, Applaud 440 SC, Jaguar 50 EC, Vivo 30 EC, 

Topban 400 EC, Harrly 20 WG, Neulumbo); Fungisida Throne 250 EC dan 

BLB Klinstop SHS 200 EC; Rodentisida Ratgone 0,005 RMB Phyton, 

Klinstop), Herbisida (Gledek SHS 480 AS, Aladin 865 AS, Win 10 WP). 

4. Alat panen (Boshima Cutter) 
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Adapun uraian tugas dan wewenang dari masing-masing jabatan yang ada 

di PT. Sang Hyang Seri (Persero) Kantor Regional III Malang dapat dijelaskan 

sebagai berikut: 

1. General Manager Kantor Regional III 

Tugas dan wewenang dari General Manager kantor regional III adalah 

sebagai berikut: 

a. Menyusun dan mengusulkan strategi, kebijakan operasional, rencana 

kegiatan, dan anggaran kantor regionalnya berdasarkan Business Plan 

/Rencana Jangka Panjang (RJP) yang telah ditetapkan. 

b. Menyusun dan menetapkan Action Plan bidang kesekretariatan, 

pemasaran, produksi, keuangan dan akuntasi, SDM, penelitian dan 

pengembangan, mengkoordinasikan, memonitor, dan mengevaluasi 

pelaksanaanya serta membina unit organisasi di wilayahnya untuk 

memastikan tercapainya sasaran yang telah ditetapkan. 

c. Mengusulkan jenis varietas untuk dipasarkan atau diproduksi di 

wilayahnya. 

d. Menetapkan harga jual. 

e. Mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian penyalur. 

f. Mengusulkan promosi, mutasi, demosi, sanksi pada SDM di kantor 

regionalnya. 

g. Memberikan penilaian kinerja karyawan. 

h. Mengusulkan dan memproses kerja sama produksi, litbang, dan 

keuangan. 
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i. Mengelola anggaran dan memelihara asset dan fasilitas perusahaan. 

2. Sekretaris Regional 

Tugas dan wewenang dari sekretaris regional adalah sebagai berikut: 

a. Mengkoordinir dan memfasilitasi penyusunan rencana kerja dan 

anggaran kantor regional III, cabang dan satgas di lingkungan kantor 

regional III berdasarkan Business Plan/Rencana Jangka Panjang (RJP) 

yang telah ditetapkan. 

b. Menyiapkan dan mengusulkan Action Plant bidang kesekretariatan 

kantor regional III dan mendelegasikan, mengkoordinasikan, 

mengevaluasi pelaksanaanya untuk memastikan terselenggarakannya 

pelayanan yang optimal untuk mendukung kegiatan operasional 

General Manager. 

c. Memberikan data dan informasi dalam rangka publisitas perusahaan. 

d. Pengadaan kebutuhan operasional kantor regional. 

e. Mengelola rapat kantor regional III. 

f. Penilaian kinerja karyawan sekretariatan regional III. 

g. Mengusulkan promosi, mutasi, demosi, dan sanksi terhadap SDM. 

h. Mengelola anggaran secretariat, pemeliharaan peralatan dan inventaris 

perusahaan. 
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3. Manager Pemasaran 

Tugas dan Wewenang Manager Pemasaran adalah sebagai berikut: 

a. Menyusun dan mengusulkan rencana kegiatan dan anggaran bidang 

pemasaran berdasarkan Rencana Jangka Panjang / Businnes Plan yang 

telah ditetapkan untuk memastikan tercapainya sasaran perusahaan. 

b. Menyusun Marketing Plan berdasarkan RKAP, mendistribusikan, 

mengkoordinasikan dan memonitor pelaksanaannya pada kantor-

kantor cabang dan satgas di wilayahnya untuk memastikan tercapainya 

sasaran yang ditetapkan. 

c. Mengevaluasi laporan cabang dan satgas serta menyusun laporan 

kegiatan pemasaran kantor regionl untuk General Manager dan kantor 

pusat (Ka. Div. Monev. Pemasaran) agar seluruh aktivitas penjualan 

dapat diketahui secara tepat dan akurat. 

d. Mengusulkan harga jual produk, pemberian diskon, dan mutasi produk 

ke wilayah lain untuk kepentingan perusahaan. 

e. Mengusulkan anggran untuk kepentingan pemasaran dalam pencapaian 

target pemasaran. 

f. Pengusulan promosi, mutasi, sanksi pada karyawan dalam bagiannya. 

g. Memberikan penilaian kinerja karyawan bawahannya. 

4. Manager Produksi 

a. Merencanakan program kerja bidang produksi pada kantor regionial, 

cabang dan satgas mulai dari  musin tanam, perencanaan benih padi, 

palawija, hortikultura, saprotan dan bahan pembantu, sampai 
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kebutuhan kebun/ processing berdasarkan RKAP, serta merencanakan 

seluruh kebutuhan operasional. 

b. Merencanakan jenis dan volume setiap produk (benih dan non benih) 

yang akan diproduksi berdasarkan karakteristik kebutuhan pasar dan 

sesuai dengan kebijakan pemerintah. 

c. Mengusulkan jenis produk/ benih yang diproduksi. 

d. Mengusulkan / menetapkan volume produksi/luas lahan produksi. 

e. Mengembangkan kerja sama/patnership dalam bidang produksi. 

5. Manager Litbang 

Tugas dan wewenang Manager Litbang adalah sebagai berikut: 

a. Menyusun dan mengusulkan rencana kerja dan anggaran kegiatan 

penelitian dan pengembangan kepada kantor pusat sesuai dengan 

potensi dan karakteristik wilayahnya serta kecenderungan permintaan 

pasar. 

b. Merencanakan, mengkoordinasikan, dan mengevaluasi kegiatan 

perencanaan pengembangan usaha regional yang mendukung 

perkembangan usaha baru yang menguntungkan perusahaan. 

c. Merencanakan, mengkoordinasikan,mengawasi, program penelitian 

untuk kegiatan setiap satu musim, dari tebar  benih, pengolahan lahan, 

pemeliharaan sampai  panen, processing, dan penyimpanan. 

d. Menetukan kegiatan di areal pertanaman dengan pengaturan tanam 

hubungannya dengan musim. 
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6. Manager Keuangan dan SDM 

Tugas dan wewenang Manager Keuangan dan SDM adalah: 

a. Mengkoordinasikan penyusunan rencana kegiatan dan anggaran 

perusahaan (RKAP), mengkonsolidasikan untuk seluruh unit di kantor 

regional, dan mengusulkan ke kantor pusat untuk mendapatkan 

pengesahan. 

b. Merencanakan dan mengkoordinasikan pelaksanaan sistem dan 

prosedur keuangan akuntansi, kantor regional III dan cabang-

cabangnya, serta mengontrol pelaksanaannya untuk memastikan semua 

proses dan transaksi keuangan berjalan dengan tertib dan teratur sesuai 

dengan prosedur dan saran perusahaan. 

c. Merencanakan dan mengkoordinasikan dan mengontrol arus kas 

perusahaan (cashflow), terutama pengolahan piutang dan hutang, 

sehingga memastikan ketersediaan dan untuk operasional perusahaan 

dan kesehatan kondisi keuangan. 

d. Mengelola fungsi akuntansi dalam memproses data dan informasi 

keuangan untuk menghasilkan laporan keuangan yang dibutuhkan 

perusahaan secara akurat dan tepat waktu. 

e. Menyusun rencana kerja, mengkoordinasi, mengawasi, dan 

mengevaluasi pelaksanaan fungsi SDM di kantor regional dan cabang-

cabang untuk memastikan semua sesuai dengan strategi, kebijakan, 

dan sistem manajemen SDM yang telah disusun sehingga operasional 

dapat berjalan lancar. 
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f. Menyusun rencana kerja bagian SDM dengan menjabarkan RKAP, 

mengkoordinir dan mengevaluasi kinerja, kapabilitas, dan kompetensi 

pegawai untuk rencana mutasi/rotasi dan promosi yang sesuai dengan 

target perusahaan. 

g. Merencanakan kebutuhan tenaga kerja sesuai dengan perkembangan 

organisasi, setra mengkoordinasikan dan mengkontrol pelaksanaan 

rekruitmen dan seleksi untuk memastikan tersedianya tenaga kerja 

yang dibutuhkan sesuai dengan permitaan dan kualifikasi yang 

diinginkan dalam jangka waktu yang telah disepakati. 

h. Mengkoordinir, menganalisa, dan mengelola sistem dan prosedur 

remunerasi untuk memastikan remunerasi yang ditetapkan perusahaan 

sesuai dengan kemampuan keuangan perusahaan dan adil secara 

internal sehingga program penigkatan kesejahteraannya berjalan 

dengan lancar. 

 

4.2. Gambaran Umum Responden Penelitian 

4.2.1 Deskripsi Responden 

 Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan terhadap 50 responden, 

melalui penyebaran kuesioner, maka dapat diperoleh gambaran umum  tentang 

karakteristik responden yang telah  diteliti sebagai berikut : 
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1. Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin 

Gambaran tentang karakteristik berdasarkan jenis kelamin responden yang 

diteliti nampak pada Tabel 4.1 sebagai berikut : 

Tabel 4.1 

Jenis Kelamin Responden 

 

Jenis Kelamin 
Jumlah 

(orang ) 

Prosentase 

(%) 

Laki-laki 34 68 

Perempuan 16 32 

Jumlah 50 100% 

Sumber : Data primer diolah, 2013 

Berdasarkan Tabel 4.1 di atas dapat diketahui bahwa responden di 

dominasi laki-laki sebesar 68% dan sisanya sebesar 32% berjenis kelamin 

perempuan. Responden yang diteliti didominasi laki-laki. Dominasinya tenaga 

kerja laki-laki karena pekerjaan yang ada juga didominasi oleh tenaga kerja 

lapangan yang lebih sesuai dikerjakan bagi kaum laki-laki. 

2. Karakteristik Responden Berdasarkan Usia 

Gambaran tentang karakteristik berdasarkan usia responden yang diteliti 

nampak pada Tabel 4.2 sebagai berikut: 

Tabel 4.2 

Usia Responden 

 

Tingkat Usia Jumlah 

(orang) 

Prosentase 

(%) 

< 25 tahun 7 14 

25 -35 tahun 19 28 

> 45  tahun 24 48 

Jumlah 50 100 

Sumber : Data primer diolah, 2013 
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Berdasarkan Tabel 4.2 di atas dapat diketahui bahwa usia karyawan yang 

> 45 tahun lebih mendominasi sebesar 48%. Jadi sebagian besar responden yang 

diteliti berusia  berusia lebih dari 45 tahun artinya sebagian besar karyawan PT 

Sang Hyang Seri (Persero) Malang didominasi oleh karyawan yang umurnya 

relatif lebih dewasa. 

 

4.3 Analisis Statistik Deskriptif 

Analisis statistik deskriptif yang dimaksud untuk mendeskripsikan 

distribusi frekuensi jawaban responden berdasarkan kuisioner yang disebarkan 

dan hasil keseluruhan dapat dilihat pada tabel berikut ini : 

 

4.3.1 Variabel Budaya Organisasi (X1) 

Variabel budaya organisasi ada lima indikator yang ditanyakan kepada 

responden. Adapun distribusi frekuensi jawaban tersaji dalam tabel berikut: 

Tabel 4.3 

Distribusi Frekuensi Variabel Budaya Organisasi (X1) Indikator Handal 

 

Jawaban 

Responden 

X1.1 

Frek (%) 

1 0 0 

2 0 0 

3 4 8,0 

4 30 60,0 

5 16 32,0 

Mean 4,24 

Jumlah 50 100 

Sumber : Data primer, diolah 2013 

   



98 

 

Dari Tabel 4.3 dapat dijelaskan bahwa sebanyak 30 responden menyatakan 

sering merasa mampu di dalam melakukan suatu pekerjaan, 16 responden 

menyatakan sangat sering merasa mampu di dalam melakukan suatu pekerjaan 

sebanyak dan hanya 4 responden yang menyatakan kadang-kadang merasa 

mampu di dalam melakukan suatu pekerjaan. Kesimpulannya 60% responden 

sering mampu melaksanakan pekerjaan dengan baik sehingga hal ini akan 

menunjukan bahwa karyawan kehandalan di dalam melakukan setiap tugas dan 

tanggung jawabnya. 

Tabel 4.4 

Distribusi Frekuensi Variabel Budaya Organisasi (X1) Indikator Antusias 

 

Jawaban 

Responden 

X1.2 

Frek (%) 

1 0 0 

2 0 0 

3 5 10,0 

4 31 62,0 

5 14 28,0 

Mean 4,18 

Jumlah 50 100 

Sumber : Data primer, diolah 2013 

 Dari Tabel 4.4 dapat dijelaskan bahwa sebanyak 31 responden merasa 

bahwa semangat berperan di dalam menjalankan pekerjaannya, 14 responden 

merasa bahwa semangat sangat berperan di dalam menjalankan pekerjaannya, dan 

sebanyak 5 responden kadang-kadang merasa bahwa semangat berperan di dalam 

menjalankan pekerjaannya. Kesimpulannya, sebagian besar responden yakni 

sebanyak 62% responden merasa bahwa semangat berperan di dalam menjalankan 

pekerjaannya sehingga karyawan merasa bahwa rasa semangat dapat 

mempengaruhinya dalam bekerja. 
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Tabel 4.5 

Distribusi Frekuensi Variabel Budaya Organisasi (X1) Indikator Berdedikasi 

 

Jawaban 

Responden 

X1.3 X1.4 

Frek (%) Frek (%) 

1 0 0 0 0 

2 0 0 0 0 

3 7 14,0 11 22,0 

4 36 72,0 34 68,0 

5 7 14,0 5 10,0 

Mean 4,00 3,88 

Jumlah 50 100 50 100 

Sumber : Data primer, diolah 2013 

Dari Tabel 4.5 dapat dijelaskan bahwa sebanyak 36 responden memiliki 

integritas yang tinggi sebagai seorang karyawan di dalam bekerja, 7 responden 

memiliki integritas yang sangat tinggi sebagai seorang karyawan di dalam 

menjalankan pekerjaannya, dan sebanyak 7 responden kadang-kadang memiliki 

integritas sebagai seorang karyawan di dalam menjalankan pekerjaannya, dan 

pada item yang lain sebanyak 34 responden memiliki loyalitas yang baik kepada 

perushaan, sebanyak 11 responden kadang-kadang memiliki loyalitas yang baik 

kepada perushaan, dan sebanyak 5 responden memiliki loyalitas yang sangat baik 

kepada perushaan. Kesimpulannya sebagian besar responden yakni sebanyak 72% 

responden memiliki integritas yang tinggi sebagai seorang karyawan di dalam 

bekerja dan 68% responden memiliki loyalitas yang baik kepada perusahaan. Hal 

ini merupakan kabar yang cukup menggembirakan bagi perusahaan melihat nilai 

persentase yang diberikan cukuplah memuaskan dan tentu saja perusahaan akan 

mengharapkan karyawan akan memiliki kinerja yang baik. 
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Tabel 4.6 

Distribusi Frekuensi Variabel Budaya Organisasi (X1) Indikator Sahaja 

 

Jawaban 

Responden 

X1.5 X1.6 

Frek (%) Frek (%) 

1 0 0 0 0 

2 0 0 0 0 

3 13 26,0 16 32,0 

4 32 64,0 30 60,0 

5 5 10,0 4 8,0 

Mean 3,84 3,76 

Jumlah 50 100 50 100 

Sumber : Data primer, diolah 2013 

Dari Tabel 4.6 dapat dijelaskan bahwa sebanyak 32 responden memiliki 

kerendahan hati di dalam melaksanakan tugasnya, 13 responden kadang-kadang 

memiliki kerendahan hati di dalam melaksanakan tugasnya, sebanyak 5 responden 

sangat memiliki integritas kerendahan hati di dalam melaksanakan tugasnya, 

sedangkan pada item yang lain sebanyak 30 responden memiliki rasa sikap saling 

menghormati antarkaryawan di dalam perusahaan, sebanyak 16 responden 

kadang-kadang memiliki rasa sikap saling menghormati antarkaryawan di dalam 

perusahaan, dan sebanyak 4 responden sangat memiliki rasa sikap saling 

menghormati antarkaryawan di dalam perusahaan. Kesimpulannya adalah 

sebagian besar responden yakni sebanyak 64% responden memiliki kerendahan 

hati di dalam melaksanakan tugasnya dan 60% responden memiliki rasa sikap 

saling menghormati antarkaryawan di dalam perusahaan sehingga hal ini dirasa 

akan sangat menciptakan suasana yang mendukung bagi karyawan. 
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Tabel 4.7 

Distribusi Frekuensi Variabel Budaya Organisasi (X1) Indikator Maju 

 

Jawaban 

Responden 

X1.7 X1.8 

Frek (%) Frek (%) 

1 0 0 0 0 

2 1 2,0 1 2,0 

3 17 34,0 12 24,0 

4 31 62,0 37 74,0 

5 1 2,0 0 0 

Mean 3,64 3,72 

Jumlah 50 100 50 100 

Sumber : Data primer, diolah 2013 

Dari Tabel 4.7 dapat dijelaskan bahwa sebanyak 31 responden menyatakan 

pentingnya inovatif dalam perkembangan perusahaan, 17 responden menyatakan 

cukup pentingnya peran inovatif dalam perkembangan perusahaan, sebanyak 

hanya 1 responden menyatakan sangat penting dan juga tidak terlalu pentingnya 

inovatif dalam perkembangan perusahaan, dan di lain hal sebanyak 37 responden 

menyatakan sering memberikan gagasan ataupun ide untuk kemajuan perusahaan, 

sebanyak 12 responden menyatakan kadang-kadang memberikan gagasan ataupun 

ide untuk kemajuan perusahaan, dan sebanyak 1 responden menyatakan jarang 

memberikan gagasan ataupun ide untuk kemajuan perusahaan. Kesimpulannya 

ialah sebagian besar responden yakni sebanyak 62% responden menyatakan 

pentingnya inovatif dalam perkembangan perusahaan dan 74% responden sering 

memberikan gagasan ataupun ide untuk kemajuan perusahaan. Adanya kedua hal 

tersebut di dalam diri karyawan akan membuat karyawan bersama pula 

perusahaan akan saling mengisi dan juga berperan dalam rangka kemajuan dan 

pertumbuhan perusahaan dikemudian hari. 
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Tabel 4.8 

Mean Total Variabel Budaya Organisasi (X1) 

 

Indikator Jumlah Mean Jumlah Item Mean  

Handal 4,24 1 4,24 

Antusias 4,18 1 4,18 

Berdedikasi 7,88 2 3,94 

Sahaja 7,60 2 3,80 

Maju 7,36 2 3,68 

Mean Total 3,97 

Sumber : Data primer, diolah 2013 

Dari Tabel 4.8 dapat diketahu bahwa nilai mean total dari variabel budaya 

organisasi adalah sebesar 3,97 yang berarti bahwa sudah cukup baik pemahaman 

dari karyawan terhadap nilai-nilai pada budaya organisasi. Nilai yang tidaklah 

jauh berbeda juga dapat dilihat dari nilai mean pada indikator-indikator yang ada 

di dalamnya. 

 

4.3.2 Variabel Kompensasi (X2) 

Variabel kompensasi ada dua indikator yang ditanyakan kepada 

responden. Adapun distribusi frekuensi jawaban tersaji dalam tabel berikut: 

Tabel 4.9 

Distribusi Frekuensi Variabel Kompensasi (X2) Indikator                   

Kompensasi Langsung 

 

Jawaban 

Responden 

X2.1 X2.2 X2.3 

Frek (%) Frek (%) Frek (%) 

1 0 0 0 0 0 0 

2 2 4,0 2 4,0 4 8,0 

3 8 16,0 16 32,0 14 28,0 

4 32 64,0 26 52,0 30 60,0 

5 8 16,0 6 12,0 2 4,0 

Mean 3,92 3,72 3,60 

Jumlah 50 100 50 100 50 100 

Sumber : Data primer, diolah 2013 
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Dari Tabel 4.9 dapat dijelaskan bahwa sebanyak 32 responden menyatakan 

perusahaan tepat waktu dalam memberi gaji/upah kepada karyawan, 8 responden 

menyatakan perusahaan sangat tepat waktu dalam memberi gaji/upah kepada 

karyawan, 8 responden menyatakan perusahaan kadang-kadang waktu dalam 

memberi gaji/upah kepada karyawan, sebanyak 2 responden perusahaan kurang 

tepat waktu dalam memberi gaji/upah kepada karyawan.  

Sebanyak 26 responden menyatakan sering mendapatkan bonus selama ini 

dari perusahaan, sebanyak 16 responden menyatakan jarang mendapatkan bonus 

dari perusahaan, sebanyak 6 responden menyatakan sangat sering mendapatkan 

bonus dari perusahaan dan hanya 2 responden menyatakan sangat jarang 

mendapatkan bonus dari perusahaan.  

 Sebanyak 30 responden menyatakan insentif yang diberikan perusahaan 

sampai saat ini baik, sebanyak 14 responden menyatakan insentif yang diberikan 

perusahaan sampai saat ini cukup baik, sebanyak 4 responden menyatakan insentif 

yang diberikan perusahaan sampai saat ini buruk, dan hanya sebanyak 2 

responden menyatakan insentif yang diberikan perusahaan sampai saat ini sangat 

baik. Kesimpulannya adalah sebagian besar responden yakni sebanyak 64% 

responden menyatakan perusahaan tepat waktu dalam memberi gaji/upah kepada 

karyawan, 52% responden menyatakan sering mendapatkan bonus selama ini dari 

perusahaan, dan 60% responden menyatakan insentif yang diberikan perusahaan 

sampai saat ini baik. Dari apa yang dilihat dapat dipastikan bahwa sebagian besar 

karyawan sudah merasa bahwa kompensasi langsung yang diterimanya dari 

perusahaan adalah cukup baik. 
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Tabel 4.10 

Distribusi Frekuensi Variabel Kompensasi (X2) Indikator              

Kompensasi Tidak Langsung 

 

Jawaban 

Responden 

X2.4 X2.5 X2.6 

Frek (%) Frek (%) Frek (%) 

1 0 0 0 0 1 2,0 

2 5 10,0 4 8,0 5 10,0 

3 16 32,0 18 36,0 21 42,0 

4 27 54,0 24 48,0 20 40,0 

5 2 4,0 4 8,0 3 6,0 

Mean 3,52 3,56 3,38 

Jumlah 50 100 50 100 50 100 

Sumber : Data primer, diolah 2013 

Dari Tabel 4.10 dapat dijelaskan bahwa sebanyak 27 responden 

menyatakan puas dengan asuransi kesehatan yang diterima dari perusahaan, 16 

responden menyatakan cukup puas dengan asuransi kesehatan yang diterima dari 

perusahaan, 5 responden menyatakan tidak puas dengan asuransi kesehatan yang 

diterima dari perusahaan, dan sebanyak hanya 2 responden menyatakan sangat 

puas dengan asuransi kesehatan yang diterima dari perusahaan. 

Sebanyak 24 responden menyatakan pentingnya dana pensiun bagi 

karyawan di kemudian hari, sebanyak 18 responden menyatakan  cukup penting 

dana pensiun tersebut  bagi karyawan di kemudian hari, sebanyak 4 responden 

menyatakan sangat penting dana pensiun itu  bagi karyawan di kemudian hari dan 

hanya 4 responden menyatakan tidak penting dana pensiun tersebut bagi 

karyawan di kemudian hari.  
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 Sebanyak 21 responden menyatakan cukup menikmati kompensasi sebagai 

pekerja disamping gaji/upah yang diberikan perusahaan, sebanyak 20 responden 

menyatakan menikmati kompensasi sebagai pekerja disamping gaji/upah yang 

diberikan perusahaan, sebanyak 5 responden menyatakan tidak menikmati 

kompensasi sebagai pekerja disamping gaji/upah yang diberikan perusahaan, dan 

hanya sebanyak 3 responden menyatakan sangat menikmati kompensasi sebagai 

pekerja disamping gaji/upah yang diberikan perusahaan, dan 1 sangat tidak 

menikmati kompensasi sebagai pekerja disamping gaji/upah yang diberikan 

perusahaan.  

Kesimpulannya adalah sebagian besar responden yakni sebanyak 54% 

responden puas dengan asuransi kesehatan yang diterima dari perusahaan, 48% 

responden menyatakan pentingnya akan dana pensiun bagi karyawan di kemudian 

hari, dan 42% responden cukup menikmati kompensasi sebagai pekerja disamping 

gaji/upah yang diberikan oleh perusahaan. Terihat dari hal ini bahwa karyawan 

juga memperhitungkan setiap kompensasi tidak langsung yang diterimanya. 

Tabel 4.11 

Mean Total Variabel Kompensasi (X2) 

 

Indikator Jumlah Mean Jumlah Item Mean  

Langsung 11,24 3 3,75 

Tidak Lansung 10,46 3 3,49 

Mean Total 3,62 

Sumber : Data primer, diolah 2013 

Dari Tabel 4.11 dapat diketahu bahwa nilai mean total dari variabel 

kompensasi adalah sebesar 3,62 menunjukan bahwa sudah cukup baik. 

kompensasi yang diterima oleh karyawan dari perusahaan, baik dalam bentuk 

lansung maupun juga tidak lansung. 
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4.3.3 Variabel Motivasi (Z) 

Variabel motivasi ada dua indikator yang ditanyakan kepada responden. 

Adapun distribusi frekuensi jawaban tersaji dalam tabel berikut: 

Tabel 4.12 

Distribusi Frekuensi Variabel Motivasi (Z) Indikator                                   

Faktor Motivational 

 

Jawaban 

Responden 

Z1 Z2 Z3 Z4 

Frek (%) Frek (%) Frek (%) Frek (%) 

1 0 0 0 0 0 0 0 0 

2 2 4,0 1 2,0 1 2,0 1 2,0 

3 12 24,0 10 20,0 12 24,0 12 24,0 

4 30 60,0 25 50,0 26 52,0 31 62,0 

5 6 12,0 14 28,0 11 22,0 6 12,0 

Mean 3,80 4,04 3,94 3,84 

Jumlah 50 100 50 100 50 100 50 100 

Sumber : Data primer, diolah 2013 

Dari Tabel 4.12 dapat dijelaskan bahwa sebanyak 30 responden peduli 

dengan penghargaan yang diberikan perusahaan kepada karyawan, 12 responden 

menyatakan cukup peduli dengan penghargaan yang diberikan perusahaan kepada 

karyawan, 6 responden sangat peduli dengan penghargaan yang diberikan 

perusahaan kepada karyawan, dan sebanyak 2 responden menyatakan tidak peduli 

dengan penghargaan yang diberikan perusahaan kepada karyawan. 

Sebanyak 25 responden menyatakan penting suatu pengakuan bagi 

karyawan di dalam sebuah perusahaan, sebanyak 14 responden menyatakan 

sangat penting suatu pengakuan bagi karyawan di dalam sebuah perusahaan, 

sebanyak 10 responden menyatakan cukup penting suatu pengakuan bagi 

karyawan di dalam sebuah perusahaan dan 1 responden menyatakan tidak penting 

suatu pengakuan bagi karyawan di dalam sebuah perusahaan. 
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Sebanyak 26 responden menyatakan prestasi kerja yang responden 

hasilkan sudah sesuai dengan tujuan perusahaan, sebanyak 12 responden 

menyatakan prestasi kerja yang responden hasilkan kadang-kadang sesuai dengan 

tujuan perusahaan, sebanyak 11 responden menyatakan prestasi kerja yang 

responden hasilkan sangat sesuai dengan tujuan perusahaan, dan hanya 1 

responden menyatakan prestasi kerja yang responden hasilkan tidak sesuai dengan 

tujuan perusahaan. 

Sebanyak 31 responden menyatakan memiliki tanggung jawab yang besar 

dalam menjalankan suatu tugas, sebanyak 12 responden menyatakan  responden 

menyatakan memiliki tanggung jawab yang cukup besar dalam menjalankan suatu 

tugas, sebanyak 6 responden menyatakan  memiliki tanggung jawab yang sangat 

besar dalam menjalankan suatu tugas, dan hanya 1 responden menyatakan 

memiliki tanggung jawab yang kecil dalam menjalankan suatu tugas.  

Kesimpulannya sebagian besar responden yakni sebanyak 60% responden 

peduli dengan penghargaan yang diberikan perusahaan kepada karyawan, 50% 

responden menyatakan penting suatu pengakuan bagi karyawan di dalam sebuah 

perusahaan, 52% responden menyatakan prestasi kerja yang responden hasilkan 

sudah sesuai dengan tujuan perusahaan dan 62% responden menyatakan  memiliki 

tanggung jawab yang besar dalam menjalankan suatu tugas. Motivasi yang timbul 

dari dalam diri seseorang ternyata sudah dimiliki oleh sebagian karyawan. 
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Tabel 4.13  

Distribusi Frekuensi Variabel Motivasi (Z) Indikator Faktor Higiene 

 

Jawaban 

Responden 

Z5 Z6 Z7 

Frek (%) Frek (%) Frek (%) 

1 0 0 0 0 0 0 

2 1 2,0 1 2,0 3 6,0 

3 12 24,0 12 24,0 13 26,0 

4 36 72,0 37 74,0 30 60,0 

5 1 2,0 0 0 4 8,0 

Mean 3,74 3,72 3,70 

Jumlah 50 100 50 100 50 100 

Sumber : Data primer, diolah 2013 

 

Dari Tabel 4.13 dapat dijelaskan bahwa sebanyak 36 responden 

menyatakan ada pengaruhnya hubungan antarkaryawan di dalam menciptakan 

motivasi bagi karyawan itu sendiri, 12 responden menyatakan kadang-kadang ada 

pengaruhnya hubungan antarkaryawan di dalam menciptakan motivasi bagi 

karyawan itu sendiri, 1 responden sangat  ada pengaruhnya hubungan 

antarkaryawan didalam menciptakan motivasi bagi karyawan itu sendiri, dan 

sebanyak 1 responden menyatakan tidak ada pengaruhnya hubungan 

antarkaryawan di dalam menciptakan motivasi bagi karyawan itu sendiri. 

Sebanyak 37 responden menyatakan kompensasi yang diterima karyawan 

dapat menjadi pendorong dalam menjalankan pekerjaannya, sebanyak 12 

responden menyatakan kadang-kadang kompensasi yang diterima karyawan dapat 

menjadi pendorong dalam menjalankan pekerjaannya, sebanyak hanya 1 

responden menyatakan kompensasi yang diterima karyawan tidak dapat menjadi 

pendorong dalam menjalankan pekerjaannya. 
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 Sebanyak 30 responden merasa nyaman dengan kondisi lingkungan kerja 

di tempat responden bekerja saat ini, sebanyak 13 responden kadang-kadang 

merasa nyaman dengan kondisi lingkungan kerja di tempat responden bekerja saat 

ini, sebanyak 4 responden menyatakan sangat merasa nyaman dengan kondisi 

lingkungan kerja tempat responden bekerja saat ini, dan hanya 3 responden 

menyatakan tidak merasa nyaman dengan kondisi lingkungan kerja di tempat 

responden bekerja saat ini. 

Kesimpulannya adalah sebanyak 36% responden menyatakan ada 

pengaruhnya hubungan antarkaryawan dalam menciptakan motivasi bagi 

karyawan itu sendiri, 74% responden menyatakan kompensasi yang diterima 

karyawan dapat menjadi pendorong dalam menjalankan pekerjaannya, 60% 

responden merasa nyaman dengan kondisi lingkungan kerja di tempat responden 

bekerja saat ini. Dan, dari sini dapat diketahui bahwa motivasi yang berasal dari 

luar karyawan ternyata juga berpengaruh terhadap karyawan itu sendiri. 

Tabel 4.14 

Mean Total Variabel Motivasi (Z) 

 

Indikator Jumlah Mean Jumlah Item Mean  

Motivational 15,62 4 3,91 

Higiene 11,16 3 3,72 

Mean Total 3,82 

Sumber : Data primer, diolah 2013 

Dari Tabel 4.14 dapat diketahu bahwa nilai mean total dari variabel 

motivasi adalah sebesar 3,82 yang berarti bahwa sudah cukup baik motivasi yang 

dimiliki oleh karyawan, baik motivasi yang tercipta dari dalam diri karyawan itu 

sendiri maupun motivasi yang terbentuk dari lingkungan perusahaan. 
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4.3.4 Variabel Kinerja Karyawan (Y) 

Distribusi frekuensi dari jawaban responden mengenai pernyataan variabel   

Kinerja Kerja karyawan (Y) dijelaskan pada tabel berikut ini: 

Tabel 4.15 

Distribusi Frekuensi Variabel Kinerja Karyawan (Y) Indikator                   

Usaha yang Dicurahkan 

 

Jawaban 

Responden 

Y1 Y2 Y3 Y4 

Frek (%) Frek (%) Frek (%) Frek (%) 

1 0 0 0 0 0 0 0 0 

2 2 2,0 0 0 0 0 0 0 

3 14 28,0 20 40,0 11 22,0 18 36,0 

4 24 48,0 23 46,0 33 66,0 28 56,0 

5 11 22,0 7 14,0 6 12,0 4 8,0 

Mean 3,90 3,74 3,90 3,72 

Jumlah 50 100 50 100 50 100 50 100 

Sumber : Data primer, diolah 2013 

Dari Tabel 4.15 dapat dijelaskan bahwa sebanyak 24 responden memiliki 

motivasi yang tinggi dalam melaksanakan tugas dengan sungguh-sungguh, 14 

responden menyatakan kadang-kadang memiliki  motivasi dalam melaksanakan 

tugas dengan sungguh-sungguh, 11 responden memiliki  motivasi yang sangat 

tinggi dalam melaksanakan tugas dengan sungguh-sungguh, dan sebanyak 2 

responden menyatakan memiliki motivasi yang rendah dalam melaksanakan tugas 

dengan sungguh-sungguh. 

Sebanyak 23 responden sering menyelesaikan tugas sesuai dengan jadwal 

yang telah ditentukan, sebanyak 20 responden menyatakan kadang-kadang 

menyelesaikan tugas sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan, sebanyak 7 

responden menyatakan sangat sering menyelesaikan tugas sesuai dengan jadwal 

yang telah ditentukan. 
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 Sebanyak 33 responden sering izin untuk tidak masuk kantor untuk 

keperluan diluar pekerjaan, sebanyak 11 responden kadang-kadang izin untuk 

tidak masuk kantor untuk keperluan diluar pekerjaan, sebanyak 6 responden 

menyatakan sangat sering izin untuk tidak masuk kantor untuk keperluan diluar 

pekerjaan. 

 Sebanyak 28 responden merasa besar terhadap pemahaman rancangan 

tugas yang telah diberikan oleh perusahaan, sebanyak 18 responden merasa cukup 

besar terhadap pemahaman rancangan tugas yang telah diberikan oleh perusahaan, 

sebanyak 4 responden menyatakan merasa sangat besar terhadap pemahaman 

rancangan tugas yang telah diberikan oleh perusahaan. 

Kesimpulannya sebagian besar responden yakni sebanyak 48% responden 

memiliki motivasi yang tinggi dalam melaksanakan tugas dengan sungguh-

sungguh, 46% responden sering menyelesaikan tugas sesuai dengan jadwal yang 

telah ditentukan, dan 56% responden merasa besar terhadap  pemahaman akan 

rancangan tugas yang diberikan perusahaan tetapi sebesar 66% responden sering 

izin untuk tidak masuk kantor untuk keperluan diluar pekerjaan. Dari sini dapat 

kita lihat bahwa sebagian besar karyawan sudah cukup baik dalam memberikan 

usaha mereka bagi perusahaan. 
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Tabel 4.16  

Distribusi Frekuensi Variabel Kinerja Karyawan (Y) Indikator   

Kemampuan Individual 

 

 Jawaban 

Responden 

Y5 Y6 

Frek (%) Frek (%) 

1 0 0 0 0 

2 1 2,0 0 0 

3 13 26,0 14 28,0 

4 33 66,0 36 72,0 

5 3 6,0 0 0 

Mean 3,76 3,72 

Jumlah 50 100 50 100 

Sumber : Data primer, diolah 2013 

Dari Tabel 4.16 dapat dijelaskan bahwa sebanyak 33 responden 

menyatakan maksimal mengeluarkan potensi diri dan ide-ide baru dalam 

menyelesaikan pekerjaan, 13 responden menyatakan kadang-kadang 

mengeluarkan potensi diri dan ide-ide baru dalam menyelesaikan pekerjaan, 3 

responden menyatakan sangat maksimal mengeluarkan potensi diri dan ide-ide 

baru dalam menyelesaikan pekerjaan, dan sebanyak hanya 1 responden 

menyatakan sedikit mengeluarkan potensi diri dan ide-ide baru dalam 

menyelesaikan pekerjaan. 

Sebanyak 36 responden merasa menikmati jika perusahaan memberikan 

beban dan tanggung jawab yang lebih besar, sebanyak 14 responden menyatakan 

kadang-kadang merasa menikmati jika perusahaan memberikan beban dan 

tanggung jawab yang lebih besar.  

Kesimpulannya sebagian besar responden yakni sebanyak 66% responden 

menyatakan maksimal mengeluarkan potensi diri dan ide-ide baru dalam 

menyelesaikan pekerjaan dan sebesar 72% responden merasa menikmati jika 

perusahaan memberikan beban dan tanggung jawab yang lebih besar. Kinerja 
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karyawan yang berkaitan dengan kemampuan individu yang sudah cukup baik 

ternyata juga sudah dimiliki oleh sebagian besar karyawan yang ada di perusahaan 

ini. 

Tabel 4.17 

Distribusi Frekuensi Variabel Kinerja Karyawan (Y) Indikator           

Dukungan Organisasi 

 

Jawaban 

Responden 

Y7 Y8 Y9 Y10 

Frek (%) Frek (%) Frek (%) Frek (%) 

1 0 0 0 0 0 0 0 0 

2 0 0 0 0 1 2,0 1 2,0 

3 14 28,0 14 28,0 16 32,0 14 28,0 

4 22 44,0 30 60,0 33 66,0 35 70,0 

5 14 28,0 6 12,0 0 0 0 0 

Mean 4,00 3,84 3,64 3,68 

Jumlah 50 100 50 100 50 100 50 100 

Sumber : Data primer, diolah 2013 

Dari Tabel 4.17 dapat dijelaskan bahwa sebanyak 22 responden 

menyatakan bahwa perusahaan sering memberikan pelatihan dan pengembangan 

untuk meningkatkan kinerja karyawan, 14 responden menyatakan bahwa 

perusahaan sangat sering memberikan pelatihan dan pengembangan untuk 

meningkatkan kinerja karyawan, 14 bahwa perusahaan kadang-kadang 

memberikan pelatihan dan pengembangan untuk meningkatkan kinerja karyawan. 

Sebanyak 30 responden menyatakan teknologi dan peralatan yang dimiliki 

perusahaan berpengaruh besar terhadap kinerja karyawan, sebanyak 14 responden 

menyatakan teknologi dan peralatan yang dimiliki perusahaan kadang-kadang 

berpengaruh terhadap kinerja karyawan, sebanyak 6 responden menyatakan 

teknologi dan peralatan yang dimiliki perusahaan berpengaruh sangat besar 

terhadap kinerja karyawan. 
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Sebanyak 33 responden mampu menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan 

standar kerja yang telah ditetapkan dengan baik, sebanyak 16 responden kadang-

kadang mampu menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan standar kerja yang telah 

ditetapkan, sebanyak 1 responden merasa buruk dalam menyelesaikan pekerjaan 

sesuai dengan standar kerja yang telah ditetapkan. 

Sebanyak 35 responden menyatakan bahwa hubungan antara responden 

dengan rekan-rekan kerja baik kepada atasan maupun bawahan sudah terjalin 

dengan baik, sebanyak 14 responden menyatakan bahwa hubungan antara 

responden dengan rekan-rekan kerja baik kepada atasan maupun bawahan sudah 

terjalin dengan cukup baik, sebanyak hanya 1 responden menyatakan bahwa 

hubungan antara responden dengan rekan-rekan kerja baik kepada atasa maupun 

bawahan adalah kurang baik. 

Kesimpulannya sebagian besar responden yakni sebanyak 44% responden  

menyatakan bahwa perusahaan sering memberikan pelatihan dan pengembangan 

untuk meningkatkan kinereja karyawan 60% responden menyatakan teknologi dan 

peralatan yang dimiliki perusahaan berpengaruh besar terhadap kinerja karyawan, 

66% responden mampu menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan standar kerja 

yang telah ditetapkan dengan baik, dan sebesar 70% responden menyatakan 

hubungan antara responden dengan rekan-rekan kerja baik kepada atasan maupun 

bawahan sudah terjalin dengan baik. Dengan ini, dapat dilihat bahwa dukungan 

organisasi terhadap kinerja karyawan juga dirasakan oleh sebagian besar 

karyawan yang ada. 
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Tabel 4.18 

Mean Total Variabel Kinerja Karyawan (Y) 

 

Indikator Jumlah Mean Jumlah Item Mean  

Usaha yang Dicurahkan 15,26 4 3,82 

Kemampuan Individual 7,78 2 3,74 

Dukungan Organisasi 15,16 4 3,79 

Mean Total 3,78 

Sumber : Data primer, diolah 2013 

Dari Tabel 4.18 dapat diketahu bahwa nilai mean total dari variabel kinerja 

karyawan adalah sebesar 3,78 yang berarti bahwa karyawan sudah merasa bahwa 

kinerja yang mereka berikan kepada perusahaan adalah sudah cukup baik. Hal 

kurang lebih sama juga dapat dilihat dari nilai mean pada indikator-indikator yang 

terdapat dalam variabel ini juga menandakan bahwa kinerja yang karyawan 

berikan juga sudah cukup baik. 

 

4.4 Uji Validitas dan Reliabilitas Instrumen Penelitian 

4.4.1 Uji Validitas 

Merupakan suatu instrumen ukuran yang menunjukan tingkat kevalidan 

suatu instrumen penelitian. Validitas data penelitian ditentukan oleh proses 

pengukuran yang akurat. Suatu instrumen pengukur dikatakan valid jika 

instrumen tersebut mengukur apa yang seharusnya diukur. Dengan perkataan lain 

instrumen tersebut dapat mengukur sesuai dengan yang diharapkan oleh peneliti. 

Dengan menggunakan rumus teknik korelasi Product moment, dengan taraf 

signifikasi sebesar 5%. Hasil uji validitas dapat dilihat pada tabel berikut ini: 
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Tabel 4.19 

Rekapitulasi Hasil Uji Validitas  

 

Variabel Item Pearson 

Correlation (r) 

 

Sig. 

Keterangan 

Budaya Organisasi 

(X1) 

X1.1  

X1.2  

X1.3  

X1.4  

X1.5  

X1.6  

X1.7  

X1.8 

0,706 

0,783 

0,677 

0,666 

0,749 

0,751 

0,762 

0,687 

0,000 

0,000 

0,000 

0,000 

0,000 

0,000 

0,000 

0,000 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

Kompensasi (X2) X2.1  

X2.2  

X2.3  

X2.4  

X2.5 

X2.6 

0,866 

0,840 

0,877 

0,870 

0,852 

0,853 

0,000 

0,000 

0,000 

0,000 

0,000 

0,000 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

Motivasi (Z) Z1 

Z2 

Z3 

Z4 

Z5 

Z6 

Z7 

0,717 

0,839 

0,852 

0,828 

0,805 

0,694 

0,840 

0,000 

0,000 

0,000 

0,000 

0,000 

0,000 

0,000 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

Kinerja Karyawan 

(Y) 

Y1 

Y2 

Y3 

Y4 

Y5 

Y6 

Y7 

Y8 

Y9 

Y10 

0,724 

0,617 

0,710 

0,648 

0,651 

0,568 

0,550 

0,495 

0,453 

0,493 

0,000 

0,000 

0,000 

0,000 

0,000 

0,000 

0,000 

0,000 

0,000 

0,000 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

Sumber : Data primer, diolah 2013 

 

Berdasarkan Tabel 4.19 validitas menunjukkan keseluruhan item memiliki 

tingkat signifikan lebih kecil dari 5%. Dengan demikian item pernyataan yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah valid. 
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4.4.2 Uji Reliabilitas 

Merupakan alat ukur untuk melihat apakah hasil pengukuran dapat 

konsisten, yaitu apabila alat ukur yang ada dapat diterapkan pada obyek yang 

sama secara berulang-ulang dan menghasikan ukuran yang mendekati ukuran 

sebelumnya. Apabial Alpha Cornbach lebih besar 0,600, maka dikatakan 

pertanyaan-pertanyaan reliabel. 

Tabel 4.20 
Rekapitulasi Hasil Uji Reliabilitas  

 

Variabel 

Penelitian 

Alfa 

Cornbach 

Keterangan 

Budaya Organisasi (X1) 0,870 Reliabel 

Kompensasi (X2) 0,928 Reliabel 

Motivasi (Z) 0,905 Reliabel 

Kinerja Karyawan   (Y) 0,812 Reliabel 

Sumber : Data primer, diolah 2013 

Berdasarkan Tabel 4.20 reliabilitas menunjukkan bahwa keseluruhan item 

yang digunakan sebagai alat ukur variabel budaya organisasi (X1), kompensasi 

(X2), motivasi (Z), dan kinerja karyawan (Y) adalah reliabel. Hal ini dilihat nilai 

Alpha Cornbach di atas (>) 0,600. 

 

4.5 Uji Normalitas 

Uji normalitas adalah sebuah uji untuk menguji dalam sebuah regresi, 

varian dari residual dari suatu pengamatan ke pengamatan mempunyai distribusi 

normal ataukah tidak. Model regresi yang baik adalah distribusi data normal atau 

mendekati normal. Untuk mengatahui gejala normalitas dapat dilihat pada 

Diagram berikut ini: 
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Gambar 4.2  Grafik Uji Normalitas 

 
Sumber : Data Primer, diolah 2013 

Berdasarkan Gambar 4.2 di atas terlihat dari titik-titik (poin-poin) 

menyebar di sekitar garis diagonal, serta menyebarnya mengikuti arah garis 

diagonal. Dengan demikian, dikatakan bahwa model regresi linier memenuhi 

asumsi normalitas. 

Hasil pengujian Kolmogorov-Smirnov Goodness of Fit Test terhadap 

masing-masing variabel. Hasil pengujian untuk membuktikan distribusi normal 

dapat dicermati pada Tabel 4.21  berikut: 
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Tabel 4.21 

Rekapitulasi Hasil Uji Normalitas  

 

Variabel K-S Z* 2 tailed p.** Keterangan 

Budaya Organisasi (X1) 

Kompensasi (X2) 

Motivasi (Z) 

Kinerja Karyawan (Y) 

0,728 

1,290 

0,762 

0,819 

0,664 

0,072 

0,608 

0,514 

Normal 

Normal 

Normal 

Normal 

Sumber Data : Data Primer, diolah 2013 

 

 Keterangan : 

 *K-S Z : Kolmogorov-Smirnov test Z 

 **2 tailed p. : Asymp. Sig. 2-tailed 

 

Pada Tabel 4.21 Kolmogorov-Smirov Test didapatkan nilai signifikansi 

variabel budaya organisasi (X1) sebesar 0,664; variabel kompensasi (X2) sebesar 

0,072; variabel motivasi (Z) sebesar 0,608; variabel kinerja karyawan (Y) sebesar 

0,514, lebih besar (>) dari 0,05 (α = 5%).  maka dapat dijelaskan bahwa model 

tersebut berdistribusi normal. 

 

4.6 Pengujian Hipotesis dengan Analisis Jalur 

Analisis jalur dengan menggunakan regresi sederhana dapat dilihat pada 

penjelasan di bawah ini: 
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1. Pengaruh Langsung Budaya Organisasi Terhadap Motivasi Kerja. 

Hasil analisis regresi yang pertama menghasilkan persamaan sebagai 

berikut: 

Tabel 4.22 

Hasil Analisis Pengaruh Budaya Organisasi Terhadap Motivasi Kerja 

dengan Taraf Signifikan 5% 

 

Variabel bebas Standardized 

Coefficient Beta 

t Sign 

Budaya Organisasi (X1) 0,481 3,797 0,000 

t                =  2,01 

R Square  = 0,231 

Sumber: Data Primer, diolah 2013 

Dari Tabel 4.22 di atas dijelaskan bahwa: 

a. Nilai koefisien determinan sebesar 0,231, artinya besarnya pengaruh total 

variabel budaya organisasi terhadap motivasi kerja karyawan adalah 

sebesar 0,231 atau sekitar 23,1%, dan sisanya sebesar 76,9% dipengaruhi 

oleh variabel lain. 

b. Persamaan regresinya adalah: 

Z = 0,231 X1 

c. Dari nilai t hitung menunjukkan bahwa: 

Variabel budaya organisasi (X1) dengan t hitung sebesar 3,797 dengan 

nilai signifikan sebesar 0,000. Karena t hitung > t tabel (3,797 >2,01) atau 

nilai signifikan < 5% (0,000< 0,05), maka variabel budaya organisasi (X1) 

berpengaruh signifikan terhadap motivasi kerja karyawan (Z). 
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2 Pengaruh Langsung Kompensasi Terhadap Motivasi Kerja. 

Hasil analisis regresi yang pertama menghasilkan persamaan sebagai 

berikut: 

Tabel 4.23 

Hasil Analisis Pengaruh Kompensasi Terhadap Motivasi Kerja dengan   

Taraf Signifikan 5% 

 

Variabel bebas Standardized 

Coefficient Beta 

t Sign 

kompensasi (X2) 0,687 6,547 0,000 

t                =  2,01 

R Square  = 0,472 

Sumber: Data Primer, diolah 2013 

Dari Tabel 4.23 di atas dijelaskan bahwa: 

a. Nilai koefisien determinan sebesar 0,472, artinya besarnya pengaruh total 

variabel kompensasi terhadap motivasi kerja karyawan adalah sebesar 

0,472 atau sekitar 47,2%, dan sisanya sebesar 52,8% dipengaruhi oleh 

variabel lain. 

b. Persamaan regresinya adalah: 

Z = 0,687X2 

c. Dari nilai t hitung menunjukkan bahwa: 

Variabel kompensasi (X2) dengan t hitung sebesar 6,547 dengan nilai 

signifikan sebesar 0,000. Karena t hitung > t tabel (6,547 >2,01) atau nilai 

signifikan < 5% (0,000< 0,05), maka variabel kompensasi (X2) 

berpengaruh signifikan terhadap motivasi kerja karyawan (Z). 
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3. Pengaruh Langsung Budaya Organisasi Terdapat Kinerja Karyawan 

Hasil analisis regresi yang pertama menghasilkan persamaan sebagai 

berikut: 

Tabel 4.24 

Hasil Analisis Pengaruh Budaya Organisasi Terhadap Kinerja Karyawan 

dengan Taraf Signifikan 5% 

 

Variabel bebas Standardized 

Coefficient Beta 

t Sign 

Budaya Organisasi (X1) 0,543 4,478 0,000 

t                =  2,01 

R Square  = 0,295 

Sumber: Data Primer, diolah 2013 

Dari Tabel 4.24 di atas dijelaskan bahwa: 

a. Nilai koefisien determinan sebesar 0,295, artinya besarnya pengaruh total 

variabel budaya organisasi terhadap kinerja karyawan adalah sebesar 

0,295 atau sekitar 29,5%, dan sisanya sebesar 70,5% dipengaruhi oleh 

variabel lain. 

b. Persamaan regresinya adalah: 

Y = 0,543 X1 

c. Dari nilai t hitung menunjukkan bahwa: 

Variabel budaya organisasi (X1) dengan t hitung sebesar 4,478 dengan 

nilai signifikan sebesar 0,000. Karena t hitung > t tabel (4,478 >2,01) atau 

nilai signifikan < 5% (0,000< 0,05), maka variabel budaya organisasi (X1) 

berpengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan (Y). 
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4. Pengaruh Langsung Kompensasi Terhadap Kinerja Karyawan 

Hasil analisis regresi yang pertama menghasilkan persamaan sebagai 

berikut: 

Tabel 4.25 

Hasil Analisis Pengaruh Kompensasi Terhadap Kinerja Karyawan       

dengan Taraf Signifikan 5% 

 

Variabel bebas Standardized 

Coefficient Beta 

t Sign 

kompensasi (X2) 0,628 5,589 0,000 

t                =  2,01 

R Square  = 0,394 

Sumber: Data Primer, diolah 2013 

Dari Tabel 4.25 di atas dijelaskan bahwa: 

a. Nilai koefisien determinan sebesar 0,394, artinya besarnya pengaruh total 

variabel kompensasi terhadap kinerja karyawan adalah sebesar 0,394 atau 

sekitar 39,4%, dan sisanya sebesar 60,6% dipengaruhi oleh variabel lain. 

b. Persamaan regresinya adalah: 

Y = 0,628X2 

c. Dari nilai t hitung menunjukkan bahwa: 

Variabel kompensasi (X2) dengan t hitung sebesar 5,589 dengan nilai 

signifikan sebesar 0,000. Karena t hitung > t tabel (5,589 >2,01) atau nilai 

signifikan < 5% (0,000< 0,05), maka variabel kompensasi (X2) 

berpengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan (Y). 
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5. Pengaruh Langsung Kompensasi Terhadap Kinerja Karyawan 

Hasil analisis regresi yang pertama menghasilkan persamaan sebagai berikut: 

Tabel 4.26 

Hasil Analisis Pengaruh Motivasi Terhadap Kinerja Karyawan              

dengan Taraf Signifikan 5%. 

 

Variabel bebas Standardized 

Coefficient Beta 

t Sign 

Motivasi  (Z) 0,638 5,744 0,000 

t                =  2,01 

R Square  = 0,407 

Sumber: Data Primer, diolah 2013 

Dari Tabel 4.26 di atas dijelaskan bahwa: 

a. Nilai koefisien determinan sebesar 0,407, artinya besarnya pengaruh total 

variabel motivasi terhadap kinerja karyawan adalah sebesar 0,407 atau 

sekitar 40,7%, dan sisanya sebesar 59,3% dipengaruhi oleh variabel lain. 

b. Persamaan regresinya adalah: 

Y = 0,638Z 

c. Dari nilai t hitung menunjukkan bahwa: 

Variabel motivasi (Z) dengan t hitung sebesar 5,744 dengan nilai 

signifikan sebesar 0,000. Karena t hitung > t tabel (5,744 >2,01) atau nilai 

signifikan < 5% (0,000< 0,05), maka variabel motivasi (Z) berpengaruh 

signifikan terhadap kinerja karyawan (Y). 
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6. Pengaruh Tidak Langsung Budaya Organisasi Terhadap Kinerja 

Karyawan Melalui Motivasi 

Hasil analisis regresi yang pertama menghasilkan persamaan sebagai 

berikut: 

Tabel 4.27 

Hasil Analisis Pengaruh Budaya Organisasi, Motivasi terhadap Kinerja 

Karyawan dengan Taraf Signifikan 5%. 

 

Variabel bebas Standardized 

Coefficient Beta 

t Sign 

Budaya Organisasi (X1) 0,307 2,559 0,014 

Motivasi  (Z) 0,491 4,090 0,001 

t                =  2,01 

R Square  = 0,480 

Sumber: Data primer, diolah 2013 

Dari Tabel 4.27 di atas dijelaskan bahwa: 

a. Nilai koefisien determinan sebesar 0,480, artinya besarnya pengaruh total 

variabel motivasi dan budaya organisasi terhadap kinerja karyawan adalah 

sebesar 0,480 atau sekitar 48%, dan sisanya sebesar 52% dipengaruhi oleh 

variabel lain. 

b. Persamaan regresinya adalah: 

Y = 0,307X1 +  0,491Z 

c. Dari nilai t hitung menunjukkan bahwa: 

1) Variabel budaya organisasi (X1) dengan t hitung sebesar 2,559  dengan 

nilai signifikan sebesar 0,014. Karena t hitung > t tabel (2,559 >2,01) 

atau nilai signifikan < 5% (0,014< 0,05), maka variabel budaya 

organisasi (X1) berpengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan (Y). 
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2) Variabel motivasi (Z) dengan t hitung sebesar 4,090 dengan nilai 

signifikan sebesar 0,001. Karena t hitung > t tabel (4,090 >2,01) atau 

nilai signifikan < 5% (0,001< 0,05), maka variabel motivasi (Z) 

berpengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan (Y). 

 

7. Pengaruh Tidak Langsung Kompensasi terhadap Kinerja Karyawan 

Melalui Motivasi 

Hasil analisis regresi yang pertama menghasilkan persamaan sebagai 

berikut: 

Tabel 4.28 

Hasil Analisis Pengaruh Kompensasi, Motivasi terhadap Kinerja Karyawan 

dengan Taraf Signifikan 5%. 

 

Variabel bebas Standardized 

Coefficient Beta 

t Sign 

Kompensasi (X2) 0,359 2,468 0,017 

Motivasi  (Z) 0,392 2,695 0,010 

t                =  2,01 

R Square  = 0,475 

Sumber: Data Primer, diolah 2013 

Dari Tabel 4.28 di atas dijelaskan bahwa: 

a. Nilai koefisien determinan sebesar 0,475, artinya besarnya pengaruh total 

variabel motivasi dan kompensasi terhadap kinerja karyawan adalah 

sebesar 0,475 atau sekitar 47,5%, dan sisanya sebesar 52,5% dipengaruhi 

oleh variabel lain. 

b. Persamaan regresinya adalah: 

Y = 0,359X2 +  0,392Z 
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c. Dari nilai t hitung menunjukkan bahwa: 

1) Variabel kompensasi (X2) dengan t hitung sebesar 2,468 dengan nilai 

signifikan sebesar 0,017. Karena t hitung > t tabel (2,468 >2,01) atau 

nilai signifikan < 5% (0,017< 0,05), maka variabel kompensasi (X2) 

berpengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan (Y). 

2) Variabel motivasi (Z) dengan t hitung sebesar 2,695 dengan nilai 

signifikan sebesar 0,010. Karena t hitung > t tabel (2,695 >2,01) atau 

nilai signifikan < 5% (0,010< 0,05), maka variabel motivasi (Z) 

berpengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan (Y). 

 

4.7 Hasil Analisis Jalur 

Total keragaman data diukur dengan menggunakan rumus: 

Rm2= 1 – Pe1
2
, Pe2

2
, …Pep

2 

Di mana: 

Pe1  =  1 − 𝑅𝑒1
2

 

= 1− 0,5142 = 0,858 

Pe2  =  1 − 𝑅𝑒2
2

 

= 1− 0,5292 = 0,849 

Di mana R1
2
 adalah R Square untuk persamaan pertama sampai dengan 

persamaan ketujuh masing-masing sebesar 0,231; 0,472; 0,295; 0,394; 

0,407;0,480;0,475 sehingga diperoleh: 

Pe1  =  1 − 0,2312 = 0,973 

Pe2  =  1 − 0,4722 = 0,882 



128 

 

Pe3  =  1 − 0,2952 = 0,955 

Pe4  =  1 − 0,3942  = 0,919 

Pe5  =  1 − 0,4072  = 0,913 

Pe6  =  1 − 0,4802  =0,877 

Pe7  =  1 − 0,4752  =0,880 

Sehingga diperoleh koefisien dterminasi total adalah sebagai berikut: 

Rm
2

 = 1 – (Pe1
2
* Pe2

2
* Pe3

2
* Pe4

2
* Pe5

2
* Pe6

2
* Pe7

2
) 

Rm
2

 = 1 -  0,282 = 0,718 

Hal ini mengidentifikasikan bahwa keragaman data yang dapat dijelaskan 

adalah sebesar 71,8%. Dengan kata lain informasi yang terdapat pada penelitian 

ini 71,8% dapat dijelaskan oleh model jalur tersebut, sedangkan sisanya 28,2% 

dijelaskan oleh variabel lain yang belum terdapat dalam model jalur tersebut. 

Setelah mengetahui pengaruh secara langsung dari masing-masing variabel 

bebas terhadap variabel terikat baik pada model persamaan regresi pertama dan 

kedua, maka selanjutnya dihitung pengaruh tidak langsung dan todal dari variabel 

bebas budaya organisasi (X1), kompensasi (X2) terhadap kinerja karyawan (Y) 

melalui variabel intervening, motivasi (Z). Untuk memudahkan terlebih dahulu 

disusun model lintasan dalam analisis jalur sebagai berikut: 
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Gambar 4.3  Pengaruh Variabel Bebas dan Variabel Intervening Terhadap 

Variabel Terikat 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Data Primer, diolah 2013 

 

Pengaruh tidak langsung variabel bebas terhadap variabel terikat yang 

melalui variabel intervening seperti model di atas diperoleh melalui perkalian nilai 

pengaruh langsung pada masing-masing persamaan. Dari hasil pengaruh antar 

variabel tersebut, dapat disajikan dalam bentuk tabel sebagai berikut: 

  

Budaya Organisasi 

(X1) 

Kompensasi 

(X2) 

Motivasi 

(Z) 

Kinerja Karyawan 

(Y) 
 

є1=0,858 

β1=0,481 

β2=0,687 

β5=0,638 

β3=0,543 

β4 =0,628 

є1=0,849 
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Tabel. 4.29 

Pengaruh Langsung, Tidak Langsung dan Total dari Jalur Penelitian 

 

No Keterangan Jalur Pengaruh 

Langsung 

Pengaruh 

Tidak Langsung 

1 Budaya organisasi ke 

motivasi 

0,481 - 

2 Kompensasi ke motivasi 0,687 - 

3 Budaya organisasi ke kinerja 

karyawan 

0,543 - 

4 Kompensasi ke kinerja 

karyawan 

0,628 - 

5 Motivasi ke kinerja karyawan 0,543 - 

6 Budaya organisasi ke kinerja 

karyawan melalui motivasi 

 0,261 

7 Kompensasi ke kinerja 

karyawan melalui motivasi 

 0,373 

Sumber : Data pimer, diolah 2013 

 

Dari Tabel 4.29  di atas diketahui bahwa terdapat pengaruh langsung 

budaya organisasi terhadap motivasi kerja sebesar 0,481; terdapat pengaruh 

langsung kompensasi terhadap motivasi kerja sebesar 0,687; terdapat pengaruh 

budaya organisasi terhadap kinerja karyawan sebesar 0,543; terdapat pengaruh 

kompensasi terhadap kinerja karyawan sebesar 0,628; terdapat pengaruh motivasi 

terhadap kinerja karyawan sebesar 0,543; terdapat pengaruh tidak langsung 

variabel budaya organisasi terhadap kinerja karyawan melalui motivasi yakni 

sebesar  0,481 * 0,543 = 0,261; dan terdapat pengaruh tidak langsung variabel 

kompensasi terhadap kinerja karyawan melalui motivasi yakni sebesar 0,687 * 

0,543 = 0,373. 
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4.8 Hasil Teori Triming 

Dari hasil analisis pada setiap variabel, seluruh variabel dalam analisis 

jalur tersebut berpengaruh secara signifikan, oleh karena itu dalam penelitian ini 

tidak ada jalur yang dibuang. Sehingga model akhir dalam diagram Path setelah 

trimming adalah sebagai berikut: 

Gambar 4.4  Model Akhir Diagram Path Setelah Teori Trimming 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : Data pimer, diolah 2013 

 

Pada model akhir diagram path di atas dapat dilihat bahwa seluruh 

variabel berpengaruh secara signifikan. Variabel budaya organisasi terhadap 

motivasi kerja sebesar 0,481; terdapat pengaruh langsung kompensasi terhadap 

motivasi kerja sebesar 0,687; terdapat pengaruh budaya organisasi terhadap 

kinerja karyawan sebesar 0,543; terdapat pengaruh kompensasi terhadap kinerja 

karyawan sebesar 0,628; terdapat pengaruh motivasi terhadap kinerja karyawan 

sebesar 0,543; terdapat pengaruh tidak langsung variabel budaya organisasi 
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terhadap kinerja karyawan melalui motivasi yakni sebesar 0,261; dan terdapat 

pengaruh tidak langsung variabel kompensasi terhadap kinerja karyawan melalui 

motivasi yakni sebesar 0,373. 

 

4.9 Pembahasan Hasil Penelitian 

Pembahasan hasil penelitian ini mencoba menjawab hipotesis yang 

dirumuskan pada bagian selanjutnya dengan melakukan kajikan teknik analisis 

jalur (path analysis) dan akan dibahas apakah hipotesis yang diajukan diterima 

(didukung oleh fakta) atau ditolak (tidak didukung oleh fakta) dengan disertai 

penjelasan empiris dan teoritis. Hasil dari pengaruh budaya organisasi dan 

kompensasi terhadap motivasi dan kinerja karyawan dapat dijelaskan sebagai 

berikut: 

1. Pengaruh Langsung Budaya Organisasi Terhadap Motivasi Kerja 

Pada budaya organisasi terdapat pengaruh secara langsung positif terhadap 

motivasi kerja pada PT. Sang Hyang Seri (Persero). Adanya pengaruh budaya 

organisasi positif secara langsung terhadap motivasi kerja karyawan dapat 

dibuktikan selain dari hasil perhitungan secara statistik yang telah dijelaskan 

sebelumnya. Salah satu nilai dari budaya organisasi PT Sang Hyang Seri (Persero) 

Antusias yang berarti bahwa para karyawan haruslah memiliki semangat kerja 

yang tinggi, secara langsung membuat mampu membuat setiap karyawan untuk 

tetap terus bersemangat dan antusias dalam berkerja. Pada kondisi lapangan yang 

ada, sewaktu saya melakukan KKN-P selama dua bulan, saya mendapati bahwa 

setiap karyawan dalam bekerja tetap bersemangat dan tidak menyerah walaupun 

terkadang pada setiap perkerjaan yang dipercayakan kepada mereka terkadang 



133 

 

tidaklah mudah, walaupun pada suatu saat mereka mendapati kesusahan dalam 

bekerja, mereka tidak segan-segan untuk bertanya kepada setiap rekan kerja yang 

lain maupun mencari solusi bersama kepada para manajer atau pimpinan mereka 

guna menyelesaikan permasalahan tersebut sehingga dapat dilihat dari sini 

bagaimana budaya organisasi itu benar-benar membuat setiap karyawan 

termotivasi dan bersemangat dalam bekerja dan terus memberikan hasil yang 

terbaik bagi perusahaan.  

Budaya organisasi merupakan falsafah, ideologi, nilai-nilai, anggapan, 

keyakinan, harapan, sikap dan norma-norma yang dimiliki secara bersama serta 

mengikat dalam suatu komunitas tertentu. Secara spesifik budaya dalam 

organisasi akan ditentukan oleh kondisi team work, leaders dan characteristic of 

organization serta administration process yang berlaku. Mengapa budaya 

organisasi penting, karena merupakan kebiasaan-kebiasaan yang terjadi dalam 

hirarki organisasi yang mewakili norma-norma perilaku yang diikuti oleh para 

anggota organisasi. Budaya organisasi merupakan sistem penyebaran kepercayaan 

dan nilai-nilai yang berkembang dalam suatu organisasi dan mengarahkan 

perilaku anggota-anggotanya. Budaya organisasi dapat menjadi instrumen 

keunggulan kompetitif yang utama, yaitu bila budaya organisasi mendukung 

strategi organisasi, dan bila budaya organisasi dapat menjawab atau mengatasi 

tantangan lingkungan dengan cepat dan tepat. Budaya organisasi selain 

berpengaruh terhadap kinerja organisasi, berpengaruh juga terhadap kinerja 

karyawan.  
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Di samping itu, kenyataan yang ada nampak dalam kerendahan hati 

karyawan, memiliki rasa sikap saling menghormati antarkaryawan di dalam 

perusahaan, pentingnya inovasi karyawan dalam perkembangan perusahaan, dan 

seringnya karyawan memberikan gagasan ataupun ide untuk kemajuan 

perusahaan. Dalam rangka terus menanamkan dan juga mengingatkan setiap 

karyawan serta pimpinan yang ada tentang nilai-nilai pada budaya organisasi 

perusahaan, tak jarang saya mendapati pada setiap bagian di ruangan pada kantor 

PT. Sang Hyang Seri, terdapat pajangan dinding dengan tampilan yang menarik, 

berisi mengenai nilai-nilai atau norma-norma yang dijunjung tinggi oleh 

perusahaan ini. 

Arifin dkk, (2003), budaya organisasi yang ada dalam perusahaan akan 

menjadi dasar karyawan untuk bekerja karena budaya organisasi yang dipegang 

oleh karyawan akan mempengaruhi perilaku individu dalam bekerja. Budaya 

organisasi juga dapat menumbuhkan komitmen bagi karyawan untuk mencapai 

tujuan organisasi bahkan komitmen yang melebihi tujuan pribadinya sendiri. 

Kemudian yang tak kalah penting adalah bagaimana budaya organisasi menjadi 

mekanisme kontrol yang memberikan bimbingan dan membentuk sikap dan 

perilaku dari karyawan  

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa budaya 

organisasi pada PT Sang Hyang Seri (Persero) Malang bisa dijadikan tolok ukur 

dalam meningkatkan motivasi kerja karyawan. 
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2. Pengaruh Langsung Kompensasi Terhadap Motivasi Kerja 

Pada kompensasi terdapat pengaruh secara langsung positif terhadap 

motivasi kerja pada PT Sang Hyang Seri (Persero). Adanya pengaruh kompensasi 

positif secara langsung terhadap motivasi kerja karyawan dapat dibuktikan dengan 

perhitungan statistik yang telah dilakukan bahkan dengan nilai beta yang paling 

tinggi dibandingkan dengan nilai beta pada variabel yang lain. Di lain hal, 

pengaruh positif ini juga dapat kita dilihat dari karektistik responden sesuai 

dengan apa yang saya paparkan pada bagian sebelumnya, yaitu mayoritas 

karyawan PT. Sang Hyang Seri Kantor Regional III Malang yang berjenis 

kelamin laki-laki, 68% dari total karyawan, sebagaimana kita ketahui bersama 

bahwa laki-laki atau pria di suatu keluarga berperan sebagai kepala keluarga yang 

mempunyai tanggung jawab dalam mencari nafkah bagi setiap anggota keluarga 

yang ada. Tanggung jawab tersebut merupakan tanggung jawab yang sangat besar 

sehingga membuat hal tersebut membuat karyawan tetap termotivasi dalam 

bekerja dengan suatu harapan, akan mendapatkan kompensasi yang layak dan 

memuaskan pada akhirnya nanti. 

Pemberian kompensasi merupakan salah satu pemenuhan kebutuhan fisik, 

yang mempengaruhi motivasi yang pada gilirannya mempengaruhi perilaku 

karyawan. Pemberian kompensasi yang tepat dalam arti memenuhi persyaratan 

adil dan layak merupakan salah satu fungsi departemen personalia yang sangat 

penting diperhatikan dalam pelaksanaannya. Kompensasi merupakan salah satu 

motivasi orang bekerja yang diterima sebagai imbalan prestasi yang diberikannya 

kepada perusahaan. Kompensasi berupa gaji merupakan daya tarik yang 
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menyebabkan seseorang melakukan sesuatu karena adanya imbalan yang akan 

memuaskan kebutuhannya. Pertimbangan ini berkaitan dengan tingkat kepuasan 

yang akan diperoleh, jika usaha ditingkatkan menjadi suatu pelaksanaan, jika 

pelaksanaan itu berhasil dan jika imbalan yang dijanjikan diterima. Besarnya gaji 

yang diterima karyawan tersebut harus sesuai dengan dua kriteria, yaitu seberapa 

jauh kebutuhan itu akan terpenuhi dan apakah imbalan tersebut sesuai dengan 

usaha yang dilakukan dalam menjalankan kegiatan tersebut. Jika hal ini sudah 

dirasakan sesuai, maka proses motivasi akan bergerak pada tingkat berikutnya 

yaitu kemungkinan bahwa individu tersebut melakukan kegiatan itu, sehingga 

individu tersebut memperoleh imbalan yang dijanjikan. Atau dengan kata lain, 

setelah individu tersebut mempertimbangkan bahwa insentif yang akan diterima 

sesuai atau dapat memuaskan motif yang ada, maka individu tersebut juga akan 

mempertimbangkan kemungkinan individu tersebut berhasil melaksanakan 

tugasnya atau kegiatan tersebut. 

Kenyataan tersebut nampak misalnya tepat waktunya perusahaan dalam 

memberi gaji/upah kepada karyawan, seringnya karyawan mendapatkan bonus 

selama ini dari perusahaan, dan insentif yang diberikan perusahaan sampai saat ini 

baik, karyawan merasa puas dengan asuransi kesehatan yang diterima dari 

perusahaan, penting dana pensiun bagi karyawan di kemudian hari, dan karyawan 

merasa menikmati kompensasi sebagai pekerja disamping gaji/upah yang 

diberikan perusahaan. 
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Michael and Harold dalam Siagian (2009:48) membagi kompensasi dalam 

tiga bentuk, yaitu material, sosial dan aktifitas. Bentuk kompensasi material tidak 

hanya berbentuk uang, seperti gaji, bonus dan komisi, melainkan juga fasilitas dan 

manfaat seperti halnya fasilitas parkir, telepon, kartu kredit, voucher dan berbagai 

macam tunjangan misalnya pensiun, asuransi, kesehatan dan lain-lain. Sedangkan 

kompensasi sosial berhubungan erat dengan kebutuhan berinteraksi dengan orang 

lain. Bentuk kompensasi ini misalnya status, pengakuan sebagai ahli dibidangnya 

penghargaan asas prestasi, promosi, kepastian masa jabatan, rekreasi, 

pembentukan kelompok pengambilan keputusan, kelompok khusus untuk 

memecehkan persoalan diperusahaan. 

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa kompensasi 

pada PT Sang Hyang Seri (Persero) Malang bisa dijadikan tolok ukur dalam 

meningkatkan motivasi kerja karyawan. 

 

3. Pengaruh Langsung Budaya Organisasi Terhadap Kinerja Karyawan 

Pada budaya organisasi terdapat pengaruh secara langsung positif terhadap 

motivasi kerja pada PT Sang Hyang Seri (Persero). Pada perhitungan statitik yang 

sudah ada dapat menunjukan bahwa variabel budaya organisasi mempengaruhi 

variabel kinerja karyawan pada PT Sang Hyang Seri (Persero).  

Handal yang menjadi salah satu suatu unsur dari budaya organisasi yang di 

miliki oleh PT. Sang Hyang Seri (Persero) di samping unsur-unsur lain seperti, 

antusias, berdedikasi, sahaja, dan maju, ternyata mampu memberikan dampak 

positif pada motivasi karyawan dalam berkerja. Handal yang berarti bahwa setiap 

karyawan memiliki nilai atau pemahaman bahwa setiap karyawan memiliki 
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kemampuan (skill) dalam berkerja menjadi nilai yang paling besar berpengaruh 

bagi karyawan. Dengan adanya nilai tersebut, menjadikan karyawan PT Sang 

Hyang Seri memiliki suatu keyakinan ataupun kepercayaan dari dalam dirinya 

bahwa setiap mereka adalah pribadi-pribadi yang mampu menjalankan setiap 

tugas dan tanggung jawab yang diberikan oleh perusahaan kepada mereka dan hal 

tersebutlah yang membuat para karyawan tidak cepat putus asa dan menyerah, 

selalu memberikan yang terbaik, dan tetap bersemangat dalam bekerja.  

Hal ini terlihat dari kondisi di lapangan yang ada sewaktu saya melakukan 

KKN-P (Kuliah Kerja Nyata-Profesi) di perusahaan ini, saya benar-benar melihat 

bahwa karyawan dapat mengerjakan setiap tugas yang ada dengan baik dan 

memuaskan serta tidak sedikit karyawan yang harus menambah jam kerjanya 

guna memberikan hasil yang terbaik pada akhirnya nanti. Hal ini diperkuat oleh 

tanggapan dari salah satu pimpinan PT Sang Hyang Seri, sewaktu saya ditugaskan 

untuk membatu beliau selama beberapa waktu, di mana selama ini beliau merasa 

sudah cukup puas dengan setiap kinerja yang dihasilkan oleh setiap karyawan. 

Untuk semakin memperkuat nilai-nilai dari budaya organisasi yang sudah ada dan 

juga memberikan pengaruh dan teladan yang baik bagi pada bawahnya, pihak 

pimpinan dan manajer di perusahaan ini pun juga menerapkan dan mengamalkan 

setiap norma maupun nilai yang terdapat dalam budaya organisasi PT Sang Hyang 

Seri pada setiap diri mereka.  
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Budaya memiliki arti penting dalam organisasi. Proposi yang diajukan 

Chuang dan Zikic dalam Shopiah (2008), yakni kesesuaian budaya organisasi 

akan dapat mengurangi terjadinya konflik, baik yang terkait dengan pekerjaan 

maupun yang terkait dengan hubungan antar individu. Budaya organisasi 

berhubugan dengan kinerja karyawannya karena sikap yang dibentuk oleh budaya 

organisasi erat kaitannya dengan sikap individu terhadap pekerjaannya. Tingkat 

kinerja yang tinggi menunjukan sikap positif terhadap pekerjaan, sebaliknya 

ketidakpuasan atas pekerjaan menunjukan sikap negatif. Budaya organisasi 

memberikan pedoman pada seorang karyawan dalam bekerja, berinteraksi dengan 

rekan kerja dan atasannya yang pada akhirnya mempengaruhi kinerja karyawan.   

Kenyataan tersebut nampak bahwa karyawan yang sudah memahami 

keseluruhan nilai-nilai organisasi akan menjadikan nilai-nilai tersebut sebagai 

suatu kepribadian organisasi. Nilai dan keyakinan tersebut akan diwujudkan 

menjadi perilaku keseharian mereka dalam bekerja, sehingga akan menjadi kinerja 

individual. Didukung dengan sumber daya manusia yang ada, sistem dan 

teknologi, strategi perusahaan dan logistik, masing-masing kinerja individu yang 

baik akan menimbulkan kinerja organisasi yang baik pula. 

Temuan Tepeci (2001) mengungkapkan bahwa budaya organisasi 

berpengaruh terhadap tingkat kinerja karyawan, tingkat keinginan untuk tetap 

bertahan pada organisasi dan kemauan untuk memberikan rekomendasi kepada 

pihak lain. Menurut Strauss dan Syales, dalam Handoko (2005:185) kinerja 

karyawan penting untuk aktualisasi diri. Karyawan yang tidak memperoleh 

kinerja karyawan tidak akan pernah mengalami kematangan psikologis dan pada 



140 

 

gilirannya akan menjadi frustasi. Pengaruh kinerja organisasi terhadap kinerja 

karyawan terjadi karena kebanggaan karyawan atas keberhasilan pencapaian 

tujuan organisasi.  

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa budaya organisasi 

pada PT Sang Hyang Seri (Persero) Malang bisa dijadikan tolok ukur dalam 

meningkatkan kinerja karyawan. 

 

4. Pengaruh Langsung Kompensasi Terhadap Kinerja Karyawan 

Kelancaran dan kesuksesan tujuan perusahaan sangat dipengaruhi oleh 

beberapa faktor terutama faktor manusia karena yang terlibat langsung dalam 

kegiatan perusahaan. Untuk itu, faktor tenaga kerja perlu mendapatkan perhatian 

dari pimpinan perusahaan, agar karyawan terdorong untuk bekerja dengan 

sungguh–sungguh sehingga dapat dicapai kinerja yang optimal, dalam hal ini 

perusahaan perlu memperhatikan adanya penerapan kompensasi finansial berupa 

gaji, tunjangan, bonus, komisi, dan kompensasi non financial berupa peluang 

adanya promosi, peluang akan pengakuan, lingkungan psikologis atau fisik di 

mana karyawan tersebut berada yang dipandang berpengaruh terhadap kinerja 

para karyawan. Hasil ini menunjukkan bahwa dengan kebijakan pemberian 

kompensasi yang tepat dan dapat diterima oleh karyawan, maka akan 

meningkatkan kinerja karyawan PT Sang Hyang Seri (Persero). Pada jangka 

waktu tertentu perusahaan melakukan penilaian akan kinerja yang telah dilakukan 

terhadap seorang karyawan yang kemudian hasil penilaian tersebut menjadi titik 

ajuan bagi pimpinan untuk melakukan tindakan ke depan bagi karyawan tersebut. 

Pada setiap karyawan yang memilki kinerja yang baik dan sesuai dengan apa yang 
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diharapkan perusahaan, karyawan tersebut akan mendapatkan  promosi jawabatan 

mereka maupun kenaikan akan gaji. 

Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Warsidi (2004:84) 

yang menjelaskan bahwa kompensasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

kinerja. Kompensasi juga mengandung adanya hubungan yang sifatnya 

profesional di mana salah satu tujuan utama karyawan bekerja adalah 

mendapatkan imbalan untuk mencukupi berbagai kebutuhan, sementara disisi 

perusahaan mereka membayar karyawan agar para karyawan bisa menjalankan 

pekerjaan sesuai dengan keinginan dan harapan perusahaan dengan tujuan utama 

mampu memajukan jalannya usaha perusahaan. Hasibuan (2002:264) mengatakan 

bahwa tujuan pemberian kompensasi antara lain adalah untuk kepuasan kerja 

karyawan yang nantinya akan menjaga stabilitas karyawan itu sendiri sehingga 

bisa menekan angka turn-over. Di sini dapat dilihat bahwa dengan pemberian 

kompensasi yang lebih layak dan diterima oleh karyawan karena sesuai dengan 

tenaga dan kemampuan yang dikeluarkan serta menghargai kerja keras karyawan, 

maka karyawan akan lebih bersikap profesional dengan bekerja secara 

bersungguh-sungguh dan melakukan berbagai upaya agar bisa mencapai hasil 

kerja yang lebih baik sehingga kinerjanya bisa lebih meningkat. Dengan kinerja 

yang lebih baik tentu akan memajukan jalannya usaha perusahaan.  

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa kompensasi 

berpengaruh secara langsung positif terhadap kinerja karyawan pada PT Sang 

Hyang Seri (Persero) di samping itu, diperkuat pula dengan hasil pada 

perhitungan hasil statistik yang telah dilakukan sebelumnya. 
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5. Pengaruh Langsung Motivasi Terhadap Kinerja Karyawan 

Pada motivasi terdapat pengaruh secara langsung positif terhadap kinerja 

karyawan pada PT Sang Hyang Seri (Persero). Adanya pengaruh motivasi positif 

secara langsung terhadap kinerja karyawan dapat dibuktikan dengan nilai-nilai 

pada perhitungan statistik dan di samping itu juga terlihat dari kondisi lapangan 

yang ada, karyawan PT Sang Hyang Seri tetap selalu bersemangat dalam bekerja. 

Faktor motivational begitu kuat, timbul dari dalam diri setiap karyawan, hal ini benar-

benar saya lihat dan rasakan ketika tengah ada disela-sela jam istirahat kantor atau 

pada jam makan siang, tidak sedikit para karyawan yang masih harus tetap berada di 

belakang meja kerja mereka untuk menyelesaikan setiap pekerjaan dengan baik dan 

sesuai dengan target yang telah ditentukan sebelumnya. 

Motivasi merupakan hasrat di dalam seseorang yang menyebabkan orang 

tersebut melakukan tindakan. Seseorang sering melakukan tindakan untuk suatu 

hal mencapai tujuan. Motivasi mempersoalkan bagaimana caranya mendorong 

gairah kerja bawahan, agar mereka mau bekerja keras dengan memberikan semua 

kemampuan dan  ketrampilannya untuk mewujudkan tujuan perusahaan. Motivasi 

seorang berawal dari kebutuhan, keinginan dan dorongan untuk bertindak demi 

tercapainya kebutuhan atau tujuan. Hal ini menandakan seberapa kuat dorongan, 

usaha, intensitas, dan kesediaanya untuk berkorban demi tercapainya  tujuan. 

Dalam hal ini semakin kuat dorongan atau motivasi dan semangat akan semakin 

tinggi kinerjanya. 

Mathis (2006) menyatakan kinerja yang dicari oleh perusahaan dari 

seseorang tergantung dari kemampuan, motivasi, dan dukungan individu yang 

diterima. Menurut Munandar (2001:245) ada hubungan positif antara motivasi dan 
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kinerja dengan pencapaian prestasi, artinya karyawan yang mempunyai motivasi 

prestasi yang tinggi cenderung mempunyai kinerja tinggi, sebaliknya mereka yang 

mempunyai kinerja rendah dimungkinkan karena motivasinya rendah. Penelitian 

juga menguji hubungan motivasi dengan kinerja karyawan, bahwa motivasi kerja 

berpengaruh positif terhadap kinerja karyawan. Motivasi seorang berawal dari 

kebutuhan, keinginan, dan dorongan untuk  bertindak demi tercapainya kebutuhan 

atau tujuan. Motivasi merupakan variabel penting, yang di mana motivasi perlu 

mendapat perhatian yang besar pula dari organisasi dalam peningkatan kinerja  

pegawainya. 

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa motivasi pada 

PT Sang Hyang Seri (Persero) Malang bisa dijadikan tolok ukur dalam 

meningkatkan kinerja karyawan. 

 

6. Pengaruh Tidak Langsung Budaya Organisasi Terhadap Kinerja 

Karyawan Melalui Motivasi. 

Dari hasil penelitian dengan menggunakan analisis jalur menunjukan 

bahwa pengaruh tidak langsung variabel bebas yaitu budaya organisasi terhadap 

variabel terikat yaitu kinerja karyawan melalui intervening yaitu motivasi kerja 

dapat dijelaskan sebagai berikut, disamping dari hasil dari statistik yang telah ada. 

Dari hasil penelitian menunjukan bahwa pengaruh tidak langsung variabel budaya 

organisasi terhadap kinerja karyawan melalui motivasi lebih kecil daripada 

pengaruh langsung budaya organisasi terhadap kinerja karyawan.  
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Mengingat budaya organisasi merupakan suatu kesepakatan bersama para 

anggota dalam suatu organisasi atau perusahaan sehingga mempermudah lahirnya 

kesepakatan yang lebih luas untuk kepentingan perorangan. Keutamaan budaya 

organisasi merupakan pengendali dan arah dalam membentuk sikap dan perilaku 

manusia yang melibatkan diri dalam suatu kegiatan organisasi. Secara individu 

maupun kelompok seseorang tidak akan terlepas dengan budaya organisasi dan 

pada umumnya mereka akan dipengaruhi oleh keanekaragaman sumber-sumber 

daya yang ada sebagai stimulus seseorang bertindak. Sumber daya terpenting 

suatu organisasi adalah sumber daya manusia, orang-orang yang memberikan 

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

2008:311). Oleh karena itu, karyawan merupakan kunci penentu keberhasilan 

perusahaan. Untuk itu, setiap karyawan selain dituntut untuk memiliki 

pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan, juga harus mempunyai pengalaman, 

motivasi, disiplin diri, dan semangat kerja tinggi, sehingga jika kinerja karyawan 

perusahaan baik maka kinerja perusahaan juga akan meningkat yang menuju pada 

pencapaian tujuan perusahaan. Keberhasilan perusahaan dinilai dari suksesnya 

perusahaan dalam mencapai tujuan perusahaan. 

Dalam hal ini kontribusi dari variabel intering motivasi kerja adalah 

dengan adanya motivasi yang terbentuk, baik dari dalam diri karyawan itu sendiri 

maupun dari lingkungan, dapat menjadikan karyawan terus bersemangat, antusias, 

dan tidak gampang menyerah dalam bekerja. Pada akhirnya, dengan tumbuhnya 

semangat dari karyawan dalam bekerja akan berdampak pula pada kinerja yang 

akan dihasilkan oleh karyawan itu sendiri, menjadikan karyawan tidak memiliki 
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mental yang lemah tapi mempunyai mental baja dan terus berjuang untuk 

memberikan kontribusi yang terbaik bagi perusahaan. Kinerja dari setiap 

karyawan yang baik dan memuaskan akan berdampak pula pada produktivitas 

perusahaan sehingga hal ini menjadikan tujuan akhir ataupun goal dari perusahaan 

dapat tercapai. 

 

7. Pengaruh Tidak Langsung Kompensasi Terhadap Kinerja Karyawan 

Melalui Motivasi. 

Kompensasi secara langung berpengaruh terhadap kinerja karyawan. Dari 

hasil penelitian menunjukan bahwa pengaruh tidak langsung variabel kompensasi 

terhadap kinerja karyawan melalui motivasi lebih kecil daripada pengaruh 

langsung kompensasi terhadap kinerja karyawan. Hasil analisis intervening 

menunjukan bahwa kompensasi kurang mempengaruhi kinerja karyawan PT Sang 

Hyang Seri (Persero) Malang melalui motivasi kerja, hal ini dapat dibuktikan dari 

nilai pengaruh tidak langsung melalui motivasi kerja yang lebih kecil dibanding 

pengaruhnya secara langsung terhadap kinerja karyawan.  

Salah satu cara manajemen untuk meningkatkan prestasi kerja, memotivasi 

dan meningkatkan kinerja para karyawan adalah melalui kompensasi (Mathis dan 

Jackson, 2006). Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Sudarsono 

(2005), yang menyatakan bahwa kompensasi berpengaruh positif terhadap kinerja 

dengan motivasi kerja sebagai variabel intervening.  
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Pada penelitian ini, kontribusi dari variabel motivasi adalah bahwa adanya 

rasa puas dengan kompensasi yang diberikan baik yang berupa gaji, bonus 

tunjangan dan berbagai fasilitas yang memadai akan menumbuhkan motivasi yang 

tinggi dalam bekerja, karena para karyawan merasa dihargai dan didukung dalam 

bekerja. Adanya motivasi yang tinggi membuat karyawan menjadi lebih terfokus 

dan perhatian pada upaya mencapai hasil kerja yang baik dan sesuai harapan 

perusahaan sehingga hal ini menumbuhkan kinerja yang lebih baik dari para 

karyawan.  

Namun dalam penelitian ini, kontribusi tidaklah begitu besar pengaruhnya 

hal ini dapat saya jelaskan berdasarkan karakteristik responden dan kondisi 

lapangan yang ada. Mayoritas karyawan PT Sang Hyang Seri yang berjenis 

kelamin pria membuat mereka membuat setiap karyawan lebih fokus akan hasil 

kompensasi yang mereka terima, apakah sudah layak dan memuaskan mereka atau 

belum, mengingat tanggung jawab mereka yang besar sebagai seorang kepala 

keluarga. Di samping itu, sebagian besar karyawan PT Sang Hyang Seri  berusia 

di atas 45 tahun,  pada usia tersebut merupakan kondisi mapan dan sangat dewasa 

dari seseorang, di mana motivasi bagi para pekerja tersebut tidaklah terlalu 

berpengaruh, justru merekalah yang harus memberikan pengaruh, contoh, maupun 

teladan bagi setiap pegawai lain yang berusia masih berada di bawah mereka. 
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4.10 Implikasi Penelitian 

Berdasarkan penelitian ilmiah yang dilakukan oleh Koesmono (2005) 

tentang pengaruh budaya organisasi terhadap kinerja karyawan, yang mengambil 

objek pada perusahaan manufaktur, diperoleh hasil bahwa budaya organisasi 

memiliki pengaruh yang positif signifikan terhadap kinerja karyawan melalui 

motivasi sebagai variabel intervening. Setiap organisasi memiliki budaya 

organisasi yang berfungsi untuk membentuk aturan atau pedoman dalam berfikir 

dan bertindak dalam mencapai tujuan yang ditetapkan. Hal ini berarti budaya 

organisasi yang tumbuh dan terpelihara dengan baik akan mampu memacu 

organisasi ke arah perkembangan yang lebih baik. Selain itu, tekanan utama dalam 

perubahan dan pengembangan budaya organisasi adalah mencoba untuk 

mengubah nilai-nilai, sikap dan perilaku dari anggota organisasi secara 

keseluruhan. Motivasi juga menjadi salah satu prediktor bagi kinerja karyawan.   

Terpenuhinya kompensasi dan pemberian motivasi yang baik tentu saja 

akan meningkatkan produktivitas serta kinerja para karyawan. Menurut 

Prawirosentono (1999:57) arti kinerja atau performance adalah hasil kerja yang 

dapat dicapai oleh seseorang atau sekelompok orang dalam suatu organisasi, 

sesuai dengan wewenang dan tanggung jawab masing-masing, dalam rangka 

upaya mencapai tujuan organisasi bersangkutan secara legal, tidak melanggar 

hukum dan sesuai dengan moral maupun etika. Sedangkan menurut Harianja 

(2002:87), kinerja adalah hasil kerja yang dihasilkan oleh pegawai atau perilaku 

nyata yang ditampilkan sesuai dengan perannya di organisasi. Kinerja karyawan 

merupakan suatu hal yang sangat penting dalam usaha organisasi untuk mencapai 
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tujuannya. Oleh karena, itu salah satu cara terbaik untuk meningkatkan kapasitas 

kinerja karyawan adalah dengan menghubungkan kompensasi dengan 

perkembangan karyawan. Jika program kompensasi dirasakan adil dan kompetitif 

oleh karyawan, maka perusahaan akan lebih mudah untuk menarik karyawan yang 

potensial, mempertahankannya, dan memotivasi karyawan agar lebih 

meningkatkan kinerjanya, sehingga produktivitas meningkat dan perusahaan 

mampu menghasilkan produk dengan harga yang kompetitif. Pada akhirnya, 

perusahaan bukan hanya unggul dalam persaingan, namun juga mampu 

mempertahankan kelangsungan hidupnya, bahkan mampu meningkatkan 

profitabilitas dan mengembangkan usahanya.  

 PT Sang Hyang Seri merupakan badan usaha milik Negara yang 

operasinya tersebar di beberapa wilayah di Indonesia, salah satunya di wilayah 

Jawa Timur dengan kantor reginal di kota Malang. Dalam hal kompensasi yang 

PT Sang Hyang Seri berikan kepada setiap karyawan dapat menjadi pendongkrak 

terhadap motivasi karyawan didalam bekerja. Salah satu yang dapat kita ambil 

mengenai hal ini adalah dalam hal pemberian akan bonus yang diberikan kepada 

karyawan, ternyata mendapatkan tanggapan yang positif dari karyawan yang akan 

meningkatkan motivasinya dalam bekerja dan pada akhirnya juga akan berdampak 

pada pengaruhnya pada kinerja karyawan PT Sang Hyang Seri ini. Tetapi, 

perusahaan haruslah tetap bijak, tepat, dan seksama dalam memberikan bonus 

kepada karyawan karena pemberian bonus ini juga akan berdampak pada beban 

biaya yang harus ditanggung oleh perusahaan di samping biaya-biaya lain yang 

rutin dikeluarkan perusahaan. Pemberian bonus yang PT Sang Hyang Seri 
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lakukan juga harus dilihat bagaimana perkembangannya di kemudian hari, 

terutama terhadap kinerja karyawan. Perusahaan sangatlah mengharapakan bahwa 

karyawan dengan adanya pemberian bonus ini, akan terus membuat karyawan 

termotivasi dalam memberikan kontribusi terbaiknya bagi perusahaan. Kinerja 

yang karyawan hasilkan akan menentukan bagaimana mengenai bonus yang akan 

diterima. Semakin baik kinerja yang dihasilkan bahkan melebihi dari setiap target 

yang ada, pastinya karyawan tersebut akan mendapat bunus yang besar pula 

namun demikian pula terjadi jika sebaliknya dan hal ini juga akan berdampak 

akan jenjang karir bagi karyawan tersebut dikemudian hari. 


