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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Landasan Penelitian Terdahulu 

 Berdasarkan Penelitian terdahulu yaitu penelitian yang dilakukan 

oleh Etty dan Wisnu (2014) dengan judul “Pengaruh Budaya Organisasi 

dan Kepuasan Kerja Terhadap Kinerja Dengan Komitmen Sebagai 

Variabel Intervening Pada Workshop SMK Katolik Santo Mikael 

Surakarta”. Penelitian ini menggunakan variabel bebas budaya organisasi 

(X1) dan kepuasan kerja (X2) dengan kinerja (Y) sebagai variabel terikat 

dan komitmen (Z) sebagai variabel intervening dari analisis regresi linier 

berganda dapat disimpulkan bahwa kinerja dapat dipengaruhi secara 

signifikan oleh variabel bebas yaitu budaya organisasi dan kepuasan 

kerja. Dari hasil analisis diperoleh nilai koefisien variabel budaya 

organisasi sebesar 0,271 dan kepuasan kerja sebesar 0,702 yang artinya 

variabel kepuasan kerja berpengaruh dominan terhadap kinerja. 

 Suci, et al (2013) dengan judul “Pengaruh budaya orgnisasi, stres kerja 

dan Kepuasan Kerja Terhadap Kinerja karyawan Pada Kantor PDAM 

Kota Padang”. Penelitian ini budaya organisasi (X1), stres kerja (X2) dan 

kepuasan kerja (X3) dengan kinerja (Y) sebagai variabel terikat dari 

analisis regresi linier berganda dapat disimpulkan bahwa kinerja dapat 

dipengaruhi secara signifikan oleh variabel bebas yaitu budaya 

organisasi, stress kerja dan kepuasan kerja.  
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Tabel 2.1 

Penelitian Terdahulu 

No Penelitian 

Terdahulu 

Uraian 

1 Judul Penelitian Etty dan Wisnu (2014) dengan judul “Pengaruh 

Budaya Organisasi dan Kepuasan Kerja Terhadap 

Kinerja Dengan Komitmen Sebagai Variabel 

Intervening Pada Workshop SMK Katolik Santo 

Mikael Surakarta 

 Metode 

Penelitian 

Penelitian ini menggunakan pendekatan 

kuantitatif 

 Hasil Penelitian Dari hasil analisis variabel kepuasan kerja 

berpengaruh dominan terhadap kinerja. 

2 Judul Penelitian Suci, et al (2013) dengan judul “Pengaruh budaya 

orgnisasi, stres kerja dan Kepuasan Kerja 

Terhadap Kinerja karyawan Pada Kantor PDAM 

Kota Padang 

 Metode 

Penelitian 

Penelitian ini menggunakan pendekatan 

kuantitatif 

 Hasil Penelitian Menyimpulkan bahwa kinerja dapat dipengaruhi 

secara signifikan oleh variabel bebas yaitu budaya 

organisasi, stress kerja dan kepuasan kerja. 
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  Berdasarkan pada tabel 3 di atas terdapat beberapa persamaan. 

Persamaan pada penelitian terdahulu dan penelitian sekarang adalah 

variabel yang diteliti yaitu variabel bebas budaya organisasi dan 

kepuasan kerja, variabel terikatnya adalah kinerja karyawan, kemudian 

penelitian ini juga menggunakan alat analisis regresi linier berganda, 

persamaan lainnya, metode yang digunakan yaitu metode kuisioner 

observasi dan wawancara sama seperti metode yang dilakukan penelitian 

sekarang. Sedangkan perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian 

sekarang adalah terletak pada obyek yang diteliti yaitu sales gerai Oppo 

MT Haryono. 

B. Landasan Teori  

1. Kinerja Karyawan 

a. Pengertian Kinerja 

 Dalam Marwansyah (2010: 228) Kinerja adalah pencapaian/ prestasi 

seseorang berkenaan dengan tugas-tugas yang dibebankan kepadanya. 

Kinerja dapat pula dipandang sebagai perpaduan dari hasil kerja (apa 

yang harus dicapai oleh seseorang) dan kompeten (bagaimana seseorang 

mencapainya). Mangkunegara (2006: 9) menyatakan kinerja karyawan 

adalah perbandingan hasil yang dicapai dengan peran serta tenaga kerja 

persatuan waktu. 

 Definisi kinerja karyawan sebagai ungkapan seperti output, efisiensi 

serta efektivitas sering dihubungkan dengan produktivitas. Kinerja 

karyawan (prestasi kerja) adalah hasil kerja secara kualitas dan kuantitas 
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yang dicapai oleh seseorang karyawan dalam melaksanakan tugasnya 

sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya 

(Mangkunegara, 2006: 9). 

b. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kinerja 

Menurut Armstrong dan Baron dalam Wibowo (2011: 100) 

faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja, antara lain sebagai berikut: 

a. Faktor personal,ditunjukkan oleh tingkat keterampilan,  

kompetensi yang dimiliki, motivasi, dan komitmen individu. 

b. Leadership factor, ditentukan oleh kualitas dorongan, bimbingan, 

dan dukungan yang dilakukan manajer dan team leader. 

c. Team factors, ditunjukkan oleh kualitas dukungan yang diberikan 

oleh rekan sekerja 

d. System factors, ditunjukkan oleh adanya sistem kerja dan fasilitas 

yang diberikan organisasi. 

e. Contextual/situational factors, ditunjukkan oleh tingginya tingkat 

tekanan dan perubahan lingkungan internal dan eksternal. 
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c. Indikator kinerja 

 Wilson Bangun (2012:234) berpendapat bahwa, kinerja pada 

dasarnya adalah apa yang dilakukan atau tidak dilakukan karyawan. 

Kinerja karyawan mempengaruhi seberapa banyak mereka memberi 

kontribusi kepada organisasi meliputi: 1) kuantitas output, 2) kualitas 

output, (3) jangka waktu output, (4) kehadiran di tempat kerja, dan (5) 

sikap kooperatif. 

a. Jumlah Pekerjaan (kuantitas output) 

Kuantitas pekerjaan menunjukkan jumlah pekerjaan yang 

dihasilkan individu atau kelompok sebagai persyaratan yang 

menjadi standar pekerjaan. 

b. Kualitas Pekerjaan (kualitas output) 

Adalah setiap karyawan dalam perusahaan harus memenuhi 

persyaratan tertentu untuk dapat menghasilkan pekerjaan sesuai 

kualitas yang dituntut suatu pekerjaan tertentu. 

c. Ketepatan Waktu (jangka waktu output) 

Adalah setiap pekerjaan memiliki karakteristik yang berbeda, 

untuk jenis pekerjaan tertentu harus diselesaikan tepat 

waktu,karena memiliki ketergantungan atas pekerjaanlainnya. 

d. Kehadiran (kehadiran di tempat kerja) 

Adalah suatu jenis pekerjaan tertentu menuntut kehadiran 

karyawan dalam mengerjakannya sesuai waktu yang ditentukan. 
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e. Kemampuan Kerja Sama (sikap kooperatif) 

Tidak semua pekerjaan dapat diselesaikan oleh satu orang 

karyawan saja, untuk jenis pekerjaan tertentu mungkin harus 

diselesaikan oleh dua orang karyawan atau lebih, sehingga 

membutuhkankerjasamaantarkaryawansangatdibutuhkan. 

2. Budaya Organisasi 

a. Pengertian Budaya Organisasi 

 Menurut Ibrahim (2010) budaya organisasi secara harfiah terdiri 

dari dua kata yaitu budaya dan organisasi . Kata budaya berasal dari 

bahasa sansekerta budhayah bentuk jamah dari budhi yang artinya “akal 

atau segala sesuatu yang berkaitan dengan akal pikiran,nilai-nilai dan 

sikap mental”. Budhi daya berarti memberdayakan budi sebagaimana 

alam Bahasa Inggris dikenal  culture yang artinya mengolah atau 

mengerjakan sesuatu yang kemudian berkembang sebagai cara manusia 

mengaktualisasikan rasa (value) ,karsa (creativity),dan karya-karyanya 

(performance). 

 Menurut Luthans dalam Susanto (2006:11) budaya organisasi 

adalah norma-norma dan nilai-nilai yang mengarahkan perilaku 

organisasi. Setiap Anggota berperilaku sesuai dengan budaya yang akan 

berlaku agar diterima oleh lingkungannya. Menurut Wibowo (2010:19) 

budaya organisasi yaitu filosofi dasar organisasi yang memuat keyakinan 

, norma-norma, dan nilai-nilai bersama yang menjadi karakteristik inti 

tentang bagaimana cara melakukan sesuatu dalam organisasi . 
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Keyakinan, norma-norma, dan nilai-nilai tersebut menjadi pegangan 

semua sumber daya manusia organisasi dalam melaksanakan kinerjanya. 

 Budaya organisasi dapat didefinisikan sebagai perangkat system 

nilai-nilai, keyakinan-keyakinan, asumsi-asumsi, atau norma-norma yang 

telah lama berlaku, disepakati dan diikuti oleh para anggota suatu 

organisasi sebagai pedoman perilaku dan pemecahan masalah-masalah 

organisasinya. Budaya organisasi juga disebut budaya perusahaan, yaitu 

seperangkat nilai-nilai atau norma-norma yang telah relatif lama 

berlakunya, dianut bersama oleh para anggota organisasi (karyawan) 

sebagai norma perilaku dalam menyelesaikan masalah-masalah 

organisasi (perusahaan). 

b. Dimensi Budaya Organisasi 

  Budaya organisasi dapat dirasakan keberadaan melalui perilaku 

anggota dalam organisasi tersebut.Hal ini dapat dilihat dengan pola dan 

cara-cara berpikir, merasa menanggapi dan menuntun para anggota 

organisasi dalam menggambil keputusan maupun kegiatan-kegiatan 

lainnya dalam organisasi. 

 Robbins (2008) menjelaskan bahwa pelaksanaan budaya organisasi 

dapat dikaji dari dimensi budaya organisasi.Dimensi budaya organisasi 

tidak ditetapkan secara mudah melainkan berdasarkan studi empiris.Studi 

empiris ini biasanya tidak dilakukan menggunakan sampel kecil 

melainkan menggunakan sampel besar yang melibatkan beberapa 

organisasi. Hasilnya tidak ditentukan dimensi budaya yang berlaku secara 
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umum.Sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa memahami budaya 

organisasi melalui dimensi-dimensinya dapat menggambarkan budaya 

organisasi dari suatu organisasi tersebut.Ahob dkk. (1991) mengemukan 

ada 7 dimensi Budaya Organisasi : 

a. Konformitas 

b. Tanggung Jawab 

c. Penghargaan  

d. Kejelasan 

e. Kehangatan  

f. Kepemimpinan 

g. Bakuan Mutu 

 

c. Indikator Budaya Organisasi 

 Ada 6 indikator penting yang dapat dijadikan sebagai ukuran budaya 

yang terdapat dalam sebuah organisasi menurut Luthans (2003 : 125) 

diantaranya adalah: 

a. Aturan perilaku yang diamati. Teraturnya cara bertindak dari 

pada anggota di organisasi tersebut ketika anggota organisasi 

berinteraksi dengan anggota lainnya, mereka mungkin 

menggunakan bahasa umum, istilah, atau ritual yang 

berhubungan dengan sopan santun. 
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b. Norma, adanya standar perilaku termasuk didalamnya tentang 

pedoman sejauh mana suatu pekerjaan harus dilakukan dan tidak 

boleh dilakukan 

c. Nilai-nilai, Adanya nilai-nilai utama yang terdapat pada sebuah 

organisasi dan dianut bersama oleh seluruh anggota organisasi , 

seperti tentang absensi yang rendah atau efisiensi yang tinggi. 

d. Filosofi, adanya kebijakan yang berkaitan dengankeyakinan 

organisasi dalam memperlakukan pelanggan dan karyawan 

didalam sebuah organisasi tersebut. 

e. Peraturan, Adanya aturan yang tegas dalam sebuah organisasi 

karena aturan tersebut berkaitan dengan kemajuan organisasi. 

f. Iklim Organisasi, adanya perasaan yang dibawa oleh individu 

yang tergambar pada cara berinteraksi kepada anggota lainnya. 

 

3. Kepuasan Kerja Karyawan 

a. Pengertian Kepuasan Kerja 

  Menurut Kreitner dan Kinicki (2001: 271) kepuasan kerja adalah 

suatu efektifitas atau respons emosional terhadap berbagai aspek 

pekerjaan. Menurut Robbins (2003;78) kepuasan kerja adalah sikap 

umum terhadap pekerjaan seseorang yang menunjukkan perbedaan antara 

jumlah penghargaan yang diterima pekerja dan jumlah yang mereka 

yakini seharusnya mereka terima. 

  Kepuasan kerja merupakan respon afektif atau emosional terhadap 

berbagai segi atau aspek pekerjaan seseorang sehingga kepuasan kerja 
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bukan merupakan konsep tunggal.Seseorang dapat relatif puas dengan 

salah satu aspek pekerjaan dan tidak puas dengan satu atau lebih aspek 

lainnya.Kepuasan kerja merupakan sikap (positif) tenaga kerja terhadap 

pekerjaannya, yang timbul berdasarkan penilaian terhadap situasi 

kerja.Penilaian tersebut dapat dilakukan terhadap salah satu 

pekerjaannya, penilaian dilakukan sebagai rasa menghargai dalam 

mencapai salah satu nilai-nilai penting dalam pekerjaan.Karyawan yang 

puas lebih menyukai situasi kerjannya daripada tidak menyukainya. 

 Ada beberapa teori kepuasan kerja menurut Mangkunegara 

(2000:120) terdapat beberapa teori mengenai kepuasan kerja para 

pegawai, yaitu meliputi: 

a. Teori pemenuhan kebutuhan ( Need Fullfed Theory) 

Menurut teori ini kepuasan kerja bergantung pada terpenuhi 

atau tidaknya kebutuhan pegawai.Makin besar kebutuhan pegawai 

terpenuhi, makin puas pula pegawai tersebut. Sebaliknya, apabila 

kebutuhan pegawai tidak terpenuhi, pegawai itu akan merasa 

tidak puas. 

b. Teori Perbedaan (Dissrepancy Theory) 

 Teori ini pertama kali dipelopori oleh proter, ia berpendapat 

bahwa untuk mengukur kepuasan dapat dilakukan dengan cara 

menghitung selisih antara apa yang seharusnya dengan kenyataan 

yang dirasakan oleh pegawai. Kepuasan kerja pegawai terganutng 

pada perbedaan antara apa yang didapat dan apa yang diharapkan 

oleh pegawai. Apabila yang didapat pegawai ternyata lebih besar 
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daripada apa yang diharapkan maka pegawai tersebut menjadi 

puas. 

c. Teori Keseimbangan (Equity Theory) 

   Teori ini dikembangkan oleh Adam, adapun komponen dari 

teori ini adalah input, outcome, comparison person, dan equity-

inequity. Menurut teori ini puas atau tidak puasnya pegawai 

merupakan hasil dari membandingkan antara input-outcome 

dirinya dengan perbandingan input-outcome pegawai lain 

(comparison person). Jadi jika perbandingan tersebut dirasakan 

seimbang (equity) maka pegawai tersebut akan merasa puas. 

d. Teori Pandangan Kelompok ( Social Reference Group Theory) 

  Menurut teori ini, kepuasan kerja pegawai bukanlah 

tergantung pada pemenuhan kebutuhan saja, tetapi sangat 

tergantung pada pandangan dan pendapat kelompok yang oleh 

para pegawai dianggap sebagai kelompok acuan.Kelompok acuan 

tersebut oleh pegawai dijadikan tolok ukur untuk menilai dirinya 

maupun lingkungannya. Jadi, pegawai akan merasa puas apabila 

hasil kerjanya sesuai dengan minat dan kebutuhan yang 

diharapkan oleh kelompok acuan. 

e. Teori Dua Faktor dari Herzberg 

Teori ini dikemukakan oleh Frederick Herzberg, ia 

menggunakan teori Abraham Maslow sebagai titik acuannya. 

Teori ini mengemukakan bahwa dua faktor yang menyebabkan 
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timbulnya rasa puas dan tidak puas, yaitu meliputi: faktor 

pemeliharaan (maintenance factors) dan faktor pemotivasian. 

b. Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Kepuasan Kerja 

Ada lima faktor yang dapat mempengaruhi kepuasan kerja 

menurut 

Kreitner dan Kinicki (2001: 225) yaitu sebagai berikut: 

a. Pemenuhan kebutuhan (Need fulfillment) 

Kepuasan ditentukan oleh tingkatan karakteristik pekerjaan 

memberikan kesempatan pada individu untuk memenuhi 

kebutuhannya. 

b. Perbedaan (Discrepancies) 

Kepuasan merupakan suatu hasil memenuhi harapan. 

Pemenuhanharapan mencerminkan perbedaan antara apa yang 

diharapkan dan apa yang diperoleh individu dari pekerjaannya. 

Bila harapan lebih besar dari apa yang diterima, orang akan tidak 

puas.Sebaliknya individu akan puas bila menerima manfaat diatas 

harapan. 

c. Pencapaian nilai (Value attainment) 

Kepuasan merupakan hasil dari persepsi pekerjaan memberikan 

pemenuhan nilai kerja individual yang penting. 

d. Keadilan (Equity) 

Kepuasan merupakan fungsi dari seberapa adil individu 

diperlakukan di tempat kerja. 
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e. Komponen genetik (Genetic components) 

Kepuasan kerja merupakan fungsi sifat pribadi dan faktor 

genetik.Hal ini menyiratkan perbedaan sifat individu mempunyai 

artipenting untuk menjelaskan kepuasan kerja disampng 

karakteristik lingkungan pekerjaan. 

c. Indikator Kepuasan kerja 

 Menurut Luthans (2006)menyatakan bahwa indikator tingkat 

kepuasan kerja dapat dilihat dari: 

1) Kepuasan terhadap gaji, yaitu senang atau tidak senang 

karyawan akan gaji yang diterima. 

2) Kepuasan dengan promosi, yaitu sikap senang atau tidak 

senang karyawan akan promosi yang dilakukan perusahaan. 

3) Kepuasan terhadap rekan kerja, yaitu sikap senang atau tidak 

senang karyawan akan dukungan dari rekan kerjanya. 

4) Kepuasan terhadap supervisor, yaitu sikap senang atau tidak 

senang karyawan akan perlakuan dari pimpinan. 

C. Hubungan Antar Variabel 

a. Hubungan Antara Budaya Organisasi dan Kinerja 

Karyawan  

 Gordon (1991; dalam Sudarmadi, 2007) mengemukakan 

keberhasilan suatu perusahaan sangat tergantung kepada keberhasilannya 

dalam menciptakan budaya organisasi yang khas sebagai bagian dari 

rencana strategik.Menurut pendapat Moelyono Djokosantoso (2003), 

adanya keterkaitan hubungan antara budaya organisasi dengan kinerja 
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organisasi yang dapat dijelaskan bahwa semakin baik kualitas faktor-

faktor yang terdapat dalam budaya organisasi makin baik kinerja 

organisasi tersebut. Budaya organisasi berdasarkan penelitian Masrukhin 

dan Waridin (2004) memiliki pengaruh yang positif terhadap kinerja. 

Masrukhin dan Waridin (2004) menyatakan, setiap peningkatan budaya 

organisasi kearah yang lebih kondusif akan memberikan sumbangan yang 

sangat berarti untuk peningkatan kinerja pegawai. 24 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.  

b. Hubungan Antara Kepuasan Kerja dan Kinerja Karyawan 

Studi tentang kepuasan kerja (job satisfaction) telah dilakukan sejak 

lama dan jumlahnya cukup banyak, dikaitkan dengan tingkat 

produktivitas maupun kinerja karyawan. Kepuasan kerja merupakan 

salah satu ukuran dari kualitas kehidupan dalam organisasi dan akan 

menjadi prediksi yang tidak baik apabila kepuasan kerja tidak 

menyebabkan peningkatan kinerja. Indikasi kepuasan kerja, biasanya 

dikaitkan dengan tingkat absensi, tingkat perputaran tenaga kerja, dimana 

kedua hal tersebut dapat memunculkan cost yang tinggi dalam organisasi 

sehingga perusahaan sangatlah beralasan secara ekonomi untuk concern 
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terhadap kepuasan kerja, karena sangat mempengaruhi kinerja karyawan 

dan efektivitas organisasi ( Lawler III, 1998;dalam Bambang Guritno dan 

Waridin, 2005). Korelasi antara kinerja dengan kepuasan kerja menurut 

Lopez (1982; dalam Suharto dan Budhi Cahyono, 2005), mempunyai 

tingkat signifikasi 25 tinggi. Kinerja diukur dengan instrumen yang 

dikembangkan dalam studi yang tergabung dalam ukuran kinerja secara 

umum, kemudian diterjemahkan ke dalam penilaian perilaku secara 

mendasar meliputi : (1) kuantitas kerja, (2) kualitas kerja, (3) 

pengetahuan tentang pekerjaan, (4) pendapatan atau pernyataan yang 

disampaikan, (5) perencanaan kerja. Maka dapat diketahui bahwa 

kepuasan karyawan berpengaruh positif terhadap kinerja karyawan. 

Pendapat tersebut didukung oleh peneliti sebelumnya, yaitu Koesmono 

(2005) yang menjelaskan bahwa kepuasan kerja perlu memperoleh 

perhatian khusus agar para karyawan dapat meningkatkan kinerjanya 

c. Hubungan Budaya Organisasi dan Kepuasan Kerja 

Robbins (2002:36) mengemukakan beberapa faktor penting yang 

lebih banyak mendatangkan kepuasan kerja yang pertama adalah 

pekerjaan yang memberikan kesempatan untuk menggunakan 

keterampilan, dan umpan balik tentang seberapa baik mereka bekerja, 

faktor berikutnya adalah bagaimana kondisi kerja karyawan, baik dari 

segi kenyamanan pribadi maupun kemudahan untuk melakukan 

pekerjaan, hal-hal tersebut berkaitan erat dengan aturan dan standar-

standar yang telah ditentukan oleh perusahaan, sedangkan aturan dan 

standar tersebut terbentuk dari budaya organisasi di dalam perusahaan itu 
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sendiri, untuk memperjelas hal tersebut Robbins (2006:748). 

Karakteristik dari budaya organisasi akan menentukan budaya organisasi 

yang kuat atau rendah, kekuatan budaya organisasi akhirnya akan 

menentukan tingkat kepuasan dan kinerja dari karyawan. 

D. Kerangka Pemikiran 

Berdasarkan penjelasan dari teori-teori yang dikemukakan diatas, 

maka dapat disusun sebuah kerangka pikir yang menggambarkan 

pengaruh antara budaya organisasi dan kepuasan kerja terhadap kinerja 

dapat dirumuskan model kerangka pikir sebagai berikut: 

 

Gambar 2.1. Kerangka Penelitian 

Budaya Organisasi (X1) 

Aturan perilaku yang diamati (X1.1) 

Norma (X1.2) 

Nilai-nilai (X1.3) 

Filosofi (X1.4) 

Peraturan (X1.5) 

Iklim Organisasi (X1.6) 

 

 Kepuasan Kerja (X2) 

Kepuasan terhadap gaji (X2.1) 

Kepuasan dengan promosi  (X2.2) 

Kepuasan terhadap rekan kerja (X2.3) 

Kepuasan terhadap supervisor (X.2.4) 

Kinerja Karyawan (Y) 

Jumlah Pekerjaan (Y1.1) 

Kualitas Pekerjaan (Y1.2) 

Ketepatan Waktu (Y1.3) 

Kehadiran (Y1.4) 

Kemampuan Kerja Sama (Y1.5) 
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  Pada kerangka pemikiran diatas merupakan perumusan untuk 

memperjelas pola pikir dalam melakukan penelitian mengenai pengaruh 

Budaya Organisasi dan Kepuasan Kerja Terhadap Kinerja Sales Gerai 

Oppo Malang.Variabel terikat dalam penelitian ini adalah variabel kinerja 

(Y), sedangkan variabel bebas adalah Budaya Organisasi (X1), dan 

Kepuasan Kerja (X2). 

 Luthans (2006) berpendapat Budaya organisasi ada 6 indikator 

penting yang dapat dijadikan sebagai ukuran budaya yang terdapat dalam 

sebuah organisasi yang terkait dengan teori ini, yakni; Aturan perilaku 

yang diamati,Norma, Nilai-nilai, Filosofi, Peraturan, Iklim Organisasi . 

  Luthans (2006)berpendapat  indikator tingkat kepuasan kerja dapat 

dilihat dari Kepuasan terhadap gaji, Kepuasan dengan promosi, Kepuasan 

terhadap rekan kerja,dan Kepuasan terhadap supervisor 

  Untuk memudahkan penelitian kinerja karyawan,menurut Wilson 

Bangun (2012) suatu pekerjaan dapat di ukur dari jumlah pekerjaan, 

kualitas pekerjaan, ketepatan waktu, kehadiran, kemampuan kerjasama.  

Budaya organisasi dan kepuasan kerja merupakan salah satu faktor 

yang berpengaruh terhadap kinerja karyawan.Budaya organisasi dan 

kepuasan kerja dapat menjadi alat untuk memotivasi karyawan agar 

bekerja lebih produktif dan dapat meningkatkan kinerja 

karyawan.Semakin baik budaya organisasi yang diterapkan pada 

perusahaan semakin baik pula kinerja karyawan. Sebaliknya semakin 

buruk budaya organisasi yang diterapkan maka akan menurunkan kinerja 
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karyawan. Semakin tinggi tingkat kepuasan kerja karyawan maka akan 

semakin meningkatnya kinerja karyawan yang dihasilkan, sebaliknya 

semakin rendah tingkat kepuasan kerja karyawan maka akan menurunkan 

kinerja karyawan. 

E. Hipotesis

1. Budaya organisasi dan kepuasan kerja berpengaruh signifikan

terhadap kinerja karyawan OPPO Malang.

2. Variabel yang dominan berpengaruh terhadap kinerja karyawan OPPO

Malang adalah kepuasan kerja.


