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ABSTRAK 

 

 

AHMAD FARIZ AZIZ, NIM. 1521103709, Fakultas Ekonomi, Jurusan 

Manajemen, Universitas Widya Dharma Klaten. Skripsi. “PENGARUH 

BUDAYA ORGANISASI, MOTIVASI, DAN KEPUASAN KERJA 

TERHADAP KINERJA KARYAWAN PT. ATMAJA JAYA KLATEN” 
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh budaya 

organisasi,  motivasi,  dan  kepuasan  kerja terhadap kinerja karyawan  pada PT. 

Atmaja Jaya Klaten.  Dalam  penelitian  ini  penulis  mempunyai  tujuan untuk 

menganalisis pengaruh budaya organisasi terhadap kinerja karyawan, pengaruh 

motivasi terhadap kinerja karyawan serta pengaruh kepuasan kerja terhadap kinerja 

karyawan. 

Teknik pengumpulan data dengan angket, observasi dan studi pustaka. 

Sampel dalam penelitian ini sejumlah 40 karyawan. Variabel dalam penelitian ini 

ada empat yaitu variabel bebas yaitu Budaya Organisasi (X1), Motivasi (X2), dan 

Kepuasan Kerja (X3) serta variabel terikat (Y) yaitu Kinerja Karyawan. Teknik 

analisis data dengan analisis Regresi Linier Berganda, Korelasi Product Moment, 

Uji T, dan Uji F.  

Dari perhitungan menunjukkan bahwa (1) Adanya  hubungan  positif  dan 

berpengaruh signifikan Budaya Organisasi terhadap Kinerja Karyawan dengan nilai 

signifikansi sebesar 0,002 < 0,05. (2) Adanya hubungan positif dan berpengaruh 

signifikan Motivasi terhadap Kinerja Karyawan dengan nilai signifikansi sebesar 

0,048 < 0,05. (3) Adanya hubungan positif dan berpengaruh signifikan Kepuasan 

Kerja terhadap Kinerja Karyawan dengan nilai signifikansi sebesar 0,000 < 0,05. 

(4) Adanya hubungan positif dan berpengaruh signifikan Budaya Organisasi, 

Motivasi, dan Kepuasan Kerja terhadap Kinerja Karyawan dengan nilai signifikansi 

sebesar 0,000 < 0,05. 

Sehingga hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa karyawan PT. 

Atmaja Jaya Klaten memerlukan Budaya Organisasi, Motivasi dan Kepuasan Kerja 

untuk meningkatkan Kinerja Karyawan. 

 

 

 

Kata Kunci : Budaya Organisasi, Motivasi, dan Kepuasan Kerja 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Salah satu masalah nasional yang dihadapi oleh bangsa Indonesia 

saat ini adalah penanganan terhadap rendahnya kualitas sumber daya 

manusia. Jumlah sumber daya manusia yang besar apabila dapat 

didayagunakan secara efektif dan efisien akan bermanfaat untuk menunjang 

gerak lajunya pembangunan nasional yang berkelanjutan. Melimpahnya 

sumber daya manusia yang ada saat ini mengharuskan berfikir secara 

seksama yaitu bagaimana dapat memanfaatkan sumber daya manusia secara 

optimal. Agar di masyarakat tersedia sumber daya manusia yang handal 

diperlukan pendidikan yang berkualitas, penyediaan berbagai fasilitas 

sosial, dan lapangan pekerjaan yang memadai. Kelemahan dalam 

penyediaan berbagai fasilitas tersebut akan menyebabkan keresahan sosial 

yang akan berdampak kepada keamanan masyarakat. Saat ini kemampuan 

sumber daya manusia masih rendah baik dilihat dari kemampuan 

intelektualnya maupun keterampilan teknis yang dimilikinya. Persoalan 

yang ada adalah bagaimana dapat menciptakan sumber daya manusia yang 

dapat menghasilkan kinerja yang optimal sehingga tujuan perusahaan dapat 

tercapai. Produktivitas kerja merupakan tuntutan utama bagi perusahaan 

agar kelangsungan hidup atau operasionalnya dapat terjamin. 
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Produktivitas suatu badan usaha dapat memberikan kontribusi 

kepada pemerintah daerah maupun pusat, artinya dari produktivitas regional 

maupun nasional, dapat menunjang perekonomian baik secara makro 

maupun mikro. Mengenai produktivitas kerja menjadi masalah nasional 

pula, karena produktivitas tenaga kerja Indonesia masih memprihatinkan. 

Banyak hal yang dapat mempengaruhi produktivitas kerja, untuk itu 

perusahaan harus berusaha menjamin agar faktor-faktor yang berkaitan 

dengan produktivitas tenaga kerja dapat dipenuhi secara maksimal. Kualitas 

sumber daya manusia akan terpenuhi apabila kepuasan kerja sebagai unsur 

yang berpengaruh terhadap kinerja dapat tercipta dengan sempurna. 

Membahas kepuasan kerja tidak akan terlepas dengan adanya faktor-faktor 

yang dapat mempengaruhi kepuasan kerja seseorang.  

Dalam perusahaan manufacturing, produktivitas individu maupun 

kelompok sangat mempengaruhi kinerja perusahaan. Hal ini disebabkan 

oleh adanya proses pengolahan bahan baku menjadi produk jadi. Mengingat 

permasalahannya sangat komplek sekali, maka pihak-pihak yang terlibat 

dalam proses produksi harus cermat dalam mengamati sumber daya yang 

ada. Banyak hal yang dapat mempengaruhi produktivitas kerja, sehingga 

pengusaha harus menjaga faktor-faktor yang berpengaruh terhadap kinerja 

dapat terpenuhi secara maksimal. Persoalan kepuasan kerja akan dapat 

terlaksana dan terpenuhi apabila beberapa variabel yang mempengaruhi 

mendukung sekali. Variabel yang dimaksud adalah Culture dan Motivation. 

Dapat dikatakan pula bahwa secara tidak langsung kedua variabel tersebut 
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mempengaruhi kinerja seseorang dan pada ujung-ujungnya kinerja 

perusahaan dapat tercapai dengan baik. Sehubungan dengan hal tersebut, 

agar karyawan selalu konsisten dengan kepuasannya maka setidak-tidaknya 

perusahaan selalu memperhatikan lingkungan di mana karyawan 

melaksanakan tugasnya misalnya rekan kerja, pimpinan, suasana kerja dan 

hal-hal lain yang dapat mempengaruhi kemampuan seseorang dalam 

menjalankan tugasnya. 

Membahas masalah budaya itu sendiri merupakan hal yang penting 

bagi suatu organisasi atau perusahaan, karena akan selalu berhubungan 

dengan kehidupan yang ada dalam perusahaan. Budaya organisasi 

merupakan falsafah, ideologi, nilai-nilai, anggapan, keyakinan, harapan, 

sikap dan norma-norma yang dimiliki secara bersama serta mengikat dalam 

suatu komunitas tertentu. Secara spesifik budaya dalam organisasi akan 

ditentukan oleh kondisi team work, leaders dan characteristic of 

organization serta administration process yang berlaku. Mengapa budaya 

organisasi penting, karena merupakan kebiasaan-kebiasaan yang terjadi 

dalam hirarki organisasi yang mewakili norma-norma perilaku yang diikuti 

oleh para anggota organisasi. Budaya yang produktif adalah budaya yang 

dapat menjadikan organisasi menjadi kuat dan tujuan perusahaan dapat 

terakomodasi. Robbins (2001:528); Organizational culture as an 

intervening variable. Employees form an overall subjective perception of 

the organization based on such factor as degree of risk tolerance, team 

emphasis and support of people. This overall perception becomes, in effect, 
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the organization culture or personality. These favorable or unfavorable 

perception then affect employee performance and satisfaction, with the 

impact being greater for stronger culture.   

Faktor lain yang berperan dalam menjadikan karyawan lebih 

berperilaku terarah apabila ada unsur-unsur positif dalam dirinya masing-

masing. Luthans (1992:165); Porter and Lawler start with the premise that 

motivation (effort or force) does not equal satisfaction and/or performance. 

Motivation, satisfaction and performance are all separate variables and 

relate in ways different from what was traditionally assumed.  Hughes et al. 

(1999:388); Motivation, satisfaction and performance seem clearly related. 

Pada umumnya dalam diri seorang pekerja ada dua hal yang penting dan 

dapat memberikan motivation atau dorongan yaitu masalah Compensation 

dan Expectancy. Khususnya masalah kompensasi sebagai imbal jasa dari 

pengusaha kepada karyawan yang telah memberikan kontribusinya selalu 

menjadikan sebagai ukuran puas atau tidaknya seseorang dalam 

menjalankan tugasnya atau pekerjaannya. Demikian pula pemberian 

kompensasi dapat berdampak negatif apabila dalam pelaksanaannya tidak 

adil dan tidak layak yang pada akhirnya menimbulkan ketidakpuasan. Besar 

kecilnya kompensasi yang diberikan kepada karyawan seharusnya 

tergantung kepada besar kecilnya power of contribution and thinking yang 

disampaikan oleh pekerja kepada perusahaan. Sehubungan dengan hal 

tersebut mengingat pemberian kompensasi harus adil tentunya harus ada 

ukuran yang jelas dan transparan misalnya berdasarkan output-nya (prestasi 
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yang dicapai). Dapat diambil kesimpulan bahwa pentingnya dalam 

pemberian kompensasi adalah adil dan cocok. Biasanya kompensasi 

dirupakan dalam bentuk financial dan non financial yang mana kedua-

duanya akan diberikan dalam berbagai kesempatan yang berbeda.  

Mengenai Expectancy, setiap orang akan memiliki harapan-harapan 

yang akan diperoleh dalam melakukan kegiatannya, oleh karena itu tanpa 

adanya nilai harapan yang dimiliki, seseorang tidak akan melakukan usaha-

usaha untuk memenuhi kebutuhannya. Sehubungan dengan hal tersebut 

maka nampak jelas bahwa expectancy dapat mendorong seseorang untuk 

memenuhi kebutuhannya, hal ini wajar karena manusia selalu mempunyai 

need yang berbeda-beda menurut status sosialnya di masyarakat, sehingga 

unsur pembentuk expectancy-nya berbeda-beda pula. Dalam organisasi 

tentunya banyak faktor yang mempengaruhi seseorang untuk mencapai 

tujuan yang telah ditetapkan, sedangkan jalannya organisasi atau 

perusahaan tentunya diwarnai oleh perilaku individu yang merasa 

berkepentingan dalam kelompoknya masing-masing. Perilaku individu 

yang berada dalam organisasi atau perusahaan tentunya sangat 

mempengaruhi organisasi baik secara langsung maupun tidak langsung, hal 

ini akibat adanya kemampuan individu yang berbeda-beda dalam 

menghadapi tugas atau aktivitasnya. Perilaku akan timbul atau muncul 

akibat adanya pengaruh atau rangsangan dari lingkungan yang ada (baik 

internal maupun eksternal) begitu pula individu berperilaku karena adanya 

dorongan oleh serangkaian kebutuhan. Berdasarkan apa yang telah 
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diuraikan maka permasalahan Job performance (kinerja) berkaitan dengan 

efektivitas kerja, untuk itulah penting kiranya membuat suatu model yang 

membicarakan job performance (kinerja) dengan variabel-variabel yang 

mempengaruhinya. Sehubungan dengan hal tersebut, maka mendorong 

penulis untuk melaksanakan penelitian tentang “ PENGARUH BUDAYA 

ORGANISASI, MOTIVASI, DAN KEPUASAN KERJA TERHADAP 

KINERJA KARYAWAN PT. ATMAJA JAYA KLATEN ” 

B. Alasan Pemilihan Judul 

Adapun alasan pemilihan judul ini adalah : 

1. Alasan Subjektif 

a. Menambah pengetahuan penulis tentang manajemen sumber daya 

manusia dalam perusahaan. 

b. Ketertarikan penulis tentang budaya organisasi, motivasi, dan 

kepuasan kerja dalam hubungannya dengan kinerja karyawan. 

2. Alasan Objektif 

a. Kualitas sumber daya manusia sangat penting dalam menentukan 

keberlangsungan suatu perusahaan 

b. Suatu perusahaan akan dapat bertahan dalam persaingan jika 

produktifitasnya selalu meningkat. Peningkatan produktifitas 

tersebut selalu sejalan dengan kinerja sumber daya manusia yang 

ada dalam perusahaan tersebut. Semakin tinggi kualitas sumber daya 

manusia, semakin tinggi pula kinerjanya. 
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C. Penegasan Judul 

Sumber daya manusia merupakan faktor yang sangat penting dan 

menentukan dalam sebuah organisasi. Tujuan organisasi tidak mungkin 

tercapai tanpa adanya sumber daya manusia. Oleh sebab itu sumber daya 

manusia dalam organisasi harus dikelola dengan baik sehingga masing – 

masing anggota organisasi dapat berperan secara optimal sesuai dengan 

kedudukan, kewenangan tugas, dan fungsi masing – masing. 

Salah satu cara yang dapat ditempuh oleh manajemen adalah dengan 

melakukan berbagai hal agar kinerja karyawan dapat meningkat dan 

berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Dengan kinerja karyawan yang 

baik maka tujuan organisasi akan dapat tercapai. 

D. Pembatasan Masalah 

Agar masalah yang dibahas dalam penelitian ini tidak melebar maka 

perlu dilakukan pembatasan masalah. Dalam penelitian ini masalah dibatasi 

pada pengaruh budaya organisasi, motivasi, dan kepuasan kerja terhadap 

kinerja karyawan PT. Atmaja Jaya Klaten. 

E. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka yang menjadi 

rumusan masalah dalam penelitian ini adalah : 

1. Apakah Budaya Organisasi berpengaruh terhadap Kinerja Karyawan.? 

2. Apakah Motivasi berpengaruh terhadap Kinerja Karyawan.? 

3. Apakah Kepuasan kerja berpengaruh terhadap Kinerja Karyawan.? 
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4. Apakah Budaya Organisasi, Motivasi, dan Kepuasan Kerja secara 

simultan berpengaruh terhadap Kinerja Karyawan.? 

F. Tujuan Penelitian 

Dengan mengacu pada permasalahan diatas, penelitian ini bertujuan 

untuk menguji pengaruh budaya organisasi, motivasi, dan kepuasan kerja 

terhadap kinerja karyawan PT. Atmaja Jaya Klaten. 

G. Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat yang akan diperoleh dari penelitian ini adalah :  

1. Manfaat Teoritis 

Menambah pengalaman dan pengetahuan bagi peneliti serta 

memperkaya khasanah ilmu pengetahuan yang juga dapat bermanfaat bagi 

generasi yang akan datang. 

2. Manfaat Praktis  

Diharapkan bisa dijadikan suatu masukan bagi menejemen PT. 

Atmaja Jaya Klaten untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusianya 

agar kinerja perusahaan dapat meningkat. 

H. Sistematika Penulisan 

Untuk membantu memahami isi dan uraian dari aktivitas penelitian 

sesuai dengan judul yang penulis maksud, perlu kiranya penulis menyusun 

sistematika penulisan sebagai berikut : 
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BAB I. Pendahuluan berisi tentang latar belakang masalah, alasan 

pemilihan judul, penegasan judul, pembatasan masalah, perumusan 

masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan. 

BAB II. Tinjauan Pustaka berisi tentang pengertian manajemen 

sumber daya manusia, budaya organisasi, motivasi, kepuasan kerja, kinerja, 

dan penelitian terdahulu. 

BAB III. Metode Penelitian, berisi tentang metode penelitian, dan 

penjelasan tentang objek penelitian. 

BAB IV. Hasil dan Pembahasan, bab ini merupakan hasil analisis 

yang dicari penyelesaiannya. 

BAB V. Simpulan dan saran, berisi tentang simpulan dan saran 

diajukan dalam hasil akhir penelitian. 
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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

Pada Bab V ini, disajikan kesimpulan dari hasil analisis data serta saran yang 

diharapkan dapat memberikan suatu solusi terhadap peningkatan kinerja 

karyawan pada PT. Atmaja Jaya Klaten. 

A. Simpulan 

1. Dari perhitungan dengan analisis regresi dapat diperoleh persamaan regresi 

Y = 1,374 + 0,276X1 + 0,167X2 + 0,480X3 

Menurut  persamaan  regresi  tersebut,  adapun  interpretasi  yang  dapat 

dijelaskan adalah sebagai berikut : 

- Koefisien konstanta bernilai 1,374; artinya jika Budaya Organisasi, 

Motivasi dan Kepuasan Kerja dianggap konstan, maka nilai Kinerja 

Karyawan sebesar 1,374. 

- Nilai koefisien regresi untuk variabel Budaya Organisasi sebesar 0,276. 

Artinya jika terdapat penambahan 1 nilai Budaya Organisasi (X1) dan 

variabel independen lain nilainya dianggap tetap, maka nilai Kinerja 

Karyawan (Y) akan bertambah sebesar 0,276 atau 27,6%. 

- Nilai koefisien regresi untuk variabel Motivasi sebesar 0,167. 

Artinya jika terdapat penambahan 1 nilai Motivasi (X2) dan variabel 

independen lain nilainya dianggap tetap, maka nilai Kinerja 
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Karyawan(Y) akan bertambah sebesar 0,167 atau 16,7%. 

- Nilai koefisien regresi  untuk variabel Kepuasan Kerja sebesar 0,480. 

Artinya jika terdapat penambahan 1 nilai Kepuasan Kerja (X3) dan 

variabel independen lain nilainya dianggap tetap, maka nilai Kinerja 

Karyawan (Y) akan bertambah sebesar 0,480 atau 48%. 

2. Dari perhitungan dengan korelasi Product Moment diperoleh 

- r hitung tiap variabel sebesar : 

X1 = 0,798 ( korelasi kuat ) 

X2 = 0,695 ( korelasi kuat ) 

       X3 = 0,820 ( korelasi sempurna ) 

- Nilai Sig Correlation = 

X1 = 0,000 ( berkorelasi ) 

X2 = 0,000 ( berkorelasi ) 

       X3 = 0,000 ( berkorelasi ) 

3. Berdasarkan analisis uji t, dapat diketahui bahwa variabel Budaya 

Organisasi, variabel Motivasi dan variabel Kepuasan Kerja memiliki nilai 

thitung yang lebih besar dari ttabel yakni sebesar dengan nilai signifikansi 

<0,05, sehingga Ho ditolak dan Ha diterima yang artinya terdapat 

pengaruh secara parsial antara Budaya Organisasi, Motivasi dan Kepuasan 

Kerja karyawan terhadap Kinerja Karyawan PT. Atmaja Jaya Klaten. 

4. Berdasarkan dari uji F menunjukkan bahwa nilai Fhitung> Ftabel  dengan 

probabilitas sebesar 0,000 (pvalue<0,05 ).Hal ini berarti Ho ditolak dan Ha 

diterima, sehingga dapat disimpulkan terdapat pengaruh Budaya 
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Organisasi, Motivasi, dan Kepuasan Kerja secara simultan terhadap Kinerja 

Karyawan PT. Atmaja Jaya Klaten. 

5. Ada pengaruh antara Budaya Organisasi, Motivasi, dan Kepuasan Kerja 

terhadap Kinerja Karyawan yaitu dipengaruhi oleh Budaya Organisasi, 

Motivasi, dan Kepuasan Kerja sebesar 79,9% sedangkan 20,1% ditentukan 

oleh faktor lain yang tidak disebutkan dalam penelitian ini. 

 

B. Saran-saran 

Sedangkan saran-saran yang dapat peneliti ajukan adalah sebagai berikut:  

1. Analisis yang telah dilakukan menunjukkan hasil yang signifikan positif 

dari seluruh variabel sehingga perlu mempertahankan dan jika perlu 

meningkatkan variabel Budaya Organisasi, Motivasi, dan Kepuasan Kerja 

sehingga Kinerja Karyawan juga akan meningkat 

2. Kepada para karyawan, diharapkan untuk terus mengembangkan dan 

meningkatkan kemampuan atau potensi yang ada pada dirinya agar dapat 

meningkatkan kualitas mereka secara maksimal sesuai dengan harapan dan 

tujuan perusahaan dan berguna untuk meningkatkan kinerja dari perusahaan 

itu sendiri. 

3. Berdasarkan hasil penelitian, diketahui variabel yang paling mendominasi 

untuk meningkatkan Kinerja Karyawan adalah variabel Kepuasan Kerja, 

maka dari itu diharapkan perusahaan dapat meningkatkan hal-hal yang 

berkaitan dengan kepuasan kerja karyawan. Yaitu : 

- Penghasilan untuk karyawan. 
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- Promosi pekerjaan untuk karyawan. 

- Sikap atasan terhadap bawahannya. 

- Sikap yang baik diantara karyawan. 

4. Dalam penelitian selanjutnya diharapkan peneliti menambahkan variabel   

independent yang lain yang dalam penelitian ini mempunyai presentase 

20,1%. Sehingga dapat memperluas ruang lingkup penelitian dan hasil bisa 

lebih rinci dari penelitian ini. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



84 
 

 

 

DAFTAR PUSTAKA 

 

Bangun, W. 2012. Manajemen Sumber Daya Manusia. Penerbit: Erlangga. Jakarta. 

 

Beach, Lee Roy, 1993, Making The Right Decision Organiztional Culture, Vision 

and Planning. United States of America : Prentice-Hall Inc. 

 

Bliss, Wliam G., 1999, Why is Corporate Important?. Workforce pp 8-9. 

Bucahanan, David; Huncznski, Andrzej, 1997, Organizational Behavior an 

Introductory Text. Third Edition, Europe : Prentice Hall. 

 

Cascio, Wayne F, 1995),Managing Human Resources: Productivity, Quality of 

worklife, Profits. Fourth Edition. Singapore : McGraw Hill Inc. 

 

Dole, Carol and Schroeder, Richard G., 2001, “ The Impact of Varios Factors on 

the Personality, Job Satisfaction and Turn Over Intentions of Profesional 

Accountants ”. Managerial Auditing Journal,  Vol. 16 No.4 pp 234-245. 

 

Ferdinand, Augusty, 2002, Structural Equation Modeling Dalam Penelitian 

Manajemen. Semarang: BP UNDIP. 

 

Gachter, Simon and Falk, Armin, 2000, Work Motivation, Institutions and 

Performance, “ The Participants of the first Asian Conference on Eperimental 

Business Research at the Hongkong University of Science and Tehnology”, 

Working Paper pp 1-18. 

 

Glaser, Susan R; Zamanou, Sonia and Hacker Kenneth, 1987, “ Measuring and 

Interpreting Organizational Culture ”. Management Communication Quartely 

Vol.1 No.2 pp 173-178. 

 

Grund, Christian and Sliwka, Dirk, 2001, The Impact of Wage Increase on Job 

Satisfaction Empiorical Evidence and Theoritical Implications, IZA’S 

Research Area Mobility and Flexibility of Labor Market, Bonn, Germany 

pp.13-14. 

 

Herpen, Marco; Praag, Mirjan and Cools, Kees, 2002, The Effects of Performance 

Measurement and Compensation on Motivation and Emperical Study, 

Conference of The Performance Measurement Association in Boston pp. 1-

34. 

 

 



85 
 

 

 

Hughes, Richard L. Ginnet, Robert C. Curply, Gordon J., 1999, Leadership 

Enhancing the Lessons of Experience, Printed in Singapore : Irwin 

McGrawHill. 

 

Hofstede, Geert, 1986, Culture’s Consequences, International Differences in Work 

– Related Values. Sage Publication, Beverly Hills/London/New Delhi. 

 

Igalens J. Roussell, 1999, “ A Study of The Relationship between Compensation 

Package, Work Motivation and Job Satisfaction ”, Journal of Organizational 

Behavior, No.20 pp 1003-1025. 

 

Kartono, Kartini, 1994, Psikologi Sosial Untuk Manajemen, Perusahaan dan 

Industri, Jakarta. PT.Raja Grafindo Persada. 

 

Koesmono, Teman, (2005).”Pengaruh Budaya Organisasi Terhadap Motivasi dan 
Kepuasan Kerja serta Kinerja Karyawan pada Sub Sektor Industri 

Pengolahan Kayu Skala Menengah di Jawa Timur”. Jurnal Manajemen dan 

Kewirausahaan.Vol.7, No.2. September. Hal 161-178. 

 
Sedarmayanti. 2001. Sumber Daya Manusia dan Produktivitas Kerja. Bandung: 

Mandar Maju. 

 

Simamora, Henry. 2004. Manajemen Sumber Daya Manusia. Jakarta: STIE YKPN. 

Syaiin Subakti. 2008. “Pengaruh Kepuasan Kerja Terhadap Kinerja Pegawai Klinik 

Spesialis Bestari Medan”. Tesis. Universitas Sumatera Utara. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


	SKRIPSI_1.pdf
	SKRIPSI_2.pdf

