
 

Volume 6 No. 2 Mei 2018 



 
 

1 

 

 

MENINGKATKAN KINERJA KARYAWAN PADA 
PERUSAHAAN PERKEBUNAN  MELALUI  LEADERSHIP 

DAN CULTURE : SUATU KAJIAN TEORITIS 
 

 
 

 

ABEDNEGO SURANTA KAROSEKALI 

 

 

Abstrak :  Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis 

hubungan gaya kepemimpinan dan budaya organisasi melalui kepuasan kerja 

untuk meningkatkan kinerja karyawan. Penggunaan variable-variabel tersebut 

berdasarkan hasil penelitian terdahulu, yaitu: Chatman dan Bersade (1997), She 

(1999), Abdul Rashid (2003) dan Yammarino et al., (1993) dalam Rani Mariam 

(2009). Penelitian ini dilakukan di PT. Mopoli Raya Kebun Unit I, responden 

yang digunakan sebanyak 100 karyawan. Metode yang digunakan untuk menguji 

pola hubungan korelasi variabel yaitu Structure Equation Modeling (SEM) dengan 

menggunakan Software SmartPLS. Data penelitian ini adalah data primer 

diperoleh dengan menggunakan kuesioner. Temuan penelitian menunjukkan 

bahwa gaya kepemimpinan berpengaruh signifikan terhadap kepuasan kerja. 

Budaya organisasi berpengaruh signifikan terhadap kepuasan kerja. Kepuasan 

kerja berpengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan. Gaya kepemimpinan 

berpengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan. Budaya organisasi 

berpengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan. 

Kata Kunci : Structural Equation Modeling, Gaya Kepemimpinan, 

Budaya Organisasi, Kepuasan Kerja, dan Kinerja Karyawan. 

 

Abstract : This research purposed to study and analyze the relationship 

between leadership and organizational culture through job satisfaction to improve 

employees performance. The use of these variable are based on the results of 

previous studies, such as: Chatman and Bersade (1997), She (1999), Abdul 

Rashid (2003) and Yammarino et al., (1993) in Rani Mariam (2009). This 

research conducted at PT. Mopoli Raya Kebun Unit I, respondents used as many 

as 100 employees. The method used to test the pattern of correlation variables is 

Structure Equation Modeling (SEM) using SmartPLS Software. The data of this 

study are primary data obtained using a questionnaire. Research findings show that 

leadership has a significant effect on job satisfaction. Organizational culture has a 

significant effect on job satisfaction. Job satisfaction has a significant effect on 

employee performance. Leadership has a significant effect on employee 

performance. Organizational culture has a significant effect on employee 

performance. 
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1. PENDAHULUAN 

Sumber daya manusia merupakan aset terpenting perusahaan karena 

perannya sebagai subyek pelaksana kebijakan dan kegiatan operasional 

perusahaan. Agar perusahaan tetap eksis maka harus berani menghadapi tantangan 

dan implikasinya yaitu menghadapi perubahan dan memenangkan persaingan. 

Sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan seperti modal, metode dan mesin 

tidak bisa memberikan hasil yang optimum apabila tidak didukung oleh sumber 

daya manusia yang mempunyai kinerja yang optimum. Douglas (2000) 

menjelaskan bahwa perusahaan membutuhkan karyawan yang mempunyai kinerja 

(job performance) yang tinggi. 

Kinerja karyawan yang merupakan hasil olah pikir dan tenaga dari seorang   

karyawan   terhadap   pekerjaan yang dilakukannya, dapat berwujud, dilihat, 

dihitung jumlahnya, akan tetapi dalam banyak hal hasil olah pikiran dan tenaga 

tidak dapat dihitung dan dilihat, seperti ide-ide pemecahan suatu persoalan, inovasi 

baru suatu produk barang atau jasa, bisa juga merupakan penemuan atas prosedur 

kerja yang lebih efisien. Masalah yang timbul yaitu pada saat penulis 

melaksanakan PKL (Praktek Kerja Lapangan) II di Afdeling Damar Condong I 

PT. Mopoli Raya Kebun Unit I diberitahukan bahwa ada masalah di salah satu 

blok mengenai pemeliharaan gawangan manual yang tidak siap basis borongnya, 

sehingga membuat Asisten Afdeling Damar Condong I menegur mandor yang 

bersangkutan pada saat saat apel pagi untuk memberitahukan kepada anggotanya 

agar tidak terulang kesalahan yang sama. 

Dari permasalahan tersebut, perusahaan dapat meninjau kembali 

bagaimana cara mengarahkan karyawan agar dapat menghasilkan kinerja yang 

optimal    sehingga    tujuan    perusahaan  tercapai. Banyak hal yang dapat 

mempengaruhi kinerja karyawan. Untuk itu, perusahaan harus berusaha menjamin 

agar faktor-faktor yang berpengaruh terhadap kinerja karyawan dapat dipenuhi 

secara maksimal. 
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2. Tinjauan Teori 

Kepemimpinan adalah proses yang digunakan oleh pemimpin untuk 

mengarahkan organisasi dan pemberian contoh perilaku terhadap para pengikut 

(anak buah) (Fuad Mas’ud, 2004). Pemimpin yang efektif dalam menerapkan gaya 

tertentu dalam kepemimpinannya terlebih dahulu harus memahami siapa bawahan 

yang dipimpinnya, mengerti kekuatan dan kelemahan bawahannya, dan mengerti  

bagaimana  cara memanfaatkan kekuatan bawahan untuk mengimbangi 

kelemahan yang mereka miliki. Istilah gaya adalah cara yang dipergunakan 

pimpinan dalam mempengaruhi para pengikutnya (Miftah Thoha, 2001). Oleh 

karena itu, penelitian ini memusatkan pada konsep kepemimpinan 

transformasional dan transaksional. Pemimpin transformasional mengevaluasi 

kemampuan dan potensi masing-masing bawahan untuk menjalankan suatu 

tugas/pekerjaan, sekaligus melihat kemungkinan untuk memperluas tanggung 

jawab dan kewenangan bawahan di masa mendatang. Sebaliknya, pemimpin 

transaksional memusatkan pada pencapaian tujuan atau sasaran, namun tidak 

berupaya mengembangkan tanggung jawab dan wewenang bawahan demi 

kemajuan bawahan. Perbedaan tersebut menyebabkan konsep kepemimpinan 

transaksional dan transformasional diposisikan pada satu kontinum dimana 

keduanya berada pada ujung yang berbeda (Dvir et.al., 2002). 

Budaya organisasional adalah sistem makna, nilai-nilai dan kepercayaan 

yang dianut bersama dalam suatu organisasi  yang  menjadi  rujukan  untuk 

bertindak   dan   membedakan   organisasi satu   dengan   organisasi   lain   

(Mas’ud, 2004). Budaya organisasi selanjutnya menjadi  identitas  atau  karakter  

utama  organisasi yang dipelihara dan dipertahankan (Mas’ud, 2004). Suatu 

budaya  yang kuat  merupakan  perangkat yang sangat bermanfaat untuk 

mengarahkan perilaku, karena membantu karyawan   untuk   melakukan   

pekerjaan yang lebih baik sehingga setiap karyawan pada   awal   karirnya   perlu   

memahami budaya dan bagaimana budaya tersebut terimplementasikan. 

Penelitian yang dilakukan oleh Lawler dalam Robbins (1996) dalam Ratna 

Kusumawati (2008), mengatakan ukuran kepuasan sangat didasarkan atas 
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kenyataan yang dihadapi dan diterima sebagai kompensasi usaha dan tenaga yang 

diberikan. Celluci dan De Vries (1978) dalam Fuad Mas’ud (2004) merumuskan 

indikator-indikator kepuasan kerja dalam 5 indikator sebagai berikut : 1. Kepuasan 

dengan gaji, 2. Kepuasan dengan promosi, 3. Kepuasan dengan rekan kerja, 4. 

Kepuasan dengan penyelia , 5. Kepuasan dengan pekerjaan itu sendiri. Dapat 

disimpulkan bahwa pemahaman tentang kepuasan kerja mempunyai aspek yang 

luas, kepuasan kerja tidak hanya dapat dipahami dari aspek fisik pekerjaannya itu 

sendiri, akan tetapi dari sisi non fisik. 

Keberhasilan suatu organisasi dipengaruhi  oleh  kinerja  (job 

performance) karyawan, untuk itu setiap perusahaan akan berusaha untuk 

meningkatkan kinerja karyawannya dalam mencapai tujuan organisasi yang telah 

ditetapkan. Kinerja karyawan mengacu pada prestasi seseorang yang diukur 

berdasarkan standar dan kriteria yang ditetapkan oleh perusahaan. Pengelolaan 

untuk mencapai kinerja sumber daya manusia tinggi dimaksudkan guna 

meningkatkan perusahaan secara keseluruhan (Fuad Mas’ud, 2004). Sedangkan      

menurut      Mangkunegara   (2001) kinerja dapat didefinfisikan sebagai hasil kerja 

secara kualitas dan kuantitas yang dapat dicapai oleh seseorang karyawan dalam 

melaksanakan tugas sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya. 

Permasalahan yang akan diteliti dalam penelitian ini adalah sejauh mana 

hubungan Gaya Kepemimpinan dan Budaya Organisasi Melalui Kepuasan Kerja 

Terhadap Kinerja Karyawan. Untuk mendapatkan data yang berhubungan dengan 

penelitian ini, maka dilakukan penelitian di PT. Mopoli Raya Kebun Unit I yang 

terletak di Kecamatan Pematang Jaya Kabupaten Langkat Provinsi Sumatera 

Utara. 
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3. METODE PENELITIAN 

Pemilihan lokasi dilakukan dengan pertimbangan bahwa saya pernah 

melakukan Praktek Kerja Lapangan (PKL) II di PT. Mopoli Raya Kebun Unit I 

selama 2 bulan, sehingga saya mengetahui permasalahaan tenaga kerja yang ada di 

perusahaan tersebut yang sejalan dengan penelitian saya yang membahas tentang 

kinerja karyawan. Waktu penelitian dilaksanakan pada tanggal 02 sampai dengan 

06 April 2017. 

Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini menggunakan data primer 

yang diperoleh melalui wawancara langsung kepada warga Desa Panduman 

Kecamatan Raya Kahean dan Kabupaten Simalungun, dimana responden akan 

memberikan respon verbal dan atau respon tertulis sebagai tanggapan atas 

pernyataan yang diberikan. Adapun jenis data yang digunakan dalam penelitian 

ini adalah : Data Primer adalah data asli yang dikumpulkan secara langsung dari 

konsumen sebagai sumber data menggunakan kelengkapan kuisioner dan 

wawancara. 

 Sampel adalah sebagian dari populasi yang diteliti sebesar 70 responden. 

Dalam penelitian ini populasi yang diambil berukuran besar dan jumlahnya tidak 

diketahui secara pasti. Dalam penentuan sampel jika populasi tidak ketahui 

menurut Rao Purba (1996) digunakan rumus sebagai berikut: 

n = 
𝒁²

𝟒 .(𝑴𝒐𝒆)𝟐 

Dimana: 

n   = Besar sampel 

Z  = Tingkat distribusi normal pada taraf signifikan 10% =1.66 

4  = Nilai Konstanta 

Dengan menggunakan margin of error sebesar 10%, maka jumlah sampel 

minimal yang di dapat diambil sebesar n : 68.87. Data primer dalam penelitian ini 

diperoleh dengan menggunakan kuesioner yang dipandu dengan wawancara. 
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Kuesioner adalah sejumlah pertanyaan tertulis yang digunakan untuk memperoleh 

informasi dari responden. Untuk memperoleh data yang akurat dalam penelitian, 

instrumen penelitian harus teruji tingkat validitas dan reliabilitasnya. Uji validitas 

dan reliabilitas dilakukan dengan menggunakan Partial Least Square (PLS) 3.0.  

3.1 Uji Asumsi dengan mengevaluasi outer model (measurement model) 

Outer model yaitu spesifikasi hubungan antara variabel laten dengan 

indikatornya, disebut juga dengan outer relation atau measurement model, yang 

menjelaskan karakteristik variabel laten dengan indikator atau variabel 

manifsetnya (Wiyono. 2011 dalam Budi Prasetya, 2014). 

3.1.1 Uji Validitas  

Validitas data penelitian ditentukan oleh proses pengukuran yang akurat. 

Suatu instrumen pengukur dikatakan valid jika instrument tersebut mengukur apa 

yang seharusnya diukur. Dengan kata lain instrument tersebut dapat mengukur 

construct sesuai dengan yang diharapkan oleh peneliti (Indriantoro dan Supomo, 

2002). Suatu instrumen dirancang untuk mengukur construct tertentu. Validitas 

konstruk merupakan konsep pengukuran validitas dengan cara menguji apakah 

suatu instrumen mengukur konstruk sesuai dengan yang diharapkan. Ada dua cara 

pengujian validitas konstruk, yaitu (1) validitas konvergen, dimana validitas suatu 

instrumen ditentukan berdasarkan konvergensinya dengan instrumen lain yang 

sejenis dalam mengukur konstruk dan (2) validitas diskriminan, dimana validitas 

suatu instrumen ditentukan berdasarkan rendahnya korelasi dengan instrumen lain 

yang digunakan untuk mengukur konstruk lain (Indriantoro dan Supmo, 2002).  

Validitas konvergen berhubungan dengan prinsip-prinsip bahwa pengukur-

pengukur dari suatu konstruk seharusnya berkorelasi tinggi. Uji validitas 

konvergen dalam PLS dengan indikator reflektif dinilai berdasarkan loading 

factor (korelasi antara skor item/skor komponen dengan skor konstruk) dan 

average variance extracted (AVE). Nilai faktor loading lebih dari 0,5 (Hair et al, 

2010; Ghozali, 2008) dan average variance extracted (AVE) lebih dari 0,5 

(Jogiyanto dan Abdillah, 2009). 

Sedangkan validitas diskriminan dari model pengukuran dengan reflektif 

indikator dinilai berdasarkan cross loading pengukuran dengan konstruk. Model 
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mempunyai discriminant validity yang cukup jika akar average varianceextracted 

(AVE) untuk setiap konstruk lebih besar daripada korelasi antar konstruk dengan 

konstruk lainnya dalam model, (Jogiyanto dan Abdillah, 2009). 

3.1.2 Uji Reliabilitas 

Konsep reliabilitas dapat dipahami melaui ide dasar konsep tersebut yaitu 

konsistensi. Peneliti dapat mengevaluasi instrument penelitian berdasarkan 

perspektif dan teknik yang berbeda. Pengukuran reabilitas menggunakan indeks 

numerik yang disebut dengan koefisien (Indriantoro dan Supomo, 2002). Uji 

reliabilitas dalam PLS dapat menggunakan dua metode, yaitu Cronbach’s alpha 

dan Composite reliability. Cronbach’s alpha mengukur batas bawah nilai 

reliabilitas suatu konstruk sedangkan composite reliability mengukur nilai 

sesungguhnya reliabilitas suatu konstruk. Suatu konstruk dikatakan reliabel jika 

nilai Cronbach’s alpha harus lebih dari 0,6 dan nilai Composite reliability harus 

lebih dari 0,7 (Jogiyanto dan Abdillah, 2009). Menurut Wiyono (2011) Metode 

Alpha (Cronbach’s) banyak dipakai karena rumus yang digunakan tidak 

terpengaruh jika varian dan ovarian dari komponen-komponennya tidak sama. 

Menurut Chin (1988) dalam Wiyono (2011), Reabilitas konstruk atau 

reabilitas komposit pada dasarnya adalah melakukan pengujian terhadap 

indikator, sejauh mana dapat mengukur konstruk teoritis. Reliabilitas konstruk 

dapat diuji melalui composite reability. Reabilitas konstruk dapat dihitung 

berdasarkan rumus berikut ini. 

 

3.2 Pengujian Model Struktural (Inner Model). 

Model Struktural yaitu spesifikasi hubungan antarvariabel laten (structural 

model), disebut juga dengan inner relation, menunjukkan hubungan antar variabel 

laten berdasarkan substantive theory dari penelitian. Tanpa kehilangan sifat 

umumnya, diasumsikan bahwa variabel laten dan indikator diskala dengan zero 

means dan unit varians sama dengan satu, sehingga parameter lokasi (konstanta) 

dapat dihilangkan dari model (Wiyono, 2011). 

Pengujian inner model atau model struktural dilakukan untuk melihat 

hubungan antara konstruk, nilai signifikansi dan R-square dari model penelitian. 
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Nilai R-square yang menunjukkan pengaruh satu variabel terhadap variabel 

lainnnya. Untuk nilai R-square >75% dapat dikatakan sangat bagus/besar, 50-70 

% dikatakan bagus/besar, 25-50 % dikatakan sedang/moderat, dan < 25 % 

dikatakan kecil. 

3.3 Uji Hipotesis 

Salah satu tujuan penelitian adalah menguji hipotesis. Berdasarkan 

paradigma penelitian kuantitatif, hipotesis merupakan jawaban atas masalah 

penelitian yang secara rasional diedukasi dari teori (Indriantoro dan Supmo, 

2002). Uji hipotesis dalam penelitian ini dilakukan dengan alat analisis 

PartialLeast Square (PLS) 3.0.  

PLS adalah salah satu teknik Structural Equation Modeling (SEM) yang 

mampu menganalisis variabel laten, variabel indicator dan kesalahan pengukuran 

secara langsung, PLS dikembangkan sebagai alternatif apabila teori yang 

digunakan lemah atau indikator yang tersedia tidak memenuhi model pengukuran 

reflektif (Wiyono, 2011).  

Model spesifikasi dalam penelitian ini adalah path analysis (analisis jalur). 

Model path analysis secara matematis menjadi model regresi standardized(tanpa 

konstanta) karena kita ingin membandingkan berbagai jalur. Model struktural 

dievaluasi dengan melihat Inner model, menilai inner model adalah melihat 

hubungan antara konstruk laten dengan melihat hasil estimasi koefisien parameter 

path dan tingkat signifikansinya. Jika T-statistik ≥ 1,66 maka nilai tersebut 

signifikan pada alpha 10%.  

 

4. Hasil dan Pembahasan 

4.1 Gambaran Umum Penelitian 

Responden dalam penelitian ini karyawan  di  PT.  Mopoli  Raya  Kebun Unit 

I sejumlah 100 karyawan dari 589 total karyawan. 100 karyawan yang berpartisipasi 

dalam penelitian ini selanjutnya  dapat diperinci  berdasarkan jenis kelamin, usia, 

pendidikan terakhir dan masa kerja di PT. Mopoli Raya Kebun Unit I. 
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4.2 Uji Asumsi dengan mengevaluasi outer model (measurement model) 

4.2.1 Uji Validitas 

4.2.1.1 Uji Loading Factor 

Outer Model merupakan model pengukuran untuk menilai validitas, 

parameter model pengukuran (validitas konvergen, validitas diskriminan, 

composite reliability dan cronbach’s alpha) termasuk nilai R2  sebagai parameter 

ketepatan model prediksi (Jogiyanto dan Abdillah, 2009). Suatu indikator 

pertanyaan dikatakan valid apabila nilai loading factor > 0,5 (Hair et al, 2010; 

Ghozali, 2008).  

4.2.1.2 Average Variance Extract (AVE) 

Validitas konvergen berhubungan dengan prinsip-prinsip bahwa pengukur- 

pengukur dari suatu konstruk seharusnya berkorelasi tinggi. Uji validitas 

konvergen dalam PLS dengan indikator reflektif dinilai berdasarkan nilai average 

variance extracted (AVE) lebih dari 0,5 (Jogiyanto dan Abdillah, 2009:60). 

Gambar 4.5 menunjukkan  nilai  AVE masing-masing lebih  dari  0,5  yaitu  

budaya  organisasi 0,520,     gaya     kepemimpinan     0,603, kepuasan kerja 

0,506, dan kinerja karyawan 0,575. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa 

konstruk mempunyai convergent validity yang baik.

4.2.2 Uji Reliabilitas 

4.2.2.1 Pengujian Cronbach’s Alpha 

Nilai alpha cronbach adalah di atas 0,6. Sementara nilai batasan composite 

reliability di atas 0,7 (Jogiyanto dan Abdillah, 2009). Hasilnya menunjukkan 

bahwa nilai cronbach’s alpha untuk semua konstruk adalah lebih dari 0,6 yang 

artinya bahwa semua konstruk pada model yang diestimasi memenuhi kriteria 

reliabel. Nilai cronbach’s alpha yang terendah adalah sebesar 0,776 pada variabel 

budaya organisasi, sedangkan nilai cronbach’s alpha tertinggi adalah sebesar 

0,846 pada variabel kinerja karyawan. 
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4.2.2.2 Composite Reliability 

Hasil dari composite reliability menunjukkan bahwa semua konstruk 

adalah lebih dari 0,7 yang artinya bahwa semua konstruk pada model yang 

diestimasi   memenuhi   kriteria   reliabel. Nilai composite reliability yang 

terendah adalah sebesar 0,844 pada variabel budaya organisasi, sedangkan nilai 

composite reliability tertinggi adalah sebesar 0,888 pada variabel kinerja 

karyawan.

4.3 Model Struktural (Inner Model) 
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Pengujian inner model atau model  struktural  dilakukan  untuk melihat 

hubungan antara konstruk, nilai signifikansi dan R-square dari model penelitian. 

Hasil olah data menggunakan SmartPLS menunjukkan bahwa nilai R- square 

variabel kepuasan kerja adalah sebesar 0,224 yang artinya 22,4% variabel 

kepuasan kerja dapat dipengaruhi oleh variabel gaya kepemimpinan dan budaya 

organisasi. Sedangkan 77,6% dipengaruhi oleh variabel lain diluar yang diteliti. 

Nilai R- square untuk variabel kinerja karyawan  adalah sebesar 0,517. Hal ini 

berarti bahwa 51,7% variabel kinerja karyawan dapat dipengaruhi oleh variabel 

gaya kepemimpinan, budaya organisasi dan kepuasan kerja. Sedangkan 48,3% 

dipengaruhi oleh variabel lain diluar yang diteliti. 

4.4 Uji Hipotesis 

 

Berdasarkan nilai T-Statistic menunjukkan bahwa hubungan gaya 

kepemimpinan dengan kepuasan kerja adalah   bernilai   signifikan   dengan   T- 

statistic berada di atas 1,66 yaitu sebesar 1,949 dan nilai signifikansi P value < 

0,1 yaitu sebesar 0,052. Nilai original sample estimate adalah positif yaitu sebesar 

0,242 yang   menunjukkan   bahwa   hubungan antara gaya kepemimpinan 

terhadap kepuasan kerja adalah positif. Dengan demikian, hipotesis H1 dalam 

penelitian ini yang menyatakan bahwa “Gaya kepemimpinan   berpengaruh   

signifikan terhadap kepuasan kerja”. 

Berdasarkan nilai T-Statistic menunjukkan bahwa hubungan budaya 

organisasi dengan kepuasan kerja adalah bernilai signifikan dengan T-statistic 

berada di atas 1,66 yaitu sebesar 2,234 dan nilai signifikansi P value < 0,1 yaitu 

sebesar 0,026. Nilai original sample estimate adalah positif yaitu sebesar 0,309 

yang menunjukkan bahwa hubungan antara budaya organisasi terhadap kepuasan 

kerja adalah positif. Dengan demikian, hipotesis H2 dalam penelitian ini yang 

menyatakan bahwa “Budaya organisasi  berpengaruh  signifikan terhadap 

kepuasan kerja”. 

Berdasarkan nilai T-Statistic menunjukkan bahwa hubungan gaya 

kepemimpinan dengan kepuasan kerja adalah bernilai signifikan dengan T- 

statistic berada di atas 1,66 yaitu sebesar 3,673 dan nilai signifikansi P value < 

0,1 yaitu sebesar 0,000. Nilai original sample estimate adalah positif yaitu sebesar 

0,328 yang   menunjukkan   bahwa   hubungan antara kepuasan kerja terhadap 
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kinerja karyawan  adalah  positif.  Dengan demikian, hipotesis H3 dalam 

penelitian ini yang menyatakan bahwa “Kepuasan kerja berpengaruh signifikan 

terhadap kinerja karyawan”. 

Berdasarkan nilai T-Statistic menunjukkan bahwa hubungan gaya 

kepemimpinan dengan kinerja karyawan adalah bernilai signifikan dengan T- 

statistic berada di atas 1,66 yaitu sebesar 3,959 dan nilai signifikansi P value < 

0,1 yaitu sebesar 0,000. Nilai original sample estimate adalah positif yaitu sebesar 

0,390 yang menunjukkan bahwa hubungan antara gaya kepemimpinan terhadap 

kepuasan kerja adalah positif. Dengan demikian, hipotesis H4 dalam penelitian ini 

yang menyatakan bahwa “Gaya kepemimpinan berpengaruh signifikan terhadap 

kinerja karyawan”. 

Berdasarkan nilai T-Statistic menunjukkan bahwa hubungan budaya 

organisasi  dengan  kinerja  karyawan adalah bernilai signifikan dengan T- 

statistic berada di atas 1,66 yaitu sebesar 1,793 dan nilai signifikansi P value < 

0,1 yaitu sebesar 0,074. Nilai original sample estimate adalah positif yaitu sebesar 

0,191 yang menunjukkan bahwa hubungan antara budaya organisasi terhadap 

kinerja karyawan  adalah  positif.  Dengan demikian, hipotesis H5 dalam 

penelitian ini  yang  menyatakan  bahwa  “Budaya organisasi       berpengaruh       

signifikan terhadap kinerja karyawan”. 

5. KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1 Kesimpulan 

1 Gaya Kepemimpinan berpengaruh signifikan terhadap Kepuasan Kerja. 

Berdasarkan hasil pengujian, penelitian ini mendukung penelitian sebelumnya 

oleh Bryan (1999) dan penelitian yang dilakukan oleh Rani Mariam (2009). 

Penulis menyimpulkan bahwa semakin tingginya kepuasan kerja karyawan akan 

disesuaikan kepada penerapan gaya kepemimpinan di perusahaan tersebut. 

2 Budaya Organisasi berpengaruh signifikan terhadap Kepuasan Kerja. Berdasarkan 

hasil pengujian, penelitian ini mendukung   penelitian   yang   dilakukan oleh Rani 

Mariam (2009). Hasil ini menunjukkan bahwa karyawan yang bekerja dalam 

lingkungan yang supportif lebih memiliki kepuasan dalam bekerja dan memiliki 

komitmen organisasi yang lebih besar. Tentunya ini di dukung karena adanya 

budaya organisasi yang baik pada PT. Mopoli Raya Kebun Unit I. 
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3 Kepuasan Kerja berpengaruh signifikan terhadap Kinerja Karyawan. Berdasarkan 

hasil pengujian, penelitian ini mendukung   penelitian   yang   dilakukan oleh 

Ostroff (1992) dalam Rani Mariam   (2009), yang menyatakan bahwa kepuasan 

kerja berpengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan. Hasil ini menunjukkan 

bahwa kepuasan kerja terhadap kinerja karyawan membuat karyawan yang lebih 

puas, berkomitmen, sesuai dan tidak stress tinggi memiliki tingkat kinerja yang 

lebih tinggi. 

4 Gaya Kepemimpinan berpengaruh signifikan terhadap Kinerja Karyawan. 

Berdasarkan hasil pengujian, penelitian ini mendukung   penelitian   yang   

dilakukan oleh Shea, Christine M. (1999) dalam Rani Mariam (2009) menyatakan 

bahwa gaya kepemimpinan berpengaruh signifikan terhadap peningkatan kinerja 

karyawan. Hasil ini menunjukkan bahwa gaya kepemimpinan yang 

dikembangkan di lingkungan PT. Mopoli Raya Kebun Unit I pada dasarnya 

mengacu pada pola perilaku yang berorientasi pada hubungan dicerminkan pada 

kepemimpinan di PT. Mopoli Raya Kebun Unit I yang menghargai persamaan 

derajat para karyawannya, non-diskriminatif, serta memiliki rasa kekeluargaan 

dan kebersamaan. 

5 Budaya Organisasi berpengaruh signifikan terhadap Kinerja Karyawan. 

Berdasarkan hasil pengujian, penelitian ini mendukung penelitian sebelumnya 

yang dilakukan  Rivai  (2004)  menyatakan bahwa budaya organisasi yang 

semakin baik akan membuat kinerja yang semakin tinggi begitu pula sebaliknya 

dan penelitian oleh Rani Mariam (2009), yang menyatakan bahwa budaya 

organisasi berpengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan. 

5.2 Saran 

1 Berdasarkan hasil penelitian mengenai Hubungan Gaya Kepemimpinan dan 

Budaya Organisasi melalui Kepuasan Kerja   Terhadap   Kinerja   Karyawan 

masih dibutuhkan untuk dikembangkan lebih lanjut penelitian pada masa 

mendatang. 

2 Untuk penelitian selanjutnya sebaiknya dilakukan pada obyek yang berbeda 

misalnya lokasi yang berbeda atau dengan variabel yang berbeda karena pada 

penelitian ini hanya terbatas pada tiga variabel saja. Hasil penelitian diperoleh 

dari karyawan perkebunan PT. Mopoli Raya Kebun Unit I.  Pada penelitian 

selanjutnya disarankan agar mempertimbangkan  untuk  mencari atau 
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menambahkan faktor lain yang dapat mempengaruhi Kinerja Karyawan. 

Variabel yang disarankan adalah komitmen organisasi. 

3 Untuk   perusahaan   sebaiknya   lebih memperhatikan karyawan strata rendah 

seperti buruh dan memberikan kompensasi dengan  tepat waktu agar 

karyawan lebih giat dan semangat dalam bekerja yang nantinya juga akan 

berpengaruh terhadap peningkatan kinerja karyawan tersebut. Kemudian 

dalam peningkatan karier juga harus lebih tersruktur dan ada jangka waktu 

yang pasti. 
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