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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

A. Kinerja 

       1. Pengertian Kinerja 

Untuk memperjelas pengertian kinerja, penulis mengemukakan 

beberapa pendapat, yaitu : 

Menurut Wibowo (2010:7) kinerja berasal dari pengertian 

performance, ada pula yang memberikan pengertian performance sebagai 

hasil kerja atau prestasi kerja, namun sebenarnya kinerja mempunyai 

makna yang lebih luas, bukan hanya hasil kerja, tetapi termasuk 

bagaimana proses pekerjaaan berlangsung. Dengan demikian kinerja 

adalah tentang melakukan pekerjaan dan hasil yang dicapai dari pekerjaan 

tersebut. 

Menurut Mangkunegara (2010:67) kinerja adalah "hasil kerja secara 

kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seorang karyawan dalam 

melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan 

padanya." 

Sedangkan menurut Simamora (2011:416) kinerja adalah  : 

1) Menyediakan basis bagi tindakan-tindakan personalia termasuk 

promosi, transfer, pemberhentian. 
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2) Meningkatkan pendayagunaan sumber daya manusia melalui 

penempatan pekerjaan yang lebih baik dan spesifikasi 

kebutuhan-kebutuhan pelatihan. 

Menurut Rivai (2010:309) : ”Kinerja merupakan perilaku yang nyata 

yang ditampilkan setiap orang sebagai prestasi kerja yang dihasilkan oleh 

karyawan sesuai dengan peranannya dalam perusahaan”. 

Dari beberapa pengertian di atas maka dapat disimpulkan bahwa 

secara umum kinerja merupakan hasil baik itu secara kualitas maupun 

kuantitas yang telah dicapai karyawan, dalam menjalankan tugas-tugasnya 

sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan perusahaan, dan hasil 

kerjanya tersebut disesuaikan dengan hasil kerja yang diharapkan 

perusahaan, melalui kriteria-kriteria atau standar kinerja karyawan yang 

berlaku dalam perusahaan 

b. Karakteristik Kinerja Karyawan 

Karakteristik orang yang mempunyai kinerja tinggi menurut 

Mangkunegara(2004:68) sebagai berikut: 

1) Memiliki tanggung jawab pribadi yang tinggi. 

2) Berani mengambil dan menanggung resiko yang dihadapi. 

3) Memiliki tujuan yang realistis. 

c. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kinerja 

Faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja karyawan  menurut 

Sedarmayanti(2001:65) adalah sebagai berikut : 
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1) Sikap mental (motivasi,disipilin,etika kerja). Sikap mental yang 

dimiliki seorang karyawan akan memberikan pengaruh terhadap 

kinerjanya 

 2) Pendidikan. Pendidikan yang dimiliki seorang karyawan 

 mempengaruhi kinerja karyawan tersebut. Pada umumnya seseorang 

 yang mempunyai pendidikan lebih tinggi akan mempunyai kinerja 

 yang lebih tinggi. 

 3) Keterampilan. Karyawan yang memiliki keterampilan akan 

 mempunyai kinerja yang lebih baik daripada karyawan yang tidak 

 mempunyai keterampilan. 

4) Kepemimpinan. Seorang pemimpinan memberikan pengaruh 

terhadap kinerja karyawannya, pemimpin yang baik akan dapat 

meningkatkan kinerja bawahannya. 

5) Tingkat penghasilan. Tingkat penghasilan karyawan berpengaruh 

terhadap kinerja karyawannya. Karyawan akan termitifikasi untuk 

meningatkan kinerjannya apabila mempnyai penghasilan yang 

sesuai. 

6) Kedisiplinan. Kedisiplinan yang kondusif dan nyaman akan 

meningkatkan kinerja karyawan.  

7) Komunikasi. Para karyawan dan pemimpin harus senantiasa 

menciptakan komunikasi yang harmosis dan baek, denan adanya 

komunikasi yang baik maka akan mempermudah dalam menjalankan 

tugas perusahaan. 
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8) Sarana dan prasarana. Perusahaan harus memberikan fasilitas atau 

sarana dan prasarana yang dapat mendukung kinerja karyawan. 

9) Kesempatan berprestasi. Adanya kesempatan berprestasi dalam 

perusahaan dapat memberikan terhadap karyawan untuk selalu 

meningkatan kinerja. 

Menurut Timple (dalam Mangkunegara, 2006:15) kinerja memiliki 

dua faktor yang terdiri dari faktor internal dan faktor eksternal.  

1) Faktor internal (disposisional) yaitu faktor yang dihubungkan 

 dengan sifat-sifat seseorang. Misalnya, kinerja seseorang baik 

 disebabkan karena mempunyai kemampuan tinggi dan seseorang itu 

 tipe pekerja keras, sedangkan seseorang mempunyai kinerja jelek 

 disebabkan orang tersebut mempunyai kemampuan rendah dan 

 orang tersebut tidak memiliki upaya-upaya untuk memperbaiki 

 kemampuannya. 

2) Faktor eksternal yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja 

 seseorang yang berasal dari lingkungan. Seperti perilaku, sikap dan 

 tindakan-tindakan rekan kerja, bawahan atau pimpinan, fasilitas 

kerja, dan iklim organisasi. Faktor internal dan eksternal ini 

merupakan jenis-jenis atribusi yang mempengaruhi kinerja 

seseorang. 

 Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan banyak faktor  -faktor 

yang mempengaruhi kinerja karyawan baik yang berhubungan dengan 
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tenaga kerja maupun yang berhubungan dengan lingkungan perusahaan 

tempat karyawan bekerja. 

        d. Pengukuran Kinerja 

Pengukuran kinerja merupakan suatau langkah yang ahrus dilakukan 

dalam upaya peningkatan kinerja organisasi. Melalui pengukuran ini, 

tingkat capaian kinerja dapat diketahui. Pengukuran merupakan upaya 

membandingkan kondisi riil suatu objek dan alat ukur. Pengukuran kinerja 

merupakan suatu yang telah dicapai oleh organisasi dalam kurun waktu 

tertentu, baik yang terkait dengan input, process, output, outcome, benefit, 

maupun impact. Ciri-ciri pengukuran kinerja menurut Mangkunegara  

(2009:42) sebagai berikut: 

1) Merupakan suatu aspek dari strategi perusahaan 

2) Menetapkan ukuran kinerja melalui ukuran mekanisme komunikasi 

antar tingkatan manajemen 

3) Mengevaluasi hasil kinerja secara terus menerus guna perbaikan 

pengukuran kinerja pada kesempatan selanjutnya. 

Wibowo (2011:229) menjelaskan bahwa pengukuran terhadap 

kinerja perlu dilakukan untuk mengetahui apakah selam pelaksanaan 

kinerja terdapat deviasi dari rencana yang ditentukan, atau apakah kinerja 

dapat dilakukan sesuai jadwal waktu yang ditentukan, atau apakah kinerja 

telah tercapai sesuai dengan yang diharapkan. Untuk melakukan penilaian 

tersebut diperlukan kemampuan untuk mengukur kinerja sehingga 

diperlukan adanya ukuran kinerja. 
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Dessler (2006) menyatakan bahwa penilaian kinerja adalah 

merupakan upaya sistematis untuk membandingkan apa yang dicapai 

seseorang dibandingkan dengan standar yang ada. Tujuannya yaitu untuk 

mendorong kinerja seseorang agar bisa diatas rata-rata. 

Dari beberapa pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa pengukuran 

kinerja menilai hasil kerja suatu organisasi. Penilaian hasil kerja tersebut 

untuk melihat apakah hasil yang dicapai oleh suatu organisasi telah sesuai 

dengan visi dan misi yang telah ditetapkan oleh organisasi tersebut. 

       e.  Indikator Kinerja 

Dimensi untuk mengukur kinerja karyawan secara individu menurut 

Dharma (2004:24) ada tiga dimensi, yaitu:   

1) Kuantitas 

  Merupakan jumlah yang dihasilkan dinyatakan dalam 

istilah seperti jumlah unit, jumlah siklus aktivitas yang diselesaikan 

atau volumekerja yang dihasilkan. 

2) Kualitas 

Kualitas kerja diukur dari persepsi karyawan terhadap 

kualitas pekerjaan yang dihasilkan sehingga sesuai dengan standar 

yang ditetapkan oleh perusahaan. 

3) Ketepatan Waktu 

Sesuainya atau tidak pekerjaan sesuai atau tidak dengan 

waktu yang direncanakan. 

a) pekerjaan sesuai dengan target waktu  
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b) Pekerjaan dihasilkan dengan kerjasama atau teamwork. 

 

B. Budaya Organisasi  

1.  Pengertian Budaya Organisasi 

Budaya organisasi sebagai unit sosial yang didirikan oleh manusia 

dalam jangka waktu yang relatif lama untuk mencapai tujuan dengan 

membentuk jiwa yang kuat agardapat menghadapi tugas-tugas yang 

diberikan dalam perusahaan. Selain itu budaya organisasi dapat 

mengajarkan tentang arti kebersamaan dalam mencapai tujuan dan tidak 

bersifat individualisme.  

Menurut Davis (dalam Lako, 2004) “budaya organisasi merupakan 

pola keyakinan dan nilai-nilai organisasi yang dipahami, dijiwai dan 

dipraktekkan oleh organisasi sehingga pola tersebut memberikan arti 

tersendiri dan menjadi dasar aturan berperilaku dalam organisasi sehingga 

mempunyai volume dan beban kerja yang harus diwujudkan guna 

mencapai tujuan organisasi”. 

Hal yang sama juga diungkapkan oleh Mangkunegara (2004) “yang 

menyatakan bahwa budaya organisasi adalah seperangkat asumsi atau 

sistem keyakinan, nilai-nilai, dan norma yang dikembangkan dalam 

organisasi yang dijadikan pedoman tingkah laku bagi anggota-anggotanya 

untuk mengatasi masalah adaptasi eksternal dan internal”.  

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa budaya organisasi 

merupakan pola keyakinan dan nilai-nilai organisasi yang diyakini dan 
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dijiwai oleh seluruh anggotanya dalam melakukan pekerjaan sebagai cara 

yang tepat untuk memahami, memikirkan, dan merasakan terhadap 

masalah-masalah.  

2.   Elemen Budaya Organisasi 

Beberapa ahli telah mengemukakan elemen budaya organisasi, seperti 

Denison (1990:215) antara lain : nilai-nilai, keyakinan dan prinsip-prinsip 

dasar,dan praktek-praktek manajemen serta perilaku Serta Schein 

(1992:140) yaitu: pola asumsi dasar bersama, nilai dan cara untuk melihat, 

berfikir dan merasakan, dan artefak yang ada dalam organisasi. Terlepas 

dari adanya perbedaan seberapa banyak elemen budaya organisasi dari 

setiap ahli,maka dari itu dapat diambil secara umum elemen budaya 

organisasi terdiri yang dari dua elemen pokok yaitu elemen yang bersifat 

idealistik dan elemen yang bersifat perilaku.  

a. Elemen idealistik umumnya tidak tertulis, bagi organisasi yang   

masihkecil melekat pada diri pemilik dalam bentuk doktrin, falsafah 

hidup, atau nilai-niali individual pendiri atau pemilik organisasi dan 

menjadi pedoman untuk menentukan arah tujuan menjalankan 

kehidupan sehari-hari organisasi. Elemen idealistik ini biasanya 

dinyatakan secara formal dalam bentuk pernyataan pedoman tertulis, 

tujuannya tidak lain agar ideologi organisasi tetap lestari.  

b. Elemen bersifat (perilaku) behavioral adalah elemen yang kasat  mata, 

muncul kepermukaan dalam bentuk perilaku sehari-sehari para 

anggotanya, logo atau jargon, cara berkomunikasi, cara berpakaian. 
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Dari definisi diatas dapat disimpulkan bahwa elemen budaya 

organisasi merupakannilai-nilai praktek manajemen dan perilaku,ada dua 

elemen budaya organisasi yang bersifat idealistik dan perilaku,elemen 

yang tertulis dan kasat mata. 

3.    Karakteristik Budaya Organisasi  

Menurut Robbins (1994: 480) terdapat beberapa karakteristik yang 

apabila dicampur dan dicocokkan maka akan menjadi budaya internal 

yaitu : 

a. Inisiatif individu yaitu: sejauh mana organisasi memberikan 

kebebasan kepada setiap pegawai dalam mengemukakan pendapat 

atau ide-ide yang di dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya. 

Inisiatif individu tersebut perlu dihargai oleh kelompok atau 

pimpinan suatu organisasi sepanjang menyangkut ide untuk 

memajukan dan mengembangkan organisasi. 

b. Toleransi terhadap tindakan beresiko yaitu: sejauh mana pegawai 

dianjurkan untuk dapat bertindak agresif, inovatif dan mengambil 

resiko dalam mengambil kesempatan yang dapat memajukan dan 

mengembangkan organisasi. Tindakan yang beresiko yang 

dimaksudkan adalah segala akibat yang timbul dari pelaksanaan 

tugas dan fungsi yang dilakukan oleh pegawai.  

c. Pengarahan yaitu: sejauh mana pimpinan suatu organisasi dapat 

menciptakan dengan jelas sasaran dan harapan yang diinginkan, 

sehingga para pegawai dapat memahaminya dan segala kegiatan 
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yang dilakukan para pegawai mengarah pada pencapaian tujuan 

organisasi. Sasaran dan harapan tersebut jelas tercantum dalam visi 

dan misi.  

d. Integrasi yaitu: sejauh mana suatu organisasi dapat mendorong 

unit-unit organisasi untuk bekerja dengan cara yang terkoordinasi. 

Menurut Handoko (2003 : 195) koordinasi merupakan proses 

pengintegrasian tujuan-tujuan dan kegiatan-kegiatan pada unit-unit 

yang terpisah (departemen atau bidang-bidang fungsional) suatu 

organisasi untuk mencapai tujuan.  

e. Dukungan manajemen yaitu: sejauhmana para pimpinan organisasi 

dapat memberikan komunikasi atau arahan, bantuan serta dukungan 

yang jelas terhadap pegawai. Dukungan tersebut dapat berupa 

adanya upaya pengembangan kemampuan para pegawai seperti 

mengadakan pelatihan.  

f. Kontrol yaitu: adanya pengawasan dari para pimpinan terhadap 

para pegawai dengan menggunakan peraturan-peraturan yang telah 

ditetapkan demi kelancaran organisasi. Pengawasan menurut 

Handoko (2003: 360) dapat didefinisikan sebagai proses untuk 

menjamin bahwa tujuan-tujuan organisasi tercapai.  

g. Sistem imbalan yaitu: sejauh mana alokasi imbalan (seperti 

kenaikan gaji, promosi, dan sebagainya) didasarkan atas prestasi 

kerja pegawai, bukan sebaliknya didasarkan atas senioritas, sikap 

pilih kasih, dan sebagainya.  
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h. Toleransi terhadap konflik yaitu: sejauh mana para pegawai 

didorong untuk mengemukakan konflik dan kritik secara terbuka 

guna memajukan organisasi, dan bagaimana pula tanggapan 

organisasi terhadap konflik tersebut.  

i. Pola komunikasi yaitu: sejauh mana komunikasi dalam organisasi 

yang dibatasi oleh hierarki kewenangan yang formal dapat berjalan 

baik.  

j. Identitas, yaitu tingkat sejauh mana para anggota mengidentifikasi 

dirinya secara keseluruhan dengan organisasinya ketimbang dengan 

kelompok kerja tertentu atau di bidang keahlian profesional. 

Dari definisi diatas dapat disimpulkan bahwa ada beberapa 

karakteristik budaya organisasi yaitu inisiatif individu, toleransi terhadap 

tindakan berisiko, pengarahan, integrasi, dukungan manajemen, kontrol, 

sistem imbalan, toleransi terhadap konflik, dan pola komunikasi. 

2. Fungsi Budaya Organisasi  

Fungsi budaya organisasi dapat memberikan batasan-batasan dalam 

organisasi di setiap menjalankan unit-unit kerja sehingga dapat 

memberikan suatu organisasi menjadi lebih baik, serta dapat memberikan 

stabilitas sistem sosial dalam organisasi. Selain itu Robbins (1998:245 ) 

membagi lima fungsi budaya organisasi, sebagai berikut : 

a. Berperan menetapkan batasan individu dalam organisasi.  

b. Mengantarkan suatu perasaan identitas sebagai anggota organisasi. 



 

20 

 

c. Mudah timbulnya komitmen yang luas dari pada kepentingan  

individual seseorang. 

d. Meningkatkan stabilitas system sosial  

e. Membantu mempersatukan organisasi. 

f. Sebagai mekanisme control dan menjadi rasional yang 

memandudan membentuk sikap serta perilaku para karyawan. 

Dari definisi diatas dapat disimpulkan bahwa fungsi budaya organisasi 

merupakan batasan individu dalam organisasi  yang menimbulkan 

komitmen yang luas dan dapat membantu untuk mempersatukan 

organisasi, serta sebagai mekanisme control dan menjadi rasional yang 

dapat memandu dan membentuk sikap serta perilaku para karyawan yang 

ada dalam organisasi. 

3. Tipe Budaya Organisasi  

Menurut Kreitner dan Kinicki (dalam Wibowo 2010: 30) 

mengemukakan adanya 3 (tiga) tipe umum budaya organisasi antara lain: 

a. Budaya konstruktif (constructive culture) merupakan budaya di 

mana pekerja didorong untuk berinteraksi dengan orang lain dan 

bekerja pada tugas dan proyek dengan cara yang akan membantu 

mereka dalam memuaskan kebutuhannya untuk tumbuh dan 

berkembang. 

b. Budaya pasif-defensif (passive-defensive culture) mempunyai 

karakteristik menolak keyakinan bahwa pekerja harus berinteraksi 
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dengan orang lain dengan cara yang tidak menantang keamanan 

mereka sendiri. 

c. Budaya agresif-defensif (aggressive-defensive culture) mendorong 

pekerja mendekati tugas dengan cara memaksa dengan maksud 

melindungi status. 

Dari definisi diatas dapat disimpulkan bahwa tipe budaya organisasi 

merupakan budaya untuk mendorong para pekerja sehingga dapat 

berinteraksi dengan orang lain. Terdapat 3 tipe budaya organisasi yaitu 

budaya konstruktif, pasif-defensif dan agresif-defensif. 

4. Menciptakan Budaya Organisasi  

Robbins (2003: 314) “menjelaskan bahwa terciptanya budaya 

organisasi dimulai dari ide pendiri organisasi. Para pendiri suatu organisasi 

secara tradisional mempunyai dampak yang besar pada pembentukan 

budaya organisasi. Para pendiri mempunyai suatu visi mengenai 

bagaimana seharusnya organisasi itu. Para pendiri tidak dikendalikan oleh 

kebiasaan ataupun ideologi sebelumnya. Proses pembentukan budaya 

terjadi dalam tiga cara yaitu: 

a. Para pendiri hanya mempekerjakan dan menjaga karyawan yang 

berpikir dan merasakan cara yang mereka tempuh. 

b. Para pendiri mengindoktrinasikan dan mensosialisasikan para 

karyawan dengan cara berpikir dan merasa mereka. 

c. Akhirnya perilaku pendiri sendiri bertindak sebagai satu model 

peran yang mendorong karyawan untuk mengidentifikasikan diri 
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dengan mereka dan oleh karenanya menginternalisasikan 

keyakinan, nilai, dan asumsi-asumsi mereka. Bila organisasi 

berhasil, visi pendiri menjadi terlihat sebagai satu penentu utama 

keberhasilan organisasi. Pada titik ini, keseluruhan kepribadian 

pendiri menjadi tertanam dalam budaya organisasi’’.  

Dari definisi diatas dapat disimpulkan bahwa dalam menciptakan 

budaya organisasi yang berperan penting untuk menciptakan budaya 

organisasi adalah para pendiri organisasi itu sendiri, karna para pendiri 

organisasi itu mempunyai dampak yang sangat besar dalam menciptakan 

organisasi. Peran para pendiri organisasi ini hanya memperkerjakan, 

menjaga, mengindoktrinasikan dan mensosialisasikan para karyawan 

dengan cara berpikir dan merasakan cara yang mereka tempuh. 

5. Mempertahankan Budaya Organisasi 

Sekali budaya itu terbentuk, akan terdapat didalam organisasi yang 

bertindak untuk Mempertahankannya dengan cara memberikan 

pengalaman yang serupa kepada para pegawai. Robbins (2003: 315) 

menyatakan bahwa terdapat tiga kekuatan yang merupakan bagian yang 

sangat penting dalam mempertahankan suatu budaya, yaitu: 

a. Praktik Seleksi organisasi Tujuan utama dari budaya organisasi 

adalah mengidentifikasi dan mempekerjakan individu-individu 

yang mempunyai pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan 

untuk melakukan pekerjaan dengan sukses di dalam suatu 

organisasi. Budaya organisasi memberikan informasi kepada para 
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pelamar mengenai organisasi itu. Para calon belajar mengenai 

organisasi yang akan dimasuki, dan jika mereka merasakan suatu 

konflik antara nilai mereka dengan nilai organisasi, maka mereka 

dapat menyeleksi diri keluar dari kumpulan pelamar. Oleh karena 

itu, seleksi menjadi jalan dua-arah, dengan memungkinkan pemberi 

kerja atau pelamar untuk memutuskan kehendak hati mereka jika 

tampaknya terdapatkecocokan. Dengan cara ini, budaya organisasi 

mendukung suatu budaya organisasi dengan menyeleksi keluar 

individu-individu yang mungkin menyerang atau menghancurkan 

nilainilai intinya. 

b. Manajemen Puncak Tindakan manajemen puncak juga mempunyai 

dampak besar pada budaya organisasi. Lewat apa yang mereka 

katakan dan bagaimana mereka berperilaku, eksekutif senior 

menegakkan norma-norma yang mengalir ke bawah sepanjang 

organisasi, misalnya apakah pengambilan risiko diinginkan, berapa 

banyak kebebasan seharusnya diberikan oleh para manajer kepada 

bawahan mereka, pakaian apakah yang pantas dan tindakan apakah 

akan dihargai dalam kenaikan upah, promosi, dan ganjaran lain. 

c. Sosialisasi Tidak peduli betapa baik yang telah dilakukan suatu 

organisasi dalam perekrutan seleksi, karyawan baru tidak 

sepenuhnya diindoktrinasi dalam budaya organisasi itu. Yang 

paling penting, karena para karyawan baru tersebut tidak mengenal 
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baik budaya organisasi yang ada. dilakukan sebelum karyawan 

baru bergabung dalam organisasi.  

Dari definisi diatas dapat disimpulkan bahwa merpertahankan 

budaya organisasi di perlukan 3 kekuatan yang sangat penting yaitu yang 

pertama seleksi,dimana seleksi ini berguna untuk merekrut karyawan yang 

mempunyai pengetahuan, keterampilan dan kemampuan untuk 

menyelesaikan pekerjaan yang telah diberikan, kedua manajemen puncak 

yaitu sebagaimana kebebasan yang diberikan kepada karyawan,bagaimana 

karyawan harus berprilaku dan sebagainya, ketiga sosialisasi, sebelum 

merekrut karyawan baru sosialisai ini sangat penting bagi karyawan baru 

agar mereka tahu apa yang harus mereka perbuat dan bagaimana 

menyesuaikan diri dengan budaya organisasi itu. 

6. Indikator Budaya Organisasi 

Robbins dan Judge (2008) menyatakan riset paling baru 

mengemukakan tujuh karakteristik primer yang sama-sama menangkap 

hakikat dari suatu budaya suatu organisasi yaitu:  

a. Inovasi dan pengambilan resiko, sejauh mana karyawan didorong 

untuk inovatif dan mengambil resiko. Indikatornya adalah sebagai 

berikut: 

1) Karyawan diharapkan menggunakan kreatifitasnya dalam 

pekerjaan. 

2) Karyawan melakukan tindakan berani dalam pengambilan resiko. 
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b. Perhatian pada detail, sejauh mana karyawan diharapkan 

memperlihatkan prestasi, analisis dan perhatian kepada rincian. 

Indikatornya adalah sebagai berikut: 

1) Karyawan teliti dalam melakukan pekerjaan yang telah dikerjakan. 

2) Karyawan rinci dalam melakukan setiap pekerjaan yang diberikan. 

c. Orientasi hasil, sejauh mana manajemen memusatkan perhatian pada 

hasil bukannya pada teknik dan proses yang digunakan untuk 

mencapai hasil itu.  Indikatornya adalah sebagai berikut: 

1) Keutamaan terhadap hasil kerja. 

2) Kebebasan carayang digunakan untuk menyelesaikan tugas agar 

tercapai tujuan. 

d. Orientasi manusia, sejauh mana manajemen memperhitungkan efek 

hasil-hasil pada orang-orang di dalam organisasi itu. Indikatornya 

adalah sebagai berikut: 

1) Perlakuan karyawan saling mengingatkan tugas atau tanggung 

jawabnya. 

2) Tindakan karyawan saling membantu rekan kerja yang mengalami 

kesulitan. 

e. Orientasi tim, sejauh mana kegiatan kerja diorganisasikan sekitar tim-

tim, bukannya individu-individu. Indikatornya adalah sebagai berikut: 

1) Kekompakan karyawan dalam bekerja. 

2) Koordinasi antar karyawan. 



 

26 

 

f. Agresivitas, sejauh mana orang-orang itu agresif dan bukannya santai-

santai. Indikatornya adalah sebagai berikut: 

1) Kecenderungan karyawan melakukan tindakan agresif untuk 

menyelesaikan pekerjaan. 

2) Karyawan melakukan persaingan positif untuk mencapai tugas atau 

tujuan perusahaan. 

g. Stabilitas, sejauh mana kegiatan organisasi menekankan 

dipertahankannya status quo dari pada pertumbuhan. Indikatornya 

adalah sebagai berikut: 

1) Perencanaan kerja yang tepat sebelum melakukan kerja selama 

periode kerja. 

2) Ketenangan atau kenyamanan kerja pada perusahaan. 

 

B. Gaya Kepemimpinan 

 1. Pengertian Kepemimpinan  

Pentingnya peranan pemimpin dari segi kepemimpinan memang 

patut untuk dibahas mencapai tujuannya yang telah ditetapkan. Kata 

“memimpin” menurut Wahjosumidjo mempunyai arti memberikan 

bimbingan, menuntun, mengarahkan dan berjalan di depan (precede). 

Pemimpin berperilaku untuk membantu organisasi dengan kemampuan 

maksimal dalam mencapai tujuan (2010:104). Pemimpin berdiri di depan 

untuk memberikan dorongan, memacu dan memberikan kemudahan untuk 

kemajuan serta memberikan inspirasi organisasi dalam mencapai tujuan.   
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Pentingnya peranan pemimpin dari segi-segi kepemimpinan patut dibahas 

guna mencapai tujuan yang telah ditentukan. 

Menurut Robbins (2001) kepemimpinan menyangkut hal mengatasi 

perubahan. Pemimpin menetapkan arah dengan mengembangkan suatu visi 

terhadap masa depan kemudian mereka menyatukan orang dengan 

mengkomunikasikan visi ini dan mengilhami mereka untuk mengatasi 

rintangan-rintangan. 

Terry (Thoha, 2010:5) mengartikan bahwa kepemimpinan adalah 

aktivitas untuk mempengaruhi orang-orang supaya diarahkan mencapai 

tujuan organisasi. Kepemimpinan meliputi proses mempengaruhi dalam 

menentkan tujuan organisasi, memotivasi perilaku pengikut untuk 

mencapai tujuan dan mempengaruhi untuk memperbaiki kelompok dan 

budayanya. Dengan kepemimpinan yang dilakukan seorang pemimpin 

juga menggambarkan arah dan tujuan yang akan dicapai dari sebuah 

organisasi. Sehingga dapat dikatakan kepemimpinan sangat berpengaruh 

bagi nama besar organisasi. 

Kepemimpinan menurut Sutarto (2001) kepemimpinan  adalah 

kemampuan untuk mempengaruhi perilaku seseorang atau kelompok dan 

memotivasi orang lain untuk melakukan sesuatu sesuai tujuan bersama. 

Dari beberapa definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa kepemimpinan 

merupakan kemampuan yang sanggup meyakinkan orang lain dan 

memotivasi individu-individu supaya bekerjasama dibawah pimpinannya 

sebagai suatu tim untuk mencapai tujuan perusahaan yang diinginkan. 
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        2. Syarat dan Kriteria Seorang Pemimpin 

Menurut Siagian (2003:32), “kriteria dari seorang pemimpin”, 

adalah : 

a. Memilki kondisi fisik yang sehat sesuai dengan tugasnya. 

b. Berpengalaman luas. 

c. Mempunyai keyakinan bahwa organisasi akan berhasil mencapai 

tujuan yang telah ditentukan melalui dan berkat kepemimpinnnya. 

d. Memiliki stamina(daya kerja) dan antusiasme yang besar. 

e. Obyektif dalam arti dapat menguasai emosi dan lebih banyak 

mempergunakan rasio. 

f. Adil dalam memberlakukan bawahan. 

g. menguasai teknik-teknik komusnikasi. 

h. Mampu bertindak sebagai penasehat, guru, dan kepala terhadap 

bawahannya tergantung atas situasi dan masalah yang dihadapi. 

Persyaratan yang harus dimiliki seorang pemimpin adalah sebagai 

berikut : pertama, mempunyai pengetahuan yang cukup tentang alat-alat 

teknis dan prosedur-prosedur yang digunakan oleh para karyawan. Kedua, 

pengetahuan dan pengertian tentang garis-garis kebijakan organisasi. 

Ketiga, seorang pemimpin senantiasa harus setia dan memegang teguh 

setiap ucapannya. Keempat, seorang pemimpin harus mampu 

memeberikan penilaian yang baik terhadap semua permasalahan, baik 

yang bersifat kedinasan maupun pribadi. 
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3.Pengertian Gaya kepemimpinan 

Beberapa pengertian pemimpin menurut para ahli adalah sebagai 

berikut : Kartono (2008:34) menyatakan bahwa gaya kepemimpinan 

adalah sifat, kebiasaan, temperamen, watak dan kepribadian yang 

membedakan seorang pemimpin dalam berinteraksi dengan orang lain.  

Sedangkan menurut Hasibuan (2011:162) gaya kepemimpinan adalah cara 

seorang pemimpin mempengaruhi perilaku bawahan, agar mau 

bekerjasama dan bekerja secara produktif untuk mencapai tujuan 

organisasi. 

Menurut Thoha (2010:49) gaya kepemimpinan merupakan norma 

perilaku yang digunakan oleh seseorang pada saat orang tersebut mencoba 

mempengaruhi perilaku orang lain seperti yang ia lihat.  

Menurut Veithzal Rivai dan Deddy Mulyadi (2011:42) “gaya 

kepemimpinan merupakan sekumpulan ciri yang digunakan pemimpin 

untuk mempengaruhi bawahan agar sasaran organisasi tercapai atau dapat 

pula dikatakan bahwa gaya kepemimpinan adalah pola perilaku dan 

strategi yang dikuasai dan sering diterapkan oleh seorang pemimpin. Gaya 

kepemimpinan adalah dasar dalam mengklasifikasi tipe kepemimpinan. 

Dimana gaya kepemimpinan memiliki tiga pola dasar yaitu yang 

mementingkan pelaksanaan tugas, yang mementingkan hubungan 

kerjasama, yang mementingkan hasil yang dicapai. 
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Dari beberapa pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa gaya 

kepemimpinan adalah pola menyeluruh dari tindakan seorang pemimpin 

dalam mempengaruhi bawahannya untuk mencapai tujuan perusahaan. 

       4. Macam-macam Gaya Kepemimpinan 

Menurut Thoha (2010:50), menyatakan bahwa ada tiga style 

kepemimpinan, yakni : otokrasi, demokrasi dan Laissez-Faire. Ketiga gaya 

kepemimpinan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:  

a. Gaya kepemimpinan otokrasi adalah pemimpin yan bertindak sangat 

otoriter, selalu memberikan perintah dan tidak memberikan 

kesempatan untuk timbul partisipasi. Kepemimpinan seperti ini 

cenderung memberi perhatian individual ketika memberikan pujian 

dan kritik, tetapi berusaha untuk lebih bersikap impersonal dan 

berkawan dibandingkan dengan bermusuhan secara terbuka. 

b. Gaya kepemimpinan yang demokratis mendorong kelompok diskusi 

dan membuat keputusan, lebih bersikap objektif dari dalam pemberian 

pujian dan kritik, serta menjadi satu dengan kelompok dalam hal 

memberikan semangat. 

c. Gaya kepemimpinan yang bergaya laissez-Faire (bebas), memberikan 

kebebasan yang mutlak kepada kelompok. Gaya kepemimpinan ini 

praktis tidak memimpin. 

Menurut Bass dan Avolio (2003) kepemimpinan transformasional 

adalah pemimpin yang memiliki karakteristik yang menunjukkan perilaku 

karismatik, memunculkan motivasi inspirasional, memberikan stimulasi 
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intelektual dan memperlakukan karyawan dengan memberi perhatian 

terhadap individu”. Dengan demikian perilaku kepemimpinan akan 

tercermin dari gaya kepemimpinan yang muncul pada saat memimpin 

bawahannya. 

        5. Indikator Kepemimpinan 

Indikator gaya kepemimpinan itu sendiri menurut Fiedler dalam 

Stonner (1996) bahwa mengukur gaya kepemimpinan pada skala dalam 

mengindentifikasikan tiga macam situasi kepemimpinan atau variabel 

yang membantu menentukan gaya kepemimpinan yang efektif yaitu:  

a. Hubungan antara pemimpin dengan bawahan (leader-member 

relations).  

1) Menunjukkan tingkat kualitas hubungan yang terjadi antara atasan 

dengan bawahan.  

2) Sikap bawahan terhadap kepribadian, watak dan kecakapan atasan 

(professional).  

b. Struktur tugas (task structure).  

1) Situasi kerja dengan tugas-tugas yang telah disusun ke dalam suatu 

pola-pola yang jelas atau sebaliknya.  

2) Instruksi yang rinci tentang cara mengerjakan tugas 

c. Kewibawaan kedudukan pemimpin (leader’s position power). 

1) Instruksi yang diberikan dapat diterima oleh setiap bawahan. 

2) Kepekaan terhadap situasi pekerjaan. 
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D.   Kepuasan Kerja 

1. Pengertian Kepuasan Kerja 

 Terdapat empat teori pendekatan yang dapat digunakan dalam 

membahas kepuasan kerja. Keempat pendekatan tentang teori kepuasan 

kerja, yang pertama kali dikembangkan adalah teori pemenuhan kebutuhan 

(fulfillment theory). Kemudian dikembangkan teori ketidaksesuaian 

(discrepancy theory) dan teori keadilan (equity theory) yang secara khusus 

merupakan reaksi-reaksi terhadap kekurangan dari fulfillment theory. Teori 

dua faktor merupakan pendekatan keempat, yang menggambarkan tentang 

kepuasan kerja. 

a. Teori Pemenuhan Kebutuhan (Fulfilment Theory) 

 Para peneliti yang telah mengadopsi pendekatan pemenuhan 

kebutuhan mengukur kepuasan kerja seseorang dengan pertanyaan 

sederhana beberapa banyak pemberian atau hasil yang mereka terima. 

Oleh karena itu, para peneliti tersebut memandang kepuasan pada 

beberapa banyak hasil yang diberikan atau kelompok hasil yang 

diterima seseorang.  

b. Teori Ketidaksesuaian (Discrepancy Theory) 

 Teori ketidaksesuaian adalah salah satu teori yang mengukur 

selisih antara apa yang seharusnya ada dengan kenyataan yang 

dirasakan. 

 Wexley dan Yukl (1992) mengemukakan bahwa kepuasan atau 

ketidakpuasan dengan sejumlah aspek pekerjaan tergantung pada 
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selisih antara apa yang telah dianggap telah didapatkan dengan apa 

yang diinginkan. 

Jumlah yang diinginkan dan karakteristik pakarjaan didefinisikan 

sebagai jumlah minim yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan 

yang ada. Seseorang akan terpuaskan jika ada selisih antara kondisi 

yang diinginkan dengan kondisi yang aktual. Semakin besar 

kekurangan dan semakin banyak hal-hal penting yang diinginkan, 

semakin besar ketidak puasannya. 

c. Teori Keadilan (Equity Theory) 

 Robins (1998) mengemukakan teori keadilan yang menjelaskan 

bahwa “individu membandingkan masukan dan keluaran berespon 

untuk mengahapuskan setiap ketidakadilan”. 

 Wexley dan Yukl, (1992) menjelaskan keadilan dikatakan ada jika 

karyawan beranggapan bahwa rasio antara masukan (input) dengan 

perolehan (output/hasil) sepadan dengan rasio karyawan lain. Input 

adalah sesuatu yang bernilai bagi seseorang yang dianggap mendukung 

pekerjaannya, seperti : pendidikan, pengalaman, kecakapan, 

banyaknya usaha yang dicurahkan dan jumlah jam kerja. Perolehan 

(output/hasil) adalah  sesuatu yang dianggap bernilai oleh karyawan 

yang diperoleh dari hasil pekerjaannya, seperti : upah/gaji, keuntungan 

sampingan, simbul stastus, penghargaan, serta kesempatan untuk 

berhasil atau ekspresi dari.  
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 Gibson (1996:248) mengatakan bahwa ada empat ukuran penting 

dalam teori keadilan adalah : (1) orang : individu yang merasakan 

diperlukan adil atau tidak adil; (2) perbandingan dengan orang lain : 

setiap individu atau kelompok yang digunakan oleh seseorang sebagai 

suatu pembanding masukan masukan dan adil; (3)  masukan : 

karakteristik individu diraih seperti ketrampilan, pengalaman, 

pembelajaran dan sebagainya atau bawahan seperti umur, jenis 

kalamin, ras dan sebagainya; (4) hasil : apa yang diterima seseorang 

dari pekerjaan seperti pengakuan, tunjangan, gaji dan sebagainya. 

d. Teori Dua Faktor (Two Factor Theory) 

 Menurut pendapat Wexley dan Yukl (1992:136), mengemukakan 

teori dua faktor, yaitu; (1) faktor yang membuat orang merasa tidak 

puas; (2) faktor yang menyebebkan orang puas. Faktor penyabab 

ketidakpuasan berkaitan dengan kondisi kerja ekstrinsik (hygiene 

factor/disatifiers) yaitu meliputi gaji, upah, pengawasan, hubungan 

antara pribadi diantara rekan sekerja, atasan dengan bawahan, kondisi 

kerja dan stastus. Jumlah tertentu dari hygiene factors  diperlukan 

untuk memenuhi dorongan biologis serta kebutuhan dasar seseorang 

seperti kebutuhan keamanan dan berkelompok. Jika kebutuhan-

kebutuhan ini tidak terpenuhi seseorang akan tidak puas. Sedangkan 

faktor penyebab kepuasan berkaitan dengan kondisi intrinsik (faktor 

motivator/satifiers). Satifiers adalah karakteristik pekerjaan yang 

relevan dengan kebutuhan-kebutuhan urutan lebih tinggi seseorang 
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serta perkembangan psikologisnya, yang meliruti: pekerjaan yang 

menarik, penuh tantangan, kesempatan untuk berprestasi, penghargaan 

dan promosi. 

 Faktor-faktor kepuasan dapat menggerakan tingkat motivasi yang 

kuat, yang dapat mengahasilkan prestasi kerja yang baik. Bila faktor 

ini dioptimalkan, selain meningkatkan prestasi kerja untuk 

menurunkan perpindahan karyawan. Faktor ini merupakan faktor 

penunjang kepuasan yang apabila kurang memadai akan terjadi 

ketidakpuasan diantara karyawan. 

 Suatu kebijakan departemen personalia didalam pemberian 

kompensasi salah satu diantaranya adalah peningkatan untuk memehami 

lebih mendalam tentang kepuasan kerja terlebih dahulu mengetahui 

definisi dari para ahli menurut Handoko (2004) kepuasan kerja (Job 

Satisfactin) adalah keadaan emosional yang menyenangkan atau yang 

tidak menyenangkan dengan mana para karyawan memandang pekerjaan 

mereka. 

 Sedangkan Gibson (1996:150) kepuasan kerja adalah sikap yang 

dipunyai pekerjaanya ini dihasilkan dari persepsi pekerja (mengenai) 

pekerjaanya. 

 Kemudian menurut Davis (2002) mendefinisikan : Seperangkat 

perasaan pegawai tentang menyenangkan atau tidak menyenangkannya 

pekerjaan mereka. Terdapat banyak faktor – faktor penting dalam 

mendorong kepuasan karja karyawan, yaitu kerja yang sacara mental 
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menantang, ganjaran yang pantas, kondisi kerja yang mendukung, dan 

rekan kerja yang mendukung. 

 Siswanto (1997:258) mengemukakan faktor – faktor yang 

mempengaruhi kepuasan kerja diantaranya adalah sebagai berikut : 

a. Setiap tenaga kerja akan terus memantau lingkungan kerjanya 

untuk memperoleh tanda-tanda uang mungkin mempengaruhi 

keburuhan psikologisnya. 

b. Berbagai macam informasi menganai pekerjaan dinilai sebagai 

dukungan moral atau sebagai tekanan, atau sebagai sesuatu yang 

netral. 

c. Dampak keputusan manajemen yang tidak dijalankan sebagaimana 

mestinya. 

 Sedangkan Zainun (1994:91) menerangkan ada 6 (enam) faktor 

yang mempengaruhi tinggi rendahnya kepuasaan kerja karyawan dalam 

suatu organisasi yaitu : 

a. Hubungan yang harmonis antara pimpinan dan bawahannya. 

b. Kepuasan para pekerja terhadap tugas dan pekerjaanya karena 

merupakan tugas yang disukai sepenuhnya. 

c. Terdapat suatu suasana dan iklim kerja bersahabat dengan anggota-

anggota lain organisasi, apabila bagi mereka yang sehari-hari 

banyak berhubungan dalam pekerjaannya. 
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d. Rasa kemanfaatan bagi tercapainya tujuan organisasi yang juga 

merupakan tujuan bersama yang diwujudkan secara bersama-sama 

pula. 

e. Adanya tingkat kepuasan ekonomis dan kepuasan-kepuasan 

material kerja yang memadai imbalan yang dirasakan adil tergadap 

jerih payah yang diberikan kepada organisasi. 

f. Adanya ketenagan jiwa, jaminan kepastian serta perlindungan 

terhadap seseatu yang membahayakan diri pribadi dan karir dalam 

pekerjaan. 

Sehingga dapat disimpulkan dari beberapa definisi tentang 

kepuasan kerja adalah sesuatu yang bersifat relatif dimana antara orang 

yang satu dengan yang lain tingkat kepuasanya atas pekerjaan yang 

berbeda – beda. 

2. Fungsi Kepuasan Kerja 

 Pada karyawan yang mendapatkan kepuasan kerja akan 

melaksanakan pekerjaan yang lebih baik, tetapi pernyataan tersebut tidak 

selalu kuat dan berati ini dapat dibuktikan bahwa ada banyak karyawan 

dengan kepuasan kerja tinggi tidak menjadikan produktifitas tinggi, tetapi 

sebagai karyawan rata – rata. Kepuasan kerja itu sendiri bukan merupakan 

suatu motivator yang kuat “kepuasan kerja perlu untuk memelihara 

karyawan agar lebih tanggap terhadap lingkuangan motivasional yang 

diciptakan. (Handoko, 2004). 
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 Masalah pokok hubungan diatas apakah kepuasaan kerja mengarah 

pada pelaksanaan kerja lebih baik atau sebaliknya prestasi menimbulkan 

kepuasan kerja. Kinerja yang lebih baik akan menghasilkan penghargaan 

bila penghargaan dirasa adil dan memadai maka kepuasan kerja akan 

meningkat. Dilain pihak bila penghargaan tidak mencukupi untuk tingkat 

suatu kerja mereka ketidak puasan cenderung terjadi. Kondisi kepuasaan 

atau ketidak puasan kerja tersebut selanjutnya menjadi umpan balik yang 

akan mempengaruhi kinerja diwaktu yang akan datang. Jadi hubungan 

prestasi dan kepuasan kerja menjadi suatu sistem yang akan berlanjut. 

 Menurut Strauss dalam Handoko (1996:196) Kepuasan kerja juga 

penting untuk aktualisasi diri karyaawan yang tidak memperoleh kepuasan 

kerja  tidak akan mencapai kematangan psikologis. 

3. Indikator Kepuasan Kerja 

Menurut Veithzal (2004:479) secara teoritis, faktor–faktor yang 

dapat mempengaruhi kepuasan kerja sangat banyak jumlahnya, seperti 

gaya kepemimpinan, produktivitas kerja, perilaku, locus of control, 

pemenuhan harapan penggajian dan efektivitas kerja. Faktor–faktor yang 

biasanya digunakan untuk mengukur kepuasan kerja seorang karyawan 

adalah sebagai berikut : 

a. Isi pekerjaan, penampilan tugas pekerjaan yang aktual dan sebagai 

kontrol terhadap pekerjaan, 

b. Supervisi, 

c. Organisasi dan manajemen, 
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d. Kesempatan untuk maju 

e. Gaji dan keuntungan dalam bidang finansial lainnya seperti adanya 

insentif, 

f. Rekan kerja, 

g. Kondisi pekerjaan. 

 

E. Hubungan Antar Variabel 

Berikut dasar untuk mengembangkan hipotesis penelitian antar 

variabel yang akan membentuk hipotesis yang akan dijabarkan sebagai 

berikut. 

1. Pengaruh Budaya Organisasi terhadap Kinerja Karyawan 

Budaya organisasi berpengaruh postif dan signifikan terhadap 

kinerja karyawan, hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh 

Awadh dan Saad (2013), Shahzad., et al (2012), Ahmed dan Shafiq (2014).  

2. Pengaruh Gaya Kepemimpinan terhadap Kinerja Karyawan. 

Gaya kepemimpinan berpengaruh  positif dan signifakan terhadap 

kinerja karyawan, hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh 

Iqbal., et al (2015), Babatunde (2015), Thimothy., et al.  

3. Pengaruh Kepuasan Kerja terhadap Kinerja Karyawan. 

Kepuasan kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja 

karyawan, hal ini sesuai dengan penelitian dari: Khan., et al (2012), Latif., 

et al (2013), Awan dan Asghar (2014). 
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4. Pengaruh Budaya Organisasi terhadap Kepuasan Kerja 

Budaya organisasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

kepuasan kerja, hal ini sesuai dengan peneitian: Belias dan Koustelios 

(2014), Habib., et al (2014), Gull dan Azam (2012). 

5. Pengaruh Gaya Kepemimpinan terhadap Kepuasan kerja 

Gaya kepemimpinan berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

kepuasan kerja karyawan, hal ini sesuai dengan penelitian Baltaci., et al 

(2012),Yun.,et al(2007). 

6. Kepuasan Kerja Memediasi pengaruh Budaya Organisasi terhadap 

Kinerja Karyawan secara signifikan 

Kepuasan Kerja Memediasi pengaruh Budaya Organisasi terhadap 

Kinerja Karyawan secara signifikan, hal ini sesuai dengan penelitian 

Syauta.,et al (2012), Shurbagi (2015). 

7. Kepuasan Kerja Memediasi pengaruh Gaya Kepemimpinan terhadap 

Kinerja Karyawan secara signifikan 

Kepuasan Kerja Memediasi pengaruh Gaya Kepemimpinan 

terhadap Kinerja Karyawan secara signifikan, Hal ini sesuai dengan 

penelitian Ali dan Tang (2016), Shreshta (2012). 

 

F. Kerangka Pemikiran 

Kerangka berpikir merupakan kerangka konseptual dari hubungan antar 

variabel yang didasarkan pada teori dan penelitian terdahulu. Dari gambaran 
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teori serta beberapa penelitian terdahulu, dapat ditarik kerangka pemikiran 

sebagai berikut: 

                                                                                     H6 

                                                       H4                       H1          

  H3 

                                             H5                                                                                                     

                           H2 

    H7 

G. Hipotesis 

Berdasarkan pengembangan model kerangka pemikiran teoritis di atas 

maka dapat disusun hipotesis sebagai berikut : 

H1 : Budaya Organisasi berpengaruh signifikan terhadap Kinerja Karyawan. 

H2 : Gaya Kepemimpinan berpengaruh signifikan terhadap Kinerja Karyawan. 

H3 : Kepuasan Kerja berpengaruh signifikan terhadap Kinerja Karyawan. 

H4 : Budaya Organisasi berpengaruh signifikan terhadap Kepuasan Kerja. 

H5 : Gaya Kepemimpinan berpengaruh signifikan terhadap Kepuasan kerja. 

H6 : Kepuasan Kerja Memediasi pengaruh Budaya Organisasi terhadap 

Kinerja Karyawan secara signifikan. 

H7 : Kepuasan Kerja Memediasi pengaruh Gaya Kepemimpinan terhadap 

Kinerja Karyawan secara signifikan. 

 

Budaya 
Organisasi 

Gaya 
Kepemimpinan 

Kinerja 
Karyawan 

Kepuasan 
Kerja 




