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MOTTO 

 

 

 

Sesungguhnya Allah menghendaki kemudahan bagimu, 

 

dan Allah tidak menghendaki kesukaran bagimu…” 

 

(QS. Al-Baqarah: 185) 
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ABSTRAK 

 

 

MUHAMMAD NIFTAH SHOBIRIN, NIM. 1621100098, Fakultas Ekonomi, 

Program Studi  Manajemen, Universitas Widya Dharma Klaten. Skripsi. 

“Pengaruh Budaya Organisasi Kepemimpinan dan Komunikasi terhadap 

Kinerja karyawan di KSP Bhina Raharja Klaten” 

Tujuan penelitian ini adalah 1) untuk menganalisa dan mengetahui 

pengaruh budaya orgnisasi terhadap kinerja karyawan di KSP Bhina Raharja 

Klaten, 2) untuk menganalisa dan mengetahui pengaruh kepemimpinan terhadap 

kinerja karyawan di KSP Bhina Raharja Klaten, 3) untuk menganalisa dan 

mengetahui pengaruh komunikasi terhadap kinerja pegawai  di KSP Bhina 

Raharja Klaten, 4) untuk menganalisa dan mengetahui pengaruh  budaya 

organisasi, kepemimpinan dan komunikasi terhadap kinerja pegawai di KSP 

Bhina Raharja Klaten .  

Teknik pengumpulan data dengan wawancara, kuesioner dan observasi. 

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

yaitu variabel bebas : budaya organisasi (X1), kepemimpinan (X2) dan komunikasi 

(X3) serta variabel terikat (Y) : kinerja pegawai. Teknik analisis data 

menggunakan analisis regresi linier berganda dengan bantuan program SPSS. 

Budaya organisasi berpengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan KSP 

Bhina Raharja Klaten. Hal ini terbukti dari hasil uji t yang memperoleh t hitung 

X1= 3,184 dengan menggunakan batas signifikansi 0,05, nilai signifikansi tersebut 

berada di bawah taraf 5% dan t hitung sebesar 3,184 > t tabel sebesar 2,000.  

Kepemimpinan berpengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan KSP Bhina 

Raharja Klaten. Hal ini terbukti dari hasil uji t yang memperoleh t hitung X2= 

2,277 dengan menggunakan batas signifikansi 0,05, nilai signifikansi tersebut 

berada di bawah taraf 5% dan t hitung sebesar 2,277 > t tabel sebesar 2,000 

Komunmikasi berpengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan KSP Bhina 

Raharja Klaten. Hal ini terbukti dari hasil uji t yang memperoleh t hitung X3= 

2,487 dengan menggunakan batas signifikansi 0,05, nilai signifikansi tersebut 

berada di bawah taraf 5% dan t hitung sebesar 2,487 > t tabel sebesar 2,000. 

Budaya organsiasi, kepemimpian dan komunikasi secara bersama-sama (simultan) 

berpengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan KSP Bhina Raharja Klaten. Hal 

ini terbukti dari hasil uji F yang memperoleh  F hitung sebesar sebesar 32,324 

dengan taraf signifikansi 0,000.  

 

 

Kata kunci: budaya organisasi, kepemimpinan,komunikasi dan, kinerja 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A.  Latar Belakang Masalah 

Keberhasilan  suatu  organisasi  sangat  erat  kaitannya  dengan  

kualitas kinerja   para   anggotanya,   sehingga   organisasi   dituntut   untuk   

selalu mengembangkan  dan  meningkatkan  kinerja  dari  para  anggotanya.  

Kinerja berarti  hasil  kerja  yang  dapat  ditampilkan  atau  penampilan  kerja  

seorang karyawan. Dengan demikian kinerja seorang karyawan dapat diukur 

dari hasil kerja,  hasil  tugas,  atau  hasil  kegiatan  dalam  kurun  waktu  

tertentu (Notoatmodjo, 2009: 124). Kinerja karyawan yang tinggi akan 

mendukung produktivitas  organisasi,  sehingga  sudah  seharusnya  pimpinan  

organisasi senantiasa  memperhatikan  peningkatan  kinerja  anggotanya  

demi  kemajuan organisasi.  

Agar kinerja pegawai meningkat perlu ada rangsangan atas dorongan 

seorang pemimpin dengan cara adanya penghargaan bagi pegawai yang 

berprestasi, adanya hukuman bagi pegawai yang indisipliner, promosi 

jabatan, cuti, uang lembur serta bonus. Disamping hal tersebut komunikasi 

juga berperan penting dalam meningkatkan kinerja pegawai. Komunikasi 

yang terjalin dengan baik antara pimpinan dengan bawahan maupun  antar 

pegawai dapat menimbulkan lingkungan kerja yang kondusif. Lingkungan 

kerja yang kondusif ini yang secara tidak langsung dapat meningkatkan 

kinerja pegawai.  
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Setiap organisasi memiliki ciri khas yang membedakannya dengan 

organisasi lain, ciri khas ini menjadi identitas bagi organisasi. Ciri khas 

inilah yang dinamakan budaya organisasi. Budaya organisasi mengacu pada 

hubungan yang unik dari norma-norma, nilai-nilai, kepercayaan dan cara 

berperilaku yang menjadi ciri bagaimana kelompok dan individu dalam 

menyelesaikan sesuatu. Budaya organisasi mengandung nilai-nilai yang 

harus dipahami, dijiwai, dan dipraktikkan bersama oleh suatu 

individu/kelompok yang terlibat didalamnya. Budaya berhubungan dengan 

bagaimana organisasi membangun komitmen, mewujudkan visi dan 

misinya. Dengan kata lain budaya menentukan kemajuan setiap organisasi, 

tidak peduli apapun jenis organisasi tersebut. 

Budaya organisasi dibentuk dari filolsofi organisasi dan nilai-nilai 

yang dianut oleh sumber daya manusia di dalam organisasi, akan tetapi 

peran dari pimpinan atau top manjemen sangat besar dalam pembentukan 

budaya organisasi. Beda yang ada pada suatu organisasi akan 

mempengaruhi cara pekerjaan dilakukan dan cara pekerja berperilaku serta 

menyebabkan para pekerja memiliki cara pandang yang sama dalam 

melaksanakan aktivitas pekerjaan. Buda organisasi juga akan memiliki 

dampak pada efisiensi dan efektivitas organisasi. 

Komunikasi yang baik dari pimpinan kepada pegawainya dapat 

menimbulkan empati serta rasa hormat dari pegawai kepada pimpinan. 

Pimpinan yang berusaha menjaga komunikasi yang baik dengan pegawainya 

akan membuat pegawai merasa diperhatikan dan termotivasi. Oleh karena 
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adanya perhatian dan motivasi pimpinan maka pegawai aklan lebih 

bersemangat dalam melakukan pekerjaan, sehingga kinerja akan semakin 

meningkat. Komunikasi sendiri diartikan sebagai sesuatu proses penyampaian 

informasi atau gagasan diantara para anggota organisasi secara timbal balik 

dalam rangka mewujudkan suatu tujuan tertentu. Aliran komunikasi dalam 

organisasi terdiri dari vertikal, horisontal dan diagonal. 

Aliran komunikasi vertikal mencakup seluruh transaksi yang 

meliputi baik aliran informasi kebawah maupun ke atas yang terjadi antara 

atasan dan bawahan dalam suatu organisasi. Aliran horisontal mencakup 

seluruh penyampaian informasi yang mengalira secara lateral dalam suatu 

organisasi. Aliran diagonal mencakup sewluruh tranmisi informasi yang 

memotong saling rantai perintah organisasi. Komunikasi diagonal paling 

sering berbentuk interaksi antara para manajer lini dan para staf atau unut 

pelayanan. 

Susanto (2006:109) mengatakan untuk menciptakan kinerja pegawai 

yang efektif dan efisien demi kemajuan organisasi maka perlu adanya 

budaya organisasi sebagai salah satu pedoman kerja yang bisa menjadi 

acuan karyawan untuk melakukan aktivitas organisasi. Setiap organisasi 

akan berusaha untuk meningkatkan kinerja karyawan untuk mencapai 

tujmuan organisaasi yang telah ditetapkan. Untuk dapat mengelola 

organisasi dengan baik diperlukan pengertian yang ejlas dan perhatian 

terhadap budaya organisasi. Mengenai budaya organisasi yang maju tanpa 

memperkokoh fondasi budayanya, setelah budaya kuat maka akan 
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berpengaruh besar terhadap strategi yang dijalankan untuk mencapai tujuan 

yang telah ditetapkan. Budaya organisasi akan mempengaruhi kinerja 

pegawai yang dapat menaikkan koordinasi antar pegawai 

Pemahaman budaya organisasi oleh pegawai akan membina 

kohesifitas, kesetiaan dan komitmen organisasional. Kualitas ini selanjutnya 

akan mengurangi kecenderungan pegawai untuk meninggalkan organisasi. 

Suatu organisasi untuk mencapai keberhasilan perlu meningkatkan faktor 

kinerja organisasi dengan membentuk dan mengembangkan suatu budaya 

organisasi yang mendukung terciptanya komitmen pegawai. 

KSP Bhina Raharja juga tidak ingin ketinggalan dalam membangun 

budaya organisasi  yang efektif guna menciptakan hasil kerja, disiplin kerja 

dan kualitas kerja karyawan yang lebih baik. Organisasi dituntut untuk 

memiliki visi dan misi yang jelas, strategik dan setiap komponen di dalamnya 

juga dituntut untuk dapat merealisasikan visi dan misi organisasi. Visi dan 

misi inilah yang kemudian melahirkan nilai-nilai yang diyakini oleh pegawai 

dan mencerminkan buday organisasi. 

Kinerja karyawan juga dipengaruhi oleh kepemimpinan. Pola perilaku 

seorang pimpinan dalam sebuah organisasi menjadi penentu bagi 

keberhasilan organisasi yang bersangkutan untuk mencaspai tujuannya. Hal 

tersebut berkaitan dengan budaya organisasi yang diberlakukan bagi seluruh 

anggota organisasi tersebut. Dalam suatu organisasi faktor kepemimpian 

itulah yang menggerakkan dan mengarahkan organisasi dalam mencapai 

tujuan dan sekaligus merupakan tugas yang tidak mudah. Tidak mudah 
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karena harus memahami setiap perilaku bawahan yang berbeda-beda. 

Bawahan  dipengaruhi sedemikian rupa sehingga bisa memberikan 

pengabdian dasn partisipasinya kepada organisasi secara efektif dan efisien. 

Dengan kata lain, bahwa sukses tidaknya usaha pencapaian tujuan organisasi 

ditentukan oleh kualitas kepemimpinan. 

Dalam upaya menciptakan kinerja yang tinggi bagi karyawan KSP 

Bhina Raharja, nampaknya masih terdapat banyak kendala yang dihadapi 

sehingga sulit untuk mencapai tujuan organisasi. Kondisi yang belum ideal 

masih ada di KSP Bhina Raharja. Kendala tersebut diantaranya adalah 

kurangnya komunikasi antara pimpinan dan bawahan sehingga bawahan sulit 

merepresentasikan perintah yang diberikan oleh pimpinannya yang berakibat 

tidak dapat terselesaikan sesuai dengan yang direncanakan. 

Dari latar belakang di atas maka peneliti tertarik untuk meneliti 

masalah dengan judul : PENGARUH BUDAYA ORGANISASI, 

KEPEMIMPINAN DAN KOMUNIKASI TERHADAP KINERJA 

KARYAWAN PADA KSP BHINA RAHARJA KLATEN”. 

B. ALASAN PEMILIHAN JUDUL 

Dalam   penelitian   ini   penulis   mempunyai   beberapa   alasan   

dalam mengambil judul di atas antara lain: 

1. Alasan Objektif 

a. Budaya organisasi sebagai salah salah satu pedoman kerja yang bisa 

menjadi  acuan karyawan untuk melakukan aktivitas organisasi 
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diperlukan untuk menciptakan kinerja karyawan yang efektif dan 

efisien demi kemajuan organisasi. 

b. Kinerja yang baik dapat tercapai apabila terjalin komunikasi yang baik 

antara sesama pegawai  dengan pemimpin. 

c. Keberhasilan dan kegagalan sebuah organisasi dipengaruhi oleh 

seorang pemimpin, kepemimpinan yang efektif memberikan dampak 

kemajuan pada organisasi 

2. Alasan Subjektif 

Peneliti tertarik untuk meneliti masalah budaya organisasi,  

kepemimpinan, komunikasi dan pengaruhnya terhadap kinerja pegawai. 

 

C. PENEGASAN JUDUL 

Untuk memperjelas judul skripsi tersebut perlu adanya penegasan 

agara tidak terjadi kekaburan arti. Adapun penegasan judul yang penulis 

kemukakan adalah sebagai berikut : 

1. Budaya Organisasi 

Budaya organisasi adalah suatu kerengka kerja yang menjadi pedoman 

tingkah laku sehari-hari dan membuat keputusan untuk karyawan dan 

mengarahkan tindakan mereka untu mencapai tujuan organisasi (Rivai & 

Mulyadi, 2012:374)  

 

 

 

2. Kepemimpinan 
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Kepemipinan adalah kemampuan untuk mepengaruhi, menggerakkan, 

dan mengarahkan suatu tindakan pada seseorang atau kelompok untuk 

tujuan tertentu. 

3. Komunikasi 

Komunikasi adalah usaha mendorong orang lain menginterpretasikan 

pendapat seperti apa dikehendaki oleh orang yang mempunyai pendapat 

tersebut 

4. Kinerja 

Kinerja adalah hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh 

seseorang pegawai dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan 

tanggung jawab yang diberikan kepadanya (Mangkunegara, 2011:67) 

 

D. BATASAN MASALAH 

Mengingat sangat luas dan kompleknya faktorfaktor yang 

mempengaruhi kinerja pegawai, maka perlu dibatasi permasalahan dengan 

maksud agar pembahasan dapat lebih mengena sasaran. Dalam penelitian ini 

penelitia membatasi masalah pada pengaruh komukasi, budaya organisasi dan 

kepemimpinan terhadap kinerja pegawai. 

1. Budaya organisasi dibatasi pada kebiasaan yang berlaku di KSP Bhina 

Raharja Klaten. 

2. Kepemipinan disini dibatasi pada bagaimana pimpinan memperlakukan 

bawahan dalam hubungannya dengan pekerjaan.  

3. Komunikasi dibatasi pada hubungan antara pimpinan dengan bawahan 

dan antara sesama rekan kerja. 
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E. PERUMUSAN MASALAH  

Berdasarakan batasan masalah tersebut maka pokok 

permasalahannya dapat dirumuskan sebagai berikut 

1. Bagaimana pengaruh budaya organisasi terhadap kinerja karyawan KSP 

Bhina Raharja Klaten. 

2. Bagaiama pengaruh kepemimpinan terhadap kinerja karyawan KSP Bhina 

Raharja Klaten. 

3. Bagaimana pengaruh komunikasi terhadap kinerja karyawan KSP Bhina 

Raharja Klaten. 

4. Bagaimana pengaruh budaya organisasi, kepemimpinan dan komunikasi 

terhadap kinerja karyawan KSP Bhina Raharja Klaten. 

 

F. TUJUAN PENELITIAN  

Sebuah penelitian dilakukan tentunhya memiliki bebverapa tujuan. 

Adapun yang menjadi tujuan dilakukannya penelitian ini adalah : 

1. Untuk menganalisa dan mengetahui pengaruh budaya orgnisasi terhadap 

kinerja karyawan di KSP Bhina Raharja Klaten. 

2. Untuk menganalisa dan mengetahui pengaruh kepemimpinan terhadap 

kinerja karyawan di KSP Bhina Raharja Klaten. 

3. Untuk menganalisa dan mengetahui pengaruh komunikasi terhadap 

kinerja pegawai  di KSP Bhina Raharja Klaten. 
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4. Untuk menganalisa dan mengetahui pengaruh budaya oranisasi, 

kepemimpinan dan komunikasi terhadap kinerja pegawai di KSP Bhina 

Raharja Klaten. 

 

G. MANFAAT PENELITIAN 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan beberapa manfaat 

diantaranya berguna bagi : 

1. Penulis 

Untuk menambah pengalaman penelitian dan aplikasi ilmu yang telah 

dipelajari apabila terjun di masyarakat 

2. KSP Bhina Raharja Klaten. 

Untuk mengurangi permasalahan yang timbul di KSP BhinaRaharja 

Klaten yang menyangkut bidang sumber daya manusia khususnya 

mengenai peningkatan kinerja pegawai melalui masalah budaya 

organisasi kepemimpinan dan komunikasi 

3. Pihak Lain 

Penelitian ini diharapkan bisa menjadi bahan pertimbangan dan referensi 

bagi peneliti lain yang melakukan penelitian serupa. 

 

 

 

H. KERANGKA BERPIKIR 

Seperti pada umumnya suatu organisasi, kinerja anggota organisasi 

merupakan hal yang utama yang akan berpengariuh terhadap keberhasilan 
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organisasi tersebut. Banyak faktor yang mempengaruhi kinerja anggota 

organisasi yang dalam hal ini adalah Karyawan KSP Bhina Raharja Klaten. 

Faktor-faktor tersebut diantaranya adalah budaya organisasi, kepemimpinan 

dan komunikasi. Berikut gambarnya 

Variabel Independen 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1 Bagan Kerangka Pemikir 

I. HIPOTESIS 

Hipotesis merupakan kesimpulan awal yang harus diuji kebenarannya 

melalui suatu penelitian terlebih dahulu untuk menentukan kesimpulan akhir. 

Adapun hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Diduga ada pengaruh yang positif dan signifikan budaya organisasi 

terhadap kinerja pegawai pada KSP Bhina Raharja Klaten. 

2. Diduga ada pengaruh yang positif dan  signifikan kepemimpinan 

terhadap kinerja pegawai pada pada KSP Bhina Raharja Klaten. 

Budaya Organisasi 

(X1) 

Kepemimpinan (X2) Kinerja 

(Y) 

Komunikasi (X3) 



11 
 

3. Diduga ada pengaruh yang positif dan signifikan komunikasi terhadap 

kinerja pegawai pada KSP Bhina Raharja Klaten. 

4. Diduga ada pengaruh yang positif dan signifikan budaya organisasi, 

kepemimpinan dan komunikasi terhadap kinerja pegawai pada KSP Bhina 

Raharja Klaten. 

J. SISTEMATIKA SKRIPSI 

           Untuk membantu memahami isi dan uraian dari aktivitas penelitian 

sesuai dengan judul yang penulis maksud, perlu kiranya penulis menyusun 

sistematika penulisan sebagai berikut :  

 BAB I. : Pendahuluan berisi tentang latar belakang masalah, alasan 

pemilihan judul, penegasan judul, pembatasan masalah, perumusan 

masalah, tujuan pemnelitian, manfaat penelitian, hipotesis dan 

sistematika penulisan. 

BAB II      :  Tinjauan Pustaka berisi tentang pengertian manajemen sumber 

daya manusia, kompensasi, mutasi jabatan, kinerja pegawai serta 

penelitian terdahulu. 

BAB III   :    Metode Penelitian berisi tentang metode penelitian, dan 

gambaran umum 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 

 

Penelitian ini dilaksanakan untuk menguji pengaruh variabel budaya 

organisasi, kepemimpinan dan komunikasi terhadap kinerja karyawan pada 

Karyawan  KSP Bhina Raharja Klaten. Dari hasil dan analisis data serta 

pembahasan pada bab sebelumnya dapat disimpulkan sebagai berikut ini 

A. Simpulan 

1. Berdasarkan hasi1analisis regresi linier berganda dihasilkan persamaan 

tegresi linier berganda           Y= 1,765 +0,652X1 + 0,282 X2 + 0,333 X3  

Dengan melihat persamaaan regresi linier tersebut maka dapat dijelaskan 

bahwa : 

a. Koefisien regresi variabel budaya organisasi (X1) adalah 0,652 dengan 

asumsi bila variabel budaya organisasi naik sebesar 1 poin maka dapat 

diprediksi bahwa variabel kinerja ikut naik 0,652. Jadi Jika Budaya 

Organisasi baik, maka kinerja karyawan KSP Bhina Raharja Klaten 

akan meningkat. 

b. Koefisien regresi variabel kepemimpinan (X2) adalah 0,282 dengan 

asumsi bila variabel kepemimpinan naik 1 poin maka dapat diprediksi 

bahwa variabel kinerja ikut naik 0,282, sehingga bila kepemimpinan 

baik, maka kinerja karyawan KSP Bhina Raharja Klaten akan 

meningkat. 
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c. Koefisien regresi variabel komunikasi (X3) adalah 0,333 dengan 

asumsi bila variabel komunikasi naik 1 poin maka dapat diprediksi 

bahwa variabel kinerja ikut naik 0,333, artinya bila komunikasi baik, 

maka kinerja karyawan karyawan KSP Bhina Raharja Klaten akan 

meningkat. 

2. Dari hasil perhitungan dengan SPSS diperoleh t hitung sebesar 3,814 

untuk variabel budaya organisasi, 2,277 untuk variabel kepemimpinan dan 

2,487 untuk variabel komunikasi. Ketiga hasil tersebut berada di atas taraf 

signifikan 5 % (0,05) dan lebih besar dari t tabel 2,021. Dengan demikian 

hipotesis penelitian yang berbunyi : 1) ada pengaruh yang signifikan 

budaya organisasi terhadap karyawan   KSP    Bhina   Raharja   Klaten, 2)   

ada   pengaruh  yang   signifikan kepemimpinan terhadap karyawan KSP    

Bhina   Raharja   Klaten, 3) ada pengaruh yag signifikan komunikasi 

terhadap karyawan KSP    Bhina   Raharja   Klaten semua terbukti. 

3. Dari perhitungan uji F hitung sebesar 32,324 dengan taraf signifikan 0,000. 

Hal ini menunjukkan bahwa siginifikansi Fhitung lebih besar dari signifikan 

0,05, maka dinyatakan variabel budaya organisasi, kepemimpinan dan 

komunikasi secara bersama-sama (simultan) berpengaruh secara signifikan 

terhadap kinerja pegawai. 

4. Dari hasil perhitungan koefisien determinasi menunjukkan bahwa 

koefisien determinasi (adjuster R
2
) yang diperoleh sebesar 0,707. Hal ini 

berarti 70,7% kinerja pegawai dapat dijelaskan oleh variabel budaya 

organisasi, kepemimpinan dan komunikasi. Sedangkan sisanya yaitu 29,3 
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% kinerja karyawan KSP    Bhina   Raharja   Klaten dipengaruhi oleh 

variabel - variabel lainnya yang tidak diteliti dalam penelitian ini. 

B. Saran – Saran 

1. Budaya organisasi di KSP    Bhina   Raharja   Klaten sudah cukup baik, 

sehingga pimpinan perlu mempertahankannya dengan membangun iklim 

kerja yang mendukung budaya organisasi untuk mempengaruhi pegawai 

dalam meningkatkan kinerjanya. 

2. Pimpinan KSP    Bhina   Raharja   Klaten perlu merumuskan budaya 

organisasi dengan jelas, yaitu dengan menuangkannya dalam bentuk 

pedoman tingkah laku secara tertulis agar dapat mempersatukan 

kesepahaman para karyawan dalam bekerja. 

3. Agar karyawan tahu secara pasti akan tanggung jawab pekerjaanya dan 

bisa secara efektif melaksanakan pekerjaanya maka perlu adanya 

ketentuan yang berupa  kebijaksanaan, instruksi maupun keputusan yang 

dibuat pimpinan secara jelas, tertulis dan diberikan kepada seluruh 

pegawai sebagai pedoman dalam melaksanakan pekerjaanya. 

4. Pimpinan KSP    Bhina   Raharja   Klaten agar selalu mengutamakan 

komunikasi kepada bawahan. 
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