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MOTTO 

 

 Menuntut ilmu merupakan keharusan bagi setiap manusia. Sebab 

bagaimana mungkin seseorang dapat melaksanakan sesuatu jika tidak dilandasi 

dengan pengetahuan tentangnya. Pengetahuan yang benar tidak dapat diketahui jika 

tidak kita pelajari tata caranya.  

 Mempelajari ilmu secara rinci memang bukan kewajiban setiap orang. 

Namun demikian orang yang melakukannya akan mendapatkan keistimewaan dari 

orang disekitarnya.  

 Seseorang yang mendapatkan keistimewaan tidak dapat melakukannya 

begitu saja, akan tetapi harus mengikuti petunjuk dan bimbingan yang dianjurkan 

para ahli dibidangnya. Sehingga dengan ilmu yang didapat maka akan mencapai 

sebuah kesuksesan. 
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ABSTRAK 

 

Maudi Efik Erlina, 1821100064. Skripsi, Program Studi Manajemen. Analisis 

Korelasional Budaya Organisasi, Pelatihan Kerja, dan Quality of Work Life 

(QWL) Terhadap Kinerja Karyawan di PT OTA Indonesia. 

 

 Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh budaya organisasi, 

pelatihan kerja, dan quality of work life (qwl) terhadap kinerja karyawan di PT 

OTA Indonesia secara parsial dan simultan. Sampel dalam penelitian ini  adalah 

karyawan PT OTA Indonesia yang berjumlah 86 karyawan. Metode pengumpulan 

data dilakukan dengan penyebaran kuesioner secara langsung pada responden. 

Data yang diperoleh kemudian diolah dengan menggunakan alat bantu SPSS versi 

24. Analisis ini meliputi analisis deskriptif, uji validitas uji reliabilitas, uji korelasi, 

uji regresi linier berganda, uji hipotesis dan uji koefisien determinasi. 

 

 Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa secara parsial variabel 

pelatihan kerja dan quality of work life (qwl) mempunyai pengaruh positif dan 

signifikan terhadap kinerja karyawan, sedangkan variabel budaya organisasi 

mempunyai pengaruh negatif dan tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja 

karyawan PT OTA Indonesia. Secara simultan variabel budaya organisasi, 

pelatihan kerja, dan quality of work life (qwl) mempunyai pengaruh bersama-sama 

terhadap kinerja karyawan. Variabel kinerja karyawan dipengaruhi oleh variabel 

budaya organisasi, pelatihan kerja, dan quality of work life (qwl) sebesar 58,7% 

dan sisanya dipengeruhi atau dijelaskan oleh faktor lain diluar variabel penelitian 

yang digunakan. 

 

 

Kata Kunci : Budaya Organisasi, Pelatihan Kerja, Quality of Work Life 

(QWL), dan Kinerja Karyawan. 
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BAB I   

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Sumber daya manusia mempunyai kedudukan yang paling penting 

bagi suatu organisasi atau perusahaan. Dimana dalam hal ini sumber daya 

manusia dapat berperan penting sebagai keunggulan bersaing bagi 

perusahaan dalam menghadapi perubahan dimasa mendatang serta 

menghadapi ketatnya persaingan. Sumber daya manusia disini merupakan 

karyawan atau pegawai yang mempunyai semangat dan kinerja tinggi, 

serta berperan aktif dalam menjalankan kegiatan operasional suatu 

organisasi agar dapat mencapai tujuan organisasi tersebut. Oleh karena itu, 

organisasi perlu mengapresiasi aspek-aspek yang ada didalam diri 

karyawan agar dapat tercipta sumber daya manusia yang berkualitas dan 

unggul dalam bekerja (Bruce, 2003).  

Sumber daya manusia yang berkualitas adalah sumber daya yang 

mempunyai pengetahuan, kemampuan atau keterampilan, sikap dan 

perilaku yang baik dalam bekerja. Sehingga suatu organisasi perlu 

mengambil langkah agar dapat meningkatkan kinerja karyawan. Karyawan 

diharapkan selalu mengasah pengetahuan, keterampilan atau kemampuan 

agar lebih baik sesuai tuntutan zaman dan canggihnya teknologi, serta 

dapat meningkatkan kinerja karyawan dalam perusahaan atau organisasi 

tersebut. Penekanan kinerja dapat bersifat jangka panjang maupun jangka 

pendek, dapat pula pada tingkat individu maupun kelompok dalam suatu 
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organisasi. Manajemen kinerja merupakan suatu proses yang dirancang 

untuk menghubungkan tujuan kelompok maupun tujuan organisasi. 

Kinerja juga dapat merupakan pelaksanaan tugas yang telah diselesaikan 

oleh sesorang dalam kurun waktu tertentu. 

 Pada hakikatnya kinerja mengacu kepada pencapaian tugas-tugas 

yang membentuk sebuah pekerjaan. Kinerja juga merefleksikan seberapa 

baik karyawan atau pegawai mampu memenuhi persyaratan yang ada 

didalamnya (Simamora, 2006). Dalam pencapaian tujuan perusahaan atau 

organisasi, banyak unsur-unsur yang menjadi hal penting dalam 

pemenuhan, diantaranya adalah unsur budaya organisasi, pelatihan kerja, 

dan kualitas kehidupan kerja. Sumber daya manusia yang telah tersedia 

jika tidak dikelola dengan baik maka tidak dapat melaksanakan tugas dan 

mencapai tujuan yang telah direncanakan. Sehingga peranan unsur budaya 

organisasi sangat penting agar dapat dipergunakan dalam mencapai tujuan 

tersebut. Selain itu budaya organisasi juga memberikan dukungan dalam 

meningkatkan kinerja karyawan. Untuk dapat melaksanakan tugasnya 

dengan baik dan professional, perlu ditumbuhkan budaya kerja yang baik. 

Budaya kerja akan mampu muncul dalam kinerja seseorang karyawan jika 

mereka mempunyai dasar nilai-nilai yang baik dan luhur. Kemunculan 

tersebut didorong oleh suatu lingkungan kerja yang kondusif, sehingga 

sumber daya manusia dapat terus berkembang. Berdasarkan hasil 

wawancara masih terdapat beberapa karyawan masih menggunakan waktu 

bekerjanya untuk berbincang dengan karyawain lain diluar topik pekerjaan 
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yang diberikan, dan masih terdapat beberapa karyawan yang kurang 

disiplin, sehingga mengakibatkan kurang optimal dalam kinerjanya. 

Dalam era persaingan yang semakin ketat, kinerja yang dimiliki 

karyawan dituntut untuk terus meningkat. Salah satu cara untuk 

mengembangkan kinerja yang yang dimiliki oleh karyawan di perusahaan 

adalah diadakannya suatu program pelatihan dimana program yang 

diterapkan tersebut dibuat sesuai kebutuhan dari perusahaan. Untuk itu 

dibutuhkan suatu pelatihan dalam bekerja agar dapat mengetahui dasar-

dasar pengetahuan dan kemampuannya. Di PT OTA Indonesia terdapat 

beberapa program pelatihan yang meliputi training kerja bagi karyawan 

baru, leader shift dan quality cost delivery (qcd), akan tetapi pelatihan 

tersebut tidak secara bertahap atau terus menerus seperti satu bulan sekali 

atau dua bulan sekali. Untuk itu perlu adanya fasilitas bagi karyawan dalam 

mensejahterakan karyawan tersebut dengan diadakannya pelatihan kerja 

secara berkala. Pelatihan kerja dapat mendorong karyawan atau pegawai 

bekerja dengan tekun, disiplin dan bersemangat sehingga tujuan 

perusahaan atau organisasi dapat tercapai yaitu menciptakan kualitas kerja 

yang baik.  

 Kualitas kerja atau juga disebut dengan quality of work life sendiri 

juga mempunyai pengaruh tersendiri untuk meningkatkan suatu kinerja 

karyawan. Quality Of Work Life (QWL)  merupakan suatu pendekatan 

sistem manajemen untuk mengkoordinir suatu organisasi dan 

menghubungkan potensi SDM, sehingga dapat terpenuhi kebutuhan para 
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anggota dan organisasi tersebut (Sumarsono, 2004). Quality of work life 

dapat berupa perkayaan kerja, kondisi kerja yang aman, kebutuhan 

(imbalan), dapat mengemukakan pendapat dan kesempatan untuk 

menggunakan ketrampilan dan pengetahuan yang dimiliki karyawan 

dalam perusahaan atau organisasi tertentu. Kurangnya fasilitas yang ada, 

seperti kurangnya program- program pelatihan lain, kurangnya rest area 

karena masih banyak karyawan yang duduk ditanah daerah perusahaan, 

dan tidak adanya kantin didalam perusahaan, mengakibatkan karyawan 

merasa tidak nyaman. Dengan demikian, perusahaan perlu memperhatikan 

dan memberi fasilitas yang menunjang kesejahteraan karyawan yang dapat 

meningkatkan kualitas kerja yang baik untuk tujuan organisasi tersebut. 

PT OTA Indonesia atau Otazen Factory adalah perusahaan industri 

yang bergerak dibidang furniture. Otazen didirikan pada awal tahun 90-an 

sebagai salah satu perusahaan industri furniture yang berkualitas dengan 

pasar Eropa. Untuk menghasilkan kualitas barang Otazen mengikuti 

standar kualitas Eropa melalui sistem professional dan modern 

dikombinasikan dengan kekayaan khas daerah. PT OTA Indonesia 

merencanakan, memilih, dan menempatkan desain interior rumah agar 

mendapatkan keselarasan dalam warna, bentuk maupun fungsi agar 

menghindari kesan yang tidak fungsional, serta mengutamakan kualitas 

agar sesuai dengan keinginan konsumen. Sehingga dapat memberikan 

kepuasan bagi konsumen maupun bagi perusahaan. Otazen dalam 

pengerjaannya menggunakan kayu solid (jenis jati, mindi, oak) serta 
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menggabungkan teknologi modern dan handmade yang dapat 

menghasilkan kualitas dan artistic karya yang bagus dan menarik, guna 

mendapatkan hasil yang maksimal.  

Guna mendapatkan hasil yang maksimal, karyawan di PT OTA 

Indonesia sangat perlu memperhatikan kualitas kerja karyawannya. 

Dengan adanya kualitas kerja maka karyawan atau pegawai akan dapat 

menjalankan semua pekerjaan dengan cepat dan tepat. Serta perlu adanya 

pengetahuan tentang budaya organisasi yang ada pada perusahaan tersebut, 

agar karyawan atau pegawai dapat menerapkan nilai-nilai budaya yang 

terkandung didalamnya dan dapat menerapkan nilai-nilai itu dalam 

kegiatan operasional sehari-hari. Budaya organisasi dapat menjadi 

instrument keunggulan kompetitif bagi suatu organisasi, yaitu untuk 

mendukung strategi organisasi. Tidak hanya Budaya organisasi dan 

Kualitas kerja saja yang menjadi faktor penting bagi kesejahteraan 

karyawan atau pegawai, tetapi juga perlu adanya pengasahan kemampuan 

atau ketrampilan dalam bentuk Pelatihan kerja. Di PT OTA Indonesia 

sendiri masih kurang dalam memperhatikan pelatihan kerja, sehingga perlu 

adanya program-program tambahan dalam pelatihan kerja bagi karyawan 

atau pegawainya. Pelatihan tidak saja menambah pengetahuan bagi 

karyawan, tetapi juga meningkatkan keterampilan dan kemampuannya 

untuk meningkatkan produktivitas kerja. Sehingga pelatihan kerja ini 

diharapkan mampu memperoleh hasil yang maksimal dan dapat mencapai 

tujuan perusahaan tersebut. Karena pelatihan ini dapat mengurangi dampak 
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negatif yang nantinya akan memberikan umpan balik antara pegawai 

dengan pimpinan melalui pelatihan untuk kesejahteraan karyawan.  

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk 

mempelajari dan meneliti tentang budaya organisasi, pelatihan kerja, dan 

kualitas kerja terhadap kinerja karyawan pada PT OTA Indonesia. 

Sehingga dalam skripsi ini penulis mengambi judul “Analisis 

Korelasional Budaya Organisasi, Pelatihan Kerja, dan Quality Of 

Work Life (QWL) Terhadap Kinerja Karyawan di PT OTA 

Indonesia”. 

 

1.2 Alasan Pemilihan Judul  

 Pemilihan judul yang diangkat penulis seperti yang tercantum dalam 

proposal skripsi ini didasari oleh alasan : 

1.2.1 Alasan Obyektif 

a. Dikarenakan kinerja karyawan atau pegawai merupakan aspek 

penting dalam pencapaian tujuan perusahaan atau organisasi, 

maka penulis ingin menganalisis pengaruh budaya organisasi, 

pelatihan kerja, dan quality of work life (QWL) terhadap kinerja 

karyawan di PT OTA Indonesia. 

1.2.2 Alasan Subyektif 

a. Penelitian ini dilakukan untuk menyelesaikan studi, 

b. Penulis ingin memberikan informasi kepada publik mengenai 

kinerja karyawan atau pegawai jika didalam organisasi tersebut 
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terdapat budaya organisasi, pelatihan kerja, dan quality of work 

life (qwl). 

c. Berdasarkan permasalahan tersebut diatas, serta tersedianya 

literature yang menunjang, maka dapat dilakukan sebuah 

penelitian. 

 

1.3 Penegasan Judul  

Dalam upaya menghindari banyaknya persepsi atau penafsiran 

terhadap variabel yang diangkat dalam penelitian ini, maka disampaikan 

penegasan terhadap variabel-variabel yang terdapat pada judul penelitian 

diatas.  

1. Budaya Organisasi 

      Budaya organisasi sebagai suatu sistem makna bersama yang 

dianut oleh para anggotanya yang dapat membedakan organisasi satu 

dengan lainnya (Robbins, 2002). 

2. Pelatihan Kerja 

      Pelatihan kerja merupakan kegiatan untuk memberi, memperoleh, 

meningkatkan, serta mengembangkan kompetensi kerja, produtivitas, 

dispilin, sikap, dan etos kerja yang sesuai dengan keahlian dan 

kualifikasi jabatannya. Pelatihan kerja merupakan suatu teknik untuk 

meningkatkan kualitas kerja serta mengembangkan karier tenaga 

kerja. 
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3. Quality Of Work Life (QWL) 

      Quality Of Work Life (QWL) mengacu pada keadaan 

menyenangkan atau tidak menyenangkannya lingkungan pekerjaan 

bagi seseorang. Tujuannya adalah untuk pengembangan lingkungan 

kerja yang baik bagi karyawan dan produksi, serta fokus utamanya 

adalah bahwa lingkungan kerja dan semua pekerjaan didalamnya 

sesuai dengan orang-orang dan teknologi (Davis dan Newsrom, 1994). 

4. Kinerja  

      Secara etimologi, kinerja berasal dari kata prestasi kerja 

(performance). Istilah kinerja berasalah dari kata job performance 

atau actual performance (prestasi kerja atau prestasi sesungguhnya 

yang dicapai seseorang) yaitu seorang pegawai atau karyawan 

melaksanakan sebuah tugas dengan tanggung jawab yang telah 

diberikan kepadanya, sehingga menghasilkan kinerja yang berkualitas 

(Mangkunegara, 2005). 

 

1.4 Pembatasan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang dan identifikasi masalah diatas, 

serta untuk menghindari banyak perluasan masalah yang akan diteliti, 

maka penulis membatasi obyek yang diteliti. Penulis hanya menguji 

Analisis Korelasional Budaya Organisasi, Pelatihan Kerja, dan Quality of 

Work Life (QWL) Terhadap Kinerja Karyawan di PT OTA Indonesia. 
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1.5 Perumusan Masalah  

Berdasarkan uraian diatas, maka rumusan masalah yang dapat penulis 

angkat dalam penelitian ini adalah : 

1. Apakah budaya organisasi berpengaruh terhadap kinerja karyawan di 

PT OTA Indonesia ? 

2. Apakah pelatihan kerja berpengaruh terhadap kinerja karyawan di PT 

OTA Indonesia ? 

3. Apakah quality of work life (QWL) berpengaruh terhadap kinerja 

karyawan di PT OTA Indonesia ? 

4. Apakah budaya organisasi, pelatihan kerja, dan quality of work life 

(QWL) secara simultan berpengaruh terhadap kinerja karyawan di PT 

OTA Indonesia? 

 

1.6 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan perumusan masalah yang telah disampaikan, penelitian 

ini bertujuan untuk : 

1. Untuk menganalisis pengaruh budaya organisasi terhadap kinerja 

karyawan di PT OTA Indonesia. 

2. Untuk menganalisis pengaruh pelatihan kerja terhadap kinerja 

karyawan di PT OTA Indonesia. 

3. Untuk menganalisis pengaruh quality of work life (QWL) terhadap 

kinerja karyawan di PT OTA Indonesia. 
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4. Untuk menganalisis pengaruh budaya organisasi, pelatihan kerja, dan 

quality of work life (QWL) secara simultan terhadap kinerja karyawan 

di PT OTA Indonesia. 

 

1.7 Manfaat Penelitian  

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat secara teoritis dan 

praktis, diantaranya: 

1.7.1 Manfaat Teoritis 

 Dalam penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu 

pengetahuan, wawasan, dan dapat digunakan untuk penelitian-

penelitian selanjutnya demi mengembangkan ilmu pengetahuan 

pada umumnya dan bidang manajemen sumber daya manusia pada 

khususnya. 

1.7.2 Manfaat Praktis  

a. Bagi penulis  

       Diharapkan mampu menambah pengetahuan, wawasan 

dan kesiapan penulis bila nantinya terjun kedunia kerja dan 

memperluas pengetahuan terutama yang berhubungan dengan 

budaya organisasi, pelatihan kerja, dan quality of work life 

(qwl). 

b. Bagi perusahaan atau organisasi 

      Untuk mengetahui sejauh mana budaya organisasi, 

pelatihan kerja, dan quality of work life (qwl) berpengaruh 
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terhadap kinerja karyawan, yang mana dari hasil penelitian ini 

bisa dijadikan bahan pertimbangan oleh perusahaan atau 

organisasi dalam meningkatkan kinerja karyawan agar 

mempermudah dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. 

c. Bagi pembaca 

      Penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan dalam 

melaksanakan penelitian selanjutnya.  

 

1.8 Sistematika Penulisan  

Sistematika penulisan untuk mempermudah dalam memahami 

penelitian ini, maka dibuatlah sistematika penulisan yang terdiri dari lima 

bab, yang secara garis besar adalah sebagai berikut : 

BAB I  PENDAHULUAN 

Bab ini menguraikan mengenai latar belakang, alasan pemilihan 

judul, penegasan judul, pembatasan masalah, perumusan 

masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika 

penulisan. 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

Bab ini berisi tentang landasan teori, penelitian terdahulu, 

kerangka berfikir, dan hipotesis. 

BAB III METODE PENELITIAN 

Bab ini menjelaskan tentang desain penelitian, lokasi dan waktu 

penelitian, sumber data, populasi dan sampel, definisi operasional 
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dan variabel penelitian, teknik pengumpulan data, teknis analisis 

data, dan metode analisis data. 

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Bab ini berisi tentang hasil metode analisis data dan 

pembahasannya. 

BAB V SIMPULAN DAN SARAN 

Bab ini berisi tentang kesimpulan dari hasil penelitian hipotesis 

dan saran. 
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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN  

 

5.1 Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh secara keseluruhan maka 

dapat ditarik simpulan sebagai berikut : 

1. Berdasarkan identifikasi responden dapat disimpulkan bahwa sebagian 

responden pada penelitian ini adalah laki laki sebanyak 68 orang 

(79%), sebagian berusia  antara 31-40 tahun sebanyak 33 orang (38%), 

mayoritas berpendidikana SMA sebanyak 69 orang ( 81%) dan 

mempunyai masa kerja antara 6 -10 tahun sebanyak 34 orang (40%). 

2. Berdasarkan uji valilitas  dapat disimpulkan bahwa semua item 

pernyataan dari  kuesioner penelitian variabel budaya organisasi (X1), 

pelatihan kerja (X2), quality of work life (qwl) (X3) dan kinerja 

karyawan (Y) dinyatakan valid karena rhitung > rtabel yakni 0,212. 

3. Berdasarkan uji reliabilitas dapat disimpulkannbahwa setiap item 

pernyataan dari kuesioner penelitian variabel budaya organisasi (X1), 

pelatihan kerja (X2), quality of work life (qwl) (X3) dan kinerja 

karyawan (Y) bahwa nilai Cronbach’s Alpha setiap variabel > 0,60 

yang berarti dinyatakan reliabel. 

4. Berdasarkan hasil analisis regresi berganda dihasilkan persamaan 

regresi linier berganda yaitu Y = 4,437 - 0,001X1 + 0,307X2 + 0,561X3 

+ e. hal tersebut ditunjukkan bahwa nilai konstanta 4,437. Yang berarti 

variabel budaya organisasi (X1), pelatihan kerja (X2), quality of work 
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life (qwl)  (X3) dan kinerja karyawan (Y) akan terjadi peningkatan 

kinerja karyawan sebesar 4,437 satuan kinerja. 

5. Berdasarkan hasil uji korelasi rhitung untuk hubungan variabel X1 

dengan variabel X2 sebesar 0,551 > rtabel 0,212 yang berada dalam 

interval (0,41-0,60), maka tingkat derajat hubungan korelasi sedang. 

Untuk variabel X1 dengan variabel X3 sebesar 0,405 > rtabel 0,212 yang 

berada dalam interval (0,21-0,40), maka tingkat derajat hubungan 

korelasi lemah. Untuk variabel X1 dengan variabel Y sebesar 0,397 > 

rtabel 0,212 yang berada dalam interval (0,21-0,50), maka tingkat derajat 

korelasi lemah. Untuk variabel X2 dengan X3 sebesar 0,520 > rtabel 

0,212 yang berada dalam interval (0,41-0,60), maka tingkat derajat 

hubungan korelasi sedang. Untuk variabel X2 dengan variabel Y 

sebesar 0,598 > rtabel 0,212 yang berada dalam interval (0,41-0,60), 

maka tingkat derajat hubungan korelasi sedang. Selanjutnya hubungan 

antara variabel X3 dengan variabel Y diperoleh nilai korelasi sebesar 

0,733 > rtabel 0,212 yang berada dalam interval (0,61-0,80), maka 

tungkat derajat hubungan korelasi kuat. 

6. Berdasarkan hasil uji t untuk variabel budaya organisasi (X1), pelatihan 

kerja (X2), quality of work life (qwl) (X3) dan kinerja karyawan (Y). 

Hal tersebut ditunjukkan dari nilai thitung sebesar -0,016 dan nilai 

signifikansi sebesar 0,987. Karena nilai thitung < ttabel yakni -0,016 < 

1,989 dan nilai signifikansi 0,987 > 0,05. Dengan demikian dalam 
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penelitian ini H1 yang berbunyi ada pengaruh variabel X1 terhadap 

kinerja karyawan ditolak. 

7. Berdasarkan hasil uji t variabel pelatihan kerja (X2) berpengaruh positif 

dan signifikan terhadap kinerja karyawan. Hal tersebut ditunjukkan 

dari nilai thitung>ttabel yakni 3,282 > 1,989 dan nilai signifikansi 0,002 < 

0,05. Dengan demikian dalam penelitian ini H2 berbunyi ada pengaruh 

variabel X2 terhadap kinerja karyawan diterima. 

8. Berdasarkan hasil uji t variabel quality of work life (qwl) (X3) 

berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan. Hal 

tersebut ditunjukkan dari nilai thitung>ttabel yakni 6,987 > 1,989 dan nilai 

signifikansi 0,000 < 0,05. Dengan demikian dalam penelitian ini H3 

berbunyi ada pengaruh variabel X3 terhadap kinerja karyawan diterima. 

9. Berdasarkan hasil uji F diperoleh fhitung sebesar 41,223 dengan 

signifikan 0,000. Hal ini dibuktikan bahwa fhitung > ftabel yakni 41,223 > 

2,716, sedangkan taraf signifikan = 0,000 < 0,05 (5%). Maka dapat 

dikatakan bahwa variabel budaya organisasi (X1), pelatihan kerja (X2), 

quality of work life (qwl) (X3), secara bersama-sama (simultan) 

berpengaruh terhadap kinerja karyawan dan H4 yang diajukan dalam 

penelitian ini diterima.  

10. Berdasarkan hasil koefisien determinasi (R2) pada Ajusted R Square 

yaitu sebesar 0,587 atau (58,7%) dan besarnya persentase pengaruh 

variabel independen terhadap variabel dependen. Hal ini berarti secara 

bersama-sama variabel budaya organisasi (X1, pelatihan kerja (X2), 
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quality of work life (qwl) (X3) berpengaruh terhadap kinerja karyawan 

sebesar 58,7% dan sisanya sebesar 41,3% dipengaruhi atau dijelaskan 

oleh faktor lain diluar penelitian yang digunakan.  

 

5.2 Saran 

Berdasarkan hasil pembahasan penelitian dan kesimpulan yang diambil 

dalam penelitian ini maka peneliti memberikan beberapa saran sebagai 

berikut : 

5.2.1 Bagi PT OTA Indonesia 

1. Hendaknya PT OTA Indonesia lebih memperhatikan dan 

meningkatkan budaya organisasi, misalnya dengan 

memperhatikan kebutuhan karyawan seperti memberikan 

fasilitas seperti training, dan manajemen mampu bersikap 

transparan seperti melakukan pertemuan informal dengan 

karyawan untuk mendiskusikan ide-ide yang dapat 

meningkatkan pengembangan perusahaan. 

2. Jika dilihat dari karakteristik variabel pelatihan sudah tergolong 

tinggi, tetapi masih perlu pengembangan dan peningkatan 

pelatihan kerja bagi karyawan. Oleh karena itu pihak manajemen 

perlu meningkatkan program pelatihan secara berkala seperti 

melatih keahilan karyawan, pelatihan tim (team training), 

pelatihan ulang (retraining). 
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3. Jika dilihat dari karakteristik variabel quality of work life (qwl) 

sudah tergolong tinggi, tetapi masih perlu pengembangan dan 

peningkatan pelatihan kerja bagi karyawan. Oleh karena itu 

pihak manajemen perlu memperhatikan kualitas kehidupan 

karyawan, dengan memberikan fasilitas, rasa aman dan nyaman. 

4. Dari hasil yang didapat, budaya organisasi, pelatihan kerja, dan 

quality of work life (qwl) mempengaruhi kinerja sebesar 0,587 

atau (58,7%) dan sebesar 41,3 % dipengaruhi oleh variabel lain 

yang tidak dibahas dalam penelitian ini. Dengan hasil ini, 

organisasi perlu melihat atau memperhatikan variabel lain yang 

juga mempengaruhi variabel kinerja dari karyawan. Variabel 

lain itu misalnya lingkungan kerja, gaya kepemimpinan, 

motivasi kerja, kompensasi, atau  variabel yang lain.  

5.2.2 Bagi Peneliti Selanjutnya 

1. Peneliti selanjutnya dapat memilih organisasi organisasi atau 

perusahaan dengan populasi yang lebih besar dan 

memperbanyak jumlah responden. 

2.  Peneliti diharapkan untuk menguji variabel lain yang diduga 

kuat dapat mempengaruhi kinerja karyawan seperti lingkungan 

kerja, gaya kepemimpinan, motivasi kerja, kompensasi, atau 

yang lainnya. 

3. Hendaknya peneliti melakukan penggalian lebih dalam lagi 

mengenai budaya organisasi, pelatihan kerja, quality of work life 
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(qwl), dan kinerja karyawan melalui aspek-aspek atau 

dimensinya sehingga mengetahui dimensi-dimensi yang 

memiliki pengaruh paling besar.  

4. Peneliti diharapkan untuk melakukan wawancara dengan 

memberikan arahan tentang pemahaman dari setiap item 

pernyataan untuk variabel bebas, agar responden dapat 

memahami maksud dari item pernyataan dan memberikan hasil 

jawaban yang sesuai dengan kondisi yang dialami responden.  
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