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Abstrak 

 Penelitian ini terkait dengan bagaimana pengaruh budaya organisasi dan 

komitmen organisasi terhadap kinerja karyawan dengan kepuasan kerja  karyawan 

sebagai variabel intervening pada Bank Mega Branch Trans Studio Makassar. Tujuan 

dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh budaya organisasi terhadap 

kepuasan secara parsial, pengaruh komitmen organisasi terhadap kepuasan kerja secara 

parsial, pengaruh budaya organisasi dan komitmen organisasi terhadap kepuasan kerja 

secara simultan, pengaruh budaya organisasi terhadap kinerja karyawan secara parsial, 

pengaruh komitmen organisasi terhadap kinerja karyawan secara parsial, pengaruh 

budaya organisasi dan komitmen organisasi terhadap kinerja secara simultan, pengaruh 

kepuasan kerja terhadap kinerja karyawan, seberapa besar pengaruh secara langsung 

budaya organisasi terhadap kinerja karyawan melalui kepuasan kerja  dengan pengaruh 

secara tidak langsung budaya organisasi terhadap kinerja karyawan melalui kepuasaan 

kerja, serta seberapa besar pengaruh secara langsung komitmen organisasi terhadap 

kinerja karyawan melalui kepuasan kerja dengan pengaruh secara tidak langusng 

komitmen organisasi terhadap kinerja karyawan melalui kepuasan kerja Bank Mega 

Branch Trans Studio Makassar. Responden dalam penelitian ini adalah 40 karyawan 

Bank Mega Branch Trans Studio Makassar. Metode pengumpulan data yang digunakan 

adalah menggunakan kuesioner dan dalam menganalisis datanya menggunakan analisis 

jalur. 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara parsial ada pengaruh budaya 

organisasi terhadap kepuasan , secara parsial ada pengaruh signifikan komitmen 

organisasi terhadap kepuasan kerja, secara simultan ada pengaruh signifikan budaya 

organisasi dan komitmen organisasi terhadap kepuasan kerja, secara parsial tidak ada 

pengaruh signifikan budaya organisasi terhadap kinerja karyawan, secara parsial ada 

pengaruh signifikan komitmen organisasi terhadap kinerja karyawan, secara simultan 

ada pengaruh signifikan budaya organisasi dan komitmen organisasi terhadap kinerja, 

ada pengaruh kepuasan kerja karyawan secara signifikan terhadap kinerja karyawan, 

besarnya pengaruh secara tidak langsung budaya organisasi terhadap kinerja karyawan 

melalui kepuasaan kerja karyawan, serta kecilnya pengaruh secara tidak langusung 

komitmen organisasi terhadap kinerja karyawan melalui kepuasan kerja karyawan Bank 

Mega Branch Trans Studio Makassar. 

 

Kata Kunci: Budaya Organisasi, Komitmen Organisasi, Kinerja Karyawan,  

Kepuasan Kerja Karyawan. 
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The Influence of Organizational Culture and Organizational Commitment to Employee 

Performance with Employee Job Satisfaction as Intervening Variable 

(Case Study at Bank Mega Branch Trans Studio in Makassar) 

Abstract 

This study related to the influence of organizational culture and organizational 

commitment to employee performance with employee satisfaction as an intervening 

variable in Bank Mega Branch Trans Studio Makassar. The purpose of this study was to 

investigate the influence of organizational culture on satisfaction partially, the effect of 

organizational commitment on job satisfaction partially, the influence of organizational 

culture and organizational commitment on job satisfaction simultaneously, the influence 

of organizational culture on employee performance partially, the effect of organizational 

commitment on performance employee partially, the influence of organizational culture 

and organizational commitment to performance simultaneously, the effect of job 

satisfaction on employee performance, how much direct influence of organizational 

culture on employee performance through job satisfaction and influence indirectly 

organizational culture on employee performance through job satisfaction, as well as 

how much direct influence organizational commitment to employee performance 

through job satisfaction not has a direct influence organizational commitment to 

employee performance through job satisfaction Mega Bank Branch Trans Studio in 

Makassar. Respondents in this study were 40 employees of Bank Mega in Branch Trans 

Studio in Makassar. Data collection methods used were a questionnaire and in analyzing  

the data using path analysis. 

The results of this research showed that there are partially influence 

organizational culture against complacency, partially affect significant organizational 

commitment towards job satisfaction simultaneously, there influence significant 

organizational culture and organizational commitment, job satisfaction against partially 

no significant influence of organizational culture on performance of employees, 

partially affect significant organizational commitment against the performance of 

employees, simultaneously there are significant influence organizational culture and 

organizational commitment on performance, there the influence of job satisfaction of 

employees significantly to the performance of the employee, the magnitude of influence 

indirectly the organizational culture on performance of employees through the 

employee, as well as our satisfaction his little influence indirectly the performance 

against organizational commitment of employees through job satisfaction of employees 

of  

Bank Mega in Branch Trans Studio in Makassar. 

 

Keywords: Organizational Culture, Organizational Commitment, Employee 

Performance, Job Satisfaction. 
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PENDAHULUAN 

Latar Belakang Masalah 

Pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi saat ini, telah membawa 

implikasi yang luas untuk semua aspek kehidupan manusia, termasuk kehidupan 

organisasi, baik yang bergerak di sektor bisnis dan sektor pelayanan publik. Keberadaan 

organisasi di era globalisasi, harus dianggap sebagai makhluk hidup yang ingin tumbuh 

dan berkembang sesuai dengan tuntutan perubahan lingkungan. Untuk mengembangkan 

sebuah organisasi yang memiliki keunggulan kompetitif dari nilai-berbasis, maka 

manajemen perlu memperhatikan budaya organisasi, karena budaya organisasi adalah 

seperangkat nilai-nilai, keyakinan, dan sikap di antara anggota organisasi yang 

dikenakan Hakim (2015) 

Budaya organisasi merupakan sistem penyebaran kepercayaan dan nilai-nilai yang 

berkembang dalam suatu organisasi dan mengarahkan perilaku anggota-anggotanya. 

Budaya organisasi memiliki pengaruh terhadap kinerja maupun kepuasan kerja 

karyawan, karena 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.dan setiap individu yang menjadi bagian dari suatu organisasi dituntut untuk 

mengembangkan dan merealisasikan kompetensinya secara penuh. Seperti yang 

dikemukakan Syauta,et.al (2012) bahwa budaya organisasi terhadap kinerja karyawan 

melalui mediasi variabel kepuasan kerja berpengaruh positif, hal ini menunjukkan 

bahwa budaya organisasi yang baik akan memberikan kepuasan kerja terhadap 

karyawan dan dengan itu kinerja karyawan akan meningkat. 

Penelitian Sangadji dan Sopiah (2013) yang mengatakan bahwa kepuasan kerja 

berpengaruh positif terhadap kinerja. ada beberapa hal yang dapat membuat karyawan 

lebih bersedia untuk melakukan pekerjaan, sebagai dampak dari kepuasan kerja yang 

karyawan dapatkan, yaitu karyawan akan bekerja keras jika merasa perlu oleh 

organisasi, karyawan akan bekerja lebih baik jika mereka merasa bahwa organisasi 

memberikan kesempatan bagi kinerja mereka untuk dihargai, karyawan akan bekerja 

jika mereka tahu bahwa organisasi memberikan peluang untuk mengembangkan dan 

menggunakan kemampuan mereka sejauh mungkin, dan, karyawan akan bekerja lebih 

baik jika mereka percaya dan diperlakukan dengan hormat. Atau dengan kata lain, 

karyawan mau bekerja karena mereka senang dengan pekerjaannya dan akan lebih 

berdampak pada kinerja mereka. 

Oleh karena itu kepuasan kerja karyawan sebagai faktor yang memoderasi budaya 

organisasi, komitmen organisasi dan kinerja. Setelah kepuasan kerja tercapai yang 

didasarkan oleh beberapa faktor kepusasan kerja karyawan, maka bukan tidak mungkin 

kinerja karyawan dapat terus meningkat.  

Keberadaan karyawan di sebuah organisasi menentukan keberhasilan dan 

kelanjutan dari semua kegiatan organisasi dalam rangka mencapai tujuan organisasi. 

Oleh karena itu, manajemen perlu memberikan dukungan yang kuat dalam memotivasi 

karyawan untuk bekerja secara profesional sehingga karyawan dapat mencapai kinerja 

sesuai dengan harapan dan organisasi mereka. Hakim (2015) mengungkapkan bahwa 

kinerja yang baik untuk individu dan kelompok untuk menjadi pusat perhatian dalam 

upaya untuk meningkatkan kinerja organisasi. Kinerja yang baik adalah salah satu 

tujuan dari organisasi dalam mencapai produktivitas yang tinggi. 

Berdasarkan pembahasan diatas, maka penulis mencoba mengangkatnya kedalam 

penulisan skripsi dengan judul “Pengaruh Budaya Organisasi dan Komitmen Organisasi 
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terhadap Kinerja Karyawan dengan  Kepuassan Kerja Karyawan sebagai Variabel 

Intervening”  

Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruhu budaya organisasi dan 

komitmen organisasi terhadap kinerja karyawan melaui kepuasan kerja: (1) Untuk 

mengetahui adanya pengaruh budaya organisasi terhadap kepuasan kerja karyawan. (2) 

Untuk mengetahui adanya pengaruh komitmen organisasi terhadap kepuasan kerja 

karyawan. (3) Untuk mengetahui adanya pengaruh budaya organisasi dan komitmen 

organisasi secara simultan terhadap kepuasan kerja karyawan. (4) Untuk mengetahui 

adanya pengaruh budaya organisasi terhadap kinerja karyawan. (5) Untuk mengetahui 

adanya pengaruh komitmen organisasi terhadap kinerja karyawan. (6) Untuk 

mengetahui adanya pengaruh budaya organisasi dan komitmen organisasi secara 

simultan terhadap kinerja karyawan. (7) Untuk mengetahui adanya pengaruh kepuasan 

kerja karyawan terhadap kinerja karyawan. (8) Untuk mengetahui adanya pengaruh 

tidak langsung budaya organisasi terhadap kinerja karyawan melalui kepuasan kerja 

karyawan. (9) Untuk mengetahui adanya pengaruh tidak langsung komitmen organisasi 

terhadap kinerja karyawan melalui kepuasan kerja karyawan. 

Kajian Pustaka 

Pengaruh Budaya Organisasi terhadap Kepuasan Kerja 

Sebagai bahan perbandingan dalam penelitian ini, dapat dikemukakan hasil dari 

penelitian sebelumnya yang terdiri dari beberapa skripsi dan jurnal. Hal-hal yang akan 

dibahas dalam bagian ini terdiri dari berbagai penelitian yang terdahulu yang ada 

kaitannya dengan Pengaruh Budaya Organisasi terhadap Kepuasan kerja karyawan. 

Adapun hasil penelitian terdahulu sebagai berikut: 

Penelitian yang dilakukan oleh Putriana (2015) dengam judul Dampak Budaya 

Organisasi Pada Kepuasan Kerja, Komitmen Organisasi Dan Prestasi Kerja: Studi pada 

Perusahaan Jepang Motorcycle di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 

budaya organisasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan kerja dan 

komitmen organisasi. Dan kepuasan kerja memiliki pengaruh secara signifikan terhadap 

komitmen organisasi. serta kepuasan kerja dan komitmen organisasi mempunyai 

pengaruh terhadap kinerja. 

Penelitian yang dilakukan Sangadji dan sophia (2013) mengambil judul 

Pengaruh Budaya Organisasi Pada Dosen 'Kepuasan Kerja dan Kinerja (Penelitian di 

Universitas Muhammadiyah di seluruh Jawa Timur). Hasil penelitian menunjukkan 

bahwa budaya organisasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap dosen kepuasan 

kerja, Kepuasan kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap dosen kinerja, budaya 

organisasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja dosen, dan budaya 

organisasi berpengaruh positif dan signifikan kinerja dosen melalui kepuasan kerja. 

Penelitian yang dilakukan Shurbagi (2015) yang berjudul Pengaruh Budaya 

Organisasi pada Hubungan antara Kepuasan Kerja dan Komitmen Organisasi. Hasil 

penelitian menunjukkan bahwa budaya organisasi dan komitmen organisasi 

berpengaruh signifikan positif terhadap kepuasan kerja, sementara efek budaya 

organisasi hubungan antara kepuasan kerja dan komitmen organisasi di bank-bank 

komersial di Libya.  

Penelitian yang dilakukan oleh Widagdo. et, al (2013) dengan mengambil judul 

Pengaruh Budaya Organisasi Dan Komitmen Organisasi Terhadap Kepuasan Kerja 

Karyawan Pada Pt. Nutrifood Indonesia Di Jakarta. Hasil penelitian ini yang pertama 

yaitu budaya organisasi memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kepuasan kerja 
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karyawan pada PT. Nutrifood Indonesia, kedua komitmen organisasi memiliki pengaruh 

yang signifikan terhadap kepuasan kerja karyawan dan yang ketiga budaya organisasi 

dan komitmen organisasi memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kepuasan kerja.  

Pengaruh Komitmen Organisasi terhadap Kepuasan Kerja 
Penelitian yang dilakukan Shurbagi (2015) yang berjudul Pengaruh Budaya 

Organisasi pada Hubungan antara Kepuasan Kerja dan Komitmen Organisasi. Hasil 

penelitian menunjukkan bahwa budaya organisasi dan komitmen organisasi 

berpengaruh signifikan positif terhadap kepuasan kerja, sementara efek budaya 

organisasi hubungan antara kepuasan kerja dan komitmen organisasi di bank-bank 

komersial di Libya.  

Penelitian yang dilakukan oleh Widagdo. et, al (2013) dengan mengambil judul 

Pengaruh Budaya Organisasi Dan Komitmen Organisasi Terhadap Kepuasan Kerja 

Karyawan Pada Pt. Nutrifood Indonesia Di Jakarta. Hasil penelitian ini yang pertama 

yaitu budaya organisasi memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kepuasan kerja 

karyawan pada PT. Nutrifood Indonesia, kedua komitmen organisasi memiliki pengaruh 

yang signifikan terhadap kepuasan kerja karyawan dan yang ketiga budaya organisasi 

dan komitmen organisasi memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kepuasan kerja.  

Penelitian yang dilakukan oleh Putriana (2015) dengam judul Dampak Budaya 

Organisasi Pada Kepuasan Kerja, Komitmen Organisasi Dan Prestasi Kerja: Studi pada 

Perusahaan Jepang Motorcycle di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 

budaya organisasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan kerja dan 

komitmen organisasi. Dan kepuasan kerja memiliki pengaruh secara signifikan terhadap 

komitmen organisasi. serta kepuasan kerja dan komitmen organisasi mempunyai 

pengaruh terhadap kinerja. 

Penelitian yang dilakukan Sunarno dan Liana (2013) dengan judul Pengaruh 

Komitmen Dan Budaya Organisasi Terhadap Kinerja Guru Dimediasi Kepuasan Kerja 

(Studi Kasus Pada Guru Sma Kesatrian Dalam Yayasan Pendidikan Kesatrian). 

Mengemukakan hasil yang pertama adalah komitmen organisasional tidak berpengaruh 

terhadap kepuasan kerja guru. Kedua budaya organisasi berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap kepuasan kerja guru. Ketiga komitmen organisasional tidak 

berpengaruh terhadap kinerja guru. Keempat budaya organisasi berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap kinerja guru. Kelima kepuasan kerja berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap kinerja guru. Keenam kepuasan Kerja tidak Memediasi Pengaruh 

Komitmen Organisasional terhadap Kinerja Guru. Ketujuh kepuasan kerja tidak 

memediasi pengaruh budaya organisasi terhadap kinerja guru SMA Kesatrian 

Semarang. 

Pengaruh Budaya Organisasi dan Komitmen Organisasi secara simultan terhadap 

Kepuasan Kerja. 

Penelitian yang dilakukan oleh Widagdo. et, al (2013) dengan mengambil judul 

Pengaruh Budaya Organisasi Dan Komitmen Organisasi Terhadap Kepuasan Kerja 

Karyawan Pada Pt. Nutrifood Indonesia Di Jakarta. Hasil penelitian ini yang pertama 

yaitu budaya organisasi memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kepuasan kerja 

karyawan pada PT. Nutrifood Indonesia, kedua komitmen organisasi memiliki pengaruh 

yang signifikan terhadap kepuasan kerja karyawan dan yang ketiga budaya organisasi 

dan komitmen organisasi memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kepuasan kerja.  

Penelitian yang dilakukan Sangadji dan sophia (2013) mengambil judul 

Pengaruh Budaya Organisasi Pada Dosen 'Kepuasan Kerja dan Kinerja (Penelitian di 

Universitas Muhammadiyah di seluruh Jawa Timur). Hasil penelitian menunjukkan 
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bahwa budaya organisasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap dosen kepuasan 

kerja, Kepuasan kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap dosen kinerja, budaya 

organisasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja dosen, dan budaya 

organisasi berpengaruh positif dan signifikan kinerja dosen melalui kepuasan kerja. 

Penelitian yang dilakukan Shurbagi (2015) yang berjudul Pengaruh Budaya 

Organisasi pada Hubungan antara Kepuasan Kerja dan Komitmen Organisasi. Hasil 

penelitian menunjukkan bahwa budaya organisasi dan komitmen organisasi 

berpengaruh signifikan positif terhadap kepuasan kerja, sementara efek budaya 

organisasi hubungan antara kepuasan kerja dan komitmen organisasi di bank-bank 

komersial di Libya.  

Penelitian yang dilakukan oleh Putriana (2015) dengam judul Dampak Budaya 

Organisasi Pada Kepuasan Kerja, Komitmen Organisasi Dan Prestasi Kerja: Studi pada 

Perusahaan Jepang Motorcycle di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 

budaya organisasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan kerja dan 

komitmen organisasi. Dan kepuasan kerja memiliki pengaruh secara signifikan terhadap 

komitmen organisasi. serta kepuasan kerja dan komitmen organisasi mempunyai 

pengaruh terhadap kinerja. 

Pengaruh Budaya Organisasi terhadap Kinerja Karyawan. 

Penelitian yang dilakukan Sangadji dan sophia (2013) mengambil judul 

Pengaruh Budaya Organisasi Pada Dosen 'Kepuasan Kerja dan Kinerja (Penelitian di 

Universitas Muhammadiyah di seluruh Jawa Timur). Hasil penelitian menunjukkan 

bahwa budaya organisasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap dosen kepuasan 

kerja, Kepuasan kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap dosen kinerja, budaya 

organisasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja dosen, dan budaya 

organisasi berpengaruh positif dan signifikan kinerja dosen melalui kepuasan kerja. 

Penelitian yang dilakukan Hakim (2015) yang berjudul Pengaruh Budaya 

Organisasi, Komitmen Organisasi terhadap Kinerja: Studi Di Rumah Sakit Kabupaten 

Konawe Selatan Sulawesi Tenggara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa budaya 

organisasi memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap komitmen organisasi dan 

kinerja karyawan. Itu juga menemukan bahwa komitmen organisasi memiliki pengaruh 

positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan, dan komitmen organisasi memiliki 

peran yang signifikan sebagai variabel mediasi antara budaya organisasi dengan kinerja 

karyawan.  

Penelitian yang dilakukan Sunarno dan Liana (2013) dengan judul Pengaruh 

Komitmen Dan Budaya Organisasi Terhadap Kinerja Guru Dimediasi Kepuasan Kerja 

(Studi Kasus Pada Guru Sma Kesatrian Dalam Yayasan Pendidikan Kesatrian). 

Mengemukakan hasil yang pertama adalah komitmen organisasional tidak berpengaruh 

terhadap kepuasan kerja guru. Kedua budaya organisasi berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap kepuasan kerja guru. Ketiga komitmen organisasional tidak 

berpengaruh terhadap kinerja guru. Keempat budaya organisasi berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap kinerja guru. Kelima kepuasan kerja berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap kinerja guru. Keenam kepuasan Kerja tidak Memediasi Pengaruh 

Komitmen Organisasional terhadap Kinerja Guru. Ketujuh kepuasan kerja tidak 

memediasi pengaruh budaya organisasi terhadap kinerja guru SMA Kesatrian 

Semarang. 

Penelitian yang dilakukan Soepardjo dan Nugrohoseno (2013) dengan judul 

Pengaruh Budaya Organisasi dan Komitmen Organisasi Terhadap Kinerja. Hasil 

menunjukkan bahwa budaya organisasi memiliki pengaruh yang signifikan terhadap 
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kinerja karyawan PT NAV Jaya Mandiri Surabaya. Komitmen organisasi memiliki 

pengaruh yang signifikan terhadap kinerja karyawan PT NAV Jaya Mandiri Surabaya. 

Faktor budaya organisasi dan komitmen organisasi berpengaruh secara simultan atau 

bersama-sama terhadap kinerja karyawan PT NAV Jaya Mandiri Surabaya. 

Pengaruh Komitmen Organisasi terhadap Kinerja Karyawan. 

Penelitian yang dilakukan oleh Syauta,et,al (2012) tentang Pengaruh Budaya 

Organisasi, Komitmen Organisasi untuk Kepuasan Kerja dan Kinerja Karyawan (Studi 

pada PDAM Jayapura, Papua Indonesia). Hasil penelitian menunjukkan budaya 

organisasi tidak mempengaruhi secara langsung terhadap kinerja karyawan, budaya 

organisasi dapat mempengaruhi kinerja jika dimediasi oleh kepuasan kerja, Sementara 

komitmen organisasi berpengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan secara langsung 

atau tidak langsung melalui kepuasan kerja. 

Penelitian yang dilakukan Hakim (2015) yang berjudul Pengaruh Budaya 

Organisasi, Komitmen Organisasi terhadap Kinerja: Studi Di Rumah Sakit Kabupaten 

Konawe Selatan Sulawesi Tenggara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa budaya 

organisasi memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap komitmen organisasi dan 

kinerja karyawan. Itu juga menemukan bahwa komitmen organisasi memiliki pengaruh 

positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan, dan komitmen organisasi memiliki 

peran yang signifikan sebagai variabel mediasi antara budaya organisasi dengan kinerja 

karyawan.  

Penelitian yang dilakukan oleh Putriana (2015) dengam judul Dampak Budaya 

Organisasi Pada Kepuasan Kerja, Komitmen Organisasi Dan Prestasi Kerja: Studi pada 

Perusahaan Jepang Motorcycle di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 

budaya organisasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan kerja dan 

komitmen organisasi. Dan kepuasan kerja memiliki pengaruh secara signifikan terhadap 

komitmen organisasi. serta kepuasan kerja dan komitmen organisasi mempunyai 

pengaruh terhadap kinerja. 

Penelitian yang dilakukan Soepardjo dan Nugrohoseno (2013) dengan judul 

Pengaruh Budaya Organisasi dan Komitmen Organisasi Terhadap Kinerja. Hasil 

menunjukkan bahwa budaya organisasi memiliki pengaruh yang signifikan terhadap 

kinerja karyawan PT NAV Jaya Mandiri Surabaya. Komitmen organisasi memiliki 

pengaruh yang signifikan terhadap kinerja karyawan PT NAV Jaya Mandiri Surabaya. 

Faktor budaya organisasi dan komitmen organisasi berpengaruh secara simultan atau 

bersama-sama terhadap kinerja karyawan PT NAV Jaya Mandiri Surabaya. 

Penelitian yang dilakukan Sunarno dan Liana (2013) dengan judul Pengaruh 

Komitmen Dan Budaya Organisasi Terhadap Kinerja Guru Dimediasi Kepuasan Kerja 

(Studi Kasus Pada Guru Sma Kesatrian Dalam Yayasan Pendidikan Kesatrian). 

Mengemukakan hasil yang pertama adalah komitmen organisasional tidak berpengaruh 

terhadap kepuasan kerja guru. Kedua budaya organisasi berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap kepuasan kerja guru. Ketiga komitmen organisasional tidak 

berpengaruh terhadap kinerja guru. Keempat budaya organisasi berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap kinerja guru. Kelima kepuasan kerja berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap kinerja guru. Keenam kepuasan Kerja tidak Memediasi Pengaruh 

Komitmen Organisasional terhadap Kinerja Guru. Ketujuh kepuasan kerja tidak 

memediasi pengaruh budaya organisasi terhadap kinerja guru SMA Kesatrian 

Semarang. 

Pengaruh Budaya Organisasi dan Komitmen Organisasi secara simultan terhadap 

Kinerja Karyawan. 
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Penelitian yang dilakukan Sangadji dan sophia (2013) mengambil judul 

Pengaruh Budaya Organisasi Pada Dosen 'Kepuasan Kerja dan Kinerja (Penelitian di 

Universitas Muhammadiyah di seluruh Jawa Timur). Hasil penelitian menunjukkan 

bahwa budaya organisasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap dosen kepuasan 

kerja, Kepuasan kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap dosen kinerja, budaya 

organisasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja dosen, dan budaya 

organisasi berpengaruh positif dan signifikan kinerja dosen melalui kepuasan kerja. 

Penelitian yang dilakukan Hakim (2015) yang berjudul Pengaruh Budaya 

Organisasi, Komitmen Organisasi terhadap Kinerja: Studi Di Rumah Sakit Kabupaten 

Konawe Selatan Sulawesi Tenggara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa budaya 

organisasi memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap komitmen organisasi dan 

kinerja karyawan. Itu juga menemukan bahwa komitmen organisasi memiliki pengaruh 

positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan, dan komitmen organisasi memiliki 

peran yang signifikan sebagai variabel mediasi antara budaya organisasi dengan kinerja 

karyawan.  

Penelitian yang dilakukan oleh Putriana (2015) dengam judul Dampak Budaya 

Organisasi Pada Kepuasan Kerja, Komitmen Organisasi Dan Prestasi Kerja: Studi pada 

Perusahaan Jepang Motorcycle di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 

budaya organisasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan kerja dan 

komitmen organisasi. Dan kepuasan kerja memiliki pengaruh secara signifikan terhadap 

komitmen organisasi. serta kepuasan kerja dan komitmen organisasi mempunyai 

pengaruh terhadap kinerja. 

Penelitian yang dilakukan Soepardjo dan Nugrohoseno (2013) dengan judul 

Pengaruh Budaya Organisasi dan Komitmen Organisasi Terhadap Kinerja. Hasil 

menunjukkan bahwa budaya organisasi memiliki pengaruh yang signifikan terhadap 

kinerja karyawan PT NAV Jaya Mandiri Surabaya. Komitmen organisasi memiliki 

pengaruh yang signifikan terhadap kinerja karyawan PT NAV Jaya Mandiri Surabaya. 

Faktor budaya organisasi dan komitmen organisasi berpengaruh secara simultan atau 

bersama-sama terhadap kinerja karyawan PT NAV Jaya Mandiri Surabaya. 

Pengaruh Kepuasan Kerja terhadap Kinerja Karyawan. 

Penelitian yang dilakukan oleh Putriana (2015) dengam judul Dampak Budaya 

Organisasi Pada Kepuasan Kerja, Komitmen Organisasi Dan Prestasi Kerja: Studi pada 

Perusahaan Jepang Motorcycle di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 

budaya organisasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan kerja dan 

komitmen organisasi. Dan kepuasan kerja memiliki pengaruh secara signifikan terhadap 

komitmen organisasi. serta kepuasan kerja dan komitmen organisasi mempunyai 

pengaruh terhadap kinerja. 

Penelitian yang dilakukan oleh Hira dan Waqas (2012) dalam jurnal 

internasional yang berjudul Studi Kepuasan Kerja dan Dampaknya pada Kinerja di 

Industri Perbankan Pakistan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada hubungan positif 

antara kepuasan kerja dan prestasi kerja. 

Penelitian yang dilakukan Sunarno dan Liana (2013) dengan judul Pengaruh 

Komitmen Dan Budaya Organisasi Terhadap Kinerja Guru Dimediasi Kepuasan Kerja 

(Studi Kasus Pada Guru Sma Kesatrian Dalam Yayasan Pendidikan Kesatrian). 

Mengemukakan hasil yang pertama adalah komitmen organisasional tidak berpengaruh 

terhadap kepuasan kerja guru. Kedua budaya organisasi berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap kepuasan kerja guru. Ketiga komitmen organisasional tidak 

berpengaruh terhadap kinerja guru. Keempat budaya organisasi berpengaruh positif dan 
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signifikan terhadap kinerja guru. Kelima kepuasan kerja berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap kinerja guru. Keenam kepuasan Kerja tidak Memediasi Pengaruh 

Komitmen Organisasional terhadap Kinerja Guru. Ketujuh kepuasan kerja tidak 

memediasi pengaruh budaya organisasi terhadap kinerja guru SMA Kesatrian 

Semarang. 

Penelitian yang dilakukan Sangadji dan sophia (2013) mengambil judul 

Pengaruh Budaya Organisasi Pada Dosen 'Kepuasan Kerja dan Kinerja (Penelitian di 

Universitas Muhammadiyah di seluruh Jawa Timur). Hasil penelitian menunjukkan 

bahwa budaya organisasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap dosen kepuasan 

kerja, Kepuasan kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap dosen kinerja, budaya 

organisasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja dosen, dan budaya 

organisasi berpengaruh positif dan signifikan kinerja dosen melalui kepuasan kerja. 

Pengaruh tidak langsung Budaya Organisasi terhadap Kinerja Karyawan melalui 

Kepuasan Kerja. 

Penelitian yang dilakukan oleh Syauta,et,al (2012) tentang Pengaruh Budaya 

Organisasi, Komitmen Organisasi untuk Kepuasan Kerja dan Kinerja Karyawan (Studi 

pada PDAM Jayapura, Papua Indonesia). Hasil penelitian menunjukkan budaya 

organisasi tidak mempengaruhi secara langsung terhadap kinerja karyawan, budaya 

organisasi dapat mempengaruhi kinerja jika dimediasi oleh kepuasan kerja, Sementara 

komitmen organisasi berpengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan secara langsung 

atau tidak langsung melalui kepuasan kerja.  

Pengaruh tidak langsung Komitmen Organisasi terhadap Kinerja Karyawan 

melalui Kepuasan Kerja. 

Penelitian yang dilakukan Sunarno dan Liana (2013) dengan judul Pengaruh 

Komitmen Dan Budaya Organisasi Terhadap Kinerja Guru Dimediasi Kepuasan Kerja 

(Studi Kasus Pada Guru Sma Kesatrian Dalam Yayasan Pendidikan Kesatrian). 

Mengemukakan hasil yang pertama adalah komitmen organisasional tidak berpengaruh 

terhadap kepuasan kerja guru. Kedua budaya organisasi berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap kepuasan kerja guru. Ketiga komitmen organisasional tidak 

berpengaruh terhadap kinerja guru. Keempat budaya organisasi berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap kinerja guru. Kelima kepuasan kerja berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap kinerja guru. Keenam kepuasan Kerja tidak Memediasi Pengaruh 

Komitmen Organisasional terhadap Kinerja Guru. Ketujuh kepuasan kerja tidak 

memediasi pengaruh budaya organisasi terhadap kinerja guru SMA Kesatrian 

Semarang. 

Penelitian yang dilakukan oleh Syauta,et,al (2012) tentang Pengaruh Budaya 

Organisasi, Komitmen Organisasi untuk Kepuasan Kerja dan Kinerja Karyawan (Studi 

pada PDAM Jayapura, Papua Indonesia). Hasil penelitian menunjukkan budaya 

organisasi tidak mempengaruhi secara langsung terhadap kinerja karyawan, budaya 

organisasi dapat mempengaruhi kinerja jika dimediasi oleh kepuasan kerja, Sementara 

komitmen organisasi berpengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan secara langsung 

atau tidak langsung melalui kepuasan kerja.  

Landasan Teori 

Budaya Organisasi 

Menurut Robbins (1994:479) budaya organisasi merupakan perekat bagi semua 

hal di dalam organisasi. Kultur organisasir (organizational culture) mengacu pada 

sebuah sistem makna bersama yang daunt oleh anggota yang membedakan organisasi 

tersebut dengan organisasi lainnya. Pemahaman mengenai budaya organisasi  sangat 
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universal. Sementara Siagian (1995: 233) menyatakan budaya organisasi adalah 

penggabungan antara gaya kepemimpinan manajemen puncak dan norma-norma serta 

sistem nilai keyakinan para anggota organisasi. 

Faktor yang mempengaruhi budaya organisasi menurut Robbins (1994:480) 

sebagai berikut :Inisiatif Individual:Yang dimaksud inisiatif individual adalah tingkat 

tanggung jawab, kebebasan atau independensi yang dipunyai setiap individu dalam 

mengemukakan pendapat. Inisiatif individu tersebut perlu dihargai oleh kelompok atau 

pimpinan suatu organisasi sepanjang menyangkut ide untuk memajukan dan daya 

organisasi. Toleransi Terhadap Tindakan Beresiko:Dalam budaya organisasi perlu 

ditekankan sejauh mana para karyawan dianjurkan untuk dapat bertindak agresif, 

inovatif danmengambil resiko. Suatu budaya organisasi dikatakan baik apabila dapat 

memberikan toleransi kepada anggota/ para karyawan untuk dapat bertindak agresif dan 

inovatif untuk memajukan organisasi serta berani mengambil resiko terhadap apa yang 

dilakukannya. Pengarahan:Pengarahan dimaksudkan sejauh mana suatu organisasi dapat 

menciptakan dengan jelas sasaran dan harapan yang diinginkan. Sasaran dan harapan 

tersebut jelass tercantum dalam visi, misi dan tujuan organisasi. Kondisi ini dapat 

berpengaruh terhadap kinerja organisasi. Integrasi:Integrasi dimaksudkan sejauh mana 

organisasi dapat mendorong unit-unit organisasi untuk bekerja dengan cara yang 

terkoordinasi. Kekompakan unit-unit organisasi dalam bekerja dapat mendorong 

kualitas dan kuantitas pekerjaan yang dihasilkan. Dukungan Manajemen:Dukungan 

manajemen dimaksudkan sejauh mana para manajer dapat memberikan komunikasi atau 

arahan, bantuan serta dukungan yang jelas terhadap bawahan.Perhatian manajemen 

terhadap karyawan sangat membantu kelancaran kinerja suatu organisasi. Kontrol:Alat 

kontrol yang dapat dipakai adalah peraturan-peraturan atau norma-norma yang berlaku 

dalam suatu organisai. Untuk itu diperlukan sejumlah peraturan dan tenaga pengawas 

(atasan langsung) yang dapat digunakan untuk mengawasi dan mengendalikan perilaku 

karyawan dalam suatu organisasi. Identitas:Yang dimaksudkan sejauh mana para 

karyawan dalam suatu organisasi dapat mengidentifikasikan dirinya sebagai satu 

kesatuan dan bukan sebagai kelompok kerja tertentu. Identitas diri sangat membantu 

manajemen dalam mencapai tujuan dan sasaran organisasi. Sistem Imbalan:Sistem 

imbalan dimaksudkan sejauh mana alokasi imbalan (seperti kenaikan gaji, promosi dan 

sebagainya) didasarkan atas prestasi kerja karyawan, bukan senioritas atau pilih kasih. 

Toleransi terhadap konflik:Sejauh mana para karyawan disorong untuk mengemukakan 

konflik dan kritik secara terbuka. Perbedaan pendapat atau kritik merupakan fenomena 

yang sering terjadi namun bisa dijadikan sebagai media untukmelakukan perbaikan atau 

perubahan strategi untuk mencapai tujuan suatu organisasi. Pola Komunikasi:Sejauh 

mana komunikasi dibatasi oleh hierarki kewenangan yang formal. Kadang-kadang 

hierarki kewenangan dapat menghambat terjadinya pola komunikasi antara atasan dan 

bawahan atau antar karyawan itu sendiri. 

Komitmen Organisasi 
Menurut Luthans (2006:249) berpendapat bahwa komitmen organisasi 

merupakan sikap yang merefleksikan loyalitas karyawan pada organisasi dan proses 

berkelanjutan dimana anggota organisasi mengekspresikan perhatiannya terhadap 

organisasi dan keberhasilan serta kemajuan yang berkelanjutan 

Faktor yang mempengaruhi komitmen organisasi menurut Meyer dan Allen 

(1997) mengklasifikasikan komitmen organisasional ke dalam 3 dimensi, yaitu 

komitmen afektif (affective commitment), komitmen berkesinambungan (continuance 

commitment), dan komitmen normatif (normative commitment). 
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Kepuasan Kerja 

Menurut Robbins (2001:148) kepuasan kerja merupakan derajat sejauh mana 

seseorang memihak pada pekerjaannya, berpartisipasi aktif didalamnya, dan 

menganggap produktifitas penting bagi harga-diri. Semakin positif umpan balik yang 

diberikan oleh karyawan bisa dikatakan semakin tinggi tingkat kepuasan kerjayang 

mereka rasakan. Menurut Kreitner dan Kinicki (2003:271) mengemukakan bahwa 

kepuasan kerja merupakan suatu efektivitas atau respon emosional terhadap berbagai 

aspek pekerjaan. Dalam artian bahwa kepuasan kerja bukanlah suatu konsep tunggal. 

Sebaliknya, seseorang dapat relatif puas dengan suatu aspek dari pekerjaannya dan tidak 

puas dengan salah satu atau lebih aspek yang lainnya. 

Dimensi kepuasan kerja menurut Robbins (2001) diantaranya sebagai berikut 

Kerja yang secara mental menantang, ganjaran yang pantas, kondisi lingkungan kerja 

yang mendukung, rekan kerja yang mendukung, keseuaian kepribadian dengan 

pekerjaan. 

Kinerja 

Bernardin dan Russel (1998:239) mengemukakan bahwa kinerja merupakan 

catatan atas perolehan yang dihasilkan dari suatu kegiatan atau pekerjaan tertentu dalam 

periode tertentu pula.  

Kemudian lebih lanjut (Bernardin and Russel, 1998:243) bahwa variabel kinerja 

diukur sebagai berikut :Tingkat kualitas kerja:Kualitas kerja karyawan merupakan hal 

yang harus dinilai oleh apa yang sudah ditentukan dalam penentuan sebelumnya. Hal ini 

dapat dikur melalui bagamana karyawan melakukan tugasnya, apakah bekerja secara 

maksimal dan berungguh sungguh atau tidak. Juga keterampilan serta pengalaman juga 

menentukan kualitas kerja karyawan atas kerja yang dibebankan. Tingkat kuantitas 

kerja:Dalam hal ini menilai kinerja karyawan digunakan dengan sasaran waktu dalam 

penyelesaian tugas yang dibebankan kepada karyawan. Seberapa mampu karyawan 

menyelesaikan sebuah pekerjaan dalam waktu yang sudah ditentukan sebelumnya. 

Tingkat ketetapan waktu:Dalam hal ini yang dimaksud lebih dalam penekanan dimana 

karyawa dapat memenfaatkan waktu yang sudah ditentukan untuk melakukan kegiatan 

diluar sebuah pekerjaan itu sendiri. Seperti seberapa tepat karyawan hadir setiap kali 

pekerjaan dimulai, lalu seberapa efektif karyawan memenfaatkan waktu untuk instirahat 

dan dalam hal absen dalam pekerjaan. Tingkat efektivitas:Keefektifan yang dimaksud 

merupakan seberapa efektif karyawan memenfaatkan atau melakukan tugas yang 

dibebankan kepadanya. Apakah dapat mengerjakan pekerjaan yang sudah diberikan dan 

dapat mempertanggung jawabkannya. 
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H6 

H4 

H9 

Kerangka Pikir Penelitian 

Berdasarkan teori dan tinjauan penelitian terdahulu, maka dapat dikemukakan 

kerangka berfikir sebagai berikut : 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Kerangka Teori 

Pengembangan Hipotesis 

Pengaruh budaya organisasi terhadap kepuasan kerja karyawan 

Sesungguhnya antar budaya perusahaan dengan kepuasan karyawan terhadap 

hubungan, dimana budaya (culture) dikatakan memberi pedoman seorang karyawan 

bagaimana dia mempersepsikan karakteristik budaya suatu organisasi, nilai yang 

dibutuhkan karyawan dalam bekerja, berinteraksi dengan kelompoknya, dengan sistem 

dan administrasi, serta berinteraksi dengan atasannya. 

Hal ini juga di perkuat oleh penelitian Putriana (2015) menemukan bahwa 

budaya organisasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan kerja. Adapun 

Sangadji dan Sopiah (2013) mengemukakan bahwa bahwa budaya organisasi 

berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan kerja karyawan. Hal ini didukung 

oleh peneliti lainnya Widagdo, et,al (2013) mereka mengemukakan bahwa budaya 

organisasi memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kepuasan kerja karyawan. Selain 

itu Shurbagi (2015) mengemukakan bahwa budaya organisasi berpengaruh signifikan 

positif terhadap kepuasan kerja karyawan. Sementara Sunarno dan Liana (2013) 

menemukan bahwa budaya organisasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap 
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kepuasan kerja guru di Sma Kesatrian. Mengenai budaya organisasi berpengaruh 

terhadap kepuasan kerja karyawan secara langsung ataupun menjadi faktor-faktor 

kepuasan kerja karyawan, maka penulis mengambil hipotesa. 

H1 :Budaya organisasi berpengaruh terhadap kepuasan kerja karyawan. 

Pengaruh komitmen organisasi terhadap kepuasan kerja karyawan 

penelitian Shurbagi (2015) mengemukakan bahwa komitmen organisasi 

berpengaruh signifikan positif terhadap kepuasan kerja. Selain itu Widagdo, et,al (2013) 

mereka mengemukakan bahwa komitmen organisasi memiliki pengaruh yang signifikan 

terhadap kepuasan kerja karyawan. Kemudian Putriana (2015) beliau menemukan 

bahwa komitmen organisasi memiliki pengaruh secara signifikan terhadap kepuasan 

kerja kryawan. Sedangkan hasil penelitian yang berbeda dilakukan oleh Sunarno dan 

Liana (2013) menemukan bahwa komitmen organisasional tidak berpengaruh terhadap 

kepuasan kerja. Mengenai komitmen organisasi berpengaruh terhadap kepuasan kerja 

karyawan secara langsung atau menjadi faktor-faktor kepuasan kerja karyawan, maka 

penulis mengambil hipotesa. 

H2 :Komitmen organisasi berpengaruh terhadap kepuasan kerja karyawan. 

Pengaruh Budaya organisasi dan komitmen organisasi berpengaruh terhadap 

kepuasan kerja  karyawan. 

Mengenai budaya organisasi berpengaruh terhadap kepuasan kerja karyawan 

secara langsung ataupun menjadi faktor-faktor kepuasan kerja karyawan. Putriana 

(2015) menemukan bahwa budaya organisasi berpengaruh positif dan signifikan 

terhadap kepuasan kerja. Ini didukung  oleh Sangadji dan Sopiah (2013) yang 

mengemukakan bahwa bahwa budaya organisasi berpengaruh positif dan signifikan 

terhadap kepuasan kerja karyawan. Sementara Widagdo, et,al (2013) mengemukakan 

bahwa budaya organisasi memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kepuasan kerja 

karyawan pada PT. Nutrifood Indonesia. Adapun mengenai komitmen organisasi 

berpengaruh terhadap kepuasan kerja karyawan secara langsung atau menjadi faktor-

faktor kepuasan kerja karyawan. Penelitian yang dilakukan Shurbagi (2015) 

mengemukakan bahwa komitmen organisasi berpengaruh signifikan positif terhadap 

kepuasan kerja. Kemudian Putriana (2015) menemukan bahwa komitmen organisasi 

memiliki pengaruh secara signifikan terhadap kepuasan kerja kryawan. Selain itu 

Widagdo, et,al (2013) mengemukakan bahwa komitmen organisasi memiliki pengaruh 

yang signifikan terhadap kepuasan kerja karyawan. Mengenai budaya organisasi dan 

komitmen organisasi berpengaruh terhadap kepuasan kerja karyawan secara langsung 

atau menjadi faktor-faktor kepuasan kerja karyawan, maka penulis ingin melihat apakah 

secara bersama-sama budaya organisasi dan komitmen organisasi berpengaruh terhadap 

kepuasan kerja karyawan. Maka penulis mengambil hipotesa. 

H3 : Budaya organisasi dan komitmen organisasi berpengaruh terhadap kepuasan 

kerja karyawan. 

Pengaruh budaya organisasi terhadap kinerja karyawan 
penelitian Sangadji dan Sopiah (2013) mengemukakan bahwa budaya organisasi 

berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja dosen di universitas muhammadiyah 

jawa timur. Sementara itu Hakim (2015) bahwa hasil penelitian menunjukkan budaya 

organisasi memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan. Selain 

itu hal yang sama dikemukakan oleh Sunarno dan Liana (2013) menemukan bahwa 

budaya organisasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja. Seperti halnya 

penelitian yang dilakukan oleh  Soepardjo dan Nugrohoseno (2013) mengemukakan 

adanya hubungan positif dan signifikan antara budaya organisasi terhadap kinerja 
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karyawan. Yang artinya budaya organisasi yang lebih sehat akan meningkatkan kinerja 

karyawan, karena anggota organisasi untuk bergabung dan ingin bekerja di sebuah 

organisasi sebenarnya bukan hanya ingin mendapatkan kebutuhan keuangan saja, tetapi 

ia ingin bekerja dengan nyaman dengan situasi dan juga budaya organisasi dapat 

meningkatkan perilaku dan motivasi sumber daya manusia sehingga dapat 

meningkatkan kinerjanya dan pada akhirnya meningkatkan kinerja organisasi untuk 

mencapai tujuan organisasi. Budaya organisasi telah menjadi pedoman bagi karyawan 

dalam bekerja. Oleh karena itu, kesediaan karyawan untuk menyumbangkan energi 

untuk pencapaian tujuan organisasi secara signifikan dipengaruhi oleh bentuk 

komitmennya untuk organisasi. Sementara penelitian yang dilakukan Syauta, et,al 

(2012) menyatakan menunjukkan tidak ada pengaruh yang signifikan antara budaya 

organisasi terhadap kinerja karyawan Ini berarti bahwa tidak ada cukup bukti empiris 

untuk menerima bahwa budaya organisasi yang kuat dapat meningkatkan kinerja 

karyawan. Mengenai budaya organisasi yang berpengaruh terhadap kinerja karyawan, 

maka penulis mengambil hipotesa. 

H4 :Budaya organisasi berpengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan. 

Pengaruh komitmen organisasi terhadap kinerja karyawan 
Mengenai pengaruh komitmen organisasi terhadap kinerja karyawan dilakukan 

penelitian oleh Syauta et, al (2012) mereka mengatakan bahwa komitmen organisasi 

berpengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan secara langsung atau tidak langsung 

pada karyawan. Sementara itu Hakim (2015) menemukan bahwa hasil penelitian 

menunjukkan komitmen organisasi memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap 

kinerja karyawan. 

Hal ini didukung oleh penelitian Putriana (2015) beliau menemukan adanya 

pengaruh positif signifikan antara komitmen organisasi dan kinerja karyawan. Selain itu 

Soepardjo dan Nugrohoseno (2013) menemukan adanya hubungan positif antara 

komitmen organisasi terhadap kinerja karyawan. Sedangkan Sunarno dan Liana (2013) 

menemukan bahwa komitmen organisasional tidak berpengaruh terhadap kinerja. 

Mengenai komitmen organisasi berpengaruh terhadap kinerja karyawan, maka penulis 

mengambil hipotesa. 

H5 :Komitmen organisasi berpengaruh terhadap kinerja karyawan. 

Pengaruh Budaya organisasi dan komitmen organisasi berpengaruh terhadap 

kinerja karyawan. 

Mengenai budaya organisasi yang berpengaruh terhadap kinerja karyawan 

dilakukan penelitian oleh Sangadji dan Sopiah (2013) mengemukakan bahwa budaya 

organisasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja. Hal ini didukung oleh 

penelitian Hakim (2015) menemukan bahwa budaya organisasi memiliki pengaruh 

positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan. Sedangkan Syauta et, al (2012) 

menemukan bahwa budaya organisasi tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja 

karyawan. Mengenai komitmen organisasi secara berpengaruh terhadap kinerja 

karyawan. Penelitian oleh Hakim (2015) menemukan bahwa hasil penelitian 

menunjukkan organisasi memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja 

karyawan. Selain itu menurut Putriana (2015) beliau menemukan adanya pengaruh 

positif signifikan antara komitmen organisasi dan kinerja karyawan. Selanjutnya 

Soepardjo dan Nugrohoseno (2013) menemukan adanya hubungan positif antara 

komitmen organisasi terhadap kinerja karyawan. Dalam hal ini penulias ingin melihat 

apakah secara bersama-sama budaya organisasi dan komitmen organisasi berpengaruh 

terhadap kinerja karyawan, maka penulis mengambil hipotesa. 
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H6 :Budaya organisasi dan komitmen organisasi berpengaruh terhadap kinerja 

karyawan. 

Pengaruh kepuasan kerja karyawan terhadap kinerja karyawan 

Signifikansi antara kepuasan kerja karyawan terhadap kinerja karyawan 

dikemukakan oleh Putriana (2015) bahwa kepuasan kerja mengarah pada kinerja yang 

lebih baik atau bahkan bahwa ada korelasi positif antara kedua variabel. Kemudian 

diperkuat oleh penelitian yang dilakukan Hira dan Waqas (2012) mengatakan bahwa 

ada hubungan positif antara kepuasan kerja terhadap kinerja karyawan. Hal ini 

didukung dalam ulasan 300 studi yang dilakukan Sunarno dan Liana (2013) yang 

menemukan bahwa Kepuasan kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja. 

Relevan dengan penelitian lain yang dilakukan oleh Sangadji dan Sopiah (2013) 

mengemukakan adanya pengaruh positif dan signifikan antara kepuasan kerja terhadap  

kinerja karyawan. Penulis ingin melihat apakah ada pengaruh kepuasan kerja karyawan 

terhadap kinerja karyawan. Maka penulis mengambil hipotesa. 

H7 :Kepuasan kerja karyawan berpengaruh terhadap kinerja karyawan. 

Pengaruh budaya organisasi berpengaruh terhadap kinerja karyawan melalui 

kepuasan kerja karyawan 
Mengenai budaya organisasi yang berpengaruh terhadap kinerja karyawan. 

penelitian yang dilakukan Sangadji dan Sopiah (2013) mengemukakan bahwa budaya 

organisasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja. Selain itu Hakim (2015) 

hasil penelitian menunjukkan bahwa budaya organisasi memiliki pengaruh positif dan 

signifikan terhadap kinerja karyawan. Sementara Syauta et, al (2012) mereka 

menemukan bahwa budaya organisasi tidak mempengaruhi secara langsung terhadap 

kinerja karyawan. Adapun mengenai pengaruh budaya organisasi terhadap kepuasan 

kerja karyawan. Penelitian yang dilakukan Putriana (2015) telah menemukan hasil 

budaya organisasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan kerja. 

Penelitian ini di dukung Sangadji dan Sopiah (2013) mengemukakan bahwa budaya 

organisasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan kerja karyawan. 

Sementara itu penelitian Widagdo, et,al (2013) mengemukakan bahwa budaya 

organisasi memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kepuasan kerja karyawan. 

Dalam hal ini penulis ingin melihat apakah kinerja karyawan dipengaruhi budaya 

organisasi melalui kepuasan kerja karyawan. Maka penulis mengambil hipotesa. 

H8 :budaya organisasi berpengaruh terhadap kinerja karyawan melalui kepuasan 

kerja karyawan. 

Pengaruh komitmen organisasi berpengaruh terhadap kinerja karyawan melalui 

kepuasan kerja karyawan. 

Mengenai pengaruh komitmen organisasi terhadap kinerja karyawan. Penelitian 

yang dilakukan Soepardjo dan Nugrohoseno (2013) menemukan adanya hubungan 

positif antara komitmen organisasi terhadap kinerja karyawan. Hakim (2015) 

menemukan bahwa hasil penelitian menunjukkan komitmen organisasi memiliki 

pengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan. Selain itu Putriana (2015) 

beliau menemukan adanya pengaruh positif signifikan antara komitmen organisasi dan 

kinerja karyawan. Adapun mengenai pengaruh komitmen organisasi terhadap kepuasan 

kerja karyawan. Dalam penelitian Shurbagi (2015) ia mengemukakan bahwa komitmen 

organisasi berpengaruh signifikan positif terhadap kepuasan kerja. Selain itu Putriana 

(2015) menemukan bahwa komitmen organisasi memiliki pengaruh secara signifikan 

terhadap kepuasan kerja kryawan. Sementara Widagdo, et,al (2013) mereka 

mengemukakan bahwa komitmen organisasi memiliki pengaruh yang signifikan 
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terhadap kepuasan kerja karyawan. Disini penulis ingin melihat apakah kinerja 

karyawan dipengaruhi komitmen organisasi melalui kepuasan kerja karyawan. Maka 

penulis mengambil hipotesa. 

H9 :Komitmen organisasi berpengaruh terhadap kinerja karyawan melalui 

kepuasan kerja karyawan. 

Metode Penelitian 

Menurut Sugiyono (2010) metode pendekatan kuantitatif dapat diartikan sebagai 

metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positifism, digunakan untuk meneliti 

pada populasi atau sample tertentu, pengumpulan data menggunakan instrumen 

penelitian, analisis data bersifat kuantitatif/statistik, dengan tujuan untuk menguji 

hipotesis yang telah ditetapkan. 

Populasi dan Sampel  

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas: objek/subjek yang 

mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapan oleh peneliti untuk 

dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2007). Berdasarkan hal 

tersebut, maka populasi dalam penelitian ini adalah 40 karyawan di Bank Mega Branch 

Makassar Trans Studio..Sedangkan sampel penelitian adalah bagian dari populasi yang 

dijadikan subjek penelitian sebagai “wakil” dari para anggota populasi. Sampel 

penelitian akan menjadi lebih menentukan lagi mengingat bahwa hasil penelitian 

dengan menggunakan sampel penelitian tersebut akan disimpulkan/digeneralisasikan 

menjadi keadaan populasi (Supardi, 2005).  

karena populasi jumlahnya kurang dari 100 maka peneliti mengambil sampel 

seluruhnya sejumlah 40 karyawan Bank Mega Branch Trans Studio di Makassar. 

Dengan sampel sejumlah itu diharapkan sudah memenuhi persyaratan dalam 

pengambilan sampel. 

Lokasi Penelitian 

Profil Perusahaan 

Pada penelitian ini lokasi yang digunakan adalah Bank Mega Branch.Trans 

Studio di Makassar. Lokasi terletak di Trans Studio Mall Ground Floor, Unit no. G-61 

Jl. Metro Tanjung Bunga, Maccini Sombala, Tamalate Makassar. Sulawesi Selatan. 

Jumlah karyawan pada Bank Mega Branch.Trans Studio di Makassar sebanyak 40 

orang. Bank Mega Branch.Trans Studio di Makassar merupakan bank konvensional 

yaang melayani berbagai transaksi perbankan seperti simpanan atau tabungan, deposit 

dan pinjaman untuk berbagai kebutuhan nasabahnya. Anonim (2013). 

Berawal dari sebuah usaha milik keluarga bernama PT. Bank Karman yang 

didirikan pada tahun 1969 dan berkedudukan di Surabaya, selanjutnya pada tahun 1992 

berubah nama menjadi PT. Mega Bank dan melakukan relokasi Kantor Pusat ke Jakarta. 

Seiring dengan perkembangannya PT. Mega Bank pada tahun 1996 diambil alih oleh 

PARA GROUP (PT. Para Global Investindo dan PT. Para Rekan Investama) sebuah 

holding company milik pengusaha nasional - Chairul Tanjung. Selanjutnya PARA 

GROUP berubah nama menjadi CT Corpora. Untuk lebih meningkatkan citra PT. Mega 

Bank, pada bulan Juni 1997 melakukan perubahan logo Bank Mega berupa tulisan huruf 

M warna biru kuning dengan tujuan bahwa sebagai lembaga keuangan kepercayaan 

masyarakat, akan lebih mudah dikenal melalui logo perusahaan yang baru tersebut. Dan 

pada tahun 2000 dilakukan perubahan nama dari PT. Mega Bank menjadi PT. Bank 

Mega. Dalam rangka memperkuat struktur permodalan maka pada tahun yang sama PT. 

Bank Mega melaksanakan Initial Public Offering dan listed di BEJ maupun BES. 
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Dengan demikian sebagian saham PT. Bank Mega dimiliki oleh publik dan berubah 

namanya menjadi PT. Bank Mega Tbk. Anonim (2013). 

Transformasi logo baru Bank Mega dilakukan tahun 2013, merupakan refleksi 

yang mendalam atas harapan Bank Mega untuk berkiprah membangun Indonesia 

menjadi bangsa yang memiliki keunggulan dan pantang menyerah sehingga selalu 

mampu mewujudkan kesejahteraan dan kehidupan yang terus lebih baik. Penegasan 

simbol "M" yang selama ini sudah banyak dikenal, menjadi representasi dari aspirasi, 

optimisme, peluang dan cita-cita masyarakat Indonesia serta keinginan untuk 

membangun masa depan keluarga dan bangsa yang lebih baik dan lebih sejahtera. 

Rangkaian warna-warna hangat melambangkan energi dan semangat Bank Mega, 

pemikiran yang baru dan solusi finansial menyeluruh bagi nasabah serta insan Bank 

Mega. Guna lebih mempertegas kami menyematkan warna kuning yang 

menggambarkan kecerdasan dan harapan, dipadu dengan warna abu-abu yang 

menyimbolkan proses dan sistem yang canggih. Warna oranye menggambarkan 

optimisme dan energisitas yang menunjukkan bahwa Bank Mega selalu melihat dan 

melakukan sesuatu secara positif dan dengan demikian selalu berjuang mendapatkan 

hasil yang positif pula. Anonim (2013). 

Berdasarkan pada uraian mengenai Bank Mega diatas, maka penulis akan 

melakukan penelitian di Bank Mega Branch Trans Studio Makassar. Dengan 

menggunakan variabel independen yaitu Budaya Organisasi dan Komitmen Organisasi. 

Sedangkan variabel dependen yang digunakan dalam penelitian ini adalah Kinerja 

Karyawan dan variabel intervening yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

Kepuasan Kerja Karyawan. Dengan begitu penulis akan melakukan penelitian dengan 

judul “Pengaruh Budaya Organisasi dan Komitmen Organisasi terhadap Kinerja 

Karyawan dengan Kepuasan intervening pada Kerja Karyawan sebagai variabel Bank 

Mega Branch Trans Studio di Makassar. 

Visi dan Misi Perusahaan 

Visi :  Kebanggaan bagi karyawan bank Mega: Dapat menyaterahkan karyawannya dan 

dapat memberikan nuansa kerja yang memotivasi seluruh karyawan untuk selalu 

memberikan yang terbaik bagi nasabah dan kelangsungan yang terbaik baik 

bank Mega. Kebanggaan bagi lingkup perbankan: Dapat dijadikan teladan bagi 

komunitas, dapat diunggulkan sebagai acuan dalam berkarya, dapat 

mencerminkan citra positif atas perbankan dan bangsa secara keseluruhan, dapat 

menjadi pelopor ke arah positif sejarah perbankan di Indonesia, dapat menjadi 

contoh kerjasama yang baik dengan para partner bisnis dan dapat dijadikan 

acuan perbankan indonesia oleh pihak luar negeri. Kebanggaan bagi masyarakat: 

Dapat di banggakan oleh bangsa Indonesia, dapat memberikan nilai tambah atas 

keberadaannya, dapat memberikan rasa sangat puas senang bagi nasabahnya, 

dapat menimbulkan rasa memiliki atas hasil pengembangan bangsa sendiri, 

dapat memupuk dan menyebarkan nilai-nilai dan budaya bangsa indonesia 

kepada lingkungan sekelilingnya, dapat menarik sumber daya manusia 

berkualitas terbaik untuk bergabung. 

Misi : Mewujudkan hubungan baik yang berkesinambungan dengan nasabah melalui 

pelayanan jasa keuangan yang prima dan kemampuan kinerja organisasi terbaik 

untuk meningkatkan nilai bagi pemegang saham. 

Definisi Operasional Variabel 

Budaya Organisasi ( X1 ) 
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Budaya organisasi merupakan perekat bagi semua hal di dalam organisasi. 

Kultur organisasir (organizational culture) mengacu pada sebuah sistem makna 

bersama yang daunt oleh anggota yang membedakan organisasi tersebut dengan 

organisasi lainnya Robbins(1994:479). Indikator menurut Robbins (1994:480) dalam 

menilai budaya organisasi sebagai berikut: Inisiatif individual: Melaksanakan pekerjaan 

dengan jujur. Menyelesaikan pekerjaan tepat waktu. Integrasi: Koordinasi antar tiap unit 

dalam organisasi. Kontrol: Pelaksanaan kontrol melalui peraturan. Pelaksaan kontrol 

melalui pengawasan dari pimpinan. Toleransi terhadap konflik: Kebebasan 

mengeluarkan kritik. Kebebasan mengeluarkan saran dan ide. Mau menerima masukan 

dan kritik. Pola-pola komunikasi:  Komunikasi yang baik antar pimpinan dengan 

karyawan dan sesama karyawan. Toleransi terhadap tindakan beresiko: Bertindak cepat 

dan tanggap dalam memenuhi kebutuhan pelanggan/masyarakat. Berani melakukan 

koreksi atau mengambil tindakan atas penyimpangan atau kesalahan yang dilakukan 

sendiri maupun orang lain dalam organisasi. kadang menghindar dari tanggung jawab 

dan melimpahkan kesalahan pada orang lain Pengarahan: Pengarahan kepada visi dan 

misi. Pengarahan kepada tujuan organisasi. Dukungan dari manajemen: Pengarahan dan 

bimbingan dari pimpinan terhadap karyawan. Perhatian terhadap keadaan dan 

kebutuhan karyawan. Identitas: Pemahaman akan organisasi sebagai suatu kesatuan atau 

sistem. Sistem imbalan: Pengadaan pelatihan dan pengembangan pegawai. Promosi 

kenaikan jabatan sesuai kriteria prestasi. 

Komitmen Organisasi ( X2 ) 

 (Meyer dan Allen, 1997) merumuskan suatu definisi mengenai komitmen dalam 

berorganisasi sebagai suatu konstruk psikologis yang merupakan karakteristik hubungan 

anggota organisasi dengan organisasinya, dan memiliki implikasi terhadap keputusan 

individu untuk melanjutkan keanggotaannya dalam berorganisasi. Aspek komitmen 

organisasi disini dengan adanya ikatan psikologis antara karyawan dengan organisasi 

dan kemauan organisasi untuk mempertahankan posisi mereka sebagai anggota 

organisasi dalam mencapai tujuan organisasi. Menurut Meyer dan Allen (1997) ada tiga 

indikator komitmen organisasi yaitu : Komitmen Afektif: Karyawan merasa bahagia 

bekerja dalam organisasi. Karyawan menunjukkan rasa memiliki terhadap organisasi. 

Karyawan perduli terhadap masalah yang terjadi dalam organisasi. Karyawan memiliki 

kelekatan emosional terhadap perusahaan. Komitmen Berkelanjutan: Karyawan merasa 

tidak memiliki alternatif kerja ditempat lain yang lebih menarik. Karyawan akan merasa 

rugi apabila meninggalkan perusahaan. Karyawan akan mendapatkan kesulitan dalam 

hidup jika meninggalkan perusahaan. Komitmen Normatif: Karyawan merasa memiliki 

kewajiban untuk setia pada perusahaan. Karyawan akan merasa sungkan apabila keluar 

dari perusahaan karena telah diberikan fasilitas. Karyawan telah terikat kontrak kerja 

dengan perusahaan sehingga harus menyelesaikan kontraknya tersebut. 

Kepuasan Kerja Karyawan ( Z ) 

Menurut Robbins (2001:24) kepuasan kerja merupakan suatu sikap umum 

terhadap pekerjaan seseorang, selisih antara banyaknya ganjaran yang diterima seorang 

pekerja dan banyaknya yang mereka yakini seharusnya mereka terima. Artinya semakin 

positif umpan balik yang diberikan oleh karyawan, maka bisa dikatakan semakin tinggi 

tingkat kepuasan kerja yang mereka rasakan. Indikator menurut Robbins (2001:149-

150) dalam menilai kepuasan kerja sebagai berikut :Kerja yang menantang: Mampu 

menyelesaikan pekerjaan baru yang dibebankan. Mampu menyelesaikan keragaman 

jenis pekerjaan. Mampu menyelesaikan pekerjaan sesuai standar yang telah ditetapkan. 

Ganjaran yang pantas: Hasil yang akan didapatkan sesuai dengan apa yang sudah 
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dikeluarkan. Kesesuaian imbalan yang diterima dengan perbandingan pekerjaan yang 

sama ditempat lain. Kondisi kerja yang pantas: Kondisi lingkungan kerja yang susuai 

dan menunjang dalam melakukan pekerjaan yang dibebankan. Kondisi lingkungan kerja 

yang baik bagi karyawan dan menjauhkan dampak buruk bagi karyawan. Rekan kerja 

yang mendukung: Lingkungan kerja mendukung dalam melakukan pekerjaan. Rekan 

kerja yang dapat membantu jika mengalami kesulitan dalam menyelesaikan pekerjaan. 

Rekan kerja bisa diajak bekerja bersama dalam tim. Kesesuaian kepribadian dengan 

pekerjaan: Kesamaan keahlian dengan pekerjaan yang dibebankan. Dapat 

mengembangkan potensi diri yang dimiliki dalam menyelesaikan pekerjaan. 

Kinerja Karyawan ( Y ) 
Kinerja karyawan menurut Bernardin dan Russel (1998), adalah sebagai catatan 

tentang hasil-hasil yang diperoleh dari fungsi-fungsi pekerjaan tertentu atau kegiatan 

tertentu selama kurun waktu tertentu. Pendapat diatas menunjuk pada bobot 

kemampuan individu di dalam memenuhi ketentuan-ketentuan yang ada di dalam 

pekerjaan itu. Pada umumnya, prestasi kerja diberi atasan sebagai kesuksesan seseorang 

dalam melaksanakan tugasnya. 

Variabel kinerja karyawan diukur dengan (Bernardin and Russel, 1998:243) 

sebagai berikut :Tingkat Kualitas Kerja: Memiliki keterampilan yang baik dalam 

melaksanakan tugas. Memiliki pengalaman yang baik pada pekerjaan yang dimiliki saat 

ini. Bersungguh-sungguh dalam melaksanakan tugas. Berusaha untuk memaksimalkan 

hasil kerja melebihi hasil kerja rata-rata yang ditentukan, dalam artian mutu. Tingkat 

Kuantitas Kerja: Mampu menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan target yang 

ditentukan. Mampu menyelesaikan pekerjaan sebelum batas waktu yang ditentukan. 

Mampu mengerjakan kerja lembur yang diberikan perusahaan. Siap jika ditugaskan ke 

luar kota oleh perusahaan. Tingkat Ketetapan Waktu: Hadir di tempat kerja tepat waktu. 

Tidak pernah mangkir/bolos kerja. Menggunakan jam istirahat kerja sesuai waktu yang 

telah ditetapkan oleh perusahaan. Mampu menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan 

urutan tugas yang diberikan. Tingkat Efektivitas: Mampu bertanggung jawab terhadap 

pekerjaan yang saya lakukan. Dapat menyelesaikan sejumlah pekerjaan yang menjadi 

tanggung jawab saya. Dapat menyelesaikan pekerjaan dengan teliti dan sesuai dengan 

yang diharapkan. 

Uji Instrumen Penelitian 

Uji Validitas  
Validitas adalah taraf sejauh mana suatu alat pengukuran dapat mengukur apa 

yang seharusnya ingin diukur. Suatu skala pengukuran dikatakan valid apabila skala 

tersebut digunakan untuk mengukur apa yang seharusnya diukur. Sebelum kuesioner 

disebarkan kepada responden, kuesioner diukur validitasnya. Pengukuran validitas ini 

menggunakan rumus korelasi pearson (product moment coefficient of correlation) 

(Sugiyono, 2010). 

Uji Reliabilitas 
Menurut Sugiyono (2010) reliabilitas adalah index yang menunjukan sejauh 

mana suatu alat ukur dapat diandalkan. Uji reabilitas dilakukan untuk mengukur suatu 

kuesioner yang merupakan indikator dari variabel. Suatu kuesioner dikatakan reliabel 

atau handal jika jawaban seseorang terhadap pernyataan adalah konsisten atau stabil. 

Indikator untuk uji reabilitas adalah Cronbach Alpha > 0.6 menunjukkan instrumen 

yang digunakan reliable (Sugiyono, 2010). Untuk mengukur reliabilitas instrumen 

dalam penelitian digunakan rumus: 

Analisis Deskriptif 



18 

 

Karakteristik Responden  
Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan terhadap 40 reponden, maka 

dapat diidentifikasikan mengenai karakteristik responden sebagai berikut responden 

yang paling banyak berjenis kelamin perempuan sebanyak 25 orang, dengan usia yang 

paling dominan 26 tahun - 30 tahun sebanyak 20 orang, tingkat pendidikan yang paling 

banyak adalah lulusan S1 sebanyak 26 orang, dengan status kepegawaian dominan 

status tetap sebanyak 25 orang, divisi didominasi customer service dengan 11 orang dan 

masa kerja yang dominan adalah dibawah 6 tahun sebanayk 27 orang. 

Variabel Penelitian 

Berdasarkan data yang telah dikumpulkan, jawaban dari responden telah 

direkapitulasi kemudian dian 

alisis untuk mengetahui Budaya Organisasi, Komitmen Organisasi, Kepuasan 

Kerja, dan Kinerja Karyawan. Analisis data ini melalui dua tahap, yaitu analisis 

deskriptif dan analisis kuantitatif. Hasil analisis adalah Budaya Organisasi, Komitmen 

Organisasi, Kinerja dengan rata-rata 3.50 sampai 4.32 termasuk dalam kategori baik. 

Kepuasan Kerja dengan rata-rata  4.33 sampai 5.16 termasuk dalam kategori sangat 

baik. 

Hasil Uji Hipotesis (Uji t) 

No Hipotesis Keterangan 

H1: 
Budaya Organisasi berpengaruh positif dan signifikan 

terhadap Kepuasan Kerja Karyawan. 
Terbukti 

H2: 
Komitmen Organisasi berpengaruh positif dan signifikan 

terhadap Kepuasan Kerja Karyawan. 
Terbukti  

H3: 

Budaya Organisasi dan Komitmen Organisasi berpengaruh 

positif dan signifikan secara simultan terhadap Kepuasan 

Kerja Karyawan. 

Terbukti  

H4: 
Budaya Organisasi tidak berpengaruh secara signifikan 

terhadap Kinerja Karyawan. Tidak Terbukti 

H5: 
Komitmen Organisasi berpengaruh positif dan signifikan 

terhadap kinerja Karyawan. 
Terbukti 

H6: 
Budaya Organisasi dan Komitmen Organisasi berpengaruh 

positif dan signifikan terhadap Kinerja Karyawan. 
Terbukti 

H7: 
Kepuasan Kerja Karyawan berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap Kinerja Karyawan. 
Terbukti 

H8: 

Ada pengaruh tidak langsung Budaya Organisasi terhadap 

Kinerja Karyawan melalui Kepuasan Kerja Karyawan lebih 

besar, dari pada pengaruh langsung Budaya Organisasi 

terhadap Kinerja Karyawan. 

Terbukti 

H9: 

Komitmen Organisasi tidak berpengaruh terhadap Kinerja 

Karyawan melalui Kepuasan Kerja Karyawan lebih kecil 

dari pada pengaruh langsung Komitmen Organisasi 

terhadap Kinerja Karyawan. 

Tidak Terbukti 

Sumber : Data Primer Diolah, 2016. 

Pembahasan 

Berdasarkan hasil analisis dan seluruh deskripsi di atas, maka pembahasan 

dalam penelitian ini terbagi dalam dua bagian, yaitu tentang kondisi responden 
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penelitian dan analisis jalur untuk menjawab tujuan penelitian dan hipotesis yang telah 

diajukan.Responden dalam penelitian ini adalah karyawan Bank Mega Branch 

Makassar Trans Studio yang berjumlah 40 orang. Mayoritas karyawan adalah berjenis 

kelamin Perempuan (57,5 persen), berumur antara 26 – 30 tahun (50,0 persen), 

berpendidikan terakhir S-1 (65,0 persen),telah bekerja selama 1– 6 tahun (67,5 persen) 

dan divisi Customer Service (27,5 persen).Dengan karakteristik tersebut, dapat 

disimpulkan bahwa karyawan Bank Mega Branch Makassar Trans Studio lebih 

didominasi karyawan perempuan yang berumur relatif muda, agar dapat menjadi nilai 

tambah bagi nasabah pada layanan customer service. 

Lebih lanjut, terkait dengan hubungan antar variabel yang diuji dalam penelitian 

ini, analisis data dilakukan dengan teknik analisis jalur untuk membuktikan setiap 

hipotesis yang telah diajukan sebelumnya.Penelitian ini memiliki 9 hipotesis yang telah 

diuji. Pada bagian sebelumnya, telah dipaparkan hasil analisis data, maka pada bagian 

ini akan dilakukan pembahasan mengenai hipotesis yang ada. 

Pengaruh variabel Budaya Organisasi terhadap variabel Kepuasan Kerja 

Karyawan. 

Dilihat dari hasil penelitian yang telah dilakukan, maka Budaya Organisasi 

berpengaruh terhadap Kepuasan Kerja karayawan. Hal ini dibuktikan dengan nilai 

signifikansi 0,000 yang lebih kecil dari 0,05. Sehingga dapat disimpulkan pengaruh 

budaya organisasi berpengaruh secara signifikan terhadap kepuasan kerja karyawan. 

Penellitian terdahulu yang sudah dilakukan oleh Putriana (2015) menemukan 

bahwa budaya organisasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan kerja, 

artinya artinya ketika budaya organisasi meningkat, kepuasan kerja dan komitmen juga 

akan meningkatkan. Di sisi lain, ketika budaya organisasi rendah, kepuasan kerja dan 

komitmen juga akan kurang positif. Adapun Sangadji dan Sopiah (2013) 

mengemukakan bahwa bahwa budaya organisasi berpengaruh positif dan signifikan 

terhadap kepuasan kerja karyawan.  

Widagdo, et,al (2013) mereka mengemukakan bahwa budaya organisasi 

memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kepuasan kerja karyawan. Shurbagi (2015) 

mengemukakan bahwa budaya organisasi berpengaruh signifikan positif terhadap 

kepuasan kerja karyawan dan Sunarno dan Liana (2013) menemukan bahwa budaya 

organisasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan kerja guru di Sma 

Kesatrian.  

Dengan melihat penelitian terdahulu yang sudah dialukan, maka hasil penelitian 

penulis sejalan dengan hasil dengan penelitian Putriana (2015), Sangadji dan Sopiah 

(2013), Widagdo, et,al (2013), Shurbagi (2015) dan Sunarno dan Liana (2013). Hal ini 

menandakan bahwa budaya organisasi yang terdiri dari 10 aspek didalamnya yakni, 

inisiatif individual, integrasi, kontrol, toleransi terhadap konflik, pola-pola komunikasi, 

toleransi terhadap tindakan berisiko, pengarahan, dukungan dari manajemen, identitas 

dan sistem imbalan, Robbins (2008). Berpengaruh dalam meningkatkan kepuasan kerja 

karyawan. Dalam melaksakan pekerjaan karyawan telah diarahkan kepada visi dan misi 

perusahaan, kemudian karyawan dipromosi kenaikan jabatan sesuai kriteria prestasi 

yang diraih dan komunikasi karyawan terhadap pimpinan berjalan dengan baik tanpa 

batasan kewenangan yang formal. Sehingga kepuasan dengan aspek penentu budaya 

organisasi menunjukkan angka yang signifikan atau berpengaruh secara positif. 

Pengaruh variabel Komitmen Organisasi terhadap variabel Kepuasan Kerja 

Karyawan. 
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Dilihat dari hasil penelitian yang telah dilakukan, maka komitmen organisasi 

berpengaruh terhadap kepuasan kerja karayawan. Hal ini dibuktikan dengan nilai 

signifikansi 0,000 yang lebih kecil dari 0,05. Sehingga dapat disimpulkan pengaruh 

komitmen organisasi berpengaruh secara signifikan terhadap kepuasan kerja karyawan. 

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Shurbagi (2015) mengemukakan 

bahwa komitmen organisasi berpengaruh signifikan positif terhadap kepuasan kerja. 

Selain itu Widagdo, et,al (2013) mereka mengemukakan bahwa komitmen organisasi 

memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kepuasan kerja karyawan. Kemudian 

Putriana (2015) menemukan bahwa komitmen organisasi memiliki pengaruh secara 

signifikan terhadap kepuasan kerja karyawan, hal ini menunjukkan bahwa manajer juga 

dapat meningkatkan komitmen karyawan dengan menyediakan kepuasan kerja, dalam 

hal ini hubungan sosial, promosi, upah dan kondisi kerja. Sehingga menyiratkan bahwa 

karyawan merasa lebih berkomitmen untuk Firm mereka dan memiliki kinerja yang 

lebih baik jika mereka merasa hubungan emosional dan kebanggaan, memiliki niat karir 

dan keterlibatan dengan organisasi. 

Dengan melihat penelitian terdahulu yang sudah dilakukan, maka hasil 

penelitian penulis sejalan dengan hasil penelitian Shurbagi (2015), Widagdo, et,al 

(2013) dan Putriana (2015). Hal ini menandakan bahwa komitmen organisasi yang 

terdiri dari tiga apek yakni, Affective commitment, Cotinuance commitment  dan 

Normative commitment. Meyeer dan Allen (1997). Berpengaruh dalam meningkatkan 

kepuasan kerja karywanan. Karyawan yang sudah menunjukkan rasa memiliki terhadap 

organisasi dengan peduli terhadap masalah yang terjadi di perusahaan. Dalam aspek 

komitmen berkelanjutan karyawan akan merasa rugi apabila meninggalkan perusahaan 

dan juga aspek normatif.karyawan telah terikat kontrak kerja dengan perusahaan 

sehingga harus menyelesaikan kontraknya tersebut.oleh karena itu kepuasan kerja 

dengan aspek penentu komitmen organisasi menunjukkan angka yang signifikan atau 

berpengaruh secara positif. 

Pengaruh Variabel Budaya Organisasi dan Komitmen Organisasi secara simultan 

terhadap variabel Kepuasan Kerja Karyawan. 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan untuk membuktikan budaya 

organisasi dan komitmen organisasi secara bersama-sama berpengaruh terhadap 

kepuasan kerja karyawan didapatkan nilai signifikan lebih kecil dari 0,05 (0,000 < 

0,05), dengan demikian dapat dikatakan bahwa budaya organisasi dan komitmen 

organisasi secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap kepuasan kerja 

karyawan. 

Penelitian ini mendukung penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Putriana 

(2015), Sangadji dan Sopiah (2013) dan Widagdo, et,al (2013) tentang pengaruh budaya 

organisasi terhadap kepuasan kerja karyawan, penelitian terdahulu ini mengemukakan 

hasil bahwa budaya organisasi yang baik dapat meningkatkan kepuasan kerja karyawan 

ketimbang budaya organisasi yang kurang baik. Penelitian yang dilakukan oleh 

Shurbagi (2015), Putriana (2015) dan Widagdo, et,al (2013) tentang pengaruh 

komitmen organisasi terhadap kepuasan kerja karyawan. Penelitian terdahulu ini 

mengemukakan bahwa jika karyawan merasa puas dalam pekerjaannya, maka 

komotmen karyawan terhadap organisasi akan lebih kuat dan meningkat. 

Sejalan dengan penelitian yang telah dilakukan diatas, penelitian penulis juga 

mendapatkan hasil yang signifikan. Ini menandakan budaya organisasi dan komitmen 

organisasi yang ada secara bersama sama berpengaruh secara signifikan terhadap 

kepuasan kerja karyawan. 
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Pengaruh variabel Budaya Organisasi terhadap variabel Kinerja Karyawan. 

Dilihat dari hasil penelitian yang telah dilakukan, maka budaya organisasi tidak 

berpengaruh terhadap kinerja karayawan. Hal ini dibuktikan dengan nilai signifikansi 

0,457 yang lebih besar dari 0,05. Sehingga dapat disimpulkan pengaruh budaya 

organisasi tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja karyawan. 

Penelitian terdahulu yang sudah dilakukan Sangadji dan Sopiah (2013) 

mengemukakan bahwa budaya organisasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

kinerja dosen di universitas muhammadiyah jawa timur. Kemudian Hakim (2015) 

bahwa hasil penelitian menunjukkan budaya organisasi memiliki pengaruh positif dan 

signifikan terhadap kinerja karyawan. Sunarno dan Liana (2013) menemukan bahwa 

budaya organisasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja dan Soepardjo 

dan Nugrohoseno (2013) mengemukakan adanya hubungan positif dan signifikan antara 

budaya organisasi terhadap kinerja karyawan. 

Hal ini tidak sejalan dengan penelitian penulis, mendapatkan hasil bahwa 

budaya organisasi tidak berpengaruh terhadap kinerja karyawan. Namun penelitian ini 

didukung oleh penelitian yang dilakukan Syauta, et,al (2012) menyatakan tidak ada 

pengaruh yang signifikan antara budaya organisasi terhadap kinerja karyawan, serupa 

dengan penelitian yang dilakukan Pane dan Astuti (2009) yang menyatakan bahwa 

budaya organisasi tidak berpengaruh terhadap kinerja karyawan, kemudian Laswitarni 

(2010) menyatakan bahwa budaya organisasi berpengaruh negatif dan tidak signifikan 

terhadap kinerja karyawan. artinya budaya organisasi yang lebih tinggi tidak dapat 

meningkatkan kinerja karyawan, karena kurangnya sosialisasi nilai dari budaya 

organisasi kepada karyawan dalam setiap kerja karyawan. 

Pengaruh variabel Komitmen Organisasi terhadap variabel Kinerja Karyawan. 

Dilihat dari hasil penelitian yang telah dilakukan, maka komitmen organisasi 

berpengaruh terhadap kinerja karayawan. Hal ini dibuktikan dengan nilai signifikansi 

0,000 yang lebih kecil dari 0,05. Sehingga dapat disimpulkan pengaruh komitmen 

organisasi berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja karyawan. 

Penelitian terdahulu yang sudah dilakukan Syauta et, al (2012) mengatakan 

bahwa karyawan yang berkomitmen tinggi akan mencurahkan seluruh pikiran, 

kemampuan dan keterampilan untuk perusahaan. Hakim (2015) menemukan bahwa 

indikator yang paling dominan dalam membentuk komitmen organisasi adalah 

komitmen berkelanjutan. Artinya, karyawan memiliki keterikatan yang tinggi terhadap 

organisasi dalam rangka untuk mempertahankan pekerjaan mereka dalam rangka untuk 

membiayai hidupnya secara berkelanjutan, sedangkan indikator terendah kontribusi 

dalam membentuk komitmen organisasi yaitu variabel afektif. Artinya, karyawan tetap 

dirinya berada di dalam organisasi meskipun tingkat kenyamanan, keamanan dan 

manfaat lain dirasakan tidak sesuai dengan harapan mereka daripada di tempat lain. 

Putriana (2015) menemukan adanya pengaruh positif signifikan antara 

komitmen organisasi dan kinerja karyawan, artinya bahwa karyawan merasa lebih 

berkomitmen untuk memiliki kinerja yang lebih baik jika mereka merasa hubungan 

emosional, kebanggaan, memiliki niat karir dan keterlibatan dengan organisasi. 

Soepardjo dan Nugrohoseno (2013) menemukan adanya hubungan positif antara 

komitmen organisasi terhadap kinerja karyawan. Sedangkan Sunarno dan Liana (2013) 

menemukan bahwa komitmen organisasional tidak berpengaruh terhadap kinerja. 

Penelitian yang dilakukan penulis sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh  

Syauta et, al (2012), Hakim (2015), Putriana (2015) dan Soepardjo dan Nugrohoseno 

(2013) tentang komitmen organisasi berpengaruh positif atau signifikan terhadap kinerja 
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karyawan Hal ini menunjukkan bahwa komitmen organisasi yang terdiri dari tiga aspek 

yakni komitmen afektif, berkelanjutan dan normatif berpengaruh positif terhadap 

kinerja karyawan. 

Pengaruh variabel Budaya Organisasi dan Komitmen Organisasi secara simultan 

terhadap variabel Kinerja Karyawan. 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan untuk membuktikan budaya 

organisasi dan komitmen organisasi secara bersama-sama berpengaruh terhadap kinerja 

karyawan didapatkan nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05 (0,000 < 0,05), dengan 

demikian dapat dikatakan bahwa budaya organisasi dan komitmen organisasi secara 

bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan. 

Penelitian ini mendukung penelitian yang telah dilakukan terdahulu oleh 

Sangadji dan Sopiah (2013), Hakim (2015), Sunarno dan Liana (2013) dan Soepardjo 

dan Nugrohoseno (2013) tentang pengaruh budaya organisasi terhadap kinerja 

karyawan dan menghasilkan kesimpulan bahwa budaya yang sehat dan baik dengan 

aspek yang melingkupi budaya organisasi dapat secara signifikan mempengaruhi kinerja 

karyawan. Penelitian yang dilakukan oleh  Syauta et, al (2012), Hakim (2015), Putriana 

(2015) dan Soepardjo dan Nugrohoseno (2013) tentang komitmen organisasi terhadap 

kinerja karyawan, menghasilkan sebuah kesimpulan bahwa komitmen organisasi 

memiliki pengaruh secara signifikan terhadap kinerja karyawan. 

Sejalan dengan penelitian terdahulu, penelitian penulis mengemukakan hasil 

bahwa budaya organisasi dan komitmen organisasi secara bersama-sama berpengaruh 

signifikan terhadap kinerja karyawan.  

Pengaruh Variabel Kepuasan Kerja Terhadap variabel Kinerja Karyawan. 
Berdasarkan penelitian yang dilakukan untuk membuktikan apakah berpengaruh 

secara signifikan kepuasan kerja karyawan terhadap kinerja karyawan. Didapatkan nilai 

signifikansi 0,000 yang lebih kecil dari 0,05. Hal ini berarti bahwa Kepuasan Kerja 

Karyawan berpengaruh positif terhadap Kinerja Karyawan. 

Penelitian ini mendukung penelitian terdahulu tentang pengaruh kepuasan kerja 

terhadap kinerja karyawan yang dilakukan oleh Hira dan Waqas (2012) mengatakan 

bahwa ada hubungan positif antara kepuasan kerja terhadap kinerja karyawan, artinya 

karyawan yang merasa puas akan bekerja lebih produktif bagi perusahaan dengan aspek 

Insentif dan motivasi akan berdampak pada tingkat kinerja karyawan. Putriana (2015) 

bahwa kepuasan kerja mengarah pada kinerja yang lebih baik atau bahkan bahwa ada 

korelasi positif antara kedua variabel. Sunarno dan Liana (2013) menemukan bahwa 

semakin tinggi tingkat kepuasan guru, maka kinerja guru semakin baik, sebaliknya 

semakin rendah kepuasan guru, maka semakin rendah pula kinerja guru. Sangadji dan 

Sopiah (2013) mengemukakan bahwa kepuasan kerja yang rendah sangat 

mempengaruhi kinerja karyawan, ketika mereka tidak puas maka kinerja mereka akan 

menurun, sehingga karyawan akan mengalami stres atau frustrasi. Hal ini menunjukkan 

bahwa kepuasan kerja sangat sesuai dijadikan mediator terhadap kinerja karyawan. 

Sejalan dengan penelitian yang dilakukan terdahulu, penelitian penulis 

mendapatkan hasil bahwa kepuasan kerja berpengaruh terhadap kinerja karyawan. Hal 

ini menunjukkan kepuasan kerja telah terbentuk pada karyawan dengan faktor 

pembentuknya budaya organisasi, sehingga kepuasan kerja dapat terbentuk dan 

kepuasan kerja berpengaruh terhadap kinerja karyawan. 

Pengaruh Tidak Langsung Budaya Organisasi  terhadap Kinerja Karyawan 

melalui Kepuasan Kerja. 
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Penelitian yang telah dilakukan untuk membuktikan pengaruh budaya organisasi 

secara tidak langsung melalui kepuasan kerja mendapatkan hasil signifikan. Hal ini bisa 

dilihat dari adanya nilai pengaruh langsung budaya organisasi terhadap kinerja sebesar 

0,103 dan nilai pengaruh tidak langsung budaya organisasi terhadap kinerja 0.241. 

Karena berdasarkan hasil perbandingan pengaruh budaya organisasi secara pasial 

terhadap kinerja karyawan dengan hasil budaya organisasi berpengaruh terhadap kinerja 

karyawan dengan mediasi kepuasan kerja mendapakan hasil perbandingan 

(0,103<0,241). Maka dengan hasil tersebut pengaruh secara tidak langsung lebih besar 

bila dibandingkan dengan pengaruh langsung. Oleh karena itu budaya organisasi dengan 

mediasi kepuasan kerja terhadap kinerja karyawan diterima. 

Hasil yang didapatkan penulis sejalan dengan penelitian terdahulu yang sudah 

dilakukan oleh Syauta et, al (2012) mengemukakan hasil bahwa budaya organisasi tidak 

mempengaruhi secara langsung terhadap kinerja karyawan, budaya organisasi dapat 

mempengaruhi kinerja jika dimediasi oleh kepuasan kerja. Ini berarti budaya organisasi 

yang kuat dapat meningkatkan kepuasan kerja karyawan, sehingga karyawan akan 

melakukan tugas dan tanggung jawab karyawan dengan baik. 

Pengaruh Tidak Langsung Komitmen Organisasi terhadap Kinerja Karyawan 

melalui Kepuasan Kerja. 

Penelitian yang telah dilakukan untuk membuktikan pengaruh komitmen 

organisasi secara tidak langsung melalui kepuasan kerja mendaptkan hasil tidak 

signifikan. Hal ini bisa dilihat dari adanya nilai pengaruh langsung komitmen organisasi 

terhadap kinerja sebesar 0,558 dan nilai pengaruh tidak langsung komitmen organisasi 

terhadap kinerja karyawan 0.406. Karena berdasarkan hasil perbandingan pengaruh 

komitmen organisasi secara pasial terhadap kinerja karyawan dengan hasil komitmen 

organisasi berpengaruh terhadap kinerja karyawan dengan mediasi kepuasan kerja 

mendapakan hasil perbandingan (0,558 > 0,406). Maka dengan hasil tersebut besarnya 

pengaruh secara tidak langsung lebih kecil bila dibandingkan dengan pengaruh 

langsung. Oleh karena itu komitmen organisasi dengan mediasi kepuasan kerja terhadap 

kinerja karyawan ditolak. 

Hal ini hasil yang didapatkan oleh penulis bertentangan dengan penelitian 

terdahulu yang sudah dilakukan oleh Syauta et, al (2012) yang mengemukakan bahwa 

kepuasan kerja mampu memediasi pengaruh komitmen organisasi terhadap kinerja 

karyawan, artinya komitmen organisasi yang lebih tinggi ditanamkan ke karyawan, 

maka semakin tinggi kepuasan kerja karyawan dan kepuasan kerja yang tinggi akan 

meningkatkan kinerja karyawan. 

Perbedaan Hasil Penelitian dengan Penelitian Terdahulu 

Secara umum budaya orgnaisasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

kinerja karyawan, seperti hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Sangadji dan 

Sopiah (2013) menyatakan bahwa budaya organisasi berpengaruh positif dan signifikan 

terhadap kinerja. Kemudian Hakim (2015) menyatakan bahwa budaya organisasi 

berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja. Artinya budaya organisasi 

mendukung aspek kinerja karyawan dalam mencapai sebuah tujuan dan sesuai harapan 

organisasi. Selanjutnya Soepardjo dan Nugrohoseno (2013) dalam penelitiannya 

menyatakan bahwa budaya organisasi memiliki pengaruh signifikan terhadap kinerja 

karyawan. Artinya apabila budaya organisasi tinggi, maka kinerja karyawan juga akan 

meningkat. Sunarno dan Liana (2013) menemukan hasil bahwa budaya organisasi 

berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja. Maknanya adalah semakin baik 

nilai budaya organisasi tersebut, maka semakin tinggi kinerja karyawan. 
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Namun penelitian ini menemukan hasil bahwa budaya organisasi tidak 

berpengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan, akan tetapi hasil penelitian ini 

didukung penelitian sebelumnya, seperti penelitian yang dilakukan oleh Syauta, et,al 

(2012) menyatakan tidak ada pengaruh yang signifikan antara budaya organisasi 

terhadap kinerja karyawan, karena itu nilai budaya organisasi termasuk inisiatif 

individu, pengarahan, dukungan dari manajemen dan pola komunikasi harus 

disosialisasikan kepada karyawan dalam setiap kerja karyawan sehingga budaya 

organisasi dapat ditanamkan di masing-masing karyawan, agar mereka dapat bekerja 

lebih baik untuk perusahaan. 

Sejalan dengan pendapat diatas, penelitian yang dilakukan Pane dan Astuti 

(2009) yang menyatakan bahwa budaya organisasi tidak berpengaruh terhadap kinerja 

karyawan, karena adaptasi budaya perusahaan belum mampu memberikan dukungan 

pada peningkatan kinerja karyawan. Kemudian Maabuat (2016) menyatakan bahwa 

budaya organisasi berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap kinerja karyawan. 

Artinya budaya organisasi yang lebih tinggi tidak dapat meningkatkan kinerja 

karyawan, karena kurangnya sosialisasi nilai dari budaya organisasi kepada karyawan 

dalam setiap kerja karyawan. 

Secara umum komitmen organisasi berpengaruh terhadap kinerja karyawaan 

melalui kepuasan kerja, seperti penelitian yang dilakukan Syauta, et, al (2012) yang 

mengemukakan bahwa komitmen organisasi berpengaruh signifikan terhadap kinerja 

karyawan secara langsung atau tidak langsung melalui kepuasan kerja. Maknanya ialah 

apabila komitmen karyawan pada organisasi sangat kuat, maka akan meningkatkan 

kepuasan kerja karyawan dan kinerja karyawan. Selain itu penelitian yang dilakukan 

Putriana (2015) mengemukakan bahwa komitmen organisasi berpengaruh secara 

signifikan terhadap kepuasan kerja, serta komitmen organisasi dan kepuasan kerja 

memiliki pengaruh signifikan terhadap kinerja. Maknanya ialah para manajer dapat 

meningkatkan komitmen organisasi dan kinerja karyawan dengan menyediakan 

kepuasan kerja seperti hubungan sosial, promosi, upah, dan kondisi kerja. 

Namun hasil penelitian ini menemukan hasil yang berbeda yaitu bahwa 

pengaruh komitmen organisasi dengan mediasi kepuasan kerja karyawan terhadap 

kinerja tidak berpengaruh signifikan atau secara hipotesis ditolak. Akan tetapi hasil 

penelitian ini di dukung oleh penelitian yang telah dilakukan oleh Sunarno dan Liana 

(2013) mengemukakan bahwa pengartuh tidak langsung melalui mediasi kepuasan kerja 

tidak terjadi karena komitmen organisasi tidak berpengaruh pada kepuasan kerja. 

Artinya kepuasan kerja tidak memediasi pengaruh komitmen organisasi terhadap 

kinerja.  

Selanjutnya penelitian yang dilakukan Wijayanti (2008) yang mengemukakan 

bahwa komitmen organisasi berpengaruh negatif terhadap kepuasan kerja. Maknanya 

ialah semakin tinggi komitmen karyawan pada organisasi, maka akan menyebabkan 

semakin rendah kepuasan kerja karyawan. Dalam artian bahwa ini dapat terjadi apabila 

karyawan mendapat tekanan dari top manajemen yang menginginkan seluruh 

tindakannya harus sesuai dengan nilai-nilai yang ada  di dalam organisasi dimana ia 

bekerja.  Dengan kata lain, terdapat mekanisme pengendalian birokratis organisasi yang 

tidak sesuai dengan norma, akuntan, etika dan kemandirian karyawan auditor internal 

sebagai seorang profesional. 

Lebih lanjut hasil penelitian ini didukung oleh penelitian Heriawan dan 

Gunawan (2010) mengemukakan hasil bahwa komitmen organisasi berpengaruh negatif 

dan tidak signifikan terhadap kepuasan kerja. Hal ini menunjukkan bahwa karyawan 
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yang baru bergabung dengan organisasi hanya menjadikan batu lonjatan, diharuskan 

berkomitmen pada organisasi atau dengan kata lain hanya adanya keterpaksaan, bukan 

benar-benar menyukai organisasi tersebut. 

Kesimpulan 

Berdasarkan hasil analisis data melalui kuesioner yang disebarkan kepada 

karyawan Bank Mega Branch Trans Studio di Makassar, maka di temukan beberapa 

kesimpulan sebagai berikut: 1. Budaya Organisasi mempunyai pengaruh positif dan 

signifikan terhadap Kepuasan Kerja Karyawan. 2. Komitmen Organisasi mempunyai 

pengaruh positif dan signifikan terhadap Kepuasan Kerja Karyawan. 3. Budaya 

Organisasi dan Komitmen Organisasi mempunyai pengaruh secara simultan terhadap 

Kepuasan Kerja Karyawan. 4. Budaya Organisasi tidak mempunyai pengaruh signifikan 

terhadap Kinerja Karyawan. 5. Komitmen Organisasi mempunyai pengaruh signifikan 

terhadap Kinerja Karyawan. 6. Budaya Organisasi dan Komitmen Organisasi 

mempunyai pengaruh secara simultan terhadap Kinerja Karyawan. 7. Kepuasan Kerja 

Karyawan mempunyai pengaruh secara signifikan terhadap Kinerja Karyawan. 8. 

Pengaruh tidak langsung Budaya Organisasi terhadap Kinerja Karyawan melalui 

Kepuasan Kerja Karyawan lebih besar dari pengaruh langsung Budaya Organisasi 

terhadap Kinerja Karyawan. 9. Pengaruh langsung Komitmen Organisasi terhadap 

Kinerja Karyawan lebih besar dari pengaruh tidak langsung Komitmen Organisasi 

terhadap Kinerja Karyawan melalui Kepuasan Kerja Karyawan. 

Saran 
           Berkaitan dengan pengaruh positif Budaya Organisasi, Komitmen Organisasi, dan 

Kepuasan Kerja terhadap Kinerja Karyawan Bank Mega di Makassar, maka dapat 

diberikan saran untuk meningkatkan Kinerja Karyawan Bank Mega di Makassar, 

dengan cara : Perlu disarankan kepada Bank Mega Branch Trans Studio di Makassar 

untuk lebih meningkatkan kondisi budaya organisasinya dengan membudayakan 

kegiatan-kegiatan bersama berupa olah raga ataupun kegiatan keagamaan lainnya secara 

bersama-sama. Kemudian untuk mendukung komitmen organisasi, karyawan sebaiknya 

selalu mempunyai rasa memiliki terhadap perusahaan, karyawan sebaiknya selalu 

perduli terhadap masalah yang terjadi dalam perusahaan, karyawan sebaiknya selalu 

memiliki kelekatan emosional terhadap perusahaan. Dengan kebersamaan tersebut akan 

memperbaiki budaya organisasi dan juga komitmen organisasi. Dengan demikian. 

Kinerja Karyawan akan lebih meningkat lagi dan apabila Kinerja Karyawan meningkat, 

maka karyawan akan merasa puas dengan pencapaiannya. 

 Saran bagi peneliti selanjutnya yang tertarik melakukan penelitian serupa 

disarankan untuk menambah variabel penelitian, misalnya motivasi kerja, 

kepemimpinan melayani, komitmen afektif, dan lain-lain yang dapat berpengaruh 

terhadap Kinerja Karyawan. 
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