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ABSTRAK 

Solehah, Siti Duriyatus. 2021. Pengaruh Budaya Organisasi dan Lingkungan 

Kerja Terhadap Kinerja Karyawan Pada PT Bumi Pembangunan Pertiwi Madiun. 

Skripsi, Jurusan Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut 

Agama Islam Negeri Ponorogo. Dosen Pembimbing Yunaita Rahmawati, M.Si. 

 

Kata Kunci: Sumber Daya Manusia, Penjualan Perusahaan, Hasil Kerja. 

 

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya research gap antara teori dan 

fakta yang terdapat pada lapangan yaitu di PT.BPP Madiun. Kinerja karyawan 

dapat tercapai dengan baik apabila faktor yang memengaruhinya berjalan dengan 

baik pula. Pada kenyataannya di PT Bumi Pembangunan Pertiwi ini terdapat 

budaya organisasi yang didalamnya ada visi dan misi yang sudah ditetapkan oleh 

perusahaan, para karyawan sudah melakukan dan menjalankan misi yang 

ditetapkan tersebut, kebiasaan yang dilakukan pun sudah mencerminkan apa yang 

ada didalam misi tersebut, tetapi disisi lain kinerja yang dilakukan karyawan 

masih kurang. Begitu pula dengan lingkungan kerja yang ada di PT.BPP Madiun 

diketahui sarana dan prasarana yang ada di kantor PT.BPP Madiun sudah layak. 

Tetapi dengan sudah tersedia nya fasilitas yang cukup memadai tidak membuat 

karyawan PT.BPP Madiun menggunakan fasilitas dengan semestinya. Meskipun 

budaya organisasi dan lingkungan kerja sudah baik tetapi kinerja karyawan 

PT.BPP Madiun masih kurang. Hal ini menarik diteliti karena bertentangan 

dengan teori Kasmir yang menyatakan bahwa kepemimpinan, disiplin kerja dan 

lingkungan kerja memengaruhi kinerja karyawan suatu perusahaan. Penelitian ini 

dilaksanakan di PT. BPP Madiun yang bertujuan untuk mengetahui adakah 

pengaruh variabel budaya organisasi dan lingkungan kerja terhadap kinerja 

karyawan PT. BPP Madiun. 

Metode penelitian yang digunakan adalah kuantitatif dengan teknik 

pengumpulan data melalui penyebaran kuesioner. Sampel pada penelitian ini 

adalah 100 karyawan PT.BPP Madiun. Teknik analisis data yang digunakan 

adalah regresi linier sederhana dan berganda dengan bantuan SPSS 21. Penelitian 

ini menggunakan analisis deskriptif, validitas dan reliabilitas, uji asumsi klasik, 

regresi sederhana dan berganda serta uji hipotesis. 

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa, 1) budaya organisasi 

berpengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan dengan nilai signifikansi 0,000 

< 0,05, 2) lingkungan kerja berpengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan 

dengan nilai signifikansi 0,000 < 0,05, 3) budaya organisasi dan lingkungan kerja 

secara simultan berpengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan sebesar 85,2%, 

dengan variabel yang paling dominan pengaruhnya adalah budaya organisasi. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Manajemen sumber daya manusia merupakan suatu sistem yang bertujuan 

untuk mempengaruhi sikap, perilaku, dan kinerja karyawan agar mampu 

memberikan konstribusi yang sangat optimal dalam rangka mencapai tujuan 

yang sudah ditetapkan perusahaan. Tenaga kerja yang ada pada suatu 

perusahaan harus dijaga dan ditingkatkan kualitas maupun kuantitasnya sesuai 

dengan perkembangan perusahaan, tenaga kerja merupakan salah satu aspek 

penting dalam kemajuan suatu perusahaan.1 

Menurut Mangkunegara bahwa kinerja atau prestasi kerja adalah hasil 

yang dicapai seorang karyawan dalam perusahaan baik secara kualiats dan 

kuantitas. Maka dari itu meningkatnya kinerja karyawan dapat digunakan 

sebagai bahan pertimbangan perusahaan untuk pengembangan sumber daya 

manusia untuk kedepannya. Suatu perusahaan yang memiliki karyawan yang 

mempunyai kriteria baik, sehingga dari kinerja karyawan dengan kinerja 

perusahaan akan memiliki hubungan erat.2 

Peningkatan kinerja karyawan akan mendorong kemajuan bagi organisasi 

dilingkungan perusahaan untuk dapat bertahan dalam suatu persaingan kerja 

yang tidak stabil.3Rendahnya kinerja karyawan merupakan masalah yang perlu 

diperhatikan oleh setiap perusahaan, karena kinerja karyawan akan 

mempengaruhi kualitas dan kuantitas perusahaan tersebut dalam menghadapi 

persaingan bisnis. Begitu pula dengan kinerja karyawan yang ada di PT. Bumi 

Pembangunan Pertiwi juga masih terdapat penurunan. PT. Bumi Pembangunan 

Pertiwi Madiun adalah sebuah perusahaan yang bergerak dalam bidang 

distribusi consumer goods yang memegang pendistribusian diwilayah 

Tulungagung, Kediri, Madiun, Ponorogo, Pacitan, Ngawi dan Magetan.  

                                                             
1 H.Suparyadi,Manajemen Sumber Daya Manusia(Yogyakarta: CV. Andi Offset, 2015), 4. 
2 Anwar Prabu Mangkunegara, Manajemen Sumber Daya Manusia, Cetakan Kedua 

(Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2010). 
3 A Maria, “Pengaruh Gaya Kepemimpinan, Pengembangan Sumber Daya Manusia dan 

Disiplin Kerja terhadap Kinerja Pegawai Sekretariat DPRD Provinsi Sulawesi Tengah”, Ejournal 

Katalogis, No. 1,Vol. 1, 2013. 



2 
 

 
 

Dalam perjalanannya, PT. BPP Madiun pernah mengalami naik turun dan 

cenderung tidak stabil dalam perolehan keuntungan perusahaan. Berikut 

gambar diagram penjualan produk PT. BPP Madiun periode 2018-2020, 

sebagai berikut:4 

 

Sumber : Accounting PT.Bumi Pembangunan Pertiwi Kota Madiun, 2021. 

Gambar 1.1. Penjualan Produk PT BPP Madiun Tahun 2018-2020 

Berdasarkan Gambar 1.1 dapat dilihat penjualan PT. BPP Madiun kurun 

waktu 3 tahun yaitu pada tahun 2018-2019. Terdapat 7 produk yang di 

distribusikan oleh PT. BPP Madiun ini. Mulai dari produk untuk di konsumsi 

hingga produk non konsumsi. Pada tahun 2018-2020 ini ada beberapa produk 

yang tidak lagi di distribusikan dan dihilangkan dari daftar pendistribusian 

barang PT. BPP Madiun. Ada pula produk baru yang mulai di distribusikan 

tahun 2019. Dan bisa dilihat terdapat 2 produk yang dihilangkan yaitu produk 

Mayora dan Champ.5 

Menurut Kasmir, kinerja karyawan dipengaruhi oleh bebarapa faktor, 

yaitu kemampuan dan keahlian, rancangan kerja, pengetahuan, kepribadian, 

kepemimpinan, kepuasan kerja, budaya organisasi, lingkungan kerja, loyalitas, 

disiplin kerja dan komitmen.6 

Dalam hal ini faktor pertama yang mempengaruhi kinerja karyawan yaitu 

budaya organisasi. Idealnya setiap perusahaan memiliki budaya organisasi. 

Menurut Nawawi budaya organisasi atau budaya kerja adalah kebiasaan yang 

                                                             
4 Dita, Wawancara 27 Februari 2021. 
5 Accounting PT.BPP Madiun, 2020. 
6 Kasmir, Manajemen Sumber Daya Manusia (Teori dan Praktik)(Jakarta: Rajawali Pers, 

2016), 189. 
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dilakukan berulang-ulang oleh pegawai atau karyawan dalam suatu organsasi. 

Pegawai secara moral telah menyepakati bahwa kebiasaan tersebut merupakan 

kebiasaan yang harus ditaati dalam rangka pelaksanaan pekerjaan untuk 

mencapai tujuan perusahaan. Dengan kata lain, kebiasaan yang sudah 

mengakar kuat di dalam suatu organisasi yang dapat meningkatkan efektivitas 

dalam pencapaian visi, misi, dan tujuan organisasi dapat dikatakan sebagai 

budaya organisasi.7 

Budaya organisasi juga mencakup visi-misi yang ada pada suatu 

perusahaan, begitu pula dengan PT.BPP Madiun ini. Adapun visi-misi yang 

dimiliki ini berguna untuk mengatur serta mengingatkan bahwa ada pedoman 

yang harus dijalankan oleh para karyawan PT.BPP Madiun ini agar 

menciptakan kinerja yang baik pula. Adapun visi-misi yang dimiliki PT.BPP 

Madiun yaitu Visi "The Sustainable Corporation" dan Misi nya adalah sebagai 

berikut: 

1) People Excellence 

Personil kami harus memahami dan menerapkan Core Value. 

2) Place Excellence 

Sistem networking yang efektif dan efisien. 

3) Product Excellence 

Selalu memasarkan produk-produk unggulan. 

4) Partnership Excellence 

Menciptakan hubungan yang erat dengan seluruh rekan. 

5) Perfomance Excellence 

Melakukan segala sesuatu dengan kualitas Standard yang paling baik 

bagi Stakeholder kami.8 

Dari misi tersebut karyawan PT. BPP Madiun sudah melakukan dan 

menjalankan misi yang ditetapkan oleh perusahaan, kebiasaan yang dilakukan 

pun sudah mencerminkan apa yang ada didalam misi tersebut, tetapi disisi lain 

                                                             
7 Muhammad Busro, Manajemen Sumber Daya Manusia (Jakarta: PrenadaMedia Group, 

2018), 4. 
8 https://successjaya.com/koperasi-sukses/#1494235408945-11809e1e-ed7b, Di Akses Pada 

16 Oktober 2020, Pukul 13:10 WIB. 

https://successjaya.com/koperasi-sukses/#1494235408945-11809e1e-ed7b
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kinerja yang dilakukan karyawan masih kurang. Yang pertama yaitu Place 

Excellence dalam hal ini berdasarkan pengamatan dan wawancara dengan 

HRD PT. BPP Madiun bahwa perusahaan sudah memiliki sistem networking 

yang efektif dan efisien ditandai dengan jaringan internet 24 jam yang 

digunakan untuk bekerja. Pekerjaan di PT BPP Madiun setiap harinya 

menggunakan jaringan internet untuk proses input data. Kedua yaitu Produk 

Excellence, HRD PT. BPP Madiun mengatakan produk yang kami 

distribusikan adalah produk pilihan yang fast moving atau dapat dikatakan 

produk yang sangat cepat penjualannya dikarenakan sangat dibutuhkan oleh 

konsumen.9 

Selanjutnya yaitu Partnership Excellence, bukti bahwa misi yang satu ini 

telah dijalankan yaitu HRD PT. BPP Madiun mengatakan sering diadakan 

gathering dengan karyawan PT. BPP Madiun, acara makan bersama diluar, 

begitu juga saat melaksanakan magang di PT BPP Madiun saya diajak makan 

bersama seluruh karyawan PT. BPP Madiun disebuah Restoran milik Wali 

Kota Madiun. Misi yang terakhir yaitu Perfomance Excellence, bukti bahwa 

misi ini sudah dijalankan dengan baik oleh PT. BPP Madiun dikatakan oleh 

HRD PT BPP Madiun bahwa distribusi produk yang masuk maupun produk 

yang keluar telah dilakukan dengan baik berdasarkan Standard SOP Alur 

Produk yang ada.10  

Variabel selanjutnya yang dapat mempengaruhi kinerja karyawan yaitu 

lingkungan kerja. Nitisemito menyatakan bahwa lingkungan kerja adalah 

segala sesuatu yang ada di sekitar para pekerja baik berbentuk fisik maupun 

non fisik yang dapat mempengaruhi pekerja dalam menjalankan pekerjaan 

yang dibebankan.11 Adapun lingkungan kerja yang berbentuk fisik yaitu 

pewarnaan, penerangan, udara, suara bising, ruang gerak, kemanaan, 

kebersihan. Dan lingkungan kerja berbentuk non fisik antara lain tanggung 

                                                             
9 Erlin Riyanti, Wawancara, 27 Februari 2021. 
10 Ibid. 
11 Alex S. Nitisemito., Pengaruh Personalia, Edisi Kedua (Jakarta: Ghalia Indonesia, 

2008). 
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jawab kerja, struktur kerja, kelancaran komunikasi dan kerja sama antar 

kelompok.12 

Sedarmayanti mendefinisikan lingkungan kerja adalah semua alat 

perkakas dan bahan yang dihadapi di lingkungan sekitarnya dimana seorang 

karyawan sedang bekerja, metode kerjanya, serta pengatur kerjanya baik secara 

perseorangan maupun sebagai kelompok.13 

Hasil wawancara dengan salah satu karyawan yang ada di PT. BPP 

Madiun diketahui sarana dan prasarana yang ada di kantor PT. BPP Madiun 

sudah layak,  tetapi terkadang kita disini juga merasakan jenuh, mengantuk, 

karena harus terus menerus menatap layar komputer sehingga kita disini juga 

menyalakan musik atau bercanda gurau guna menghilangkan rasa jenuh dan 

mengantuk ini. Dari kantor juga tidak menyediakan speaker untuk menyalakan 

musik sehingga kita menggunakan speaker pribadi agar karyawan lain sama-

sama mendengarkan musik.14  

Penulis mengamati lingkungan kerja yang ada di PT. BPP Madiun sudah 

baik. Tetapi dengan sudah tersedia nya fasilitas yang cukup memadai tidak 

membuat karyawan PT. BPP menggunakan fasilitas dengan semestinya. Ada 

tempat ibadah yang sudah disediakan, tetapi saat jam sholat dhuhur banyak 

karyawan yang memilih sholat diluar kantor atau dirumah. Hal ini 

menyebabkan saat jam istirahat selesai pukul 13.00 WIB banyak karyawan 

yang terlambat kembali ke kantor dan mengalami jam keterlambatan yang 

tidak wajar hingga 10-20 menit. Absensi kehadiran karyawan PT. BPP Madiun 

dapat dilihat pada Gambar 1.2 dibawah ini. 

                                                             
12 Ibid. 
13 Sedarmayanti, Manajemen Sumber Daya Manusia, reformasi birokrasi dan manajemen 

pegawai 

negeri sipil (cetakan ke lima) (Bandung: PT Refika Aditama, 2011). 
14 Dewi, wawancara, 23 Oktober 2020. 
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Sumber: HRD PT BPP Madiun, 2021. 

Gambar 1.2. Absensi Karyawan PT BPP Madiun Tahun 2020 

Dapat dilihat pada gambar 1.2, dapat diketahui bahwa tingkat absensi 

mengalami naik turun. Data absensi check in tersebut merupakan data absensi 

setelah waktu istirahat yaitu pukul 13.00 WIB. Sehingga dapat dilihat bahwa 

masih banyak karyawan yang kembali kekantor terlambat atau melebihi jadwal 

yang ada. Bahkan pada bagian sales, accounting, admin per produk dan 

karyawan lain nya selama 5 bulan mengalami peningkatan karyawan yang 

terlambat. Hal ini juga dapat dilihat dari hasil pengamatan penulis dan 

wawancara dengan karyawan yaitu diketahui karyawan lebih memilih keluar 

atau pulang untuk ibadah karena sekalian makan dirumah dan melakukan 

ibadah. 

Sebagaimana diterangkan di atas, peneliti menemukan research gap yang 

terjadi antara teori dan fakta yang tidak sesuai, yaitu pada utamanya faktor 

budaya organisasi dan lingkungan kerja terhadap kinerja karyawan PT. BPP 

Madiun. Masalah yang ada yaitu budaya organisasi termasuk misi yang sudah 

ditetapkan perusahaan sudah dilakukan dan dijalankan, kebiasaan yang 

dilakukan pun sudah mencerminkan apa yang ada didalam misi tersebut, tetapi 

disisi lain kinerja yang dilakukan karyawan masih kurang. Sedangkan 

lingkungan kerja yang sudah memadai tidak membuat karyawan 

memanfaatkan dengan baik fasilitas yang sudah diberikan dan memilih untuk 

memanfaatkan dengan baik fasilitas yang sudah diberikan dan memilih untuk 

menggunakan fasilitas diluar perusahaan. Sehingga penulis tertarik untuk 
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mengambil judul yaitu “Pengaruh Budaya Organisasi Dan Lingkungan 

Kerja Terhadap Kinerja Karyawan PT Bumi Pembangunan Pertiwi 

Madiun”. 

 

B. Perumusan Masalah 

1. Apakah budaya organisasi berpengaruh terhadap kinerja karyawan pada PT. 

BPP Madiun ? 

2. Apakah lingkungan kerja berpengaruh terhadap kinerja karyawan pada PT. 

BPP Madiun ? 

3. Apakah budaya organisasi dan lingkungan kerja secara simultan 

berpengaruh  terhadap kinerja karyawan pada PT. BPP Madiun ? 

 

C. Tujuan Penelitian 

1. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh budaya organisasi terhadap 

kinerja karyawan. 

2. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh lingkungan kerja terhadap 

kinerja karyawan. 

3. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh budaya organisasi dan 

lingkungan kerja terhadap kinerja karyawan. 

 

D. Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat yang penulis harapkan dari penelitian ini yaitu: 

1. Secara Teoritis 

Hasil penelitian ini diharapkan berguna sebagai bentuk sumbangsih 

yang bernilai ilmiah bagi perkembangan khazanah ilmu Ekonomi 

Syariah. Selain itu, penelitian ini dapat digunakan sebagai pijakan lebih 

lanjut bagi peneliti dan pihak-pihak yang berkontribusi dan 

berkonsentrasi terhadap kinerja karyawan. 
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2. Secara Praktis 

a. Bagi pihak akademis 

Hasil penelitian ini dapat memberikan tambahan literatur untuk 

perpustakaan terkait dengan teori budaya organisasi dan lingkungan 

kerja. 

b. Bagi pihak perusahaan 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi informasi dan 

masukan yang berguna bagi PT Bumi Pembangunan Pertiwi Madiun 

serta bahan masukan terhadap loyalitas karyawan. 

c. Bagi pihak Karyawan 

Hasil penelitian ini saya harapkan dapat meningkatkan kinerja 

karyawan yang ada pada PT Bumi Pembangunan Pertiwi Madiun dan 

lebih memotivasi karyawan untuk tetap semangat menjalankan 

pekerjaan dengan penuh rasa tanggung jawab dan menghasilkan hasil 

yang memuaskan bagi perusahaan dan bagi keluarga. 

 

E. Sistematika Penulisan 

Untuk lebih mempermudah dan dapat memberikan gambaran yang jelas 

tentang penelitian ini, maka pembahasan dilakukan secara sistematik dan 

komprehensif, yakni sebagai berikut: 

BAB I : PENDAHULUAN 

Pada bab ini berisi penjelasan masalah yang melatar belakangi 

penelitian, rumusan masalah yang disimpulkan dari latar 

belakang. Tujuan dilakukannya penelitian dan manfaat dari hasil 

penelitian serta sistematika penulisan pada penelitian sesuai 

dengan pedoman. 

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA 

Bab ini terdiri dari landasan teori, kajian pustaka, kerangka 

pemikiran dan hipotesis. Landasan teori yang digunakan yaitu 

teori pengertian kinerja karyawan dan indikatornya, faktor-faktor 

yang memengaruhi kinerja karyawan, pengertian budaya 
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organisasi dan indikatornya, pengertian lingkungan kerja dan 

indikatornya serta pengertian lingkungan kerja dan indikatornya. 

BAB III : METODE PENELITIAN 

Terdiri dari jenis dan pendekatan penelitian, lokasi dan periode 

penelitian, rancangan penelitian, variabel penelitian dan definisi 

operasionalyang terdiri dari variabel bebas dan terikat, metode 

pengumpulan datamelalui kuesioner, populasi, sampel dan teknik 

sampling, instrumen penelitian, validitas dan reliabilitas 

instrumen serta teknik pengolahan dan analisis data. Pada bab ini 

berisi jenis penelitian yang dilakukan yaitu kuantitatif serta 

metode-metode penelitian yang akan digunakan dari awal 

pengumpulan data sampai pengolahan dan analisis data. 

Sedangkan teknik pengolahan dan analisis data menggunakan uji 

asumsi klasik, analisis regresi linier sederhana maupun berganda 

serta uji hipotesis yang meliputi uji t, uji F dan koefisien 

determinasi. 

BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN 

Terdiri dari gambaran umum obyek penelitian, analisis data, 

pengujian hipotesis dan pengolahan serta pembahasan data 

menggunakan aplikasi SPSS. Pada bab ini berisi analisis dan 

pembahasan data yang telah dikumpulkan, mulai dari analisis 

validitas reliabilitas, analisis deskriptif, analisis regresi linier 

sederhana dan berganda serta uji hipotesis. Sedangkan 

pembahasan penelitian sesuai dengan rumusan masalah yang ada. 

BAB V : PENUTUP 

Bab ini menerangkan tentang kesimpulan dan saran, yang 

meliputi pembahasan untuk menjelaskan serta menjawab 

pertanyaan-pertanyaan didalam rumusan masalah. Dalam bab ini 

juga dicantumkan saran-saran yang diajukan peneliti bagi 

perusahaan maupun pembaca atas penelitian yang telah 

dilakukan. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Landasan Teori 

1. Kinerja Karyawan 

a. Pengertian Kinerja 

Secara epistimologi kinerja berasal dari kata performance yang 

berarti prestasi kerja. Kinerja menurut Robert L. Mathis dan John H 

adalah apa yang dilakukan atau tidak dilakukan karyawan. 1 Pada kinerja 

seorang karyawan menurut Robert L. Mathis dan John H. Jackson 

menyatakan tiga faktor utama yang mempengaruhi kinerja yaitu 

kemampuan individu untuk melakukan pekerjaan tersebut (bakat,minat 

dan faktor pribadi), tingkat usaha yang dicurahkan (motivasi, etika, 

kehadiran dan rancangan tugas) dan dukungan organisasi (pelatihan dan 

pengembangan, peralatan dan teknologi, standar kinerja, manajemen dan 

rekan kerja).15 

b. Pengertian Karyawan 

Menurut Hasibuan, berpendapat bahwa karyawan adalah orang 

penjual jasa, baik pikiran atau tenaga dan mendapat kompensasi yang 

besarnya telah ditetapkan terlebih dahulu. Sedangkan menurut Subri, 

karyawan adalah penduduk dalam usia kerja (berusia 15-64 tahun) atau 

jumlah seluruh penduduk dalam suatu negara yang memproduksi barang 

dan jasa jika ada permintaan terhadap tenaga mereka, dan jika mereka 

mau berpartisipasi dalam aktivitas tersebut.16 

c. Pengertian Kinerja Karyawan 

Arti kinerja sebenarnya berasal dari kata-kata job performance dan 

disebut juga actual performance atau prestasi kerja atau prestasi sesungguhnya 

yang telah dicapai oleh seseorang karyawan. Menurut oxford dictionary, kinerja 

merupakan suatu tindakan proses atau cara bertindak atau melakukan fungsi 

                                                             
15 Robert L. Mathis and John H. Jackson, Manajemen Sumber Daya Manusia Edisi 10 

Terjemah Diana Angelica, 113-114. 
16 Fanny Anggriawan, Gaya Komunikasi Kepemimpinan terhadap Motivasi Kerja 

Karyawan Pada PT. Perusahaan Listrik Negara (PLN) Persero Area Pelananan di Samarinda, 

Jurnal Vol.4.2017. 



11 
 

 
 

organisasi. Sedangkan kinerja adalah hasil kerja dan perilaku kerja yang 

telah dicapai dalam menyelesaikan tugas-tugas dan tanggung jawab yang 

diberikan dalam suatu periode tertentu. Artinya dalam kinerja 

mengandung unsur standar pencapaian harus dipenuhi, sehingga, bagi 

yang mencapai standar yang telah ditetapkan berarti berkinerja baik atau 

sebaliknya bagi yang tidak tercapai dikategorikan berkinerja kurang atau 

tidak baik.17 

Kinerja karyawan sangat dipengaruhi dan bahkan tergantung pada 

kualitas dan kemampuan kompetitif sumber daya manusia yang 

dimilikinya. Kinerja seorang karyawan merupakan hal yang bersifat 

individual, karena setiap pegawai mempunyai tingkat kemampuan yang 

berbeda-beda dalam mengerjakan tugasnya. Pihak manajemen dapat 

mengukur pegawai atas unjuk kerjanya berdasarkan kinerja masing 

masing pegawai. 

d. Indikator kinerja karyawan 

Ada beberapa kriteria untuk mengukur kinerja karyawan menurut 

Robert L. Mathis dan John H. Jackson yaitu : 

1) Kualitas uotput terkait dengan proses atau hasil mendekati sempurna / 

ideal dalam memenuhi maksud dan tujuan. 

2) Kuantitas output terkait dengan satuan jumlah atau kuantitas yang 

dihasilkan. 

3) Jangka waktu output terkait dengan waktu yang diperlukan dalam 

menyelesaikan aktivitas atau menghasilkan produk. 

4) Kehadiran ditempat kerja terkait dengan kehadiran suatu karyawan 

dalam bekerja. 

5) Sikap kooperatif18 

 

 

                                                             
17 Kasmir, Manajemen Sumber Daya Manusia (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2016), 

182. 
18 Robet L. Malthis dan John H. Jackson, Human Resources Management terjemahan 

Jimmy Sadeli dan Bayu Prawira, 78. 
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2. Budaya Organisasi 

a. Pengertian Budaya Organisasi 

Konsep budaya berasal dari konsep culture. Culture berasal dari 

bahasa Latin, colere yang artinya segala daya dan upaya manusia unuk 

mengubah alam. Pendalaman makna konsep ini memuat beberapa 

dimensi budaya (culture). Usman mengutip pendapat beberapa ahli yang 

menyatakan hal itu.19 

Kotter & Heskett (1992) berpendapat bahwa budaya sebagai 

totalitas pola perilaku, kesenian, kepercayaan, kelembagaan, dan semua 

produk lain dari karya dan pemikiran manusia yang menjadi ciri suatu 

masyarakat atau penduduk yang ditransmisikan bersama. 

Schein (1992) mendefinisikan budaya sebagai pola pemecahan 

masalah eksternal dan internal yang diterapkan secara konsisten bagi 

suatu kelompok. Kroeber dan Kluchorn dalam Soetopo menyatakan 

bahwa budaya mengandung pola eksplisit maupun implisit dari dan untuk 

perilaku yang dibutuhkan dan diwujudkan hasil kelompok manusia 

secara berbeda termasuk benda-benda ciptaan manusia. Inti utama dari 

budaya terdiri dari ide tradisional (terus menurun dan terseleksi) dan 

tertanam pada nilai-nilai yang menyertainya.20 

Menurut Nawawi, sebagaimana pernah dikutip lrvan (2009), 

budaya organisasi atau budaya kerja adalah kebiasaan yang dilakukan 

berulang ulang oleh pegawai dalam suatu organsasi. Pegawai secara 

moral telah menyepakati bahwa kebiasaan tersebut merupakan kebiasaan 

yang harus ditaati dalam rangka pelaksanaan pekerjaan untuk mencapai 

tujuan.21 

Dengan kata lain, kebiasaan yang sudah mengakar kuat di dalam 

organisasi yang dapat meningkatkan efektivitas pencapaian visi, misi, 

                                                             
19 Usman, Husaini, Manajemen: Teori, Praktik, dan Riset Pendidikan, Ed.4. (Jakarta: Bumi 

Aksara,2013) , 212. 
20 Hendyat, Soetopo, Perilaku Organisasi: Teori dan Praktik di Bidang Pendidikan, 

(Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2010), 123. 
21 Muhammad Busro, Manajemen Sumber Daya Manusia, (Jakarta: PrenadaMedia Group, 

2018), 4. 
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dan tujuan organisasi dapat dikatakan sebagai budaya organisasi.  

Hal ini sesuai dengan pendapat Munandar (2001: 263) yang menyatakan 

bahwa budaya organisasi adalah cara-cara berpikir, berperasaan, dan 

bereaksi berdasarkan pola-pola tertentu yang ada dalam organisasi atau 

yang ada pada bagian-bagian organisasi.22 

Cara berpikir yang rasional dan cara bereaksi yang dilakukan 

berdasarkan pola-pola tertentu atau kerangka acuan kegiatan (KAK) yang 

ada dalam organisasi atau yang ada pada bagian-bagian organisasi dapat 

dikatakan sebagai budaya organisasi.  

Robbins sebagaimana dikutip oleh Fauzi (2006: 33) mendefinisikan 

budaya organisasi sebagai suatu persepsi bersama yang dianut oleh 

anggota-anggota organisasi itu hingga membentuk suatu sistem yang 

dimaknai sama oleh seluruh anggota organisasi. Seluruh anggota 

organisasi mempunyai persepsi yang sama dalam memaknai seluruh 

aktivitas sub-sub sistern yang ada di dalam organisasi.23 

Hunt sebagaimana dirujuk oleh lrvan (2008) mendefinisikan 

budaya organisasi sebagai sistem yang dipercayai dan nilai yang 

dikembangkan oleh organisasi, sehingga hal itu menuntun perilaku dari 

anggota organisasi itu sendiri. Anggota organisasi akan bertindak dalam 

pencapaian tujuan organisasi sebagaimana telah dituntun oleh organisasi 

rnelalui petunjuk pelaksanaan kegiatan dalam bentuk sistern operasional 

prosedur (SoP) atau KAK sebagaimana disebut di atas.  

Colquitt, Le Pine, dan Wesson (2009: 547) menjelaskan, bahwa 

budaya organisasi merupakan berbagi pengeahuan sosial dalam sebuah 

organisasi mengenai aturan, norma, dan nilai-nilai yang membentuk 

sikap dan perilaku karyawan. Dengan kata lain berbagi pengetahuan yang 

diinternalisasikan oleh pimnpinan organisasi kepada seluruh anggota 

organisasi rnengenai aturan, norma, dan nilai-nilai sehingga hasil akhir 

                                                             
22 Ibid., 6. 
23 Ibid., 24. 
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proses internalisasi tersebut dapat membentuk sikap dan perilaku anggota 

organisasi.24 

Dari beberapa definisi diatas maka dapat ditarik suatu pandangan 

umum bahwa budaya organisasi merupakan sebuah sistem yang terdiri 

dari norma, keyakinan, peraturan yang berlaku, dan kebiasaan yang 

dianut semua anggota dalam suatu organisasi sehingga berpengaruh pada 

sikap, pola pikir dan perilaku individu disebuah organisasi. Budaya 

organisasi merupakan suatu kekuatan sosial yang tidak tampak yang 

dapat menggerakkan orang-orang dalam suatu organisasi untuk 

melakukan aktivitas kerja. Budaya yang kuat dan memiliki nilai positif 

sangat berpengaruh terhadap perilaku dan efektivitas kinerja 

perusahaan.25 

b. Fungsi-Fungsi Budaya Organisasi 

Adapun fungsi dari budaya organisasi menurut beberapa ahli dalam 

buku Komang Ardana (2009) sebagai berikut:26 

Robbins (2002) mengatakan bahwa fungsi budaya organisasi itu 

adalah sebagai berikut: 

1) Berperan sebagai batas, yang secara jelas membedakan suatu 

organisasi dengan organisasi yang lain. 

2) Sebagai identitas bagi anggota. 

3) Mempermudah timbulnya komitmen yang lebih luas. 

4) Memantapkan sistem sosial yang membantu mempersatukan 

organisasi. 

5) Sebagai pemandu dalam membentuk sikap serta perilaku karyawan. 

Wheelen & Hunger (dalam Nimran, 1997) mengemukakan fungsi 

budaya sebagai berikut: 

 

 

                                                             
24 Ibid., 5 
25 Edi Sutrisno, Budaya Organisasi, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2010),  2. 
26 Komang Ardana, dkk, Perilaku Keorganisasian, cet. 1 (Yogyakarta: GrahaIlmu, 2009), 

170-171. 
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1) Membantu menciptakan rasa memiliki jati diri bagi pekerja. 

2) Dapat dipakai untuk mengembangkan kekuatan pribadi dengan 

perusahaan. 

3) Membantu stabilitas perusahaan sebagai system sosial. 

4) Menjadi pedoman perilaku, sebagai hasil dari norma-norma perilaku 

yang sudah terbentuk. 

L. Smircich (1983) yang dikutip oleh Robert Kreiner dan Angelo 

Kinicki (2003) mengatakan bahwa budaya organisasi itu memiliki empat 

fungsi sebagai berikut: 

1) Memberikan identitas organisasi kepada karyawan. 

2) Memudahkan komitmen kolektif. 

3) Mempromosikan stabilitas system sosial. 

4) Membentuk perilaku dengan membantu manajer merasakan 

keberadaannya. 

c. Karakteristik Budaya Organisasi 

Adapun menurut Robert Kreitner dan Angelo Kinicki, Bbudaya 

organisasi adalah nilai-nilai dan keyakinan bersama yang mendasari 

indetitas perusahaan. Defenisi Kreitner dan Kinicki ini menunjukkan 3 

karakteristik pentingnya budaya organisasi, yaitu:27 

1) Budaya organisasi diteruskan kepada pekerja baru melalui proses 

sosialisasi. 

2) Budaya organisasi memengaruhi perilaku individu di pekerjaan. 

3) Budaya organisasi bekerja pada dua tingkatan yang berbeda. 

Menurut Robbins, budaya organisasi mempunyai tujuh ciri-ciri 

yang spesifik dan besar pengaruhnya terhadap organisasi, yaitu: 

1) Inovasi dan pengambilan risiko, sejauh mana karyawan didukung 

untuk menjadi inovatif dan mengambil risiko. 

2) Perhatian terhadap detail, sejauh mana karyawan diharapkan 

menunjukkan kecermatan, analisis dan perhatian terhadap detail 

                                                             
27 Robert Kreitner, and Knicki Angelo, (Organizational Behavior, New York: Mc Graw –

Hill Companies, 2007), 76-77. 
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3) Orientasi hasil, sejauh mana manajemen memfokus pada hasil 

bukannya pada teknik dan proses yang digunakan untuk mencapai 

hasil tersebut. 

4) Orientasi orang, sejauh mana keputusan manajemen 

mmemperhitungkan efek pada orang-orang didalam organisasi itu. 

5) Orientasi tim, sejauh mana kegiatan-kegiatan kerja diorganisasikan 

sekitar tim-tim ukurannya kepuasan individu. 

6) Keagresifan, berkaitan dengan agresivitas karyawan. 

7) Kemantapan, organisasi menekankan dipertahankkannya budaya yang 

sudah baik. 

Dengan menilai ciri-ciri organisasi tersebut, berdasarkan tujuh 

karakteristik, maka akan diperoleh gambaran majemuk dari budaya 

organisasi, itu sendiri. Gambaran tersebut menjadi untuk perasaan 

pemahaman bersama yang dimiliki para anggota mengenai organisasi 

bagaimana urusan diselesaikan didalamnya, dan cara apa anggotanya 

berperilaku. 

Robbins dalam Hendayat Sotopo, mengajukan sepuluh 

karakteristik yang jika dicampur dan dicocokkan akan mengambil esensi 

dari sebuah organisasi sebagai karakteristik utama yang menjadi 

pembeda budaya organisasi yaitu:28 

1) Inisiatif individual 

Tingkat tanggung jawab, kebebasan dan keindependenan yang 

dimiliki individu. 

2) Toleransi terhadap tindakan berisiko. 

Sejauh mana para karyawan dianjurkan untuk bertindak agresif, 

inovatif dan mengambil risiko. 

3) Arah  

Sejauh mana organisasi tersebut menciptakan dengan jelas sasaran dan 

harapan mengenai kinerja. 

 

                                                             
28 Nasrul Syakur Chaniago, dk.Op. Cit,hal. 112-113. 
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4) Integrasi 

Tingkat sejauh mana unit-unit dalam organisasi didorong untuk 

bekerja dengan cara yang terkoordinasi. 

5) Dukungan dari manajemen 

Tingkat sejauh mana para manajer member komunikasi yang jelas, 

bantuan, serta dukungan terhadap karyawan mereka. 

6) Kontrol 

Jumlah peraturan dan pengawasan langsung yang digunakan untuk 

mengawasi dan mengendalikan perilaku karyawan. 

7) Identitas 

Tingkat sejauh mana karyawan mengidentifikasikan dirinya secara 

keseluruhan dengan organisasinya daripada dengan kelompok kerja 

tertentu atau dengan bidang keahlian professional lainnya. 

8) Sistem Imbalan 

Tingkat sejauh mana para karyawan didorong untuk mengemukakan 

konflik dan kritik secara terbuka. 

9) Pola-pola komunikasi 

Tingkat sejauh mana komunikasi organisasi dibatasi oleh hierarki 

kewenangan formal. 

d. Indikator Budaya Organisasi 

Indikator-indikator budaya organisasi menurut Mckenna (2005) adalah 

sebagai berikut:29 

1) Hubungan Antar Manusia Dengan Manusia  

Hubungan antar manusia dengan manusia yaitu keyakinan masing-

masing para anggota organisasi bahwa mereka diterima secara benar 

dengan cara yang tepat dalam sebuah organisasi. 

2) Kerjasama  

Kerjasama adalah kemampuan seseorang tenaga kerja untuk bekerja 

bersama dengan orang lain dalam menyelesaikan suatu tugas dan 

                                                             
29 Robbins, Stephen. 2001. Perilaku Organisasi. edisi Bahasa Indonesia. Jilid I. (Jakarta: 

PT. Prenhelindo). 
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pekerjaan yang telah ditetapkan sebagai mencapai daya guna yang 

sebesar-besarnya. 

3) Penampilan Karyawan  

Penampilan karyawan adalah kesan yang dibuat oleh seseorang 

terhadap orang lainnya, misalnya keserasian pakaian dan 

penampilannya. 

Indikator budaya organisasi menurut Victor (Wibowo, 2006) 

adalah sebagai berikut:30 

1) Individual Initiative (Inisiatif Perseorangan) Yaitu tingkat tanggung 

jawab, kebebasan dan kemerdekaan yang dimiliki individu. 

2) Risk Tolerance (Toleransi Terhadap Resiko) Yaitu suatu tingkatan 

dimana pekerja didorong mengambil resiko, menjadi agresif dan 

inovatif. 

3) Control (Pengawasan) Yaitu jumlah aturan dan pengawasan langsung 

yang dipergunakan untuk melihat dan mengawasi para perilaku kerja. 

4) Management Support (Dukungan Manajemen) Yaitu tingkat dimana 

manajer mengusahakan komunikasi yang jelas, bantuan dan dukungan 

pada bawahannya. 

5) Communication Pattern (Pola Komunikasi) Yaitu suatu tingkatan 

dimana komunikasi organisasi dibatasi pada kewenangan hierarki 

formal. 

4. Lingkungan Kerja 

a. Pengertian Lingkungan Kerja 

Nitisemito menyatakan bahwa lingkungan kerja adalah segala 

sesuatu yang ada di sekitar para pekerja baik berbentuk fisik maupun non 

fisik yang dapat mempengaruhi pekerja dalam menjalankan pekerjaan 

yang dibebankan.31 Sedarmayanti mendefinisikan lingkungan kerja 

adalah semua alat perkakas dan bahan yang dihadapi di lingkungan 

                                                             
30 Robbins, Stephen. 2001. Perilaku Organisasi. edisi Bahasa Indonesia. Jilid I. (Jakarta: 

PT. Prenhelindo). 
31 Alex S. Nitisemito., Pengaruh Personalia, Edisi Kedua (Jakarta: Ghalia Indonesia, 

2008). 



19 
 

 
 

sekitarnya dimana seorang karyawan sedang bekerja, metode kerjanya, 

serta pengatur kerjanya baik secara perseorangan maupun sebagai 

kelompok.32 Menurut Manuaba, bahwa lingkungan kerja yang nyaman 

sangat dibutuhkan oleh pekerja untuk dapat bekerja secara optimal dan 

produktif. Oleh karena itu, lingkungan kerja harus ditangani atau didesain 

sedemikian rupa sehingga menjadi kondusif terhadap pekerja untuk 

melaksanakan kegiatan dalam suasana yang aman dan nyaman.33 

Lingkungan kerja adalah salah satu factor yang dapat 

mempengaruhi kinerja seorang karyawan. Seorang karyawan yang 

bekerja dilingkungan yang baik, nyaman serta mendukung maka secara 

optimal akan menghasilkan kinerja yang baik, sebaliknya jika lingkungan 

kerja kurang baik, kurang nyaman dan kurang mendukung maka akan 

mempengaruhi kinerja karyawan yang bersangkutan akan menjadi malas, 

cepat lelah, sehingga akan menjadikan kinerja karyawan tersebut akan 

menurun.34 

Lingkungan kerja secara tidak langsung mempengaruhi kinerja 

karyawan. Lingkungan kera yang kondusif akan memberikan 

kenyamanan dan akan memberikan karyawan bekerja secara optimal. 

Lingkungan kerja mempengaruhi karyawan dalm menyelesaikan tugas 

dan tanggung jawab kepada organisasi. Jika karyawan menyukai 

lingkungan kerja dimana dia berkerja, maka karyawan tersebut akan 

betah bekerja di tempat kerjanya untuk melakukan aktivitas dan 

menyelesaikan tugasnya. Lingkungan kerja tersebut akan mencakup 

hubungan kerja yang terbentuk antara sesama karyawan dan hubungan 

kerja antar bawahan dan atasan serta lingkungan fisik tempat karyawan 

bekerja. 

                                                             
32 Sedarmayanti, Manajemen Sumber Daya Manusia, reformasi birokrasi dan manajemen 

pegawai 

negeri sipil (cetakan ke lima) (Bandung: PT Refika Aditama, 2011). 
33 Tarwaka, dkk., Ergonomi untuk Keselamatan, Kesehatan Kerja dan Produktivitas 

(Surakarta: Uniba Press, 2004), 33. 
34 Bambang Swasto, Manajemen Sumber Daya Manusia (Malang: UB Press, 2011). 
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Dari beberapa pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa 

lingkungan kerja merupakan segala sesuatu yang ada disekitar pegawai 

pada saat bekerja, baik berbentuk fisik atau non fisik, langsung atau tidak 

langsung, yang dapat mempengaruhi dirinya dan pekerjaannya saat 

bekerja. 

b. Faktor-faktor yang Memengaruhi Lingkungan Kerja 

Sedarmayanti menyebutkan beberapa faktor yang dapat 

memengaruhi terbentuknya suatu kondisi lingkungan kerja berkaitan 

dengan kemampuan manusia, diantaranya adalah: 

1. Penerangan/cahaya di tempat kerja 

Cahaya atau penerangan sangat besar manfaatnya bagi pegawai 

guna mendapat keselamatan dan kelancaran kerja, oleh sebab itu perlu 

diperhatikan adanya penerangan (cahaya) yang terang tetapi tidak 

menyilaukan.35 

2. Temperatur/suhu udara di tempat kerja 

Menurut hasil penelitian, untuk berbagai tingkat temperatur 

akan memberi pengaruh yang berbeda. Keadaan tersebut tidak mutlak 

berlaku bagi setiap pegawai karena kemampuan beradaptasi tiap 

pegawai berbeda, tergantung di daerah bagaimana pegawai dapat 

hidup. 

Kelembaban di tempat kerja 

3. Kelembaban adalah banyaknya air yang terkandung dalam udara, 

biasa dinyatakan dalam presentase. Kelembaban ini berhubungan atau 

dipengaruhi oleh temperatur udara, dan secara bersama-sama antara 

temperatur, kelembaban, kecepatan udara bergerak dan radiasi panas 

dari udara tersebut akan memengaruhi keadaan tubuh manusia. 

4. Sirkulasi udara di tempat kerja 

Sumber utama adanya udara segar adalah adanya tanaman di 

sekitar tempat kerja. Tanaman merupakan penghasil oksigen yang 

dibutuhkanoleh manusia. Dengan cukupnya oksigen di sekitar tempat 

                                                             
35 Sedarmayati, Tata Kerja dan Produktivitas Kerja (Jakarta: Mandar Maju, 1996), 23. 
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kerja, ditambah dengan pengaruh secara psikologis akibat adanya 

tanaman di sekitar tempat kerja, keduanya akan memberikan 

kesejukan dan kesegaran pada jasmani.36 

5. Kebisingan di tempat kerja  

Salah satu polusi yang cukup menyibukkan para pakar untuk 

mengatasinya adalah kebisingan, yaitu bunyi yang tidak dikehendaki 

telinga. Tidak dikehendaki, karena terutama dalam jangka panjang 

bunyi tersebut dapat mengganggu ketenangan bekerja, merusak 

pendengaran dan menimbulkan kesalahan komunikasi, bahkan 

menurut penelitian, kebisingan yang serius bisa menyebabkan 

kematian. 

6. Getaran mekanis di tempat kerja 

Getaran mekanis artinya getaran yang ditimbulkan oleh alat 

mekanis, yang sebagian dari getaran ini sampai ke tubuhpegawai dan 

dapat menimbulkan akibat yang tidak diinginkan. Secara umum, 

getaran mekanis dapat mengganggu tubuh dalam hal: 

a. Konsentrasi bekerja 

b. Datangnya kelelahan 

c. Timbulnya beberapa penyakit, seperti gangguan mata, syaraf dan 

peredaran darah. 

7. Bau tidak sedap di tempat kerja 

Adanya bau-bauan di sekitar tempat kerja dapat dianggap 

sebagai pencemaran, karena dapat mengganggu konsentrasi bekerja 

dan bau-bauan yang terjadi terus-menerus dapat memengaruhi 

kepekaan penciuman. 

8. Tata warna di tempat kerja  

Pada kenyataannya tata warna tidak dapat dipisahkan dengan 

penataan dekorasi. Hal ini dapat dimaklumi karena warna mempunyai 

pengaruh besar terhadap perasaan. Sifat dan pengaruh warna kadang-

                                                             
36 Ibid., 24–26. 
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kadang menimbulkan rasa senang, sedih dan lain-lain, karena dalam 

sifat warna dapat merangsang manusia.37 

9. Keamanan di tempat kerja 

Guna menjaga tempat dan kondisi lingkungan kerja tetap dalam 

keadaan aman maka perlu diperhatikan adanya keamanan dalam 

bekerja. Oleh karena itu, faktor keamanan perlu diwujudkan 

keberadaannya. Salah satu upaya untuk menjaga keamanan di tempat 

kerja, dapat memanfaatkan tenaga Satuan Petugas Pengaman 

(SATPAM).38 

c. Indikator Lingkungan Kerja 

1. Ruang gerak, yaitu kemampuan fisik karyawan dan waktu dalam 

menyelesaikan pekerjaan oleh karyawan; 

2. Metode kerja, yaitu cara seorang karyawan untuk menyelesaikan 

pekerjaannya; 

3. Pengaturan kerja, yaitu kemampuan karyawan untuk melaksanakan 

tugas sesuai dengan petunjuk pelaksana dan petunjuk teknis; 

4. Tanggung jawab dalam bekerja, yaitu tanggung jawab seorang 

karyawan adalah menyelesaikan tugas masing-masing lalu 

memberikan laporan; 

5. Rekan kerja, yaitu saling menunjang antara karyawan dengan atasan 

serta antara atasan dengan karyawan. 

 

  

                                                             
37 Ibid., 27–28. 
38 Ibid., 29–30. 
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B. Kajian Pustaka 

Untuk mendukung penelitian ini, ada beberapa penelitian terdahulu yang 

pernah dilaksanakan diantaranya, oleh: 

Tabel 2.1 

Penjabaran Penelitian Terdahulu 

NO Penelitian Persamaan Perbedaan Hasil Penelitian 

1. Nela Pima 

Rahmawanti, 

Bambang 

Swasto, 

Arik Prasetya 

(2016). 

Pengaruh 

Lingkungan 

Kerja Terhadap 

Kinerja 

Karyawan 

(Studi pada 

Karyawan 

Kantor 

Pelayanan Pajak 

Pratama Malang 

Utara)39 

 

1. Variabel 

Lingkungan 

Kerja 

2. Variabel 

Terikat : 

Kinerja 

Karyawan 

1. Tempat 

Penelitian 

pada PT. 

Bumi 

Pembangun

an Pertiwi 

Madiun. 

Hasil penelitian 

ini menunjukkan 

bahwa 

berdasarkan 

analisis 

deskriptif 

menunjukkan 

bahwa 

mayoritas 

responden 

menyetujui 

lingkungan 

kerja fisik dan 

lingkungan kerja 

non fisik yang 

ada 

diperusahaan 

sudah baik 

sehingga kinerja 

karyawan 

meningkat. 

Hasil analisis 

regresi linear 

berganda 

menunjukan 

bahwa secara 

parsial 

lingkungan kerja 

fisik 

                                                             
39 Nela Pima Rahmawanti, Bambang Swasto, Arik Prasetya, “Pengaruh Lingkungan Kerja 

Terhadap Kinerja Karyawan (Studi pada Karyawan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang 

Utara), Jurnal, Malang: Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya, 2016. 
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mempunyai 

pengaruh yang 

signifikan 

terhadap kinerja 

karyawan dan 

lingkungan kerja 

non fisik juga 

mempunyai 

pengaruh yang 

signifikan 

terhadap Kinerja 

Karyawan. Hasil 

uji simultan 

menunjukkan 

lingkungan kerja 

fisik dan 

lingkungan kerja 

non fisik 

mempunyai 

pengaruh yang 

signifikan 

terhadap kinerja 

karyawan.40 

2. Muhammad 

Agung Baiquni, 

Apriatni Endang 

Prihatini (2016) 

Pengaruh 

Budaya 

Organisasi dan 

Lingkungan 

Kerja Terhadap 

Kinerja 

Karyawan pada 

PT. Warta 

Media 

Nusantara 

Tribun Jateng 

1. Variabel 

bebas : 

Budaya 

Organisasi  

dan 

Lingkungan 

Kerja 

2. Variabel 

Terikat: 

Kinerja 

Karyawan 

 

1. Variabel: 

Kompensa

si 

2. Ruang 

Lingkup 

penelitian 

ini 

dilakukan 

pada 

PT.Bumi 

Pembangu

nan Pertiwi 

Madiun. 

Hasilnya 

Budaya 

Organisasi dan 

lingkungan kerja 

Penelitian ini 

menyimpulkan 

bahwa budaya 

organisasi dan 

lingkungan kerja 

berpengaruh 

terhadap kinerja 

karyawan, baik 

secara parsial 

maupun secara 

simultan. 

                                                             
40 Ibid. 
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Variabel budaya 

organisasi 

memiliki 

pengaruh yang 

lebih besar dari 

pada variabel 

lingkungan 

kerja.41 

4. Deni 

Sulistiawan, 

Sukisno S. 

Riadi2, Siti 

Maria Pengaruh 

budaya 

organisasi dan 

lingkungan 

kerja terhadap 

kinerja pegawai 

(2017)42 

1. Variabel 

Bebas 

:Lingkunga

n Kerja dan 

Budaya 

Organisasi 

2. Variabel 

Terikat : 

Kinerja 

Karyawan 

1. Variabel 

Bebas : 

Inovasi 

2. Tempat 

Penelitian 

pada 

PT.Bumi 

Pembangu

nan 

Pertiwi 

Madiun. 

Hasil penelitian 

adalah Budaya 

organisasi 

berpengaruh 

positif 

signifikan 

terhadap kinerja 

pegawai pada 

Puskesmas 

Sebulu II, 

artinya semakin 

baik dan kuat 

budaya 

organisasi yang 

ada pada 

Puskesmas 

Sebulu II maka 

semakin baik 

pula kinerja 

pegawai yang 

dihasilkan. 

Lingkungan 

kerja 

berpengaruh 

positif 

signifikan 

terhadap kinerja 

                                                             
41 Muhammad Agung Baiquni dan Apriatni Endang Prihatini, “Pengaruh Budaya 

Organisasi dan Lingkungan Kerja Terhadap Kinerja Karyawan pada PT. Warta Media Nusantara 

Tribun Jateng”, Jurnal, Universitas Diponegoro, 2016. 
42 Deni Sulistiawan, Sukisno S. Riadi2, Siti Maria Pengaruh budaya organisasi dan 

lingkungan kerja terhadap kinerja pegawai (2017), Jurnal, Fakultas Ekonomi dan Bisnis 

Universitas Mulawarman, Samarinda, 2017. 
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pegawaipada 

Puskesmas 

Sebulu II, 

artinya semakin 

baik lingkungan 

kerja yang 

diterapkan oleh 

Pusesmas 

Sebulu II maka 

semakin baik 

pula kinerja 

yang dihasilkan. 

Lingkungan 

kerja perlu 

diperhatikan 

karena 

berhubungan 

langsung dengan 

kegiatan yang 

dilakukan oleh 

pegawai.43 

 

4. Trias 

Waliningsuci, 

M.Al Musadieq, 

Djamhur Hamid 

(2018).  

Pengaruh 

Budaya 

Organisasi dan 

Gaya 

Kepemimpinan 

Terhadap 

Kepuasan Kerja 

Dan Kinerja 

Karyawan 

(Studi Pada 

Karyawan PT. 

1. Variabel 

bebas 

:Budaya 

Organisasi 

2. Variabel 

terikat: 

Kinerja 

Karyawan 

1. Variabel: 

Rekrutmen 

dan 

Kompensa

si 

2. Variabel 

terikat: 

Loyalitas 

Karyawan 

3. Ruang 

Lingkup 

penelitian 

ini 

PT.Bumi 

Pembangu

nan 

Menunjukkan 

pengaruh 

signifkan dan 

langsung 

variabel budaya 

organisasi (X1) 

terhadap 

variabel 

kepuasan kerja 

(Y1) nilai 

koefisien path 

sebesar 0,305. 

Pengaruh 

langsung dan 

signifikan 

variabel gaya 

                                                             
43 Ibid. 
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Entrepreneur 

Independent 

Bank (EIB) 

Indonesia 

Surabaya)44 

Pertiwi 

Madiun. 

kepemimpinan 

(X2) terhadap 

kepuasan kerja 

(Y1) nilai 

koefisien path 

sebesar 0,249. 

Pengaruh 

langsung dan 

signifikan 

variabel 

kepuasan kerja 

(Y1) terhadap 

kinerja 

karyawan (Y2) 

nilai koefisien 

path sebesar 

0,472. Pengaruh 

langsung dan 

signifikan 

variabel budaya 

organisasi (X1) 

terhadap 

variabel kinerja 

karyawan (Y2) 

nilai koefisien 

sebesar 0,449. 

Pengaruh tidak 

signifikan dan 

langsung 

variabel gaya 

kepemimpinan 

(X2) terhadap 

variabel kinerja 

karyawan (Y2) 

nilai koefisien 

sebesar 0,138.45 

                                                             
44 Trias Waliningsuci, M.Al Musadieq, Djamhur Hamid, “Pengaruh Budaya Organisasi dan 

Gaya Kepemimpinan Terhadap Kepuasan Kerja Dan Kinerja Karyawan (Studi Pada Karyawan PT. 

Entrepreneur Independent Bank (EIB) Indonesia Surabaya)”, Jurnal, Malang: Fakultas Ilmu 

Administrasi Universitas Brawijaya, 2018. 
45 Ibid. 
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5. Krisnaldy , Veta 

Lidya Delimah, 

Senen (2019). 

Pengaruh 

Budaya 

Organisasi, 

Lingkungan 

Kerja, dan Iklim 

Organisasi 

Terhadap 

Motivasi 

Pegawai Serta 

Dampaknya 

Terhadap 

Kepuasan Kerja 

1. Variabel 

bebas 

:Budaya 

Organisasi 

2. Variabel 

Terikat: 

Kinerja 

Karyawan46 

1. Variabel: 

Motivasi 

Kerja, dan 

Lingkungan 

Kerja 

2. Ruang 

Lingkup 

penelitian 

ini 

dilakukan 

pada PT 

Bumi 

Pembangun

an Pertiwi 

Madiun. 

Terdapat 

pengaruh 

Budaya 

Organisasi 

lingkungan kerja 

dan iklim 

organisasi yang 

berdampak pada 

Motivasi kerja 

Pegawai di Blue 

Bird Pool Tanah 

Kusir Jakarta 

selatan dan Ha 

artinya terdapat 

pengaruh 

kualitas 

pelayanan dan 

promosi 

terhadap 

kepuasan 

pelanggan yang 

berdampak pada 

loyalitas di 

BlueBird Pool 

Tanah Kusir 

Jakarta selatan. 

 

 

 

Pada penelitian-penelitian terdahulu di atas, tidak ada variabel bidaya 

organisasi dan lingkungan kerja secara simultan berpengaruh signifikan 

terhadap kinerja karyawan. Kemudian teori yang digunakan untuk mengukur 

kinerja karyawan pada penelitian ini berbeda dengan penelitian terdahulu, yaitu 

dengan menggunakan teori Anwar Prabu Mangkunegara. Sedangkan mayoritas 

                                                             
46 Krisnaldy, Veta Lidya Delimah, Senen, “Pengaruh Budaya Organisasi, Lingkungan 

Kerja, dan Iklim Organisasi Terhadap Motivasi Pegawai Serta Dampaknya Terhadap Kepuasan 

Kerja”, Jurnal, Staf Pengajar Fakultas Ekonomi Universitas Pamulang, 2019. 
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penelitian-penelitian terdahulu menggunakan teori dari Robert L. Mathis dan 

John H. Jackson. Selain itu, ruang lingkup pada penelitian ini adalah PT Bumi 

Pembangunan Pertiwi Madiun. 

 

C. Kerangka Pemikiran 

Pada dasarnya kerangka pemikiran diturunkan dari beberapa teori 

maupun konsep yang sesuai dengan permasalahan yang diteliti, sehingga 

memunculkan asumsi-asumsi yang berbentuk bagan alur 

pemikiran.47Berdasarkan teori yang telah diuraikan sebelumnya dan hasil 

penelitian terdahulu, maka kerangka pemikiran yang dipakai dalam penelitian 

ini adalah sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

Keterangan: 

= Parsial 

= Simultan 

Gambar 2.1 

Kerangka Pemikiran 

Berdasarkan Gambar 2.1 diketahui bahwa kinerja karyawan di PT.BPP 

Madiun dipengaruhi oleh faktor budaya organisasi dan lingkungan kerja. Jika 

buidaya organisasi meningkat maka kinerja karyawan akan meningkat. Selain 

itu, lingkungan kerja meningkat maka kinerja karyawan juga meningkat. 

 

 

 

                                                             
47 V. Wiratna Sujarweni, Metodologi Penelitian Bisnis & Ekonomi(Yogyakarta: Pustaka 

Baru Press, 2015), 66. 

Budaya 

Organisasi 

Lingkungan 

Kerja 

Kinerja 

Karyawan 



30 
 

 
 

D. Hipotesis 

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap tujuan penelitian yang 

diturunkan dari kerangka pemikiran yang telah dibuat. Hipotesis merupakan 

pernyataan tentatif tentang hubungan antara beberapa dua variabel atau lebih.48 

Berdasarkan landasan teori dan kerangka berpikir di atas, maka hipotesis 

penelitian yang diajukan dalam penelitian ini adalah: 

1. Pengaruh budaya organisasi terhadap kinerja karyawan 

Ha1 : Budaya organisasi berpengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan 

PT. BPP Madiun 

Ho1 : Budaya organisasi tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja 

karyawan PT. BPP Madiun 

2. Pengaruh lingkungan kerja terhadap kinerja karyawan 

Ha2 : Lingkungan kerja berpengaruh signifikan terhadap kinerja 

karyawan PT. BPP Madiun 

Ho2 : Lingkungan kerja tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja 

karyawan PT. BPP Madiun  

3. Pengaruh budaya organisasi dan lingkungan kerja terhadap kinerja 

karyawan 

Ha3 : Budaya organisasi dan lingkungan kerja berpengaruh secara 

simultan signifikan terhadap kinerja karyawan PT. BPP Madiun 

Ho3 : Budaya organisasi dan lingkungan kerja tidak berpengaruh secara 

simultan signifikan terhadap kinerja karyawan PT. BPP Madiun 

 

                                                             
48 Ibid., 68. 
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BAB III 

METODE PENLITIAN 

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian 

Jenis penelitian ini adalah penelitian asosiatif. Penelitian asosiatif adalah 

penelitian yang dilakukan untuk mengetahui hubungan antara dua variabel atau 

lebih, yang kemudian terbentuk suatu teori yang berguna untuk meramalkan 

dan menjelaskan suatu fenomena.49 

Penelitian ini dalam penyusunannya menggunakan teknis penelitian  

kuantitatif. Penelitian kuantitatif adalah jenis penelitian untuk menghasilkan  

penemuan yang diperoleh dengan prosedur statistika atau dengan cara 

pengukuran. Lokasi penelitian berada di PT Bumi Pembangunan Pertiwi 

Madiun. Karena penulis ingin meneliti pengaruh budaya organisasi dan gaya 

kepemimpinan terhadap kinerja karyawan di PT Bumi Pembangunan Pertiwi 

Madiun. Merupakan perusahaan distributor yang bergerak dalam bidang 

distributor Consumer Goods yang berada di Kota Madiun. 

 

B. Lokasi dan Periode Penelitian 

Lokasi penelitian ini dilakukan di PT Bumi Pembangunan Pertiwi 

Madiun. Periode penelitian dimulai dari tanggal 19-27 Februari 2021. 

 

C. Rancangan Penelitian 

Rancangan penelitian merupakan salah satu cara untuk membuktikan 

kebenaran hipotesis. Jika yang digunakan bukan rancangan yang seharusnya, 

kemungkinan besar hipotesisnya tidak terbukti kebenarannya. Tidak 

terbuktinya kebenaran hipotesis penelitian mungkin pula disebabkan karena 

rancangan penelitian yang digunakan kurang tepat.50 

Dalam penelitian ini, data yang dikumpulkan yaitu dengan menggunakan 

kuesioner sebagai media. Penelitian ini merupakan jenis penelitian non 

eksperimental yang bersifat eksplanatif, yakni menjelaskan hubungan dua 

                                                             
49 V. Wiratna Sujarweni, Metodologi Penelitian Bisnis & Ekonomi (Yogyakarta: Pustaka 

Baru Press, 2015), 49. 
50 Sumadi Suryabrata, Metodologi Penelitian (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2003), 43. 
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variabel atau lebih. Subyek penelitian yang akan diteliti adalah karyawan tetap 

PT Bumi Pembangunan Pertiwi Madiun. Sedangkan objek penelitiannya 

meliputi budaya organisasi dan lingkungan kerja (variabel independen) apakah 

berpengaruh terhadap kinerja karyawan (variabel dependen). 

 

D. Variabel Penelitian dan Definisi Operasional 

1. Variabel Penelitian 

ariabel penelitian adalah suatu atribut atau sifat obyek penelitian yang 

mempunyai karakteristiktertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk 

dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.51 Jenis-jenis variabel dalam 

penelitian dapat dibedakan menjadi: 

a.Variabel Independen 

Variabel ini sering disebut sebagai variabel stimulus, prediktor, dan 

antecedent. Dalam bahasa Indonesia disebut variabel bebas. Variabel 

bebas merupakan variabel yang memengaruhi atau yang menjadi sebab 

perubahannya variabel dependen (terikat).52 Dalam penelitian ini yang 

merupakan variabel bebas adalah budaya organisasi (X1) dan lingkungan 

kerja (X2). 

b. Variabel Dependen 

Variabel dependen sering disebut sebagai variabel output, kriteria, 

dan konsekuen. Dalam bahasa Indonesia disebutsebagai variabel terikat. 

Variabel terikat merupakan variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi 

akibat, karena adanya variabel bebas.53 Dalam penelitian ini yang 

merupakan variabel terikat adalah kinerja karyawan (Y). 

  

                                                             
51 Sugiyono, Metode Penelitian Administrasi (Bandung: Alfabeta, 2013), 39. 
52 Ibid., 39. 
53 Ibid., 40. 
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2. Definisi Operasional 

Definisi operasional adalah variabel penelitian dimaksudkan untuk 

memahami arti setiap variabel penelitian sebelum dilakukan analisis, 

instrumen, serta sumber pengukuran berasal dari mana.54 Definisi 

operasional variabel penelitian ini adalah sebagai berikut: 

Tabel 3.1 

Definisi Operasional 

No Variabel Definisi Variabel Indikator Sumber 

1. Kinerja  

Karyawan 

Hasil kerja secara 

kualitas dan kuantitas 

yang dicapai oleh 

seorang pegawai atau 

karyawan dalam 

melaksanakan 

tugasnya sesuai 

dengan tanggung 

jawab yang diberikan 

perusahaan 

kepadanya. 

i. Kualitas 

output 

ii. Kuantitas 

output 

iii. Jangka waktu 

output 

iv. Kehadiran di 

tempat kerja 

v. Sikap 

kooperatif 

Robet L. 

Malthis dan 

John H. 

Jackson, 

Human 

Resources 

Management 

terjemahan 

Jimmy Sadeli 

dan Bayu 

Prawira. 

2. Budaya 

Organisasi 

Kebiasaan yang 

dilakukan berulang-

ulang oleh pegawai 

atau karyawan 

dalam suatu 

organsasi. Pegawai 

secara moral telah 

menyepakati bahwa 

kebiasaan tersebut 

merupakan 

kebiasaan yang 

harus ditaati dalam 

rangka pelaksanaan 

pekerjaan untuk 

mencapai tujuan 

perusahaan. 

 

1. Hubungan 

Antar 

Manusia 

Dengan 

Manusia 

2. Kerjasama  

3. Penampilan 

karyawan 

4. Manajemen 

support 

5. Pola 

komunikasi 

Muhammad 

Busro, 

Manajemen 

Sumber Daya 

Manusia. 

Jakarta: 

PrenadaMedi

a Group, 

2018. 

                                                             
54 V. Wiratna Sujarweni, Metodologi Penelitian Bisnis & Ekonomi, 77. 
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3. Lingkungan 

Kerja 

Semua alat perkakas 

dan bahan yang 

dihadapi di 

lingkungan 

sekitarnya dimana 

seorang karyawan 

sedang bekerja, 

metode kerjanya, 

serta pengatur 

kerjanya baik secara 

perseorangan 

maupun sebagai 

kelompok. 

1. Ruang 

gerak 

2. Metode 

Kerja 

3. Pengaturan 

Kerja 

4. Tanggung 

jawab 

5. Rekan kerja 

Sedarmayati, 

Tata Kerja 

dan 

Produktivitas 

Kerja  

Jakarta: 

Mandar 

Maju, 1996. 

 

E. Populasi, Sampel dan Teknik Sampling 

1. Populasi  

Populasi adalah wilayah generalisasi berupa subjek atau objek yang 

diteliti untuk dipelajari dan diambil kesimpulan, atau dengan kata lain 

populasi adalah totalitas dari seluruh objek penelitian. Banyaknya objek 

penelitian yang diteliti disebut dengan ukuran populasi, dimana ukuran 

tersebut bervariasi tergantung pada jenis populasi yang diteliti.55 Dalam 

penelitian ini yang dimaksud dengan populasi adalah keseluruhan subyek 

penelitian yaitu seluruh karyawan PT Bumi Pembangunan Pertiwi Madiun 

yang berjumlah 100 orang.56 

Dari 100 orang tersebut terdiri dari HRD, principle per produk 14 

orang, admin per produk 15 orang, kasir 3 orang, admin piutang 2 orang, 

accounting 2 orang, kepala gudang 6 orang, staff gudang oer produk 18 

orang dan yang paling mendominasi yaitu sales yang jumlahnya hamper 

50% dari total responden yaitu sebanyak 40 orang sales. Belum termasuk 

satpam 4 orang dan cleaning service 2 orang. 

 

 

                                                             
55 Setyo Tri Wahyudi, Statistika Ekonomi (Malang: UB Press, 2017), 14. 
56 Erlin Riyanti, Wawancara 2 Maret 2021. 
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2. Sampel 

Sampel yaitu subset dari populasi, terdiri dari beberapa anggota 

populasi. Sedangkan jumlah sampel adalah jumlah elemen yang dimasukkan 

dalam sampel. Besarnya sampel sangat mempengaruhi banyak faktor antara 

lain tujuan penelitian, bila penelitian bersifat deskriptif maka umumnya 

membutuhkan sampel yang besar tetapi jika  penelitian hanya menguji 

hipotesis, dibutuhkan sampel dalam jumlah yang lebih sedikit.57 Dalam 

menentukan sampel yang digunakan, peneliti memakai rumus Slovin, 

sebagai berikut:58 

Rumus: 𝑛 =
𝑁

1+(𝑁 x e2)
 

Keterangan:  

n = ukuran sampel 

N = populasi 

e = presentasi kelonggaran ketidakterikatan karena kesalahan 

pengambilan sampel yang diinginkan (10%) 

Perhitungan: 

𝑛 =
𝑁

1 + (𝑁 x e2)
 

𝑛 =
100

1 + (100 x 0,12)
 

𝑛 =
100

1 + (100 x 0,01)
 

𝑛 =
100

1 + 1
 

𝑛 =
100

2
 

𝑛 = 50 

                                                             
57 Burhan Bungin, Metodologi Penelitian Kuantitatif, Komunikasi Ekonomi dan Kebijakan 

Publik,serta Ilmu-Ilmu Sosial Lainnya (Jakarta: Kencana, 2008), 105. 
58V. Wiratna Sujarweni, Metodologi Penelitian Bisnis & Ekonomi, 56. 
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Berdasarkan perhitungan rumus tersebut, jumlah sampel yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah 50 orang, atau pelelitian yang ingin 

membuat generalisasi dengan kesalahan yang relatif kecil.59 Dikarenakan 

PT. BPP melakukan oekerjaan work form home dan work form office maka 

dari itu HRD memberi saran untuk mengambil sampel 50 orang karyawan 

saja. 

3. Teknik Sampling 

Untuk menentukan sampel yang akan digunakan dalam penelitian, 

peneliti menggunakan probability sampling. Probability sampling adalah 

teknik pengambilan sampel yang memberikan peluang yang sama bagi 

setiap unsur populasi untuk dipilih menjadi anggota sampel. Jenis metode 

yang akan digunakan pada penelitian ini adalah proportionate stratified 

random sampling, yaitu apabila populasi mempunyai anggota atau unsur 

yang tidak homogen dan berstrata proporsional.60 

 

F. Metode Pengumpulan Data 

Berikut adalah metode pengumpulan data yang digunakan dalam 

penelitian ini: 

1. Wawancara 

Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data, apabila 

peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan 

permasalahan yang harus diteliti, dan juga apabila peneliti ingin mengetahui 

hal-hal dari responden yang lebih mendalam dan jumlah respondennya 

sedikit/kecil.61 

Wawancara dilakukan dengan mengajukan pertanyaan di lokasi 

penelitian PT Bumi Pembangunan Pertiwi Madiun. Yang diwawancarai 

yaitu karyawan yang terdapat pada PT Bumi Pembangunan Pertiwi Madiun 

yang ada di tempat. Wawancara saya lakukan saat magang tahun lalu pada 

                                                             
59 Nur Asnawi dan Masyhuri, Manajemen Pemasaran (Malang: UIN Maliki Press, 2011), 

117-118. 
60 Ibid., 85 
61 Sugiyono, Metode Penelitian Bisnis (Bandung: Penerbit Alfabera, 2017), 220. 
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bulan Agustus sampai September 2020. Dan pada tanggal 27 Februari 2021 

saat mengambil kuesioner yang telah di isi oleh para karyawan. 

2. Angket (Questionnaire) 

Kuesioner adalah sejumlah pertanyaan tertulis yang digunakan untuk 

memperoleh informasi dari responden dalam arti laporan tentang 

pribadinya, atau hal-hal yang ia ketahui. Dalam angket ini berisi tentang 

pernyataan-pernyataan untuk responden yang berkaitan dengan budaya 

organisasi dan lingkungan kerja terhadap kinerja karyawan di PT Bumi 

Pembangunan Pertiwi Madiun. 

Langkah pertama yang saya lakukan untuk penyebaran angket kepada 

karyawan PT. BPP Madiun adalah meminta izin terlebih dahulu ke HRD 

PT. BPP Madiun dengan menyerahkan proposal izin pada tanggal 17 

Februari 2021. Lalu pada tanggal 19 Februari 2021 saya ditelfon dan 

diminta langsung dating ke PT. BPP Madiun dengan membawa lampiran 

kuesioner yang telah di print untuk diserahkan kepada setiap karyawan PT. 

BPP Madiun. 

Selama satu minggu kuesioner saya tinggal di PT. BPP Madiun 

dikarenakan tidak semua kayawan masuk secara bersama setelah 

diberlakukan nya system WFO dan WFH. Kuesioner telah saya plotkan 

sesuai dengan ruangan per divisi dan saya taruh kedalam stopmap. 

Kemudian tanggal 1 Maret 2021 saya mengambil data kuesioner sekaligus 

melakukan wawancara dengan karyawan maupun HRD terkait dengan data 

yang akan saya gunakan untuk penelitian. 

Keesokan harinya data kuesioner saya pindah ke Microsoft Ecel, 

merekap satu-persaty dari 50 responden karyawan yang saya gunakan untuk 

penelitian. Disini saya menggunakan Skala Likert untuk skala pengukuran 

penelitian kuantitatif yang saya kerjakan. Setelah data 50 responden selesai 

di rekap di Microsoft Ecel lalu saya mengolah data tersebut menggunakan 

SPSS versi 16.0. 

3. Observasi 
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Observasi diartikan sebagai pengamatan dan pencatatan secara  

sistematik terhadap gejala yang tampak pada obyek penelitian. Pengamatan 

dan pencatatan yang dilakukan terhadap objek di tempat terjadi atau 

berlangsungnya peristiwa, sehingga observasi berada bersama objek yang 

diselidiki disebut observasi langsung. Teknik ini digunakan untuk 

memperoleh data tentang letak geografis, struktur organisasi, pengaruh 

budaya organisasi dan lingkungan kerja PT. Bumi Pembangunan Pertiwi 

Madiun. Magang saya lakukan pada tahun lalu bulan Agustus hingga 

September 2020. 

 

G. Instrumen Penelitian 

Menurut Suharsimi Arikunto, instrumen pengumpulan data adalah alat 

bantu yang dipilih dan digunakan oleh peneliti dalam kegiatannya 

mengumpulkan data agar kegiatan tersebut menjadi sistematis dan dipermudah 

olehnya. Pembuatan instrumen harus mengacu pada variabel penelitian, 

definisi operasional dan skala pengukurannya.62 Instrumen penelitian ini adalah 

kuesioner yang disusun berdasarkan indikator-indikator dari variabel 

penelitian. Indikator tersebut dituangkan secara rinci dalam butir-butir 

pertanyaan yang berupa angket dan dibagikan kepada responden. 

1. Kisi-kisi pertanyaan 

Alat ukur dalam penelitian dengan menggunakan angket yang berisi 

butir-butir pertanyaan yang nantinya akan diberikan pada responden. 

Instrumen yang digunakan untuk melakukan pengukuran variabel dalam 

penelitian ini adalah sebagai berikut: 

Tabel 3.2 

Instrumen Penelitian 

No Variabel Indiaktor No Item 

1. Kinerja 

Karyawan 

1. Kualitas output 

2. Jangka waktu  output 

3. Kuantitas outout 

1, 2 

3,4 

5,6 

                                                             
62 V. Wiratna Sujarweni, Metodologi Penelitian Bisnis & Ekonomi, 98. 
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4. Kehadiran di tempat kerja 

5. Sikap kooperatif 

7, 8, 9 

10,11 

 

 

2. Budaya 

Organisasi 

1. Hubungan Antar Manusia 

Dengan Manusia 

2. Kerjasama  

3. Penampilan karyawan 

4. Manajemen support 

5. Pola komunikasi 

11, 12, 13 

 

14, 15, 16 

17, 18,19 

20, 21 

22, 23 

3. Lingkungan 

Kerja 

1. Ruang gerak 

2. Metode Kerja 

3. Pengaturan Kerja 

4. Tanggung jawab 

5. Rekan kerja 

24, 25 

26, 27, 28, 29 

30, 31 

32, 33 

34, 35 

 

2. Skala Pengukuran 

Pengukuran variabel dilakukan dengan menggunakan skala Likert. 

Skala Likert digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan presepsi 

seseorang atau sekelompok orang tentang fenomena sosial.63 

Tabel 3.3 

Skala Pengukuran 

No Alternatif Jawaban Skor 

1. Sangat Setuju (SS) 5 

2. Setuju (S) 4 

3. Netral (N) 3 

4. Tidak Setuju (TS) 2 

5. Sangat Tidak Setuju (STS) 1 

 

H. Validitas dan Reliabilitas Instrumen 

1. Uji Validitas 

Validitas merupakan suatu ukuran yang menunjukkan alat ukur 

tersebut benar-benar mengukur indikator objek penelitian. Uji validitas 

digunakan untuk mengetahui apakah kuesioner yang disusun tersebut itu 

                                                             
63 Sugiyono, Metode Penelitian Bisnis (Bandung: Penerbit Alfabeta, 2017), 153. 
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valid atau sahih.64 Dengan kata lain, validitas digunakan untuk mengukur 

sejauh mana instrumen dalam kuesioner benar-benar mengukur apa (objek) 

yang hendak diukur. Artinya, semakin tinggi validitas suatu instrumen, 

maka semakin baik pula instrumen tersebut untuk digunakan.65 Dalam 

menentukan valid atau tidaknya suatu item yang akan digunakan biasanya 

dilakukan uji signifikansi dengan taraf signifikansi 0,05. Artinya suatu item 

dianggap valid jika r hitung > r tabel dan nilai signifikasi < 0,05.66 Dalam uji 

validitas ini menggunakan aplikasi SPSS 21. 

2. Uji Realibilitas 

Uji reabilitas merupakan ukuran suatu kestabilan dan konsistensi 

responden dalam menjawab hal yang berkaitan dengan konstruk-konstruk 

pertanyaan yang merupakan dimensi suatu variabel dan disusun dalam 

bentuk kuesioner. Uji realibilitas dapat dilakukan secara bersama-sama 

terhadap seluruh butir pertanyaan. Jika nilai Alpha > 0,60 maka reliabel.67 

Reliabilitas menggunakan teknik Cronbach's Alpha. 

 

I. Teknik Pengolahan dan Analisis Data 

Penelitian ini menggunakan model analisis regresi untuk analisis datanya. 

Sebelum dilakukan analisis regresi, terlebih dahulu dilakukan uji asumsi klasik 

yang terdiri dari uji normalitas, uji autokorelasi, uji multikolinearitas, dan uji 

heteroskedastisitas. Apabila uji asumsi klasik terpenuhi, maka analisis regresi 

bisa dilakukan. 

1. Uji Asumsi Klasik 

Sebelum melakukan analisis regresi, perlu dilakukan pengujian asumsi 

klasik terlebih dahulu, agar data sampel yang diolah benar-benar dapat 

mewakili populasi secara keseluruhan. Pengujian asumsi klasik meliputi: 

                                                             
64 Andhita Dessy Wulansari, Penelitian Pendidikan: Suatu Pendidikan Praktik dengan 

Menggunakan SPSS (Ponorogo: STAIN Po Press, 2012), 84. 
65 Muri Yusuf, Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif, dan Penelitian Gabungan Edisi 

Pertama (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014), 234. 
66 Sugiyono, Metode Penelitian Bisnis, 154. 
67 Wiratna Sujarweni, MetodePenelitian Bisnis & Ekonomi (Yogyakarta: Putaka Baru 

Press, 2015), 110. 
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a. Uji Normalitas Residual 

Uji normalitas berfungsi untuk menentukan data yang telah 

dikumpulkan berdistribusi normal atau tidak. Uji normalitas dapat 

dilakukan dengan menggunakan  uji Kolmogrov Smirnov satu arah. 

Pengambilan kesimpulan untuk menentukan apakah suatu data mengikuti 

distribusi normal atau tidak adalah dengan menilai nilai signifikannya. 

Jika signifikan > 0,05 maka variabel berdistribusi normal dan sebaliknya 

jika signifikan < 0,05 maka variabel tidak berdistribusi normal.68 

b. Uji Autokorelasi 

Menguji autokorelasi dalam suatu model bertujuan untuk 

mengetahui ada tidaknya korelasi antara variabel pengganggu pada 

periode tertentu dengan variabel sebelumnya. Untuk data time series 

autokorelasi sering terjadi. Tapi untuk data yang sampelnya crossection 

jarang terjadi karena variabel pengganggu satu berbeda dengan yang 

lain.69 

Untuk mendiagnosis adanya autokorelasi dalam suatu model 

regresi dilakukan melalui pengujian terhadap uji Durbin Watson (uji 

DW), dengan ketentuan seperti yang ditunjukan pada Tabel 3.4. 

Tabel 3.4 

Kriteria Uji Autokorelasi 

Hipotesis Nol (Ho) Keputusan Jika 

Tidak ada autokorelasi 

positif 

Tolak 0 < d < dL 

Tidak ada autokorelasi 

positif 

No decision dL ≤ d ≤ dU 

Tidak ada korelasi 

negatif 

Tolak 4 –dL < d < 4 

Tidak ada korelasi 

negatif 

No decision 4 –dU < d < 4 –dL 

Tidak ada autokorelasi 

positif 

Terima dU < d < 4 -dU 

 

                                                             
68 V. Wiratna Sujarweni, Metodologi Penelitian Bisnis & Ekonomi, 225. 
69 Ibid., 158. 
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c. Uji multikolinearitas 

Uji multikolinearitas diperlukan untuk mengetahui ada tidaknya 

variabel independen yang memiliki kemiripan antar variabel independen 

dalam suatu model. Uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah 

pada model regresi ditemukan korelasi antar variabel bebas. Pada model 

regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi diantara variabel 

bebas. Metode untuk menguji adanya multikolinearitas ini dapat dilihat 

dari tolerance value atau Variance Inflation Factor (VIF). Batas 

tolerance value > 0, yaitu 1 atau nilai VIF lebih kecil dari 10, maka tidak 

terjadi multikolinearitas.70 

d. Uji Heteroskedastisitas 

Uji heteroskedastisitas adalah suatu keadaan dimana vrians dan 

kesalahan pengganggu tidak konstan untuk semua variabel bebas. Model 

regresi yang baik adalah tidak terjadi heteroskedastisitas.71 Langkah yang 

harus dilakukan untuk menguji ada tidaknya masalah heteroskedastisitas 

dalam hasil regresi dengan menggunakan korelasi Spearman.72 Pengujian 

ini dilakukan untuk merespon variabel x sebagai variabel independen 

dengan nilai absolut unstandardized residual regresi sebagai variabel 

dependen. Apabila hasil uji diatas level signifikan (r > 0,05) berarti tidak 

terjadi heteroskedastisitas dan sebaliknya apabila level dibawah 

signifikan (r < 0,05) berarti terjadi heteroskedastisitas.73 

2. Analisis Linier Sederhana 

Regresi linier sederhana merupakan regresi dengan menggunakan satu 

variabel bebas sebagai penaksir perubahan variabel terikat. Dengan kata 

lain, analisis regresi linier sederhana adalah pross mengestimasi (menaksir) 

                                                             
70 Ibid., 227. 
71 Ibid., 226. 
72 Agus Widarjono, Ekonometrika Pengantar dan Aplikasinya Disertai Panduan Eviews 

(Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2017), 120. 
73 V. Wiratna Sujarweni, Metodologi Penelitian Bisnis & Ekonomi, 226. 
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sebuah fungsi hubungan antara variabel terikat (Y) dengan variabel bebas 

(X). Persamaan regresi linier sederhana adalah:74 

𝑌 = 𝑎 + 𝑏𝑋 + 𝜀 

Keterangan: 

Y = kinerja karyawan 

X  = budaya organisasi / lingkungan kerja 

b  = koefisien variabel X 

α  = konstanta 

ε  = standard error 

3. Analisis Regresi Linier Berganda  

Analisis regresi berganda digunakan untuk mengetahui ada tidaknya 

pengaruh variabel independen (X) terhadap variabel dependen (Y). Dalam 

hal ini adalah untuk mengetahui pengaruh budaya organisasi dan lingkungan 

kerja terhadap kinerja karyawan. Selain itu juga digunakan untuk menguji 

kebenaran hipotesis yang diajukan dalam peneilitian ini, yang modelnya 

sebagai berikut:75 

Y = α + b1X1 + b2X2  

Keterangan :  

Y = Kinerja Karyawan  

B1 = Budaya Organisasi 

X2  = Lingkungan Kerja 

B2 = Koefisien regresi Budaya Organisasi (X1)  

X2 = Koefisien regresi Lingkungan Kerja (X2)  

α = Konstanta  

ε  = standar error 

3. Pengujian Hipotesis 

Analisis data menggunakan pengujian regresilinier berganda untuk 

mengetahui pengaruh budaya organisasi dan lingkungan kerja terhadap 

                                                             
74 Setyo Tri Wahyudi, Statistika Ekonomi Konsep, Teori dan Penerapan (Malang: UB 

Press, 2017), 162. 
75 Ibid., 160. 
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kinerja karyawan pada PT Bumi Pembangunan Pertiwi Madiun. Persamaan 

regresi linier berganda yang digunakan dalam penelitian adalah: 

a.  Uji t  

Uji t digunakan untuk mengetahui apakah variabel independen 

secara parsial mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel 

dependen. Syarat yang harus diperhatikan dalam menganalisa hasil Uji t 

adalah sebagai berikut. Jika harga thitung > ttabel maka setiap variabel 

bebas yang diteliti berpengaruh signifikan terhadap variabel terikat. dan 

sebaliknya thitung < ttabel maka setiap variabel bebas yang diteliti tidak 

berpengaruh signifikan terhadap variabel terikat.76 

b. Uji F 

Uji F adalah pengujian signifikansi persamaan yang digunakan 

untuk mengetahui seberapa besar pengaruh variabel bebas (X1, X2) 

secara bersama-sama terhadap variabel terikat (Y).77 Fhitung > Ftabel pada 

α= 5%, maka Ho ditolak dan Ha diterima atau variabel bebas secara 

bersama-sama memiliki pengaruh terhadap variabel terikat. Fhitung< Ftabel 

pada α= 5%, maka Ho diterima dan Ha ditolak atau variabel bebas secara 

bersama-sama tidak memiliki pengaruh terhadap variabel terikat.78 

c. Koefisien Determinasi 

Pada model regresi linier berganda, kontribusi variabel independen 

secara bersama-sama terhadap variabel dependen dapat diketahui dengan 

melihat besaran koefisien determinasi totalnya (R2). Jika nilai (R2) 

diperoleh mendekati 1 maka hubungan variabel independenterhadap 

variabel dependensemakin kuat. Sebaliknya jika nilai (R2) yang diperoleh 

mendekati 0 maka hubungan variabel independen terhadap variabel 

dependensemakin lemah. Nilai (R2) dapat naik atau turun apabila satu 

variabel independen ditambahkan ke dalam model.79 

                                                             
76 Asep Saefudin, dkk, Statistika Dasar (Jakarta: Grasindo, 2009), 87. 
77 Sugiyono, Metode Peneltian Bisnis, 284. 
78 E. Caroline, Metode Kuantitatif (Surabaya: Media Sahabat Cendekia, 2019), 43. 
79 Imam Ghozali, Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 20 (Semarang: 

Universitas Diponegoro, 2012), 43. 
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

A. Gambaran Umum Perusahaan 

1. Sejarah Berdirinya PT Bumi Pembangunan Pertiwi 

Pada tahun 1985, Bapak Harsono Lukito mendirikan sebuah Toko 

Bahan Bangunan bernama “TOKO SUKSES JAYA” di Jl. H.A. Salim kota 

Madiun, kemudian dipercaya menjadi Distributor Semen Gresik.  Pada 

tanggal 7 Juli 1991, terdapat dua perusahaan, yakni PT. Bumi Pembangunan 

Pertiwi dan PT. Success Warehouse. Pada tahun 2003, PT. Bumi 

Pembangunan Pertiwi mengundurkan diri sebagai distributor Semen Gresik, 

kemudian menjadi distributor Semen Kujang, yang saat ini menjadi Semen 

Holcim Serbaguna.80 

Pada tahun 2008, terdapat perubahan sistem, menjadi sistem ERP 

(Enterprise Resource Planning). Perencanaan sumber daya perusahaan, atau 

sering disingkat ERP dari istilah bahasa Inggrisnya, enterprise resource 

planning, adalah sistem informasi yang diperuntukkan bagi perusahan 

manufaktur maupun jasa yang berperan mengintegrasikan dan 

mengotomasikan proses bisnis yang berhubungan dengan aspek operasi, 

produksi maupun distribusi di perusahaan bersangkutan.81 

Pada tahun 2010, PT. Bumi Pembangunan Pertiwi (PT. BPP) 

mendapatkan sertifikasi ISO 9001: 2008. Pada tahun 2011, PT. BPP 

merambah ke distribusi consumer goods, yang mengcover area Madiun. 

Principle yang tergabung dalam PT.BPP adalah sebagai berikut:82 

a. PT. Nestle Indonesia 

Area : Madiun & Pacitan 

b. PT. Kao Indonesia 

Area : Karesidenan Kediri & Pacitan PT. Dua Berlian 

Area : Karesidenan Kediri 

                                                             
80 https://successjaya.com/koperasi-sukses/#1494235408945-11809e1e-ed7b, Di Akses 

Pada 8 Maret 2021, Pukul 13:10 WIB. 
81 Ibid. 
82 Ibid. 

https://id.wikipedia.org/wiki/Bahasa_Inggris
https://id.wikipedia.org/wiki/Sistem_informasi
https://id.wikipedia.org/wiki/Manufaktur
https://id.wikipedia.org/wiki/Produksi
https://id.wikipedia.org/wiki/Distribusi
https://successjaya.com/koperasi-sukses/#1494235408945-11809e1e-ed7b
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c. PT. Dua Kelinci 

Area : Karesidenan Madiun 

d. PT. Unimos 

Area : Karesidenan Kediri 

e. PT. Dolphin 

Area : Karesidenan Kediri 

f. PT. Inafood 

Area : Karesidenan Madiun 

g. PT. Mustika Manis Utama 

Area : Karesidenan Madiun & Bojonegoro 

h. PT. Bangun Anugerah Perkasa 

Area : Pacitan 

i. PT. Primafood Internasioal 

Area : Karesidenan Kediri 

j. PT. AIM 

Area : Bojonegoro & Tuban 

Pada tahun 2013, bertambah 1 PT lagi yang bergerak dalam bidang 

finance (KSU Sukses), yang saat itu memfasilitasi pinjaman karyawan, dan 

terus berkembang sampai sekarang.83 

Di tahun 2014, kami mulai merambah dalam bidang Property & 

Hospitality dengan naungan Success Jaya Land. 

a. PT. Bumi Pengembangan Pertiwi dengan Aston Hotel Madiun 

b. PT. Bumi Pengembangan Perkasa dengan Fave Hotel Madiun 

c. PT. Bumi Success Jaya dengan proyek Hotel IBIS 

d. PT. Tri Sukses Prima bergerak dalam bisnis Hospitality berupa Restoran, 

Cafe, dan Catering 

2. Struktur Organisasi PT Bumi Pembangunan Pertiwi 

PT. Bumi Pembangunan Pertiwi Madiun merupakan anak perusahaan 

Success Jaya Group yang dipimpin oleh Bapak Harsono Lukito. Pada 

sebuah perusahaan, organisasi dan struktur organisasi merupakan hal yang 

                                                             
83 Ibid. 
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penting dalam menentukan keberhasilan dan pencapaian tujuan 

perusahaan.84 

Struktur organisasi pada PT. Bumi Pembangunan Pertiwi Madiun 

adalah struktur organisasi lini/garis. Adapun alasan digunakannya 

didasarkan pada wewenang yang diberikan langsung kepada kepala bagian 

untuk mengomandani dan mengarahkan karyawan yang berada dibawahnya. 

Struktur Organisasi inti PT Bumi Pembangunan Pertiwi Madiun: 

a. Direktur   : Bapak Harsono Lukito 

b. General Manager  : Ibu Selline 

c. Brand Manager  : Bapak Ferry Sando 

d. HRD    : Ibu Erlin Riyanti 

3. Job Deskripsi 

a. Direktur 

Memimpin perusahaan dengan menerbitkan kebijakan-kebijakan 

perusahaan atau institusi. memilih, menetapkan, mengawasi tugas dari 

karyawan dan kepala bagian (manajer) atau wakil direktur. menyetujui 

anggaran tahunan perusahaan atau institusi.85 

b. General Manager  

Peran general manager yaitu mengelola dan mengarahkan staf 

manajemen penjualan, rekayasa, kualitas, bahan, manufaktur dan sumber 

daya manusia. Peran bertanggung jawab untuk keseluruhan arah, 

koordinasi dan evaluasi laporan langsung dan untuk melaksanakan 

tanggung jawab pengawasan sesuai dengan kebijakan organisasi dan 

hukum yang berlaku.  

c. Brand Manager 

1) Melindungi brand 

Pekerjaan ini bertanggung jawab untuk memastikan bahwa 

semua produk, layanan, dan lini produk yang berada di bawah 

brand beresonansi dengan pelanggan saat ini dan calon pelanggan. 

                                                             
84 Erlin Riyanti, Wawancara, 4 Maret 2021. 
85 Ibid., 
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2) Bekerja sama dengan berbagai bidang dalam perusahaan 

Posisi ini bekerja dengan bidang marketing untuk 

memastikan bahwa setiap aspek dari strategi brand tepat sasaran. 

Brand manager juga harus berhubungan dengan departemen lain 

seperti keuangan, komunikasi pemasaran, penjualan, dan 

pengembangan produk. Hal itu dilakukan untuk memastikan 

gambaran strategis bisnis dan peluang pasar di masa depan.86 

3) Berkoordinasi dengan berbagai agensi marketing 

Jika perusahaan belum memiliki bidang marketing yang 

menangani semua aspek, ia bertugas untuk bekerja dengan agensi 

marketing. Hal ini untuk memastikan agensi tersebut memahami 

tujuan dan pedoman brand untuk setiap proses pemasaran.87 

4) Berfokus pada konsumen 

Apa yang dibicarakan konsumen di media sosial dan 

bagaimana orang membicarakan brand tersebut. Brand manager 

harus mampu memanfaatkan riset pasar dan memantau tren pasar. 

Oleh karena itu, memiliki pemahaman tentang target pasar dan juga 

target pasar potensial adalah hal yang penting.88 

5) Membuat keputusan bisnis yang penting  

Brand manager juga dapat memainkan peran penting dalam 

tim manajemen saat memberikan umpan balik dan analisis pada 

aktivitas brand. Brand manager juga dapat membantu memberikan 

masukan ke dalam kegiatan di masa depan serta memberi umpan ke 

dalam membantu mendukung strategi dan arah perusahaan.89 

d. Finance dan Accounting 

Tugas dari finance dan accounting yaitu melakukan pelaporan 

keuangan, menginput DCB (Data Customer Baru), melakukan 

pengecekan laporan kas harian, mengecek pengeluaran biaya yang 

                                                             
86 Erlin Riyanti, Wawancara, 4 Maret 2021. 
87 Ibid. 
88 Ibid. 
89 Erlin Riyanti, Wawancara, 4 Maret 2021. 

https://glints.com/id/lowongan/brand-engagement-adalah/
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dilakukan perusahaan, mengerjakan data pajak, cek klaim yang masuk 

dan keluar dan membuat laporan laba dan rugi.90 

e. Kasir 

Tugas dari kasir di PT.BPP Madiun yaitu menerima setoran 

pelunasan dari sales, dari penjualan. Setiap hari juga harus ke bank 

dan menyetorkan uang setoran ke rekening perusahaan, membayar 

biaya-biaya yang dikeluargkan oleh perusahaan seperti listrik, telepon 

dan pdam.91 

f. Supervisor 

Seorang supervisor diberi tanggung jawab untuk mengawasi, 

serta mengelola sebuah produksi dan pelayanan kepada konsumen, 

juga membimbing dan mengatur rekan kerja bawahannya guna 

mencapai tujuan perusahaan. Sales yang ada di PT.BPP Madiun akan 

diawasi secara langsung oleh supervisor.92 

g. Customer Service 

Melakukan tugas menginput penjualan, input stock order, input 

retur barang, dan stock opname, lalu mengerjakan klaim dan promo 

yang terdapat dalam barang.93 

h. Account Receivable (Admin Piutang) 

Disini Account Receivable di PT.BPP Madiun bertugas 

mengepush tim sales mengih utang-utang di outlet atau toko-toko. 

Sistem nya AR ini menyiapkan tagihan-tagihan dan diberikan kepada 

sales yang kemudian akan digunakan untuk mengaih utang. Setelah 

sales menerima pelunasan dari outlet atau toko AR akan mengubah 

status pelunasan yang ada di sistem yang semula kredit menjadi 

lunas.94 

 

                                                             
90 Ibid. 
91 Ibid. 
92 Ibid. 
93 Ibid. 
94 Erlin Riyanti, Wawancara, 4 Maret 2021. 
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i. Sales 

Melakukan penjualan dan menawarkan barang ke outlet atau 

toko, menerima pembayaran dari outlet atau toko, menagih utang ke 

outlet atau toko yang belum melunasi pembayaran.95 

 

B. Hasil Analisis dan Reliabilitas 

1. Uji Validitas 

Sebelum melakukan penelitian, peneliti melakukan uji coba kuesioner 

terlebih dahulu yang diberikan kepada 50 responden dengan 

membandingkan nilai rhitung (corrected item total correlation) dengan nilai 

rtabel. Kriteria uji validitas adalah jika rhitung > rtabel (rhitung > 0,361), maka 

item pernyataan valid. 

Berikut akan disajikan dalam tabel 4.1 hasil uji validitas dari tiap 

variabel. 

Tabel 4.1 

Hasil Uji Validitas Variabel Budaya Organisasi 

Item Pernyataan rhitung rtabel Keputusan 

BO1 0,876 0,361 Valid 

BO2 0,703 0,361 Valid 

BO3 0,795 0,361 Valid 

BO4 0,859 0,361 Valid 

BO5 0,698 0,361 Valid 

BO6 0,724 0,361 Valid 

BO7 0,799 0,361 Valid 

BO8 0,744 0,361 Valid 

BO9 0,477 0,361 Valid 

BO10 0,782 0,361 Valid 

BO11 0,659 0,361 Valid 

BO12 0,757 0,361 Valid 

BO13 0,581 0,361 Valid 

Sumber: Data diolah SPSS, 2021. 

Berdasarkan Tabel 4.1, dapat diketahui seluruh item pernyataan 

variabel budaya organisasi (X1) dinyatakan valid karena memiliki nilai 

                                                             
95 Ibid. 
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corrected item-total correlation rhitung > rtabel. Jadi, dapat dikatakan bahwa 

item pernyataan variabel budaya organisasi (X1) valid dan dapat digunakan. 

Tabel 4.2 

Hasil Uji Validitas Variabel Lingkungan Kerja 

Item Pernyataan rhitung rtabel Keputusan 

LK1 0,851 0,361 Valid 

LK2 0,854 0,361 Valid 

LK3 0,757 0,361 Valid 

LK4 0,837 0,361 Valid 

LK5 0,763 0,361 Valid 

LK6 0,519 0,361 Valid 

LK7 0,709 0,361 Valid 

LK8 0,755 0,361 Valid 

LK9 0,602 0,361 Valid 

LK10 0,825 0,361 Valid 

LK11 0,595 0,361 Valid 

LK12 0,836 0,361 Valid 

Sumber: Data diolah SPSS, 2021 

Berdasarkan Tabel 4.2, dapat diketahui seluruh item pernyataan 

variabel lingkungan kerja (X2) dinyatakan valid karena memiliki nilai 

corrected item-total correlation rhitung > rtabel. Jadi, dapat dikatakan bahwa 

item pernyataan variabel lingkungan kerja (X2) valid dan dapat digunakan. 

Tabel 4.3 

Hasil Uji Validitas Variabel Kinerja Karyawan 

Item Pernyataan rhitung rtabel Keputusan 

KK1 0,813 0,361 Valid 

KK2 0,763 0,361 Valid 

KK3 0,674 0,361 Valid 

KK4 0,632 0,361 Valid 

KK5 0,762 0,361 Valid 

KK6 0,650 0,361 Valid 

KK7 0,685 0,361 Valid 

KK8 0,588 0,361 Valid 

KK9 0,517 0,361 Valid 

KK10 0,739 0,361 Valid 

KK11 0,527 0,361 Valid 
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Sumber: Data diolah SPSS, 2021. 

Berdasarkan Tabel 4.3, dapat diketahui seluruh item pernyataan 

variabel kinerja karyawan (Y) dinyatakan valid karena memiliki nilai 

corrected item-total correlation rhitung > rtabel. Jadi, dapat dikatakan bahwa 

item pernyataan variabel kinerja karyawan (Y) valid dan dapat digunakan. 

2. Uji Reliabilitas  

Uji reliabilitas dilakukan terhadap item pernyataan yang dinyatakan 

valid. Suatu kuesioner disebut reliabel apabila jawaban dari pernyataan 

adalah konsisten atau tidak berubah dari waktu ke waktu. Suatu variabel 

dikatakan reliabel apabila mempunyai cronbach alpha > 0,60.  

Adapun hasil uji reliabilitas dapat dilihat pada Tabel 4.4. 

Tabel 4.4 

Hasil Uji Reliabilitas  

Budaya Organisasi 

Reliability Statistics 

Cronbach's 
Alpha N of Items 

.928 13 

Sumber: Data diolah SPSS, 2021. 

Tabel 4.5 

Hasil Uji Reliabilitas  

Lingkungan Kerja 

Reliability Statistics 

Cronbach's 
Alpha N of Items 

.928 12 

Sumber: Data diolah SPSS, 2021. 

Tabel 4.6 

Hasil Uji Reliabilitas  

Kinerja Karyawan 

Reliability Statistics 

Cronbach's 
Alpha N of Items 

.877 11 

Sumber: Data diolah SPSS, 2021. 
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Tabel 4.7 

Hasil Rekap Uji Reliabilitas 

Variabel Cornbach 

Alpha 

Cross of 

Value 

Keputusan 

Budaya Organisasi (X1) 0,928 0,60 Reliabel 

Lingkungan Kerja (X2) 0,928 0,60 Reliabel 

Kinerja Karyawan (Y) 0,877 0,60 Reliabel 

Sumber: Data diolah SPSS, 2021. 

Berdasarkan Tabel 4.7, menunjukkan bahwa hasil pengujian 

reliabilitas semua variabel diketahui memiliki nilai croncbach alpha > 0,60 

sehingga dapat dinyatakan reliabel dan dapat digunakan sebagai instrumen 

pengumpulan data penelitian. 

 

C. Analisis Deskriptif Responden 

Responden dalam penelitian ini merupakan karyawan tetap PT Bumi 

Pembangunan Pertiwi Madiun yang berjumlah 50 orang dengan deskripsi 

sebagai berikut. 

1. Deskripsi Responden Berdasarkan Jenis Kelamin 

Tabel 4.8 

Jenis Kelamin Responden 

  

Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

 

 

Valid 

Laki-Laki 27 54.0 54.0 54.0 

Perempuan 23 46.0 46.0 100.0 

Total 50 100.0 100.0  

Sumber: Data diolah SPSS, 2021. 

Berdasarkan Tabel 4.8, secara umum responden pada penelitian ini 

didominasi oleh laki-laki yaitu sebesar 54%, dan perempuan sebesar 46%. 

 

 

 

 



54 
 

 
 

2. Deskripsi Responden Berdasarkan Usia Karyawan 

Tabel 4.9 

Usia Karyawan 

  Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

 

 

 

 

Valid 

19-23 Tahun 11 22.0 22.0 22.0 

24-28 Tahun 15 30.0 30.0 52.0 

29-33 Tahun 9 18.0 18.0 70.0 

39-43 Tahun 13 26.0 26.0 96.0 

44-48 Tahun 2 4.0 4.0 100.0 

Total 50 100.0 100.0  

Sumber: Data diolah SPSS, 2021. 

Berdasarkan Tabel 4.9, secara umum responden pada penelitian ini 

adalah berusia 44–48 tahun sebesar 4%, selanjutnya responden yang berusia 

39–43 tahun dengan jumlah 26%. Responden dengan rentang usia 29-33 

tahun menempati peringkat ketiga dengan jumlah 18%, yang kedua 

responden yang paling banyak yaitu berusia 24-28 dengan jumlah 30% 

sisanya adalah responden berusia 19–23 tahun yang berkisar 22%. 

3. Deskripsi Responden Berdasarkan Pendidikan Karyawan 

Tabel 4.10 

Pendidikan Karyawan 

  Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

 
Valid 

D3 8 16.0 16.0 16.0 

S1 18 36.0 36.0 52.0 

SMA 24 48.0 48.0 100.0 

Total 50 100.0 100.0  

Sumber: Data diolah SPSS, 2021. 

Berdasarkan Tabel 4.10, mayoritas responden berpendidikan SMA 

yaitu berkisar 48%. Responden yang berpendidikan D3 berkisar 16% dan 

responden yang berpendidikan S1 berkisar 36%. 

 

 

 

 



55 
 

 
 

D. Pengujian Hipotesis 

1. Uji Asumsi Klasik 

a. Uji Normalitas Residual 

Uji normalitas untuk menguji apakah residual yang diperoleh pada 

penelitian mempunyai distribusi normal atau tidak. Uji normalitas 

residual dapat dilakukan dengan menggunakan uji Kolmogorov Smirnov 

satu arah. Jika signifikan > 0,05 maka variabel berdistribusi normal dan 

sebaliknya jika signifikan < 0,05 maka variabel tidak berdistribusi 

normal. 

Tabel 4.11 

Hasil Uji Normalitas 
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

  Unstandardized Residual 

N 50 

Normal Parametersa Mean .0000000 

Std. Deviation 2.64510907 

Most Extreme Differences Absolute .086 

Positive .086 

Negative -.071 

Kolmogorov-Smirnov Z .609 

Asymp. Sig. (2-tailed) .852 

a. Test distribution is Normal.  

   

Sumber: Data diolah SPSS, 2021. 

Berdasarkan Tabel 4.11 diatas diketahui bahwa nilai signifikan 

Kolmogorov Smirnov sebesar 0,852 ˃ 0,05, sehingga dapat disimpulkan 

bahwa residual yang diuji berdistribusi normal. 

b. Uji Autokorelasi 

Autokorelasi bertujuan untuk mengetahui apakah terdapat korelasi 

antara variabel pengganggu pada periode tertentu dengan variabel 

sebelumnya. Hasil perhitungan nilai Durbin Watson ditunjukkan pada 

Tabel 4.12. 
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Tabel 4.12 

Hasil Uji Autokorelasi 

Model Summaryb 

Model R R Square 
Adjusted R 

Square 
Std. Error of the 

Estimate Durbin-Watson 

1 .923a .852 .846 2.701 2.313 

a. Predictors: (Constant), Lingkungan Kerja, Budaya Organisasi 

b. Dependent Variable: Kinerja Karyawan   
Sumber: Data diolah SPSS, 2021. 

Tabel 4.13 

Hasil Rekap Uji Autokorelasi 

Nilai  Tabel Durbin Watson 
Keterangan 

Durbin-Watson dU 4-dU 

2,313 1,628 2,372  Tidak ada autokorelasi 

Sumber: Data diolah SPSS, 2021. 

Tabel 4.13 menunjukkan nilai Durbin Watson yang diperoleh 

sebesar 2,313 terletak di antara nilai dU (1,628) dan nilai 4-dU (2,372). 

Artinya tidak terdapat autokorelasi pada model regresi dan asumsi non 

autokorelasi telah terpenuhi. 

c. Uji Multikolinearitas 

Uji multikolinearitas bertujuan untuk mengetahui apakah pada 

model regresi ditemukan adanya korelasi antara variabel independen. 

Untuk mendeteksi non multikolinieritas digunakan Variance Inflation 

Factor (VIF). Apabila variabel independen nilai VIF < 10, maka tidak 

terjadi kasus multikolinieritas. Hasil pengujian multikolinieritas 

ditunjukkan pada Tabel 4.14. 
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Tabel 4.14 

Hasil Uji Multikolinieritas 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

t Sig. 

Collinearity 
Statistics 

B 
Std. 
Error Beta 

Tolera
nce VIF 

1 (Constant) 7.908 2.029   3.898 .000     

Budaya 
Organisasi 
(X1) 

.445 .054 .603 8.208 .000 .582 1.718 

Lingkunga
n Kerja 
(X2) 

.286 .051 .411 5.589 .000 .582 1.718 

a. Dependent Variable: Kinerja Karyawan (Y) 

Sumber: Data diolah SPSS, 2021. 
Tabel 4.15 

Hasil Rekap Uji Multikolinieritas 

Variabel Bebas Tolerance VIF Keterangan 

X1 0,582 1,718 Tidak terjadi multikolinieritas 

X2 0,582 1,718 Tidak terjadi multikolinieritas 

Berdasarkan Tabel 4.15 diketahui bahwa nilai VIF kurang daari 10 

pada semua variabel bebas kurang dari 10. Artinya model regresi bebas 

dari multikolinieritas, dengan demikian asumsi non multikolinieritas 

telah terpenuhi. 

d. Uji Heteroskedastisitas 

Pengujian ini dilakukan untuk mengetahui apakah variabel 

dependen memengaruhi variabel independen. Apabila hasil uji diatas 

level signifikan (r > 0,05) berarti tidak terjadi heteroskedastisitas dan 

sebaliknya apabila level dibawah signifikan (r < 0,05) berarti terjadi 

heteroskedastisitas. Hasil pengujian ditunjukkan pada tabel 4.16. 
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Tabel 4.16 

Hasil Uji Heteroskedastisitas 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 2.120 1.339   1.583 .120 

Budaya 
Organisasi (X1) 

-.021 .036 -.111 -.582 .563 

Lingkungan 
Kerja (X2) 

.020 .034 .112 .587 .560 

a. Dependent Variable: Abs_res 

Sumber: Data diolah SPSS, 2021. 

Tabel 4.17 

Hasil Rekap Uji Heteroskedastisitas 

Variabel Sig α Keterangan 

X1 0,563 0,05 Tidak ada pengaruh 

X2 0,560 0,05 Tidak ada pengaruh 

Dari Tabel 4.17, menunjukkan bahwa nilai signifikansi untuk 

seluruh variabel bebas lebih besar dari 0,05 (alpha 5%), yang berarti 

tidak ada pengaruh variabel kinerja karyawan terhadap budaya organisasi 

dan lingkungan kerja. Sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi 

heteroskedastisitas sehingga asumsi non heteroskedastisitas terpenuhi. 

2. Analisis Linier Sederhana 

a. Pengaruh budaya organisasi (X1) terhadap kinerja karyawan (Y) 

1) Model regresi 

Tabel 4.18 

Hasil Uji Pengaruh X1 Terhadap Y 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 10.483 2.522  4.157 .000 

Budaya 
Organisasi 

.641 .053 .868 12.139 .000 

a. Dependent Variable: Kinerja Karyawan    

Sumber: Data diolah SPSS, 2021. 
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Berdasarkan pada Tabel 4.18 dapat dibuat model persamaan 

regresi sebagai berikut : 

𝑌 = 10,483 + 0,641𝑋1 + 𝜀 

Keterangan: 

a) Konstanta (b0)  

Nilai konstanta (b0) sebesar 10,483 menunjukkan bahwa 

apabila variabel budaya organisasi diasumsikan nol atau tidak ada 

maka kinerja karyawan adalah sebesar 10,483 satuan. 

b) Konstanta (b1) untuk variabel X1 (Budaya Organisasi) 

Besarnya nilai koefisien regresi (b1) sebesar 0,641. Nilai (b1) 

yang positif menunjukkan adanya hubungan yang searah antara 

variabel budaya organisasi (X1) dengan variabel kinerja karyawan 

(Y). Jika budaya organisasi ditingkatkan maka kinerja karyawan 

menjadi meningkat. 

2) Uji t 

Berdasarkan Tabel 4.15, pengujian pengaruh X1 terhadap Y 

menghasilkan nilai signifikansi sebesar 0,000 lebih kecil dari 0.05 (α 

= 5%) sehingga H01 ditolak. Jadi dapat disimpulkan bahwa ada 

pengaruh budaya organisasi (X1) terhadap kinerja karyawan (Y) 

secara signifikan. 

3) Koefisien determinasi 

Tabel 4.19 

Mode Summary Variabel X1 

Model Summary 

Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate 

1 .868a .754 .749 3.448 

a. Predictors: (Constant), Budaya Organisasi 

Sumber: Data diolah SPSS, 2021. 

Berdasarkan Tabel 4.19, dapat diketahui bahwa besarnya nilai R 

dalam regresi linier sederhana besarnya 0,868 yang berarti 

menunjukkan hubungan antara budaya organisasi terhadap kinerja 
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karyawan sebesar 86,8%. Sedangkan nilai R2 pada R Square yaitu 

sebesar 0,754 atau 75,4% yang artinya bahwa variabel independen 

budaya organisasi berpengaruh secara parsial terhadap kinerja 

karyawan sebesar 75,4% sedangkan 24,6% dipengaruhi oleh faktor 

lain. 

b. Pengujian pengaruh lingkungan kerja (X2) terhadap kinerja karyawan (Y) 

1) Model regresi 

Tabel 4.20 

Hasil Uji Pengaruh X2 Terhadap Y 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 17.598 2.546  6.911 .000 

Lingkungan 
Kerja 

.558 .060 .800 9.253 .000 

a. Dependent Variable: Kinerja Karyawan    
Sumber: Data diolah SPSS, 2021. 

Berdasarkan pada Tabel 4.20 dapat dibuat model persamaan 

regresi sebagai berikut : 

𝑌 = 17,598 + 0,558𝑋2 + 𝜀 

Keterangan: 

a) Konstanta (b0) 

Nilai konstanta (b0) sebesar 17,598 menunjukkan bahwa 

apabila variabel lingkungan kerja diasumsikan nol atau tidak ada 

maka kinerja karyawan adalah sebesar 17,598 satuan. 

b) Konstanta (b1) untuk variabel X2 (Lingkungan Kerja) 

Besarnya nilai koefisien regresi (b1) sebesar 0,558. Nilai (b1) 

yang positif menunjukkan adanya hubungan yang searah antara 

variabel lingkungan kerja (X2) dengan variabel kinerja karyawan 

(Y). Jika lingkungan kerja ditingkatkan maka kinerja karyawan 

menjadi meningkat. 
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2) Uji t 

Berdasarkan Tabel 4.20, pengujian pengaruh X2 terhadap Y 

menghasilkan nilai signifikansi sebesar 0,000 lebih kecil dari 0.05 (α 

= 5%) sehingga H01 ditolak. Jadi dapat disimpulkan bahwa ada 

pengaruh lingkungan kerja (X2) terhadap kinerja karyawan (Y) secara 

signifikan. 

3) Koefisien determinasi 

Tabel 4.21 

Model Summary X2 Terhadap Y 

Model Summary 

Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate 

1 .800a .641 .633 4.169 

a. Predictors: (Constant), Lingkungan Kerja 

Sumber: Data diolah SPSS, 2021. 

Berdasarkan Tabel 4.21, dapat diketahui bahwa besarnya nilai R 

dalam regresi linier sederhana besarnya 0,800 yang berarti 

menunjukkan hubungan antara lingkungan kerja terhadap kinerja 

karyawan sebesar 80,0%. Sedangkan nilai R2 pada R Square yaitu 

sebesar 0,641 atau 64,1% yang artinya bahwa variabel independen 

lingkungan kerja berpengaruh secara parsial terhadap kinerja 

karyawan sebesar 64,1% sedangkan 35,9% dipengaruhi oleh faktor 

lain. 

3. Analisis Regresi Linier Berganda 

a. Model regresi 

Analisis regresi linier berganda dilakukan untuk mengetahui 

bagaimana pengaruh X1 dan X2 terhadap Y, serta mengetahui diantara 

variabel X tersebut yang paling dominan memengaruhi variabel Y. Hasil 

koefisien model regresi linier berganda dilihat pada Tabel 4.22. 
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Tabel 4.22 

Hasil Estimasi Koefisien Regresi 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 7.908 2.029  3.898 .000 

Budaya 
Organisasi 

.445 .054 .603 8.208 .000 

Lingkungan 
Kerja 

.286 .051 .411 5.589 .000 

a. Dependent Variable: Kinerja Karyawan    

Sumber: Data diolah SPSS, 2021. 

Berdasarkan tabel 4.22 dapat dibuat model persamaan regresi 

sebagai berikut : 

Y = 7,908 + 0,286X1 + 0,445X2 + 𝜀 

Keterangan: 

1) Konstanta (b0) 

Nilai konstanta (b0) sebesar 7,908 menunjukkan bahwa, apabila 

variabel budaya organisasi dan lingkungan kerja diasumsikan nol, 

maka kinerja karyawan adalah sebesar 7,908 satuan. 

2) Konstanta (b1) untuk variabel X1 (Budaya Organisasi) 

Koefisien regresi (b1) sebesar 0,445. Nilai (b1) yang positif 

menunjukkan adanya hubungan yang searah antara variabel budaya 

organisasi (X1) dengan variabel kinerja karyawan (Y). Apabila 

budaya organisasi semakin baik maka kinerja karyawan menjadi 

meningkat. 

3) Konstanta (b1) untuk variabel X2 (Lingkungan Kerja) 

Koefisien regresi (b1) sebesar 0,286. Nilai (b1) yang positif 

menunjukkan adanya hubungan yang searah antara variabel 

lingkungan kerja (X2) dengan variabel kinerja karyawan (Y). Apabila 

lingkungan kerja semakin baik maka kinerja karyawan menjadi 

meningkat. 
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b. Uji F 

Uji ini dilakukan untuk menguji sesuai tidaknya model regresi yang 

dihasilkan guna melihat pengaruh dari kepemimpinan, disiplin kerja, dan 

lingkungan kerja terhadap kinerja karyawan. Jika nilai Fhitung > Ftabel atau 

maka H03 ditolak sehingga model regresi yang diperoleh layak atau 

signifikan. Hasil Uji Kesesuaian Model atau Uji F dengan menggunakan 

alat bantu komputer dengan program IBM SPSS 20.0 ditunjukkan pada 

Tabel 4.20. 

Tabel 4.23 

ANOVA 

ANOVAb 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 1979.647 2 989.823 135.698 .000a 

Residual 342.833 47 7.294   

Total 2322.480 49    

a. Predictors: (Constant), Lingkungan Kerja, Budaya Organisasi  

b. Dependent Variable: Kinerja Karyawan    

Sumber: Data diolah SPSS, 2021. 

Berdasarkan hasil output yang ditampilkan pada Tabel 4.23 dapat 

dijelaskan bahwa Nilai Fhitung > Ftabel(0,05;3;68) (135,698 < 2,74), sehingga 

Ho3 ditolak dan Ha3 diterima. Jadi, dapat disimpulkan bahwa X1 dan X2 

berpengaruh secara simultan terhadap Y. 

c. Uji T 

Uji ini digunakan untuk mengetahui pengaruh dari variabel 

independen X1 dan X2 terhadap Y secara parsial. Jika nilai thitung > ttabel 

atau nilai sig < α maka Ho ditolak, artinya variabel independen 

berpengaruh secara signifikan terhadap Y. Hasil Uji t dapat dilihat pada 

Tabel 4.24. 
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Tabel 4.24 

Koefisien Regresi 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 7.908 2.029  3.898 .000 

Budaya 
Organisasi 

.445 .054 .603 8.208 .000 

Lingkungan 
Kerja 

.286 .051 .411 5.589 .000 

a. Dependent Variable: Kinerja Karyawan    

Sumber: Data diolah SPSS, 2021. 

Berdasarkan hasil yang ditunjukkan pada Tabel 4.24 dapat 

dijelaskan hasilujit sebagai berikut: 

1) Berdasarkan hasil uji t pada Tabel 4.24, dapat diketahui bahwa nilai 

signifikansi variabel budaya organisasi sebesar 0,000 > 0,05, sehingga 

H0 ditolak. Artinya ada pengaruh budaya organisasi terhadap kinerja 

karyawan secara signifikan. 

2) Berdasarkan hasil uji t pada Tabel 4.24, dapat diketahui bahwa nilai 

signifikansi variabel lingkungan kerja sebesar 0,000 > 0,05, sehingga 

H0 ditolak. Artinya ada pengaruh lingkungan kerja terhadap kinerja 

karyawan secara signifikan. 

d. Koefisien Determinasi 

Untuk mengetahui besar pengaruh dari X1 dan X2, terhadap Y 

dapat diketahui dengan menghitung nilai R square. Nilai R square hasil 

pengujian regresi dapat dilihat padaTabel 4.25. 

Tabel 4.25 

Model Summary 

Model Summary 

Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate 

1 .923a .852 .846 2.701 

a. Predictors: (Constant), Lingkungan Kerja, Budaya Organisasi 

Sumber: Data diolah SPSS, 2021. 

Berdasarkan Tabel 4.25, dapat diketahui bahwa besarnya nilai R 

dalam regresi linier berganda besarnya 0,923 yang berarti menunjukkan 
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hubungan antara budaya organisasi dan lingkungan kerja terhadap kinerja 

karyawan sebesar 92,3%. Sedangkan nilai R2 pada R Square yaitu 

sebesar 0,852 atau 85,2% yang artinya variabel independen yakni budaya 

organisasi dan lingkungan kerja berpengaruh secara simultan kinerja 

karyawan sebesar 85,2%, sedangkan 14,8% dipengaruhi oleh faktor lain. 

 

E. Pembahasan 

Dari hasil penelitian secara statistik dapat terlihat secara simultan 

keseluruhan variabel dependen yaitu budaya organisasi dan lingkungan kerja 

tidak berpengaruh terhadap kinerja karyawan pada PT Bumi Pembangunan 

Pertiwi Madiun. Penjelasan mengenai masing-masing variabel sebagai berikut: 

1. Pengaruh Budaya Organisasi terhadap Kinerja Karyawan 

Hasil pengujian uji t menunjukkan bahwa variabel budaya organisasi 

(X1) berpengaruh secara signifikan terhadap variabel kinerja karyawan (Y). 

Hal ini didasarkan pada nilai signifikansi sebesar 0,000 < 0,05 dari (α = 

5%), sehingga H01 ditolak. Jadi dapat disimpulkan bahwa budaya organisasi 

berpengaruh terhadap kinerja karyawan secara signifikan. 

Hasil penelitian tersebut senada dengan hasil penelitian Trias 

Waliningsuci, M.Al Musadieq dan Djamhur Hamid yaitu budaya organisasi 

berpengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan PT Entrepreneur 

Independent Bank (EIB) Indonesia Surabaya. Hasil statistik ini mendukung 

teori Nawawi dalam bukunya manajemen sumber daya manusia yang 

menjelaskan bahwa budaya organisasi berpengaruh terhadap kinerja. 

Budaya organisasi harus selalu dijalankan dan dilaksanakan agar 

karyawan dapat menyelesaikan pekerjaan dengan baik dan tentunya akan 

meningkatkan kinerja karyawan. Apabila budaya organisasi sudah 

dijalankan dengan baik tetapi kinerja karyawan masih turun maka perlu 

kesadaran diri masing-masing karyawan. Evaluasi harus terus diberikan agar 

kinerja karyawan terus meningkat dan tujuan perusahaan tercapai dengan 

baik. 
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2. Pengaruh Lingkungan Kerja terhadap Kinerja Karyawan 

Hasil pengujian uji t menunjukkan bahwa variabel lingkungan kerja 

(X1) berpengaruh secara signifikan terhadap variabel kinerja karyawan (Y). 

Hal ini didasarkan pada nilai signifikansi sebesar 0,000 < 0,05 dari (α = 

5%), sehingga H01 ditolak. Jadi dapat disimpulkan bahwa lingkungan kerja 

berpengaruh terhadap kinerja karyawan secara signifikan. 

Hasil penelitian tersebut senada dengan hasil penelitian Nela Pima 

Rahmawanti, Bambang Swasto dan Arik Prasetya yaitu lingkungan kerja 

berpengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan Karyawan Kantor 

Pelayanan Pajak Pratama Malang Utara. Hasil statistik ini mendukung teori 

Manuaba dalam bukunya Ergonomi untuk Keselamatan, Kesehatan Kerja 

dan Produktivitas menjelaskan bahwa lingkungan kerja berpengaruh 

terhadap kinerja. 

Lingkungan kerja mempunyai pengaruh langsung dan pendorong 

karyawan dalam bekerja. Kondisi lingkungan kerja yang nyaman akan 

membuat karyawan dapat bekerja secara kondusif. Fasilitas kerja yang 

memadai dan aman akan mendukung kelancaran kerja karyawan dan 

meminimalisir terjadinya kecelakaan kerja. Sehingga hal ini dapat 

menyebabkan pekerjaan dapat terselesaikan dengan baik. Pekerjaan yang 

diselesaikan dengan baik akan berdampak juga pada kinerja karyawan yang 

menjadi lebih baik. 

3. Pengaruh Budaya Organisasi dan Lingkungan Kerja terhadap Kinerja 

Karyawan 

Budaya organisasi dan lingkungan kerja secara bersama-sama 

(simultan) berpengaruh terhadap kinerja karyawan pada PT Bumi 

Pembangunan Pertiwi Madiun. Hal ini bisa dilihat dari hasil uji F diperoleh 

Fhitung = 135,698 dengan nilai signifikan uji F sebesar 0,000. Nilai Fhitung 

selanjutnya dibandingkan dengan nilai Ftabel. Ftabel = F(0,05;3;68)= 2,74 . Karena 

nilai Fhitung = 135,698 > 2,74 dan sig 0,000 < 0,05 maka H03 ditolak sehingga 

model regresi yang dihasilkan sesuai. Jadi dapat disimpulkan bahwa uji F 
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diterima yang berarti terdapat pengaruh X1 dan X2 secara simultan terhadap 

Y. 

Selain itu, dilihat dari nilai R dalam regresi linier berganda besarnya 

0,923 yang berarti menunjukkan hubungan antara budaya organisasi dan 

lingkungan kerja terhadap kinerja karyawan sebesar 92,3%. Nilai R square 

(R2) sebesar 0,852 yang berarti bahwa budaya organisasi dan lingkungan 

kerja berpengaruh secara simultan terhadap kinerja karyawan sebesar 85,2% 

sedangkan 14,8% dipengaruhi oleh faktor lain. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian di atas dapat diambil kesimpulan sebagai 

berikut: 

1. Budaya organisasi berpengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan pada 

PT Bumi Pembangunan Pertiwi Madiun. Hal ini ditunjukkan dengan nilai 

signifikansi 0,000 < 0,05. Dalam teori Kasmir, kinerja karyawan 

dipengaruhi oleh bebarapa faktor, yaitu kemampuan dan keahlian, 

rancangan kerja, pengetahuan, kepribadian, kepemimpinan, kepuasan kerja, 

budaya organisasi, lingkungan kerja, loyalitas, disiplin kerja dan komitmen. 

Nawawi budaya organisasi atau budaya kerja adalah kebiasaan yang 

dilakukan berulang-ulang oleh pegawai atau karyawan dalam suatu 

organsasi. Pegawai secara moral telah menyepakati bahwa kebiasaan 

tersebut merupakan kebiasaan yang harus ditaati dalam rangka pelaksanaan 

pekerjaan untuk mencapai tujuan perusahaan. Dengan kata lain, kebiasaan 

yang sudah mengakar kuat di dalam suatu organisasi yang dapat 

meningkatkan efektivitas dalam pencapaian visi, misi, dan tujuan organisasi 

dapat dikatakan sebagai budaya organisasi. Daru dua teori yang 

dikemukakan para ahli diatas dapat disimpulkan bahwa budaya organisasi 

berpengarih terhadap kinerja karyawan. Begitu pula dengan hasil uji yang 

menunjukkan bahwa nilai sig lebih kecil dari 0,05 yang diartikan bahwa 

budaya organisasi berpengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan. 

2. Lingkungan kerja berpengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan pada 

PT Bumi Pembangunan Pertiwi Madiun. Hal ini ditunjukkan dengan nilai 

signifikansi 0,000 < 0,05. Dalam teori Kasmir, kinerja karyawan 

dipengaruhi oleh bebarapa faktor, yaitu kemampuan dan keahlian, 

rancangan kerja, pengetahuan, kepribadian, kepemimpinan, kepuasan kerja, 

budaya organisasi, lingkungan kerja, loyalitas, disiplin kerja dan komitmen. 

Nitisemito menyatakan bahwa lingkungan kerja adalah segala sesuatu yang 

ada di sekitar para pekerja baik berbentuk fisik maupun non fisik yang dapat 
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mempengaruhi pekerja dalam menjalankan pekerjaan yang dibebankan. 

Daru pendapat Kasmir dan Nitisemito dapat dilihat bahwa lingkungan kerja 

berpengaruh terhadap kinerja karyawan. Begitu juga dengan hasil uji yang 

menunjukkan bahwa nilai sig lebih kecil dari 0,05 yang menandakan bahwa 

lingkungan kerja berpengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan. 

3. Secara simultan, budaya organisasi dan lingkungan kerja berpengaruh 

signifikan terhadap kinerja karyawan pada PT Bumi Pembangunan Pertiwi 

Madiun. Hal ini ditunjukkan dengan nilai Fhitung > Ftabel yaitu 135,698 > 2,74 

dan nilai signifikansi 0,000 < 0,05. Besarnya pengaruh variabel independen 

(budaya organisasi dan lingkungan kerja) terhadap variabel dependen 

(kinerja karyawan) adalah 85,2% sedangkan 14,8% dipengaruhi oleh faktor 

lain. 

 

B. Saran 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dikemukakan, maka untuk 

meningkatkan kinerja karyawan pada PT Bumi Pembangunan Pertiwi Madiun, 

penulis menyarankan: 

1. Budaya organisasi yang sudah diterapkan di PT Bumi Pembangunan Pertiwi 

harus terus dijalankan agar dapat menunjang karyawan dalam menjalankan 

pekerjaan. Di sisi lain budaya organisasi yang sudah dijalankan tentunya 

tidak langsung dapat memberi perubahan yang signifikan bagi karyawan. 

Kinerja karyawan yang menurun meskipun budaya organisasi sudah 

dijalankan dengan baik, hal ini perlu menjadi evaluasi yang harus dilakukan 

oleh perusahaan. Dikarenakan budaya organisasi yang baik seharusnya 

dapat meningkatkan kinerja karyawan, bukan menurunkan. Kesadaran akan 

pentingnya kebiasaan yang baik di tempat kerja juga mempengaruhi kinerja 

karyawan. Karyawan PT Bumi Pembangunan Pertiwi sudah baik dalam 

menjalankan budaya organisasi dan harus terus meningkatkan kinerja nya 

agar seimbang karena sudah di dukung oleh budaya organisasi yang baik 

pula. 
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2. lingkungan kerja. Hal ini dapat dilihat dari tata ruang, ruang gerak sarana 

dan prasarana yang diberikan sudah bagus. Tetapi masih banyak karyawan 

yang tidak menggunakan dengan baik fasilitas yang diberikan, seharusnya 

karyawan memanfaatkan dengan baik apa yang sudah disediakan oleh 

perusahaan. Dikarenakan lingkungan kerja yang baik seharusnya 

mendukung dan dapat meningkatkan kinerja karyawan, bukan sebaliknya. 

Dalam hal ini karyawan harus mengubah kebiasaan seperti memanfaatkan 

fasilitas yang ada demi kenyamanan dan hal tersebut dapat meningkatkan 

kinerja karyawan PT Bumi Pembangunan Pertiwi Madiun. 
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