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ABSTRAK
BUDAYA ORGANISASI DAN KINERJA KARYAWAN
Studi kasus: Pada Perusahaan Jasa Penginapan Metro Guest House
Yogyakarta

Windra Wardana
Universitas Sanata Dharma
Yogyakarta
2010

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui seberapa tinggi persepsi
karyawan tentang budaya organisasi serta seberapa tinggi persepsi manajemen
tentang kinerja karyawan pada perusahaan jasa penginapan Metro Guest House
Yogyakarta dan apakah tinggi rendahnya tingkat budaya organisasi membawa
dampak yang signifikan bagi tinggi rendahnya kinerja karyawan.
Data dalam penelitian ini diperoleh dengan membagikan kuesioner
Budaya organisasi kepada 44 karyawan Metro Guest House sebagai responden,
dan membagikan kuesioner penilaian kinerja kepada pihak manajemen untuk
menilai kinerja setiap karyawan yang berjumlah 44 kuesioner. Analisis data yang
digunakan adalah Arithmatic Mean untuk mengukur seberapa tinggi persepsi
karyawan tentang budaya organisasi, dan seberapa tinggi persepsi manajemen
tentang kinerja karyawan. Sedangkan untuk menganalisis apakah tinggi rendahnya
persepsi karyawan tentang budaya organisasi membawa dampak yang signifikan
terhadap tinggi rendahnya kinerja karyawan digunakan metode Independent
Sample T-test.
Dari hasil analisis data didapatkan bahwa persepsi karyawan tentang
budaya organisasi secara umum adalah rendah, hanya persepsi karyawan terhadap
dukungan manajemen yang tinggi sedangkan persepsi manajemen tentang kinerja
karyawan secara umum adalah rendah, hanya persepsi manajemen tentang
motivasi kerja karyawan yang tinggi, dari temuan tersebut dapat diambil
kesimpulan bahwa budaya organisasi secara umum tidak membawa dampak pada
kinerja karyawan.

vii

ABSTRACT
THE CORPORATE CULTURE AND EMPLOYEE’S
PERFORMANCE
A case study at Metro Guest House Accomodation Service Yogyakarta

Windra Wardana
Sanata Dharma University
Yogyakarta
2010

The purposes of this study were to determine the quality of the employees’
perception to the corporate culture and the managers’ perceptions to their
employees’ performance in the accomodation service company Metro Guest
House Yogyakarta, and whether or not corporate culture brought a significant
impact on the employees’ performance level.
The data for this study were obtained by distributing questionnaires to the
44 employees of Metro Guest House and assessment questionnaires to the
managers to assess the performance of each employee. The analysis of the data
was done by employing Arithmatic Mean method to measure both employees’
perceptions to corporate culture and the perceptions of managers to their
employees’ performance. To analyze whether the quality of employees’
perception to corporate culture brought a significant impact on the performance
level of employees or not, the Independent Sample T-test method was employed.
The analysis of the data indicated that employees’ perceptions to corporate
culture was generaly low and, though the employees' perception to management’s
support was high, the managers’ perception to their employees’ performance was
low. However, the managers’ perception to their employees’ motivation was high.
Thus it could be concluded that the corporate culture generaly did not have
significant impact on employees’ performance.
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BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah
Pada masa sekarang ini, perkembangan jaman telah
merambah hampir di semua segi kehidupan manusia, perkembangan
tersebut mengarah pada globalisasi yang mencakup sektor-sektor
penting, termasuk di dalamnya sektor ekonomi yang biasa disebut
dengan Era Globalisasi Ekonomi. Dalam menghadapi berbagai
macam perubahan yang disebabkan oleh perkembangan tersebut,
diperlukan suatu proses serta langkah-langkah strategik dari para
pelaku ekonomi khususnya organisasi-organisasi ekonomi untuk
dapat beradaptasi dan selanjutnya menuntut para pelaku ekonomi
untuk membuat keputusan-keputusan penting terkait dengan pola
perilaku serta langkah-langkah strategik bagi organisasi untuk tetap
bertahan dalam persaingan global ini.
Berdirinya berbagai macam organisasi ekonomi dalam
berbagai bidang usaha telah menimbulkan berbagai macam
perbedaan budaya internal yang berlaku di dalam organisasi tersebut,
budaya tersebut secara langsung akan mengarahkan pola kebiasaan
yang berlangsung di dalam organisasi yang menyangkut hubungan
inter personal maupun intra personal di dalam organisasi antara
karyawan dengan karyawan maupun karyawan dengan pihak
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manajemen puncak organisasi. Meskipun masing-masing organisasi
ekonomi memiliki perbedaan budaya, tetapi tujuan utama mereka
adalah sama yaitu meningkatkan kinerja karyawan sehingga dapat
memperoleh laba sebesar-besarnya.
Saat ini banyak organisasi yang mengalami penurunan
produktivitas yang disebabkan oleh menurunnya kinerja karyawan di
dalam organisasi tersebut. Hal ini dipengaruhi oleh budaya yang
berlaku di dalam organisasi yang bersangkutan, budaya ini
menyangkut pada pola-pola tertentu yang membawa karakteristik
yang dapat membedakan antara organisasi yang satu dengan
organisasi yang lain. Perlu diketahui bersama bahwa budaya
organisasi memiliki empat fungsi dasar (Nelson and Quick,
102:1997), yaitu fungsi perasaan identitas dan menambah komitmen,
fungsi alat pengorganisasian anggota, fungsi penguatan nilai-nilai di
dalam organisasi, dan fungsi mekanisme kontrol atas perilaku tiap
anggota organisasi.
Menurut Robbin 1996 (dalam Irfani, 2002 : 33), budaya
organisasi memiliki beberapa fungsi penting dalam sebuah
organisasi, diantaranya adalah : pertama, menetapkan tapal batas,
artinya budaya dapat menciptakan perbedaan yang jelas antara
organiasasi yang satu dengan yang lain. Kedua, membawa suatu rasa
identitas bagi anggota-anggota di dalam organisasi. Ketiga, budaya
mempermudah timbulnya komitmen pada sesuatu yang lebih luas
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daripada

kepentingan

diri

sendiri.

Keempat,

budaya

dapat

meningkatkan kemantapan sosial.
Budaya organisasi dibangun dari kepercayaan yang dipegang
teguh secara mendalam tentang bagaimana seharusnya organisasi
tersebut dijalankan. Oleh karena itu, budaya organisasi merupakan
bagian penting dalam memahami suatu organisasi sepenuhnya.
Budaya organisasi bisa dikatakan sebagai sistem nilai organisasi dan
akan mempengaruhi cara suatu pekerjaan dilakukan serta pola
perilaku dari setiap individu yang mengerjakan pekerjaan itu.
Individu-individu tersebut memiliki kemampuan, dan secara efisien
tidak bergantung pada orang lain, akan tetapi jika dalam berperilaku,
individu tersebut tidak sesuai dengan budaya organisasi yang berlaku
dimana individu tersebut berada, maka individu tersebut tidak akan
berhasil di dalam organisasi. Sehingga budaya organisasi secara
garis besar memiliki dampak pada efisiensi dan efektifitas kerja
setiap individu dalam organisasi tersebut.
Menurut Lako (2004 : 39), model budaya organisasi
memiliki paling sedikit dua sifat yaitu kuat dan dinamis adaptif yang
diyakini dapat berkorelasi positif terhadap peningkatan kinerja dan
keunggulan perusahaan dalam jangka panjang.
Robbins 1997 (dalam Lindawati, 2001 : 182) mengatakan
bahwa Strong culture increases behavior consistency, yang artinya
bahwa budaya yang kuat dapat meningkatkan pola kebiasaan yang
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berlaku di suatu tempat, dalam kaitannya dengan kinerja di dalam
organisasi, pola kebiasaan yang dimaksud adalah pola kerja dari
karyawan yang bersangkutan dan terjadi secara terus menerus serta
menjadi suatu kebiasaan bagi karyawan tersebut dalam bekerja yang
secara tidak langsung menunjukkan tingkat efektivitas dalam
mengerjakan suatu pekerjaan, dari teori yang dikemukakan oleh
Robbins di atas, maka dapat diartikan bahwa budaya yang kuat
sangat berpengaruh untuk meningkatkan kinerja seseorang dalam
sebuah organisasi atau perusahaan.
Sedangkan belakangan ini, para ahli telah menentukan
sepuluh komponen utama dari sekian banyak komponen yang
membentuk

budaya

mengemukakan

bahwa

organisasi.
ada

Pabundu

sepuluh

(2006 :

komponen

dasar

101),
yang

membentuk budaya organisasi yang baik yaitu : inisiatif individu,
toleransi resiko, pengarahan, integrasi, dukungan manajemen,
kontrol, identitas, sistem penghargaan, toleransi konflik, dan pola
komunikasi.
Namun sayangnya, peran strategis tersebut budaya organisasi
beserta komponen-komponen pembentuk utamanya sampai saat ini
terkadang kurang dipahami oleh sebagian besar pelaku organisasi di
Indonesia, terutama oleh para pemilik (principal) dan agents yang
dipercaya untuk mengelola organisasi yang bersangkutan. Masalahmasalah yang terjadi dalam beberapa dekade tahun terakhir seperti
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konflik

pengusaha-karyawan,

aksi

unjuk

rasa,

demonstrasi,

pemogokan, dan aksi-aksi destruktif yang dilakukan karyawan, serta
Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang dilakukan oleh pihak
manajemen, menunjukkan bahwa kesadaran terhadap peran strategis
dan implementasi budaya organisasi dalam perusahaan masih
kurang.
Dalam penelitian ini, perusahaan yang dipakai sebagai obyek
penelitian adalah Metro Guest House. Jenis perusahaan yang
dijadikan obyek penelitian adalah jenis perusahaan jasa yang
menyediakan sarana tempat menginap bagi para wisatawan domestik
maupun luar negeri. Dan dari kesepuluh komponen dasar yang
membentuk budaya dari suatu organisasi, komponen yang paling
dominan bagi perusahaan jasa tempat peneliti melakukan studi
penelitian

adalah :

Inisiatif

individu,

integrasi,

dukungan

manajemen, sistem penghargaan, dan toleransi terhadap konflik.
Berdasarkan uraian tersebut di atas mengenai budaya
organisasi serta komponen-komponen pembentuknya terhadap
kinerja karyawan, maka penulis melakukan penelitian dengan judul:
Budaya Organisasi Dan Kinerja Karyawan, dengan studi kasus
pada Perusahaan Jasa Metro Guest House di Jalan Parangtritis,
Yogyakarta.
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B. Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka penulis
menetapkan rumusan masalah sebagai berikut :
1. Seberapa tinggi tingkat inisiatif individu, integrasi, dukungan
manajemen, sistem penghargaan, dan toleransi terhadap konflik
sebagai faktor-faktor yang membentuk budaya organisasi?
2. Seberapa tinggi tingkat motivasi kerja, tingkat kemampuan, dan
kesempatan kerja sebagai faktor-faktor yang membentuk kinerja
karyawan?
3. Apakah tinggi rendahnya tingkat budaya organisasi yang meliputi
inisiatif

individu,

integrasi,

dukungan

manajemen,

sistem

penghargaan, dan toleransi terhadap konflik membawa dampak
bagi tinggi rendahnya motivasi kerja, tingkat kemampuan, dan
kesempatan kerja sebagai faktor-faktor yang membentuk kinerja
karyawan?

C. Batasan Masalah
Kinerja karyawan dipengaruhi oleh berbagai macam faktor,
faktor-faktor tersebut bisa berasal dari lingkungan internal organisasi
maupun berasal dari lingkungan eksternal organisasi. Dalam
penelitian ini, penulis membatasi faktor-faktor yang mempengaruhi
kinerja karyawan berdasarkan lingkungan internal organisasi yaitu
budaya organisasi dari perusahaan jasa yang menjadi objek
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penelitian, terutama pada faktor inisiatif individu, integrasi,
dukungan manajemen, sistem penghargaan, dan toleransi terhadap
konflik sebagai komponen pembentuk budaya organisasi terhadap
kinerja karyawan pada :
1. Penyesuaian tujuan dari organisasi / perusahaan yang
bersangkutan.
2. Pemberian motivasi terhadap karyawan.
3. Penciptaan struktur bagi perusahaan atas dasar nilai-nilai
yang diyakini bersama dan norma-norma perilaku kelompok
yang berlaku secara umum di dalam perusahaan yang
bersangkutan.
Sedangkan pembatasan pada kinerja karyawan yang akan diteliti
adalah :
1. Motivasi yang dimiliki oleh karyawan mencakup sikap,
perilaku, serta penampilan.
2. Kecakapan karyawan melalui proses atau prosedur tertentu
yang difokuskan pada tujuan perusahaan yang hendak dicapai
bersama.
3. Terpenuhinya standar pelaksanaan
diharapkan.

dan kualitas

yang
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D. Tujuan Penelitian
Tujuan dari penelitian ini adalah :
1. Untuk

mengetahui

intensitas

inisiatif individu,

integrasi,

dukungan manajemen, sistem penghargaan, dan toleransi
terhadap konflik sebagai pembentuk budaya organisasi yang
mempengaruhi kinerja karyawan.
2. Untuk mengetahui apakah ada perbedaan dari inisiatif individu,
integrasi, dukungan manajemen, sistem penghargaan, dan
toleransi terhadap konflik sebagai pembentuk budaya organisasi
dengan motivasi kerja, tingkat kemampuan serta kesempatan
kerja

sebagai

faktor-faktor

yang

mempengaruhi

kinerja

karyawan.

E. Manfaat Penelitian
1. Bagi Perusahaan Jasa Metro Guest House
Diharapkan

hasil

dari

penelitian

ini

dapat memberikan

kontribusi, saran, masukan dan pengetahuan bagi pihak
manajemen perusahaan jasa Metro Guest House untuk dapat
mempertimbangkan dan memperhatikan komponen budaya
organisasi yang membawa pengaruh cukup besar terhadap
kinerja karyawan.
2. Bagi Universitas
Diharapkan

hasil

dari

penelitian

ini

dapat memberikan
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sumbangan pada pengembangan ilmu pengetahuan

yang

berkaitan dengan budaya organisasi dalam hubungannya dengan
kinerja karyawan.
3. Bagi penulis
Penelitian ini merupakan penerapan dari teori-teori yang telah
didapatkan penulis selama menjalani studi di Universitas Sanata
Dharma

dan

sekaligus

sebagai

pengalaman

dalam

mengimplementasikan apa yang telah didapatkan penulis dalam
perkuliahan di fakultas ekonomi.

F. Sistematika Penulisan
Bab I : Pendahuluan
Bab ini berisi latar belakang masalah, rumusan masalah,
batasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan
sistematika penulisan.
Bab II : Landasan Teori
Bab ini menguraikan mengenai pengertian manajemen dan
manajemen sumber daya manusia, pengertian budaya
organisasi, fungsi budaya organisasi, dinamika budaya
organisasi,

dimensi

budaya

organisasi,

komponen-

komponen budaya organisasi, pengertian kinerja, orientasi
budaya

organisasi

kerakteristik

yang

efektifitas

mempengaruhi

kinerja

karyawan,

kinerja,
metode
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peningkatan kinerja, kerangka pemikiran teoritis, dan
hipotesis.
Bab III : Metode Penelitian
Bab ini menguraikan tentang jenis penelitian , subjek dan
objek penelitian, tempat dan waktu dilaksanakannya
penelitian, variabel penelitian, populasi dan sampel
penelitian, metode pengumpulan data, metode pengujian
instrument, dan teknik analisis data.
Bab IV : Gambaran Umum Perusahaan
Bab ini berisi tentang gambaran umum perusahaan secara
singkat yang meliputi sejarah berdirinya perusahaan,
struktur organisasi, personalia, dan kontrol kinerja di
perusahaan jasa Metro Guest House.
Bab V : Analisis Data dan Pembahasan
Bab ini berisi analisa data-data yang diperoleh dengan
menggunakan teknik analisis data yang ditetukan oleh
penulis.
Bab VI : Kesimpulan dan Saran
Bab ini berisi tentang kesimpulan yang diperoleh dari
analisis data, serta saran yang mungkin berguna bagi
perusahaan.
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BAB II
LANDASAN TEORI

A. Pengertian Manajemen dan Manajemen Sumber Daya Manusia
1. Manajemen
Manajemen (management) adalah suatu konsep yang
kompleks sehingga relatif sedikit lebih sukar untuk didefinisikan
konsepnya secara pasti. Menurut Griffin (2004 : 27), manajemen
didefinisikan sebagai suatu rangkaian aktifitas (termasuk di
dalamnya

perencanaan

dan

pengambilan

keputusan,

pengorganisasian, kepemimpinan, dan pengendalian) yang dititik
beratkan pada sumber daya yang dimiliki oleh organisasi (manusia,
finansial, fisik, dan informasi) dengan maksud untuk mencapai
tujuan dari organisasi yang telah ditetapkan bersama secara efektif
dan efisien. Efektif dalam arti membuat keputusan yang tepat dan
mengimplementasikannya dengan baik, dan efisien dalam arti
menggunakan sumber daya yang ada secara bijaksana dan hemat
biaya.
Pada dasarnya, manajemen merupakan kegiatan bekerja
dengan orang-orang yang ada di dalam suatu organisasi untuk
menentukan, menginterpretasikan serta mencapai tujuan organisasi
lewat fungsi-fungsi perencanaan, pengorganisasian, penyusunan
personalia, kepemimpinan, dan pengawasan.
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2. Manajemen Sumber Daya Manusia
Sumber daya manusia adalah individu-individu yang ada di
dalam organisasi yang harus diperhatikan oleh manajemen sebagai
asset organisasi yang paling penting yang dimiliki oleh perusahaan.
Manajemen sumber daya manusia (human resource management)
adalah pendayagunaan, pengembangan, penilaian, pemberian balas
jasa, dan pengelolaan individu-individu di dalam organisasi
(Simamora, 2004 : 4).
Definisi lain mengenai sumber daya manusia adalah sistem
perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengawasan dari
pengadaan, pengembangan, pemberian kompensasi, pengintegrasian,
dan pemeliharaan tenaga kerja sebagai aspek utama untuk mencapai
tujuan perusahaan, individu dan masyarakat (Ranupandojo dan
Husnan, 2002 : 5).

B. Pengertian Budaya Organisasi
Ada

berbagai

pemikiran

mengenai

pengertian

budaya

organisasi yang didefinisikan oleh berbagai ahli yaitu :
1. Menurut

Jaques

(1951;dalam

Sjabadhyni,

2001),

budaya

organisasi merupakan cara pemikiran dan pelaksanaan tradisi yang
dituntut oleh sebagian besar anggota organisasi dimana anggota
baru didalam organisasi harus belajar dan mau mengikuti agar
dapat diterima dan memperoleh pelayanan dari organisasi.
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2. Menurut Robbins (1991; 116), budaya organisasi adalah sistem
makna yang tersebar di antara anggota organisasi sehingga
membedakan organisasi yang satu dengan yang lainnya.
3. Menurut Hofstede (1984; 17), budaya organisasi sebagai
pemrograman pemikiran secara kolektif yang membedakan
anggota satu dengan yang lainnya.
4. Menurut Mondy (1993; 77), budaya organisasi adalah sistem nilainilai, keyakinan, dan kebiasaan bersama dalam organisasi yang
berinteraksi dengan struktur formal untuk menghasilkan norma
perilaku.
5. Menurut Moeljono (2003; 21), budaya organisasi adalah sistem
nilai-nilai yang diyakini oleh semua anggota organisasi dan yang
dipelajari,

diterapkan,

serta

dikembangkan

secara

berkesinambungan, berfungsi sebagai sistem perekat dan dapat
dijadikan acuan berperilaku dalam organisasi untuk mencapai
tujuan perusahaan yang telah ditetapkan.
Dari bermacam-macam definisi para ahli tersebut, terdapat
kata-kata kunci yaitu bahwa budaya organisasi dipandang sebagai
suatu nilai yang menjadi sebuah pedoman bagi organisasi yang
bersangkutan khususnya dalam kaitannya dengan pola perilaku
semua anggota organisasi di dalam organisasi, dimana nilai-nilai
tersebut menyangkut pemikiran-pemikiran, tindakan-tindakan, serta
proses komunikasi internal yang mengikat hubungan antar anggota
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dan dilakukan secara berkesinambungan dari generasi ke generasi
sehingga menjadi satu kesatuan dalam rangka proses pencapaian
visi, misi dan tujuan organisasi.

C. Fungsi Budaya Organisasi
Budaya organisasi sebagai suatu seperangkat nilai-nilai yang
dijadikan pedoman dalam operasional organisasi, memiliki fungsifungsi sebagai berikut (Umezawa, 1990, dalam Syabadhyni, 2001;
119-120) diantaranya :
1. Memberi

batasan

untuk

mendefinisikan

peran

sehingga

mempelihatkan perbedaan yang jelas antara organisasi.
2. Memberikan pengertian identitas terhadap anggota organisasi.
3. Memudahkan dalam memunculkan komitmen terhadap sesuatu
yang lebih besar dibandingkan minat anggota organisasi secara
keseluruhan.
4. Menunjukkan stabilitas sosial.
5. Memberikan pengertian dan mekanisme pengendalian yang
dijadikan pedoman untuk membentuk sikap serta perilaku
anggota organisasi.
6. Membantu anggota organisasi mengatasi ketidakpastian, karena
pada akhirnya budaya organisasi akan membentuk pola pikir dan
perilaku anggota organisasi.
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D. Dinamika Budaya Organisasi
Ada berbagai macam hal yang dapat membentuk budaya
organisasi (Atmosoeprapto, 2005:59), diantaranya yaitu :
1. Lingkungan tempat perusahaan tersebut beroperasi yang akan
menentukan apa saja yang harus dikerjakan organisasi tersebut
untuk mencapai tujuan organisasi.
2. Nilai-nilai yang merupakan konsep dasar dan keyakinan suatu
organisasi.
3. Panutan atau keteladanan yang berarti orang-orang yang menjadi
panutan atau teladan bagi anggota lainnya.
4. Acara yang diselenggarakan oleh organisasi untuk memberi
penghargaan bagi anggotanya.
5.

Jaringan informasi di dalam organisasi sebagai sarana
penyebaran nilai budaya organisasi.
Berikut adalah bagan dimana budaya organisasi dibentuk

menurut Robbins (2000:246) :

Filsafat dari
Pendiri
organisasi

Kriteria
seleksi

Manajemen
puncak

Budaya
organisasi

Sosialisasi

Gambar 1.1 : Pembentukan Budaya Organisasi

16

Budaya asli diturunkan dari filsafat pendirinya. Selanjutnya,
budaya ini sangat mempengaruhi criteria yang digunakan dalam
memperkerjakan karyawannya. Tindakan manajemen puncak pada
saat ini menentukan iklim yang dapat diterima oleh seluruh anggota
organisasi atau tidak. Sosialisasi karyawan akan bergantung baik
pada tingkat sukses yang dicapai dalam mencocokkan nilai-nilai
karyawan baru dengan nilai-nilai organisasi dalam proses seleksi
maupun pada referensi manajemen puncak terhadap metode
sosialisasi.

E. Dimensi Budaya Organisasi
Keseluruhan komponen kunci yang menunjukkan nilai-nilai
budaya organisasi, apabila dibaurkan akan membentuk esensi nilai
yang membentuk gambaran komposisi nilai yang menjadi basis bagi
perasaan tiap anggota organisasi terhadap organisasi, hal ini akan
menyangkut cara bagaimana anggota organisasi berperilaku dan
bagaimana sesuatu tersebut dilakukan. Menurut Hofstede (1984;
dalam Sjabadhyni, 2001:122), dimensi budaya organisasi meliputi :
1. Jarak Kekuasaan (Power Distance)
Dimensi ini merupakan karakteristik budaya organisasi. Dalam
organisasi yang memiliki jarak kekuatan besar, kekuatan hanya
terpusat pada satu atau beberapa orang tertentu, sehingga bawahan
hanya berfungsi sebagai pelaksana perintah. Namun akan berbeda
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pada organisasi yang memiliki jarak kekuatan kecil, kekuatan
didelegasikan kepada lebih banyak orang sehingga lebih
terdesentralisasi.
2. Penghindaran Terhadap Ketidakpastian
Ketidakpastian akan masa depan merupakan sebuah kenyataan
yang mendasar pada kehidupan manusia, seperti halnya organisasi.
Dimensi ini mencerminkan ketidaksenangan organisasi pada
ketidakpastian. Organisasi dengan tingkat penghindaran terhadap
ketidakpastian kuat akan cenderung relatif, aktif, agresif,
emosional dan tidak memiliki toleransi, sebaliknya organisasi
dengan tingkat penghindaran terhadap ketidakpastian lemah adalah
cenderung kontemplatif, kurang agresif, tidak emosional, dan
relatif toleran.
3. Individualisme Lawan Kolektivisme (Individualism versus
collectivism)
Dimensi ini menunjukkan ciri adanya keeratan antar individu di
dalam organisasi, dimensi individualisme adalah pola hubungan
antar anggota organisasi yang longgar dengan titik perhatian hanya
pada kepentingannya sendiri ataupun kerabat dekat saja.
4. Maskulinitas

Lawan

Femininitas

(Masculinity

versus

Femininity)
Dimensi Maskulinitas mencerminkan seberapa besar nilai-nilai
dominant organisasi yang ditekankan oleh daya jual, agresifitas,
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kompetensi, prestasi, dan ambisi anggota organisasi dalam
keberhasilan materi dan mengatasi sesuatu yang bersifat besar,
kuat dan cepat.

F. Komponen-komponen Budaya Organisasi
Dalam Robbins (2001 : 589) menyatakan bahwa ada sepuluh
komponen sebagai pembentuk budaya organisasi, komponenkomponen tersebut adalah :
1. Inisiatif individu
Adalah tingkat tanggung jawab, kebebasan dan independensi yang
dimiliki oleh setiap individu dalam organisasi untuk berpendapat.
Inisiatif individu tersebut sangat dihargai oleh pihak manajemen
sejauh menyangkut ide atau gagasan dalam memajukan atau
berpengaruh terhadap proses pencapaian tujuan organisasi yang
bersangkutan.
2. Toleransi terhadap tindakan beresiko
Merupakan salah satu implementasi budaya organisasi yang
menekankan pada sejauh mana karyawan dianjurkan untuk
bersikap agresif, inovatif dan berani mengambil resiko. Suatu
organisasi dikatakan baik apabila dapat memberikan toleransi
kepada anggota atau karyawan untuk dapat bertindak agresif dan
inovatif untuk memajukan organisasi serta berani mengambil
resiko terhadap apa yang telah dilakukannya.
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3. Pengarahan
Diartikan sebagai sejauh mana organisasi atau perusahaan dapat
menciptakan sasaran dan harapan yang diinginkan secara jelas,
yang tercantum dalam visi, misi, serta tujuan organisasi. Kondisi
ini dapat berpengaruh terhadap kinerja organisasi atau perusahaan
yang bersangkutan.
4. Integrasi
Diartikan sebagai sejauh mana organisasi atau perusahaan dapat
mendorong unit-unit bisnis yang ada di dalam organisasi untuk
dapat terkoordinasi dengan baik, karena kekompakan setiap unit
bisnis yang ada dalam organisasi dapat mendorong kualitas dan
kuantitas pekerjaan yang dilakukan.
5. Dukungan Manajemen
Dimaksudkan sejauh mana manajer dapat memberikan informasi
dan pengarahan, serta bantuan dan dukungan terhadap karyawan,
oleh karenanya perhatian manajer terhadap karyawan sangat
membantu dalam pelaksanaan program kerja dari organisasi atau
perusahaan yang bersangkutan.
6. Kontrol
Adalah sejumlah norma serta peraturan yang berlaku di dalam
organisasi atau perusahaan yang bersangkutan, disamping itu
diperlukan juga tenaga pengawas sebagai pengendali dalam
pelaksanaan program kerja yang ada.
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7. Identitas
Dimaksudkan sejauh mana karyawan dapat mengidentifikasikan
dirinya sebagai satu kesatuan dalam perusahaan dan bukan sebagai
kelompok kerja tertentu atau keahlian profesional tertentu, hal ini
sangat membantu dalam proses pencapaian tujuan organisasi atau
perusahaan yang bersangkutan.
8. Sistem penghargaan
Adalah sejauh mana alokasi penghargaan (seperti kenaikan gaji,
promosi, dan sebagainya) didasarkan atas prestasi kerja dari
karyawan tersebut, bukan berdasarkan atas senioritas, pilih kasih,
dan sebagainya. Hal ini terjadi karena sistem penghargaan
berdasarkan prestasi kerja dapat mendorong karyawan untuk
bertindak sesuai prosedur, inovatif serta berprestasi secara
maksimal sesuai keahliannya.
9. Toleransi terhadap konflik
Yaitu sejauh mana para karyawan didorong untuk dapat
mengemukakan konflik dan kritik secara terbuka. Perbedaan
pendapat merupakan fenomena yang sering terjadi di dalam
organisasi atau perusahaan, akan tetapi justru akan menjadi media
untuk melakukan perbaikan serta perubahan strategi untuk
pencapaian tujuan organisasi atau perusahaan.
10. Pola komunikasi
Yaitu sejauh mana komunikasi dibatasi oleh hierarki kewenangan
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formal, karena tidak jarang terjadi hierarki kewenangan justru
menjadi penghambat terjadinya komunikasi antara pihak atasan
dengan bawahan atau antar karyawan itu sendiri.

G. Pengertian Kinerja
Menurut beberapa ahli, kinerja didefinisikan sebagai berikut :
1. Stoner (1978) dalam bukunya Management, mengemukakan
bahwa kinerja adalah fungsi dari motivasi, kecakapan, dan persepsi
peranan.
2. Bernardin dan Russel (1993), mendefinisikan kinerja sebagai
pencatatan hasil-hasil yang diperoleh dari fungsi-fungsi pekerjaan
atau kegiatan tertentu selama kurun waktu tertentu.
3. Hani Handoko dalam bukunya Manajemen Personalia dan
Sumber Daya Manusia mendefinisikan kinerja sebagai proses
dimana organisasi mengevaluasi atau menilai prestasi kerja
karyawan.
4. Prawiro Suntoro, 1999 (dalam buku Merry Dandian Panji)
mengemukakan bahwa kinerja adalah hasil kerja yang dapat
dicapai seseorang atau sekelompok orang dalam suatu organisasi
dalam rangka mencapai tujuan organisasi dalam periode waktu
tertentu.
Dari keempat definisi tersebut, dapat diketahui bahwa ada
unsur-unsur yang terdapat dalam kinerja yang terdiri dari :
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a. Hasil-hasil fungsi pekerjaan.
b. faktor-faktor yang berpengaruh terhadap prestasi karyawan seperti
: motivasi, kecakapan, persepsi peranan, dan sebagainya.
c. Pencapaian tujuan organisasi.
d. Periode waktu tertentu.
Berdasarkan hal-hal tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa
kinerja adalah hasil fungsi-fungsi pekerjaan dari individu atau
kelompok dalam suatu organisasi yang dipengaruhi oleh berbagai
faktor untuk mencapai tujuan organisasi dalam periode waktu
tertentu. Kinerja juga dapat didefinisikan sebagai sebuah gambaran
mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu program atau
kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi
organisasi.

H. Orientasi Budaya Organisasi Yang Mempengaruhi Kinerja
Inti dari setiap organisasi menurut Dyer (1985 ; dalam
Sjabadhyni, 2001:127) adalah asumsi mengenai cara yang tepat bagi
individu untuk berhubungan satu sama lain dalam membentuk
kelompok yang produktif dan nyaman.
Menurut Parson (1951 : dalam Sjabadhyni, 2001:131),
terdapat empat tipe orientasi budaya organisasi yaitu :
1. Pola Kinerja Universalistik
Menekankan pada pencapaian sasaran yang didasarkan pada satu
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kriteria umum yang diterapkan pada semua anggota organisasi.
2. Pola Kinerja Partikuralistik
Memiliki kriteria khusus yang diterapkan pada individu atau
kelompok tertentu dalam pencapaian tujuan organisasi.
3. Pola Rujukan Universalistik
Mengahasilkan norma yang berlaku umum dalam memberikan
penghargaan atas tindakan anggota organisasi, yakni dengan
mempertimbangkan status anggota organisasi dalam masyarakat.
4. Pola Rujukan Partikularistik
Menghasilkan suatu orientasi tindakan yang menghargai status
atau keadaan organisasi di masyarakat.

I. Karakteristik Efektifitas Kinerja Karyawan
Menurut Petters dan Waterman (dalam buku Robbin,
1994), karakteristik umum dari kinerja karyawan yang efektif terdiri
dari :
1. Mempunyai bias terhadap tindakan dan penyelesaian pekerjaan.
2. Selalu dekat dengan pelanggan sehingga dapat mengerti secara
penuh kebutuhan pelanggan.
3. Tingkat otonomi karyawan tinggi dan memiliki etos kerja yang
tinggi.
4. Produktifitas meningkat oleh karena partisipasi yang tinggi dari
para karyawan.
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5. Para karyawan mengetahui apa yang harus dikerjakan bagi
organisasi dan manajer terlibat aktif pada masalah semua
tingkatan.
6. Selalu dekat dengan usaha yang mereka ketahui dan pahami.
7. Mempunyai struktur organisasi yang luwes dan sederhana,
dengan jumlah karyawan yang minimal dalam aktifitas-aktifitas
staf pendukung.
8. Menggabungkan kontrol yang ketat dan desentralisasi untuk
mengamankan nilai-nilai inti organisasi dengan kontrol yang
longgar di bagian-bagian lain untuk mendorong pengambilan
resiko serta inovasi.

J. Metode Pengukuran Kinerja
Sebelum mengetahui beberapa metode dalam pengukuran
kinerja, perlu diketahui bahwa ada elemen-elemen pokok dalam
pengukuran kinerja, yaitu:
1. Menetapkan tujuan, sasaran, dan strategi organisasi.
2. Merumuskan indikator dan ukuran kinerja.
3. Mengukur tingkat ketercapaian tujuan dan sasaran-sasaran
organisasi.
4. Evaluasi kinerja (feedback, penilaian kemajuan organisasi,
meningkatkan
akuntabilitas).

kualitas

pengambilan

keputusan

dan
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Ada beberapa metode untuk mengukur kinerja karyawan,
dalam subbab ini penulis akan menjelaskan dua metode untuk
mengukur kinerja karyawan yaitu:
1. Metode UCLA
Metode ini dikemukakan oleh Alkin (1969) yang membagi
evaluasi ke dalam lima macam yaitu :
a. Sistem assessment : evaluasi yang memberikan informasi tentang
keadaan atau posisi suatu sistem, evaluasi ini menghasilkan
informasi mengenai posisi terakhir dari seluruh elemen program
promosi yang tengah diselesaikan.
b. Program planning : evaluasi yang membantu penilaian aktivitas
dalam program tertentu yang mungkin akan berhasil memenuhi
kebutuhannya.
c. Program implementation : evaluasi yang menyiapkan informasi
apakah program sudah diperkenalkan pada kelompok tertentu
yang tepat seperti yang direncanakan.
d. Program improvement : evaluasi yang memberikan informasi
tentang bagaimana program berfungsi, bekerja, dan antisipasi
masalah-masalah yang mungkin akan mengganggu pelaksanaan
kegiatan.
e. Program certification : evaluasi yang memberikan informasi
mengenai nilai-nilai atau manfaat program.
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2. Metode Balanced – Scorecard
Adalah suatu sistem manajemen dan pengukuran yang dapat
memberikan pemahaman kepada manajer tentang performance
bisnis yang sedang dijalankannya dengan memandang unit bisnis
yang bersangkutan yang dikembangkan oleh Robert Kaplan dan
David Norton dengan menggunakan empat perspektif yaitu :
perspektif finansial, perspektif pelanggan, perspektif proses
internal, dan perspektif inovasi dan pembelajaran.

K. Kerangka Teoretis
Budaya organisasi sebagai variabel bebas (independen),
membawa dampak terhadap variabel terikat (dependen) dengan
penjelasan sesuai dengan gambar berikut :

Inisiatif individu
Integrasi
Budaya
Organisasi

Dukungan
manajemen

Kinerja
Karyawan

Sistem penghargaan
Toleransi terhadap
konflik
Gambar 1.2
Gambar 1.2 : kerangka pemikiran teoretis
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Dengan melihat gambar tersebut, hubungan antara kedua
variabel tersebut saling berhubungan, karena budaya organisasi
dengan komponennya yaitu inisiatif individu, integrasi, dukungan
manajemen, sistem pengahrgaan dan toleransi terhadap konflik
memberikan dampak pada kinerja karyawan.

L. Hipotesis
Hipotesis adalah jawaban sementara dari suatu masalah
penelitian, dirumuskan dalam pernyataan yang dapat diuji dan
menjelaskan hubungan antara dua faktor atau lebih atas dasar latar
belakang masalah dan rumusan masalah, dan untuk penilitian ini
penulis merumuskan hipotesis sebagai berikut:
1. Tinggi rendahnya tingkat inisiatif individu, integrasi, dukungan
manajemen, sistem penghargaan, dan toleransi terhadap konflik
sebagai komponen pembentuk budaya organisasi membawa
dampak bagi tinggi rendahnya motivasi kerja, tingkat kemampuan
serta kesempatan kerja sebagai faktor-faktor yang membentuk
kinerja karyawan.
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BAB III
METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian
Jenis penelitian yang peneliti lakukan adalah penelitian studi
kasus, yang berarti penelitian ini dilakukan secara terperinci
mengenai suatu obyek tertentu dalam kurun waktu tertentu, termasuk
lingkungan dan kondisi dari obyek yang bersangkutan (Umar,
1997:29), untuk menggambarkan permasalahan yang akan diteliti.
Penelitian dilakukan di perusahaan jasa Metro Guest House di Jl.
Parangtritis, Yogyakarta.

B. Subjek dan Objek Penelitian
Subjek penelitian adalah orang-orang yang ikut dalam
penelitian, yang berperan memberikan atau sebagai sumber
informasi yang berhubungan dengan penelitian. Dalam penelitian ini,
subjek yang digunakan adalah seluruh karyawan, baik itu karyawan
berjenis kelamin laki-laki maupun perempuan pada perusahaan jasa
penginapan Metro Guest House.
Objek penelitian adalah variabel-variabel yang menjadi
perhatian dari penelitian, dan objek yang digunakan dalam penelitian
ini adalah komponen budaya organisasi yang meliputi : inisiatif
individu, integrasi, dukungan manajemen, sistem penghargaan, dan
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toleransi terhadap konflik dalam kaitannya terhadap kinerja
karyawan.

C. Waktu dan Tempat Penelitian
a. Waktu Penelitian tahun 2008
b. Tempat Penelitian dilakukan di Metro Guest House, Jl. Parangtritis,
Yogyakarta.

D. Variabel Penelitian
Variabel penelitian adalah segala sesuatu yang menjadi objek
pengamatan atau faktor yang berperan dalam penelitian yang
dilakukan, variabel ini terdiri atas:
1. Variabel Terikat
Variabel terikat adalah variabel yang merupakan perhatian utama
dalam sebuah pengamatan, dalam penelitian ini yang menjadi
variabel terikat adalah kinerja karyawan dan penulis mengukur
kinerja karyawan dengan menggunakan tiga komponen penilaian
kinerja seperti yang dikemukakan oleh Veithzal, yaitu :
a. Motivasi kerja
Menunjukkan

tingkat

kesediaan

bagi

karyawan

dalam

menyelesaikan tugas atau pekerjaannya terkait dengan beberapa
faktor yang berpengaruh misalnya : hubungan antara individu
dalam perusahaan, sarana fisik perusahaan, kebijaksanaan,
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peraturan, sistem pemberian imbalan baik uang maupun non
uang, dan jenis pekerjaan.
b. Tingkat kemampuan yang dimiliki
Menunjukkan tingkat kemampuan karyawan terhadap pekerjaan
yang dilakukan dan bagaimana mengerjakannya terkait dengan
umur, jenis kelamin, dan pengalaman kerja dari tiap karyawan.
c. Kesempatan
Merupakan fungsi dari ada atau tidak adanya rintangan yang
menjadi kendala dalam mengerjakan suatu pekerjaan.

2. Variabel Bebas
Variabel bebas adalah variabel yang dapat mempengaruhi
perubahan dalam variabel dependen yang mempunyai hubungan
negatif atau positif bagi variabel dependen lainnya, dalam
penelitian ini yang menjadi variabel bebas adalah komponen dalam
budaya organisasi yang meliputi :
a. Inisiatif individu (Individual initiative)
Meliputi seberapa besar sumber daya manusia yang dimiliki oleh
organisasi atau perusahaan tersebut memiliki inisiatif yang cukup
baik dalam pelaksanaan pekerjaannya.
b. Integrasi (Integration)
Untuk mengetahui apakah organisasi atau perusahaan tersebut
cukup memiliki prosedur kerja yang efektif dalam setiap unit
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kerja yang ada.
c. Dukungan manajemen (Management support)
Untuk mengetahui apakah pihak atasan memiliki metode untuk
memotivasi karyawan ke arah kemajuan, serta kemampuan
atasan untuk mendorong karyawan untuk memajukan organisasi
atau perusahaan.
d. Sistem penghargaan (Reward system)
Untuk

mengetahui

apakah

perusahaan

memiliki

metode

pemberian penghargaan bagi pengembangan dan pengakuan
prestasi kerja karyawan.
e. Toleransi terhadap konflik (Conflict tolerance)
Untuk mengetahui apakah perusahaan memiliki cukup toleransi
terhadap konflik yang ada di dalam perusahaan untuk kemajuan
perusahaan.
Pengukuran untuk variabel ini dengan menggunakan skala
Likert 5 point, dengan kategori dan skor sebagai berikut: Sangat
Setuju (5), Setuju (4), Ragu-ragu (3), Tidak Setuju (2), Sangat Tidak
Setuju (1).

E. Populasi dan Sampel
Jenis penelitian yang dilakukan peneliti adalah penelitian
populasi dan terbatas (finite) dengan menggunakan seluruh karyawan
Metro Guest House yang semuanya berjumlah 50 orang, termasuk
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didalamnya

pihak

pemimpin/pengelola

perusahaan

sebagai

responden utama pada penelitian. Teknik penentuan jumlah
responden yang digunakan oleh peneliti adalah Probability
sampling, yang berarti setiap individu yang diambil dari populasi
memiliki peluang yang sama untuk dipilih menjadi responden dan
teknik probability sampling yang akan digunakan peneliti dalam
penelitiannya adalah simple random dengan sistem undian.
Menurut Slovin (1960), dalam Sevila (1994) mengemukakan
bahwa dalam menentukan ukuran sampel dari suatu populasi tertentu
dapat dilakukan dengan rumus:

N
n=
1 + N (e)2
Dengan perhitungan sebagai berikut:
50
n =
1 + 50 (0,20)2
50
=
1
1+
8
50
=
9
8
400
=
9
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=

44 orang

Dimana :
n

= Jumlah sample

N

= Ukuran populasi

e

= batas kesalahan (95%)

Dengan tingkat keyakinan ( confident interval ) sebesar 5%.
Karena sampel harus proporsional dengan jumlah elemen
setiap unit sampel (Kuncoro, 2003:115), maka rinciannya sebagai
berikut:
a. Pada tingkat Top Management : 0 orang dari populasi 1 orang
b. Pada tingkat Middle Management
- Senior Executive

: 3 orang dari populasi 3 orang

c. Pada tingkat Supervisory Management
- General Foreman

: 0 orang dari populasi 0 orang

- First-line Supervisor

: 0 orang dari populasi 0 orang

- Worker

: 44 orang dari populasi 50 orang

Jumlah

: 47 orang dari populasi 50 orang

F. Sumber Data
Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data
kuantitatif yang diperoleh dengan melakukan wawancara terhadap
responden penelitian yaitu seluruh karyawan perusahaan jasa
penginapan Metro Guest House, untuk selanjutnya dibuat skala
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pengukuran

sehingga

menjadi

data

kualitatif

sehingga

mempermudah peneliti dalam pengukurannya. Disamping itu juga
digunakan data-data lain sebagai pendukung penelitian.

G. Teknik Pengumpulan Data
a.

Observasi
Pengumpulan data yang dilakukan peneliti untuk mencatat
kejadian atau peristiwa dengan melakukan pengamatan secara
langsung terhadap objek penelitian, dalam penelitian ini observasi
dilakukan dengan melakukan pengamatan mengenai keadaan
perusahaan dan budaya organisasi yang berlaku dalam kaitannya
dengan kinerja karyawan.

b. Kuesioner
Kuesioner adalah metode pengumpulan data dengan meminta
responden untuk menulis sendiri jawaban atas pertanyaan yang
diajukan oleh peneliti secara tertulis, dalam penelitian ini
kuesioner dibagikan kepada seluruh karyawan perusahaan jasa
penginapan Metro Guest House.
Data yang ingin dikumpulkan yaitu karateristik responden,
serta persepsi karyawan tentang komponen-komponen budaya
organisasi yang berlaku di dalam perusahaan jasa Metro Guest
House yaitu inisiatif individu, integrasi, dukungan manajemen,
sistem penghargaan, dan toleransi terhadap konflik, dalam
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kaitannya dengan kinerja karyawan.
c. Dokumentasi
Dokumentasi adalah pengumpulan data dengan mencatat data
dan

keterangan

dari

dokumen-dokumen

perusahaan

untuk

mendapatkan data yang berhubungan dengan penelitian, data yang
digunakan adalah data-data yang berhubungan dengan catatan
personalia seluruh karyawan perusahaan jasa penginapan Metro
Guest House.

H. Metode Pengujian Instrumen
Dalam setiap penelitian, pasti selalu menggunakan alat ukur
yang harus diperhatikan kriteria ketepatannya, adapun kriteria dari
alat pengukuran penelitian adalah valid (sahih) dan reliable (handal).
begitu juga dalam penelitian ini, perlu dilakukan uji validitas dan
reliabilitas dari seluruh data yang diperoleh.
1. Uji Validitas
adalah suatu ukuran yang menunjukkan tingkat kevalid-an suatu
instrumen, pengujian ini menunjukkan sejauh mana ketepatan dan
kecermatan suatu alat ukur dalam melakukan fungsi ukurnya.
Semakin tinggi validitas suatu alat ukur, semakin tepat pula
pengukur tersebut mengenai sasarannya. Rumus yang digunakan
dalam uji validitas adalah :
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n ∑ XY – ( ∑X ) ( ∑Y )
rxy =
√ { n ∑ X2 – ( ∑X )2 }{n ∑ Y2 – ( ∑Y )2
Keterangan :
rxy

= Koefisien korelasi setiap pertanyaan

X

= Nilai dari tiap pertanyaan

Y

= Nilai total pertanyaan

n

= Jumlah sample

Dengan tarif signifikan ( α ) = 5%, apabila r-hitung lebih besar dari
r-tabel maka kuesioner sebagai alat ukur dapat dikatakan valid.

2. Uji Reliabilitas
Reliabilitas menunjukkan pada suatu pengertian bahwa suatu
instrumen cukup dapat dipercaya untuk dapat digunakan sebagai
alat pengumpulan data. Reliabilitas menunjukkan sejauh mana
suatu alat ukur dapat dipercaya, yang reliabel akan menghasilkan
data yang dipercaya juga. Untuk mengukur reliabilitas digunakan
teknik belah dua yaitu membagi pertanyaan yang valid menjadi
dua belah antara kelompok item yang bernomor genap dan
kelompok item yang bernomor ganjil, kelompok item bernomor
genap dikelompokkan dalam variabel X, sedangkan kelompok item
bernomor ganjil dikelompokkan dalam variabel Y, skor masingmasing item dijumlahkan, untuk mengukur reliabilitas, setelah itu
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untuk menguji reliabilitasnya digunakan rumus Spearman Brown
dengan rumus sebagai berikut :

2rxy
rxx =
1 + rxy
keterangan :
rxx

= Koefisien korelasi

rxy

= Koefisien korelasi product moment

Dengan angka kritik yang digunakan adalah 5%
Uji reliabilitas dikatakan reliabel jika :
Nilai r > 0 maka terjadi hubungan linier positif
Nilai r < 0 maka terjadi hubungan linier negatif
Nilai r = 0 maka tidak ada hubungan sama sekali antara variabel
x dan y
Nilai r = 1 atau r = -1 maka terjadi hubungan linier sempurna
Apabila rxx lebih besar dari r-table product moment, maka
kuesioner tersebut memenuhi syarat reliabilitas.

I. Teknik Analisis Data
Dalam penelitian ini, penulis membagikan kuesioner kepada
responden yaitu seluruh karyawan perusahaan jasa penginapan
Metro Guest House, kemudian dianalisis menggunakan skala Likert,
informasi yang diperoleh dengan skala ini adalah berupa data
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ordinal, oleh karena itu hanya dapat dibuat ranking tanpa dapat
diketahui besarnya selisih antara tanggapan satu dengan tanggapan
lainnya ( Darmadi Durianto-Sugiarto-Tony Sitinjak, 2000;41 ) :
1. Untuk

menjawab

masalah

pertama

dan

kedua,

penulis

menggunakan metode Arithmatic mean analysis. Persepsi ini
dinilai berdasarkan kriteria menurut skala satu sampai lima.
Adapun langkah-langkah yang digunakan adalah sebagai berikut:
a. Memberi bobot pada jawaban-jawaban yang diberikan
responden pada kuesioner dengan skala satu sampai lima,
skala tersebut adalah sebagai berikut (Cooper and Emory,
1996:194):
(SS)

Sangat Setuju

mempunyai bobot 5

(S)

Setuju

mempunyai bobot 4

(RR)

Ragu-ragu

mempunyai bobot 3

(TS)

Tidak Setuju

mempunyai bobot 2

(STS)

Sangat Tidak Setuju mempunyai bobot 1

b. Menghitung nilai rata-rata terhadap variabel yang diteliti
dengan rumus sebagai berikut (Dajan, 1993:120):


x

x
N.a

Dimana:


x

: Nilai rata-rata persepsi budaya organisasi karyawan
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yang diteliti.
∑ χ : Jumlah nilai kuantitatif
N

: Jumlah responden

a

: Jumlah item pertanyaan

Nilai rata-rata persepsi responden tentang variabel yang diteliti,
dikategorikan sebagai berikut :
1.

Tinggi

: 3,83 - 4,63

2.

Rendah

: 3,02 - 3,82

2. Untuk menjawab masalah ketiga, apakah baik buruknya tingkat
inisiatif individu, integrasi, dukungan manajemen, sistem
penghargaan serta toleransi terhadap konflik sebagai komponen
pembentuk budaya organisasi membawa dampak bagi tinggi
rendahnya motivasi kerja, tingkat kemampuan, dan kesempatan
kerja sebagai faktor yang membentuk kinerja, maka digunakan
uji Independen Sample T-test dengan bantuan program SPSS
versi 15.0.
Dengan melihat besarnya t

hitung

pada hasil perhitungan melalui

program SPSS, maka dapat diketahui perbedaan mean dari
masing-masing variabel independen dan variabel dependen.
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3. Pengujian Hipotesis
Untuk menguji hipotesis masalah ketiga, digunakan uji signifikansi
dengan tingkat signifikansi 0,05. Artinya kemungkinan peneliti
salah dalam menolak Ho sebesar 5%.
Dengan melakukan perbandingan antara probabilitas (signifikansi)
hasil analisis dengan tingkat signifikansi 0,05, maka hipotesis dapat
ditentukan sebagai berikut :
Ho : tidak terdapat perbedaan antara inisiatif individu, integrasi,
dukungan manajemen, sistem penghargaan dan toleransi
terhadap konflik sebagai komponen budaya organisasi dengan
motivasi kerja, tingkat kemampuan, dan kesempatan kerja
sebagai faktor yang membentuk kinerja.
Ha : terdapat perbedaan antara inisiatif individu, integrasi,
dukungan manajemen, sistem penghargaan dan toleransi
terhadap konflik sebagai komponen budaya organisasi dengan
motivasi kerja, tingkat kemampuan, dan kesempatan kerja
sebagai faktor yang mempengaruhi kinerja.
Ho ditolak

: bila hasil perbandingan menunjukan probabilitas

kurang dari 0,05 dengan t

hitung

>t

tabel

yang berarti bahwa terdapat

perbedaan antara inisiatif individu, integrasi, dukungan manajemen,
sistem penghargaan dan toleransi terhadap konflik sebagai
komponen budaya organisasi dengan motivasi kerja, tingkat
kemampuan,

dan

kesempatan

kerja

sebagai

faktor

yang
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mempengaruhi kinerja.
Ho diterima : bila hasil perbandingan menunjukan probabilitas
lebih dari 0,05 dengan t

hitung

< t

tabel

yang berarti bahwa tidak

terdapat perbedaan antara inisiatif individu, integrasi, dukungan
manajemen, sistem penghargaan dan toleransi terhadap konflik
sebagai komponen budaya organisasi dengan motivasi kerja, tingkat
kemampuan, dan kesempatan kerja sebagai faktor yang membentuk
kinerja.
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BAB IV
GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

A. Latar Belakang Perusahaan
1. Sejarah Berdirinya Perusahaan
Kota Yogyakarta adalah kota yang memiliki banyak sebutan,
di samping kota pelajar serta kota budaya, Yogyakarta juga disebut
sebagai kota wisata. Setiap saat banyak dijumpai turis-turis asing
yang datang dari berbagai negara, turis-turis tersebut datang
dengan berbagai macam keperluan, ada di antara mereka yang
datang untuk keperluan studi, bekerja, atau hanya sekedar
berwisata.
Sebagai kota yang sering kali mendapat tamu para wisatawan
asing, kota Yogyakarta banyak menyediakan tempat singgah bagi
para wisatawan tersebut selama berada di Yogyakarta, ada
berbagai macam tempat singgah yang tersedia di kota Yogyakarta,
mulai dari home stay, hotel, serta losmen yang banyak tersebar di
sudut-sudut kota yang strategis bagi para wisatawan baik
wisatawan asing maupun domestik.
Terdapat banyak sekali alasan mengapa ada sebagian sudut di
kota Yogyakarta yang dianggap strategis bagi para wisatawan,
salah satu kriteria dari pemilihan tempat tersebut adalah dekat
dengan salah satu objek wisata yang paling digemari oleh para
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wisatawan, yaitu Keraton Kasultanan Yogyakarta.
Ada banyak sudut kota yang dianggap strategis bagi para
wisatawan, salah satu diantaranya adalah Jalan Parangtritis, banyak
para pengusaha jasa wisata yang menyediakan jasa wisata di lokasi
tersebut, mulai dari hotel-hotel sampai cafe-cafe serta warung
internet yang banyak dijumpai dikawasan tersebut, salah satu
diantaranya adalah Perusahaan Jasa Penginapan Metro Guest
House.
Perusahaan Jasa Penginapan Metro Guest House dibangun
pada tahun 1982 di atas tanah pribadi seluas 2100 m2 milik seorang
bapak bernama H. Subardi, bersama dengan isteri serta satu orang
putera serta dua orang puterinya, mereka menjalankan usaha jasa
penginapan ini bersama.
Ada sebuah cerita mengenai awal mula terbentuknya gagasan
untuk memulai usaha ini, berawal dari adanya sebuah pertemuan
antara sang paman yaitu kakak dari bapak H. Subardi yang
berprofesi sebagai seorang sopir taksi dengan seorang turis asal
Belgia yang pada saat itu kebetulan datang ke Indonesia dan
mengunjungi Yogyakarta untuk berwisata. Pada saat itu, situasi
daerah Jalan Parangtritis belum seramai saat ini, hanya ada salah
satu usaha yang digemari para wisatawan terutama yang berada di
kawasan tersebut, yaitu perusahaan batik tradisional yang bersifat
home industry yang ada di jalan Tirtodipuran, tepatnya di sebelah
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barat jalan parangtritis, dan pada saat itu jasa penginapan yang ada
di kawasan tersebut hanya ada satu, yaitu yang terletak di jalan
Prawirotaman I tepatnya di sebelah utara jalan Prawirotaman II,
oleh karena belum banyaknya pengusaha hotel pada saat itu, maka
tidak heran jika saat bertepatan dengan musim liburan, banyak
sekali turis yang datang untuk berwisata yang secara tidak
langsung mempengaruhi kuota persediaan kamar di setiap hotel
yang ada di Yogyakarta, dan secara kebetulan pada saat itu turis
asal Belgia tersebut tidak mendapat kamar.
Menghadapi situasi memprihatinkan tersebut, sang sopir taksi
yang tidak lain adalah kakak dari bapak H. Subardi tersebut
mengambil suatu inisiatif dengan menawarkan sebagian dari
rumah dari bapak H. Subardi yang kebetulan berukuran besar
sebagai tempat menginap bagi turis tersebut, setelah mendapatkan
persetujuan dari sang pemilik rumah yang tidak lain adalah bapak
H. Subardi, maka turis tersebut dengan senang hati diterima oleh
sang pemilik rumah dan diperbolehkan untuk menginap selama
turis tersebut berada di Yogyakarta.
Selama turis tersebut tinggal di rumah bapak H. Subardi,
ternyata turis tersebut merasa nyaman oleh pelayanan yang
diberikan oleh keluarga bapak H. Subardi, bahkan hubungan antara
tuan rumah dengan tamu yang terbentuk pada awal mulanya,
berangsur-angsur berubah menjadi hubungan persahabatan yang
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erat, hingga pada saat turis tersebut menyelesaikan kunjungannya
di Yogyakarta dan memohon ijin untuk meneruskan perjalanannya
kembali.
Setelah kepergian turis tersebut, bapak H. Subardi memiliki
suatu ide untuk memulai suatu usaha pariwisata dengan
menyediakan tempat menginap bagi para wisatawan asing maupun
dalam negeri, oleh karena tidak adanya lahan potensial yang dapat
dijadikan tempat untuk mewujudkan ide tersebut maka dipilih lah
rumah pribadi dari bapak H. Subardi tersebut untuk dijadikan
tempat usaha penginapan tersebut dengan semua keterbatasan yang
ada bersama dengan isteri dan anggota keluarga yang lain, maka
didirikanlah usaha penginapan tersebut di Jalan Parangtritis di atas
tanah milik pribadi.

2. Visi dan Misi Perusahaan
a. Visi Perusahaan
Menyediakan tempat menginap bagi para wisatawan yang
berkunjung untuk menikmati objek wisata yang ada di Yogyakarta.

b. Misi Perusahaan
1. Memberikan kenyamanan dan keamanan serta kemudahan serasa
di rumah sendiri bagi para wisatawan melalui semua sarana
maupun prasarana yang disediakan oleh perusahaan jasa
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penginapan.
2. Menjalin

komunikasi

yang

baik

berdasarkan

atas

azas

kekeluargaan untuk membangun koordinasi serta motivasi bagi
karyawan guna mendorong profesionalisme, produktivitas kerja,
serta kinerja yang baik di antara karyawan.

B. Lokasi
Metro Guest House terletak di lokasi yang sangat strategis,
dekat dengan pusat kota Yogyakarta, tepatnya di Jl. Prawirotaman
No.71,

yang

merupakan

lokasi

penginapan

yang

sangat

menguntungkan dan dekat dengan obyek wisata andalan kota
Yogyakarta yaitu Keraton Kasultanan Yogyakarta serta pusat
perbelanjaan terkemuka di kota Yogyakarta yaitu Malioboro
termasuk di dalamnya Pasar Tradisional terbesar di Yogyakarta
Pasar Beringharjo serta obyek-obyek wisata lain yang terkenal di
kota Yogyakarta.

C. Sarana Dan Prasarana
1. Kamar
Metro Guest House memiliki empat puluh tujuh kamar
berukuran 3 x 4 meter yang disewakan dengan tiga macam pilihan
kamar, tiga macam pilihan kamar tersebut adalah :
a.

First class room
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Merupakan kamar kelas pertama yang disewakan dengan
tarif Rp.200.000,- per malam dengan fasilitas double bed, Air
Conditioner, breakfast, televisi, dan bathroom hot and cold
water di dalam kamar. Jumlah kamar yang termasuk dalam
kategori first class room adalah tiga puluh kamar dan
semuanya aktif disewakan.
b.

Second class room
Merupakan kamar kelas kedua yang disewakan dengan tarif
Rp.125.000,- per malam dengan fasilitas double bed, fan,
breakfast, dan bathroom cold water di dalam kamar. Jumlah
kamar yang termasuk dalam kategori second class room
adalah lima belas kamar dan semuanya aktif disewakan.

c.

Economic class room
Merupakan kamar kelas ketiga yang hanya berjumlah dua
kamar dan hanya dipergunakan bagi sopir maupun crew dari
travel agent yang mengantarkan para wisatawan asing yang
mengadakan city tour maupun daily tour dengan tarif
Rp.75.000,- per malam. Oleh karena kamar yang termasuk
dalam kategori economic class room ini tidak disewakan bagi
wisatawan pengguna jasa penginapan di Metro Guest House,
akan tetapi hanya diperuntukkan bagi sopir maupun crew dari
travel agent yang mengantarkan wisatawan, maka fasilitas
yang diberikan pun terbatas hanya single bed, breakfast dan
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join bathroom (kamar mandi luar) saja.
Apabila ada wisatawan maupun pengguna jasa penginapan
yang menghendaki adanya penambahan tempat tidur (bed)
bagi kamar yang telah mereka pesan, pihak hotel juga
menyediakan extra bed dengan tarif Rp. 50.000,- per bed,
dan saat ini pihak hotel telah menyediakan tiga puluh bed
untuk keperluan pemesanan extra bed tersebut.

2. Fasilitas Kamar
Kamar-kamar di Metro Guest House dilengkapi dengan fasilitas :
a.

Dua tempat tidur (untuk economic class room hanya satu
tempat tidur)

b.

Air Conditioner

c.

TV (khusus untuk first class room)

d.

Bath room ( khusus economic class, join bath room atau
kamar mandi luar)

e.

Taxi and service

f.

Breakfast

g.

Alat pendeteksi asap / springkle air

3. Fasilitas dan Pelayanan Hotel
a.

Swimming pool seluas 15 x 8 m2

b.

Mini Restaurant
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Merupakan salah satu outlet yang ada di Metro Guest House,
yang berlokasi di lantai dasar dengan kapasitas 20 orang, jam
operasional dibuka pada pukul 07 :00 WIB s/d pukul 21 :00
WIB, dengan spesifikasi :
1. Indonesian, Western and Chinese food
2. Breakfast buffet
3. Lunch and dinner
c.

Taxi Service
Berlokasi di lantai dasar dan bertugas untuk melayani para
tamu yang ingin melakukan city tour dengan bepergian ke
obyek-obyek wisata manapun di Kota Yogyakarta ataupun
untuk keperluan tertentu.

d.

Laundry Service
Melayani segala bentuk laundry dan dry cleaning bagi para
tamu hotel yang ingin menggunakan jasa loundry bagi
pakaian yang mereka bawa.

e.

Safety boxes
Terletak di beberapa bagian bangunan hotel, untuk
menanggulangi apabila ada kecelakaan kerja ataupun
kecelakaan bagi para tamu hotel selama menginap dan
menggunakan fasilitas di hotel tersebut.

f.

Money Changer Service
Melayani jasa penukaran mata uang asing bagi wisatawan,
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khususnya para wisatawan yang datang dari mancanegara.
g.

Bus, Train, and Plane Tickets Reservation
Melayani pemesanan tiket bagi para wisatawan yang ingin
mengadakan kunjungan wisata ke berbagai objek wisata di
Yogyakarta maupun Jawa Tengah.

h.

Daily Tour to Borobudur and Prambanan
Perjalanan wisata yang khusus diselenggarakan oleh hotel
bagi para wisatawan asing yang belum sempat mengunjungi
objek wisata candi, dan diselenggarakan setiap hari,
disamping itu pihak hotel juga menyediakan city tour
mengunjungi obyek-obyek wisata yang ada di kota
Yogyakarta dan itu juga diselenggarakan setiap hari.

i.

Car Rental
Melayani persewaan mobil bagi para wisatawan yang ingin
melakukan perjalanan wisata secara pribadi.

j.

Information Service
Melayani

kebutuhan

informasi

khususnya

informasi

mengenai biro perjalanan wisata ataupun informasi-informasi
lain yang terkait dengan perjalanan wisata.

D. STRATEGI PEMASARAN
Dalam segi pemasaran, Metro Guest House menggunakan
strategi pemasaran berupa penyebaran brosur ke setiap travel agent
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yang ada di kota Yogyakarta untuk bekerja sama dalam penyediaan
jasa akomodasi bagi para wisatawan baik wisatawan domestik
maupun wisatawan mancanegara, disamping itu Metro Guest House
juga bekerja sama dengan beberapa komunitas pelancong atau
wisatawan dari seluruh dunia yang dikenal dengan istilah
backpacker, para backpacker tersebut akan selalu mengirimkan
informasi melalui e-mail kepada rekan-rekan backpacker di negara
mereka mengenai kota-kota wisata terkenal yang pernah mereka
kunjungi di seluruh dunia beserta pola hidup masyarakatnya serta
tempat-tempat alternatif yang bisa dijadikan tempat persinggahan
apabila suatu ketika mengunjungi tempat tersebut.
Dengan kata lain, para pelancong atau wisatawan tersebut
memberikan informasi mengenai tempat-tempat yang pernah mereka
kunjungi secara word of mouth kepada rekan-rekan backpacker di
negara mereka, dimana word of mouth adalah suatu pernyataan
(secara personal atau non personal) yang disampaikan oleh orang
lain selain organisasi (service provider) kepada orang/pelanggan lain
(Tjiptono, 2000 : 29). Word of mouth ini biasanya cepat diterima
pelanggan/konsumen lain karena yang menyampaikannya adalah
mereka yang dapat dipercayainya, seperti para ahli, teman, keluarga,
dan media massa. Di samping itu, word of mouth juga cepat diterima
sebagai referensi karena konsumen jasa sulit mengevaluasi jasa yang
belum dirasakannya sendiri.
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E. KUALIFIKASI KARYAWAN/TI METRO GUEST HOUSE
1. Profesional dalam setiap bidang yang dikerjakannya
Karyawan/ti Metro Guest House dituntut untuk dapat bekerja
secara profesional untuk setiap bidang kerja yang ada, untuk
mencerminkan kemampuan serta keahlian yang dimiliki oleh
setiap karyawan/ti. Untuk mendukung hal tersebut maka pihak
manajemen Metro Guest House mengadakan kursus-kursus
maupun pelatihan-pelatihan bagi para karyawan/ti sehingga dapat
mengikuti kemajuan-kemajuan di bidang perhotelan.

2. Bersikap Jujur dalam bekerja
Kejujuran adalah suatu hal utama yang harus dimiliki oleh
setiap karyawan/ti dalam mengerjakan setiap tugas maupun
pekerjaan yang ada, karena akan membawa dampak yang baik bagi
kelangsungan setiap pekerjaan yang dilakukan. Dengan kejujuran,
para tamu hotel tidak akan merasa ditipu ataupun dibohongi
terutama dalam hal pelayanan yang diberikan oleh Metro Guest
House.

3. Bertanggung

jawab

terhadap

setiap

pekerjaan

yang

dilakukan
Setiap karyawan/ti Metro Guest House diharuskan memiliki
sikap bertanggung jawab terhadap setiap pekerjaan yang dilakukan
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tanpa adanya sikap saling melemparkan tanggung jawab terhadap
karyawan lain, karena berawal dari sikap bertanggung jawab ini
secara tidak langsung akan mencerminkan profesionalisme yang
dimiliki oleh setiap karyawan/ti.

4. Memiliki loyalitas yang tinggi terhadap perusahaan
Setiap karyawan/ti Metro Guest House dituntut untuk
memiliki loyalitas terhadap perusahaan tempat mereka bekerja,
dengan ikut menjaga dan memelihara aset-aset yang dimiliki oleh
perusahaan, serta memiliki kemauan untuk berkembang demi
tercapainya visi dan misi perusahaan.

5. Memiliki rasa percaya diri dan kemauan untuk melayani
orang lain
Kepercayaan diri adalah salah satu faktor utama untuk
membangun profesionalisme dalam bekerja, begitu juga bagi para
karyawan/ti Metro Guest House yang dituntut harus memiliki
kepercayaan diri yang tinggi sehingga para tamu akan yakin
dengan setiap pelayanan yang diberikan, disamping itu, para
karyawan/ti Metro Guest House juga dituntut harus memiliki
kemauan untuk melayani orang lain, dalam hal ini adalah para
wisatawan yang rata-rata adalah wisatawan mancanegara yang
pasti akan memerlukan banyak bantuan dalam segala hal yang
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berkaitan dengan perjalanan wisata yang dilakukannya.

F. KETENAGAKERJAAN
1. Hubungan Kerja
a. Data Calon Karyawan
Calon karyawan/ti Metro Guest House, sebelumnya harus
melengkapi data kepegawaian antara lain :
1. Surat Lamaran
2. Foto Copy Ijazah Pendidikan terakhir
3. Foto Copy Sertifikat / referensi ( bila ada )
4. Surat Keterangan Kelakuan Baik dari Kepolisian
5. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP)
6. Foto Copy Surat Ijin Mengemudi (SIM)
7. Pas Photo 3 x 4, tiga lembar
b. Medical Check Up
Calon karyawan/ti yang akan mulai bekerja diharuskan untuk
memeriksakan kesehatannya pada klinik ataupun Rumah Sakit
dengan biaya sendiri, untuk memastikan apakah calon
karyawan tersebut benar-benar sehat atau tidak.
c. Program Orientasi dan Masa Trainning
Setelah karyawan/ti tersebut diterima oleh pihak Metro Guest
House, selanjutnya para karyawan/ti tersebut diwajibkan untuk
mengikuti

program

orientasi

yang

dilaksanakan

oleh
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Departemen Personalia yang berisi berbagai macam penjelasan
mengenai kepegawaian, pengenalan hotel secara menyeluruh
termasuk di dalamnya sarana maupun prasarana yang ada, yang
kemudian akan diberikan penjelasan secara detail mengenai
bidang pekerjaan yang akan dikerjakan (job description).
Setelah program orientasi dilakukan, maka untuk selanjutnya
adalah masa trainning bagi karyawan/ti selama 3 (tiga) bulan
untuk memperdalam pemahaman mengenai bidang kerja yang
akan dilakukan.
d. Promosi Jabatan
Promosi jabatan diberikan bagi setiap karyawan yang memiliki
prestasi atau telah mendedikasikan diri terhadap perusahaan
dalam kurun waktu lebih dari 10 (sepuluh) tahun.
e. Mutasi, transfer dan rotasi
Mutasi, transfer dan rotasi adalah suatu bentuk pemindahan
karyawan tanpa adanya perubahan maupun penurunan gaji dari
karyawan yang bersangkutan.
f. Pelatihan dan Pembinaan kerja
Pelatihan dan pembinaan kerja ini diselenggarakan setiap satu
tahun sekali oleh pihak manajemen Metro Guest House untuk
meningkatkan ketrampilan dan profesionalisme karyawan/ti
dalam

bekerja.

Pelatihan

dan

pembinaan

kerja

yang

diselenggarakan meliputi pelatihan dan pembinaan kerja baik
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secara teknis maupun managerial.
g. Hari Kerja dan Jam Kerja
Jam kerja aktif karyawan/ti adalah 8 (delapan) jam dalam
sehari selama satu minggu dengan jam kerja 50 (lima puluh)
jam dalam satu minggu, khususnya para karyawan di bagian
housekeeping dan restaurant, karena pihak hotel telah
menyediakan 2 (dua) buah kamar berukuran besar untuk
tempat tinggal seluruh karyawan di bagian kitchen dan general
yang rata-rata adalah orang-orang yang berasal dari Kabupaten
Gunungkidul. Sedangkan jam kerja aktif bagi karyawan di
bagian front office adalah 8 (delapan) jam dalam sehari dengan
jam kerja 56 (lima puluh enam) jam dalam satu minggu dan
menggunakan sistem 3 (tiga) shift yang meliputi : pagi (07 :0015 :00), sore (15 :00-23 :00), dan malam (23 :00-07 :00).
Pengaturan jam kerja ini diatur dalam Perjanjian Kerja
Bersama (PKB) Metro Guest House.
h. Absensi dan Kehadiran Karyawan
Karyawan/ti yang akan masuk maupun keluar dari hotel
diharuskan melalui prosedur masuk atau keluar yang telah
ditetapkan bagi karyawan/ti, kecuali bagi karyawan/ti yang
telah mendapat ijin khusus. Karyawan/ti yang sedang dalam
jam kerja tidak diperbolehkan keluar hotel tanpa alasan kecuali
dengan ijin atasan ataupun bagian Personalia. Absensi
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karyawan menggunakan kartu absensi yang wajib diisi setiap
kali masuk bekerja dengan sistem punch in/punch out kartu
absensi setiap kali masuk maupun selesai bekerja.
i. Lembur
Apabila karyawan/ti bekerja lebih dari 56 (lima puluh enam)
jam kerja dalam satu minggu akan berhak mendapatkan upah
lembur

sesuai

dengan

Peraturan

perUndang-Undangan

Ketenaga kerjaan yang berlaku. Upah lembur hanya diberikan
kepada karyawan level Supervisor ke bawah. Untuk hari besar
atau hari libur resmi nasional, maka upah lembur akan diganti
dengan extra day off selama 2 (dua) hari.
j. Time Card / Kartu hadir
Karyawan/ti diwajibkan membawa kartu hadir setiap kali
masuk bekerja maupun selesai bekerja. Untuk karyawa/ti yang
bekerja split shift, diwajibkan untuk dua kali punch in/punch
out dan tidak dibenarkan melakukan punch in/punch out kartu
absensi milik karyawan lain.
k. Hari Libur / Cuti
1. Hari libur mingguan/Hari libur resmi nasional
2. Cuti Tahunan
3. Cuti Kawin
4. Cuti mengawinkan anak
5. Cuti Orang Tua/Mertua/Istri/Anak meninggal
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6. Cuti menyunatkan/membabtis anak
7. Cuti istri melahirkan/cuti melahirkan
8. Cuti haid
l. Pengupahan dan Penghasilan
Pembayaran upah atau gaji dilakukan pada awal bulan berjalan.
Apabila tanggal jatuh tempo pembayaran upah atau gaji
tersebut jatuh pada hari libur resmi nasional, maka pembayaran
akan dilakukan 1 (satu) hari sebelum tanggal tersebut.

2. Kesejahteraan dan Fasilitas Karyawan
a.

Jamsostek

b.

Tempat Ibadah (Mushola)

c.

Ruang makan karyawan

d.

THR

e.

Bonus pertahun bagi karyawan/ti yang berprestasi

f.

Kamar tinggal khusus bagi karyawan/ti yang bertempat
tinggal sangat jauh dari tempat bekerja

3. Pemutusan Hubungan Kerja
Pemutusan Hubungan Kerja akan terjadi dengan sendirinya
apabila :
a. Masa kontrak kerja karyawan/ti tersebut telah berakhir dan
tidak ada perpanjangan kontrak kerja lagi.
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b. Karyawan/ti tersebut mencapai usia pensiun yaitu 55 (lima
puluh lima) tahun.
c. Karyawan/ti tersebut tidak mampu bekerja lagi karena sakit
berkepanjangan atau sesuai dengan keterangan dokter
perusahaan untuk tidak dapat diperkerjakan lagi.
d. Karyawan/ti tersebut meninggal dunia.
e. Karyawan/ti tersebut berhenti atas permohonan sendiri tanpa
mengajukan syarat apapun.
f. Apabila karyawan/ti tersebut tidak masuk kerja selama satu
minggu tanpa ada ijin dalam bentuk apapun dan tanpa ada
bukti yang sah, maka akan dianggap telah mengundurkan
diri atas permintaan sendiri dan tanpa syarat apapun.

4. Peraturan dan Tata Tertib
Peraturan dan Tata tertib perusahaan bagi para karyawan/ti,
tertuang dalam Perjanjian Kerja Bersama (PKB) Metro Guest
House,

beserta

sanksi

bagi

karyawan/ti

yang

melakukan

pelanggaran.
a. Grooming
Grooming adalah suatu penampilan fisik seseorang dilihat
dari kebersihan, penampilan, pakaian dan asesoris yang
digunakan, terutama bagi karyawan/ti yang bertugas secara
langsung melayani tamu yang akan menggunakan jasa hotel.
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Beberapa grooming yang diperhatikan antara lain :
1. Rambut
2. Kuku
3. Perhiasan
4. Tubuh dan Wewangian yang digunakan
5. Sepatu
6. Kaos kaki
7. Name tag
8. Pakaian kerja

b. Uniform
Uniform adalah pakaian kerja yang digunakan oleh
karyawan/ti selama bekerja sesuai bidangnya masing-masing,
beberapa hal yang perlu diperhatikan berkaitan dengan
pemakaian uniform adalah :
1. Semua

karyawan/ti

bagian

operasional

diwajibkan

mengenakan uniform ketika bekerja sesuai dengan
bidangnya masing-masing.
2. Semua karyawan/ti bagian non operasional diwajibkan
memakai pakaian kerja yang rapi, sopan dan serasi.
3. Pakaian harus bersih.
4. Semua karyawan/ti diwajibkan memakai sepatu warna
hitam dengan menggunakan kaos kaki dan tidak
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diperkenankan menggunakan segala jenis sepatu sandal
selama bekerja, kecuali dengan pertimbangan tertentu
dari bagian personalia berkenaan dengan tugas atau
penyesuaian dengan event yang sedang berlangsung.

c. Hubungan antar Karyawan dan dengan Atasan
Dalam bekerja, semua karyawan akan selalu mengadakan
komunikasi baik antara karyawan maupun dengan pihak
atasan, dengan komunikasi yang baik akan terjalin suatu
hubungan yang harmonis di antara semua pihak di dalam
suatu organisasi kerja, begitu juga yang terjadi di dalam
perusahaan jasa Metro Guest House, dengan adanya suatu
aturan yang mengatur jalinan komunikasi antar karyawan
maupun dengan pihak atasan yang meliputi :
1. Wajib saling menghormati terhadap sesama rekan kerja
maupun terhadap atasan, baik melalui perkataan, maupun
sikap dan perbuatan yang dilakukan.
2. Berteman dan bergaul dalam batas kewajaran.
3. Wajib menciptakan komunikasi yang baik antar sesama
rekan

kerja

maupun

dengan

atasan

(two

way

comunication), yang dapat menimbulkan keakraban dan
kekeluargaan.
4. Tidak diperbolehkan bergurau secara berlebihan dan
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tidak sopan terutama saat sedang bekerja, sehingga dapat
menyebabkan orang lain tersinggung dan mengakibatkan
perkelahian baik antar karyawan maupun dengan pihak
atasan.
5. Apabila

terjadi

kesalahpahaman,

hendaknya

dapat

diselesaikan dengan jalan kekeluargaan dan menghindari
kontak fisik yang akan membawa citra buruk bagi
perusahaan tempat karyawan tersebut bekerja.

d. Manager on Duty
Metro Guest House memiliki manager on duty yang
bertugas untuk melakukan pengawasan dan pengontrolan
terhadap operasional hotel secara menyeluruh, disamping itu
juga menangani complaint yang datang dari tamu yang telah
menggunakan jasa penginapan. Dalam tugasnya, manager on
duty dibantu oleh security dan supervisor di setiap bagian
untuk kemudian membuat laporan apabila terjadi suatu
pelanggaran atau kerusakan terhadap sarana maupun
prasarana yang dimiliki oleh penginapan.

e. Prosedur Kebersihan
Setiap karyawan/ti Metro Guest House dituntut untuk
bertanggung jawab terhadap kebersihan lingkungan kerja
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tempat mereka bekerja, dengan adanya peraturan untuk selalu
membuang sampah di tempat yang telah disediakan dan
selalu meletakkan alat-alat di tempat yang semestinya serta
adanya program dari bagian housekeeping untuk membawa
koran-koran bekas, botol-botol bekas, kardus-kardus bekas,
dan barang-barang bekas lain untuk dibawa ke tempat daur
ulang sampah bekas.

5. Disiplin Waktu
Ada beberapa peraturan mengenai kedatangan karyawan/ti
dalam bekerja, yaitu :
1. Karyawan/ti diharuskan datang minimal 15 (lima belas) menit
sebelum jam kerja.
2. Karyawan/ti diwajibkan untuk tiba tepat pada waktunya.
3. Apabila keterlambatan tidak dapat dihindari, maka karyawan/ti
yang bersangkutan diharuskan memberitahu secara langsung
kepada atasan minimal 1 (satu) jam sebelumnya sehingga dapat
diatur jadwal pengganti sementara.
6.

Tempat Kerja
a. Bagi para karyawan/ti, telah disediakan tempat kerja yang
sesuai dengan pekerjaan, serta tanggung jawabnya, dan
perusahaan menyerahkan kepercayaan untuk merawat dan
memelihara sarana dan prasarana yang mendukung karyawan/ti

64

tersebut berkenaan dengan tugas serta tanggung jawabnya di
dalam perusahaan.
b. Setiap pekerjaan yang dilakukan oleh karyawan/ti, dibatasi
oleh job description yang ada, kecuali ada kebijakan-kebijakan
tertentu yang membuat karyawan/ti tersebut meninggalkan
tempat kerja dengan maksud dan tujuan tertentu.
c. Para karyawan/ti tidak diperkenankan berada di area lain yang
bukan merupakan tempat kerjanya dan bukan merupakan tugas
dan tanggung jawabnya tanpa seijin atasan di bagiannya.
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ORGANIZATION CHART METRO GUEST HOUSE
YOGYAKARTA
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Gambar IV.1 : Struktur Organisasi Metro Guest House

G. Tugas dan Wewenang Masing-Masing Jabatan
Metro

Guest

House

menjalankan

usahanya

dengan

memperkerjakan 50 orang karyawan, yang menduduki posisi/jabatan
dengan tugas dan wewenang sebagai berikut :
1. Top Management
Top Management sebagai pemegang kekuasaan tertinggi di
perusahaan, bertugas untuk menetapkan semua perencanaan
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terhadap program kerja yang akan dilaksanakan, menentukan visi
dan misi bagi perusahaan serta bertanggung jawab penuh terhadap
keberhasilan maupun kegagalan yang dicapai oleh perusahaan
terkait dengan kinerja karyawan yang telah dilakukan.

2. Housekeeping Supervisory
Housekeeping Supervisory bertanggung jawab terhadap
segala kegiatan karyawan bagian operasional yang mengerjakan
pekerjaan-pekerjaan yang bersifat umum seperti misalnya :
pemeliharaan kamar hotel beserta perlengkapannya, pemeliharaan
taman dan lingkungan, pemeliharaan kolam renang, pemeliharaan
genset dan engineering, housekeeping, dan pekerjaan-pekerjaan
yang bersifat umum lainnya. Dalam pelaksanaan tugasnya,
Housekeeping Supervisory bertanggung jawab langsung terhadap
Top

Management

sebagai

pemegang

kekuasaan

tertinggi

perusahaan.

3. Front Office Supervisory
Front Office Supervisory bertanggung jawab atas kegiatan
operasional bagian front office secara keseluruhan yang berwenang
atas :
a. Melaksanakan strategi penjualan bagi persewaan setiap
kamar.
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b. Memberikan informasi yang dibutuhkan oleh para tamu
hotel mengenai fasilitas, sarana, dan prasarana yang ada serta
informasi lain yang berkaitan dengan perjalanan wisata.
c. Mengkoordinir kegiatan operasional karyawan yang bekerja
di bagian front office termasuk di dalamnya receptionist,
bellboy, dan reservation.
Dalam pelaksanaan tugas dan wewenangnya, Front Office
Supervisory bertanggung jawab langsung terhadap Top
Management sebagai pimpinan tertinggi perusahaan.

4. Kitchen Supervisory
Kitchen Supervisory bertanggung jawab terhadap kelancaran
dan keberhasilan pelayanan atas kebutuhan makanan dan minuman
sekaligus pelayanan loundry service bagi para tamu hotel. Dalam
menjalankan tugasnya, Kitchen Supervisory bertindak sekaligus
sebagai Restaurant Supervisor yang bertanggung jawab terhadap
pelayanan yang diberikan karyawan di bagian Restaurant kepada
para tamu hotel.
Sama seperti Housekeeping dan Front Office Supervisory,
dalam pelaksanaan tugas dan wewenangnya, Kitchen Supervisory
juga bertanggung jawab penuh terhadap Top Management sebagai
pimpinan tertinggi perusahaan.
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BAB V
ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan data yang diperoleh dari para responden, yang
dalam penelitian ini adalah para karyawan serta karyawati di tiga
divisi kerja yaitu divisi housekeeping, divisi front office, dan divisi
kitchen pada perusahaan jasa penginapan Metro Guest House
mengenai pola budaya organisasi beserta komponen-komponen
pembentuk dan pengaruhnya terhadap kinerja karyawan, maka dari
semua data yang diperoleh peneliti dari reponden untuk kemudian
dianalisa untuk dapat diketahui pengaruh dari komponen-komponen
pembentuk budaya organisasi (variabel X) yang terdiri atas : inisiatif
individu, integrasi, dukungan manajemen, sistem penghargaan, dan
toleransi terhadap konflik terhadap kinerja karyawan (variabel Y).
Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan sampel sebanyak 44
orang karyawan/ti di Metro Guest House sebagai responden dan
sumber informasi lain yang diperlukan peneliti untuk keperluan
penelitian ini.

A. Pengujian Instrumen Penelitian
Sebelum melakukan proses penelitian lebih lanjut, maka
perlu dilakukan pengujian instrumen penelitian terlebih dahulu untuk
mengetahui tingkat keandalan dari masing-masing instrumen
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penelitian yang digunakan dalam penelitian. Perlu diketahui bahwa
instrumen penelitian yang baik adalah instrumen penelitian yang
memenuhi dua kriteria, yaitu validitas dan reliabilitas, apabila
instrumen penelitian telah memenuhi dua kriteria ini maka variabelvariabel yang berpengaruh di dalamnya juga dapat dikatakan valid
dan reliabel, dan untuk mencapai kriteria ini maka dilakukan uji
veliditas dan uji reliabilitas, dimana dalam penelitian ini penulis
melakukan uji validitas dan uji reliabilitas dengan menggunakan
program SPSS versi 15.0 For Windows, dengan menggunakan tarif
signifikansi (α) 5% dan derajat kebebasan (df) N – 2 = 42, maka
didapat nilai rtabel sebesar 0,297
Hasil analisis dari masing-masing item pertanyaan kuesioner
untuk variabel budaya organisasi dapat dilihat dari tabel di bawah
ini :
Tabel V.1
Analisis Validitas Budaya Organisasi
Budaya
Organisasi
Inisiatif Individu 1
Inisiatif Individu 2
Inisiatif Individu 3
Integrasi 1
Integrasi 2
Integrasi 3
Dukungan
Manajemen 1
Dukungan
Manajemen 2
Dukungan

total corellation

rtabel

Keterangan

0,569
0,615
0,373
0,660
0,521
0,681
0,362

0,297
0,297
0,297
0,297
0,297
0,297
0,297

Valid
Valid
Valid
Valid
Valid
Valid
Valid

0,527

0,297

Valid

0,477

0,297

Valid
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Manajemen 3
Sistem
Penghargaan 1
Sistem
Penghargaan 2
Sistem
Penghargaan 3
Toleransi Konflik 1
Toleransi Konflik 2
Toleransi Konflik 3

0,781

0,297

Valid

0,683

0,297

Valid

0,746

0,297

Valid

0,742
0,830
0,438

0,297
0,297
0,297

Valid
Valid
Valid

Sumber : lampiran 3

Berdasarkan tabel tersebut di atas, dapat dilihat bahwa seluruh
item pertanyaan untuk memperoleh data mengenai variabel budaya
organisasi adalah valid, dimana nilai Corrected item-total corellation
≥ rtabel .
Sedangkan hasil analisis validitas dari masing-masing item
pertanyaan kuesioner untuk variabel kinerja karyawan dapat dilihat
pada tabel di bawah ini :
Tabel V.2
Nilai Validitas Kinerja Karyawan
Budaya Organisasi
Motivasi Kerja
(Housekeeping)
Motivasi Kerja
(Housekeeping)
Motivasi Kerja
(Housekeeping)
Motivasi Kerja
(Kitchen)
Motivasi Kerja
(Kitchen)
Motivasi Kerja
(Kitchen)
Motivasi Kerja
(Front office)

1

Corrected item
total corellation
0,347

rtabel

Keterangan

0,297

Valid

2

0,496

0,297

Valid

3

0,597

0,297

Valid

1

0,805

0,297

Valid

2

0,565

0,297

Valid

3

0,671

0,297

Valid

1

0,845

0,297

Valid
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Motivasi Kerja 2
(Front office)
Motivasi Kerja 3
(Front office)
Tingkat kemampuan
1 (Housekeeping)
Tingkat kemampuan
2 (Housekeeping)
Tingkat kemampuan
3 (Housekeeping)
Tingkat kemampuan
1 (Kitchen)
Tingkat kemampuan
2 (Kitchen)
Tingkat kemampuan
3 (Kitchen)
Tingkat kemampuan
1 (Front office)
Tingkat kemampuan
2 (Front office)
Tingkat kemampuan
3 (Front office)
Kesempatan
1
(Housekeeping)
Kesempatan
2
(Housekeeping)
Kesempatan
3
(Housekeeping)
Kesempatan
1
(Kitchen)
Kesempatan
2
(Kitchen)
Kesempatan
3
(Kitchen)
Kesempatan 1 (Front
office)
Kesempatan 2 (Front
office)
Kesempatan 3 (Front
office)
Sumber : Lampiran 3

0,704

0,297

Valid

0,482

0,297

Valid

0,320

0,297

Valid

0,338

0,297

Valid

0,629

0,297

Valid

0,421

0,297

Valid

0,618

0,297

Valid

0,487

0,297

Valid

0,481

0,297

Valid

0,527

0,297

Valid

0,465

0,297

Valid

0,375

0,297

Valid

0,568

0,297

Valid

0,471

0,297

Valid

0,433

0,297

Valid

0,391

0,297

Valid

0,532

0,297

Valid

0,650

0,297

Valid

0,506

0,297

Valid

0,701

0,297

Valid
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Berdasarkan tabel tersebut, dapat diketahui bahwa setiap item
pertanyaan kuesioner yang berhubungan dengan data mengenai
variabel kinerja karyawan adalah valid, hal ini dapat diketahui dari
nilai Corrected item-total correlation > rtabel .
Setelah

hasil

uji

validitas

dari

masing-masing

item

pertanyaan, kemudian dapat dicari validitasnya dengan mencari nilai
equal-length Spearman Brown ≥ rtabel, maka untuk selanjutnya dapat
diputuskan bahwa data yang diterima adalah reliabel. Namun
sebaliknya, jika nilai equal-length Spearman Brown ≤ rtabel , maka
tidak reliabel.
Hasil dari analisis reliabilitas untuk masing-masing item
pertanyaan dapat dilihat pada tabel di bawah ini :
Tabel V.3
Analisis Reliabilitas Budaya Organisasi dan Kinerja
Karyawan
Variabel
Budaya Organisasi:
Inisiatif Individu
Integrasi
Dukungan
Manajemen
Sistem
Penghargaan
Toleransi terhadap
konflik
Kinerja Karyawan:
Motivasi Kerja
Housekeeping
Front office
Kitchen

Equal Length –
Spearman Brown

rtabel

Keterangan

0,543
0,810
0,646

0,297
0,297
0,297

Valid
Valid
Valid

0,854

0,297

Valid

0,609

0,297

Valid

0,748
0,650
0,803

0,297
0,297
0,297

Valid
Valid
Valid
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Tingkat
Kemampuan
Housekeeping
Front office
Kitchen
Kesempatan kerja
Housekeeping
Front office
Kitchen

0,773
0,635
0,655

0,297
0,297
0,297

Valid
Valid
Valid

0,641
0,824
0,695

0,297
0,297
0,297

Valid
Valid
Valid

Sumber : Lampiran 3

B. Karakteristik Responden
Responden pada penelitian ini adalah para karyawan yang
bekerja pada perusahaan jasa Metro Guest House yang berjumlah 44
orang dari populasi sebanyak 50 orang. Karakteristik responden
tersebut disajikan pada tabel berikut :
Tabel V.4
Distribusi Frekuensi Responden Menurut Karakteristik
Karakteristik
Jenis Kelamin
Pria
Wanita
Usia (tahun)
17 – 21
22 – 27
28 – 35
36 – 39
> 40
Lama Bekerja
< 1 tahun
1 – 5 tahun
6 – 10 tahun
> 10 tahun
Sumber : lampiran 2

Frekuensi

Persentase
(%)

23
21

52,3
47,7

4
9
12
5
14

9,1
20,5
27,2
11,4
31,8

5
16
7
16

11,4
34,1
16,1
34,1
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Berdasarkan Tabel V.4 di atas diketahui sebagian besar
responden adalah pria yaitu ada 23 orang (52,3%). Sedangkan
banyaknya responden wanita ada 21 orang (47,7%). Data ini
menunjukkan karyawan yang bekerja pada perusahaan jasa Metro
Guest House sebagian besar adalah pria.
Bila ditinjau dari usia, sebagian besar responden berusia lebih
dari 40 tahun yaitu ada 14 orang (31,8%). Sedangkan responden yang
paling sedikit adalah responden yang berusia di bawah 21 tahun yaitu
ada 4 orang (9,1%).
Adapun ditinjau dari lamanya bekerja pada Metro Guest
House, sebagian besar responden telah bekerja pada Metro Guest
House dalam skala lebih dari 10 tahun berjumlah 16 orang (34,1%).
Dan responden yang telah bekerja pada Metro Guest House di bawah
1 tahun hanya berjumlah 5 orang (11,4%), sementara responden yang
telah bekerja selama antara 1 – 5 tahun berjumlah 16 orang (34,1%).
Sedangkan responden yang telah bekerja di Metro Guest House, yaitu
di antara 6 – 10 tahun berjumlah 7 orang (16,1%).

C. Deskripsi Variabel Penelitian
Penelitian ini melibatkan 5 buah variabel budaya organisasi
yaitu inisiatif individu, integrasi, dukungan manajemen, sistem
penghargaan dan toleransi terhadap konflik sebagai variabel bebas
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pada setiap responden untuk 44 responden. Adapun deskripsi dari
masing-masing variabel adalah sebagai berikut :
1. Variabel Budaya Organisasi
a. Inisiatif Individu
Inisiatif individu dalam penelitian ini diukur melalui
sekelompok pertanyaan yang terdiri dari 3 pertanyaan dengan
skor 1 sampai 5, yaitu Sangat Tidak Setuju (1) sampai Sangat
Setuju (5) yang dijelaskan pada tabel berikut :
Tabel V.5
Persentase skor jawaban inisiatif individu
No
Pertanyaan
STS (1)
TS (2)
1
4
9
2
1
3
3
1
Total
5
13
persentase
(%)
3,79
9,85
Sumber : Data primer yang diolah

Skor
jawaban
RR (3)
10
10
7
27

S (4)
8
17
23
48

SS (5)
13
13
13
39

44
44
44
132

20,45

36,36

29,55

100

Jumlah

Berdasarkan data dari tabel tersebut di atas, ditemukan
bahwa dari 44 responden yang menjawab 3 pertanyaan yang
diajukan, memperoleh 132 jawaban yang terdistribusi sebagai
berikut : 5 jawaban (3,79%) Sangat Tidak Setuju, 13 jawaban
(9,85%) Tidak Setuju, 27 jawaban (20,45%) Ragu-Ragu, 48
jawaban (36,36%) Setuju, dan 39 jawaban (29,55%) Sangat
Setuju.
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b. Integrasi
Integrasi dalam penelitian ini diukur melalui sekelompok
pertanyaan yang terdiri dari 3 pertanyaan dengan skor 1
sampai 5, yaitu Sangat Tidak Setuju (1) sampai Sangat Setuju
(5) yang dijelaskan pada tabel berikut :
Tabel V.6
Persentase skor jawaban integrasi
No
Pertanyaan STS (1)
TS (2)
1
1
2
1
1
3
Total
1
2
persentase
(%)
0,76
1,52
Sumber : Data primer yang diolah

Skor
jawaban
RR (3)

Jumlah

11
8
19

S (4)
37
30
30
97

SS (5)
6
1
6
13

44
44
44
132

14,39

73,54

9,85

100

Berdasarkan data dari tabel tersebut di atas, ditemukan
bahwa dari 44 responden yang menjawab 3 pertanyaan yang
diajukan, memperoleh 132 jawaban yang terdistribusi sebagai
berikut : 1 jawaban (0,76%) Sangat Tidak Setuju, 2 jawaban
(1,52%) Tidak Setuju, 19 jawaban (14,39%) Ragu-Ragu, 97
jawaban (73,54%) Setuju, dan 13 jawaban (9,85%) Sangat
Setuju.

c. Dukungan Manajemen
Dukungan manajemen dalam penelitian ini diukur melalui
sekelompok pertanyaan yang terdiri dari 3 pertanyaan dengan
skor 1 sampai 5, yaitu Sangat Tidak Setuju (1) sampai Sangat
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Setuju (5) yang dijelaskan pada tabel berikut :
Tabel V.7
Persentase skor jawaban dukungan manajemen
No
Pertanyaan
STS (1)
TS (2)
1
2
3
3
1
Total
4
persentase
(%)
3,03
Sumber : Data primer yang diolah

Skor
jawaban
RR (3)
19
17
12
48

S (4)
22
22
25
69

SS (5)
3
2
6
11

44
44
44
132

36,36

52,27

8,33

100

Jumlah

Berdasarkan data dari tabel tersebut di atas, ditemukan
bahwa dari 44 responden yang menjawab 3 pertanyaan yang
diajukan, memperoleh 132 jawaban yang terdistribusi sebagai
berikut : 4 jawaban (3,03%) Tidak Setuju, 48 jawaban
(36,36%) Ragu-Ragu, 69 jawaban (52,27%) Setuju, dan 11
jawaban (8,33%) Sangat Setuju.

d. Sistem Penghargaan
Sistem penghargaan dalam penelitian ini diukur melalui
sekelompok pertanyaan yang terdiri dari 3 pertanyaan dengan
skor 1 sampai 5, yaitu Sangat Tidak Setuju (1) sampai Sangat
Setuju (5) yang dijelaskan pada tabel berikut :
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Tabel V.8
Persentase skor jawaban sistem penghargaan
No
Pertanyaan
STS (1)
TS (2)
1
5
2
1
3
2
8
Total
2
14
persentase
(%)
1,52
10,61
Sumber : Data primer yang diolah

Skor
jawaban
RR (3)
10
9
9
28

S (4)
21
24
18
63

SS (5)
8
10
7
25

44
44
44
132

21,21

47,73

18,94

100

Jumlah

Berdasarkan data dari tabel tersebut di atas, ditemukan
bahwa dari 44 responden yang menjawab 3 pertanyaan yang
diajukan, memperoleh 132 jawaban yang terdistribusi sebagai
berikut : 2 jawaban (1,52%) Sangat Tidak Setuju, 14 jawaban
(10,61%) Tidak Setuju, 28 jawaban (21,21%) Ragu-Ragu, 63
jawaban (47,73%) Setuju, dan 25 jawaban (18,94%) Sangat
Setuju.

e. Toleransi Terhadap Konflik
Toleransi terhadap konflik dalam penelitian ini diukur
melalui sekelompok pertanyaan yang terdiri dari 3 pertanyaan
dengan skor 1 sampai 5, yaitu Sangat Tidak Setuju (1) sampai
Sangat Setuju (5) yang dijelaskan pada tabel berikut :
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Tabel V.9
Persentase skor jawaban toleransi terhadap konflik
No
Pertanyaan
STS (1)
TS (2)
1
2
3
1
Total
1
persentase
(%)
0,76
Sumber : Data primer yang diolah

Skor
jawaban
RR (3)
13
9
6
28

S (4)
15
18
24
57

SS (5)
16
17
13
46

44
44
44
132

21,21

43,18

34,85

100

Jumlah

Berdasarkan data dari tabel tersebut di atas, ditemukan
bahwa dari 44 responden yang menjawab 3 pertanyaan yang
diajukan, memperoleh 132 jawaban yang terdistribusi sebagai
berikut : 1 jawaban (0,76%) Tidak Setuju, 28 jawaban
(21,21%) Ragu-Ragu, 57 jawaban (43,18%) Setuju, dan 46
jawaban (34,85%) Sangat Setuju.

2. Variabel Kinerja Karyawan
a. Motivasi Kerja
Motivasi kerja dalam penelitian ini diukur melalui
sekelompok pertanyaan yang terdiri dari 3 pertanyaan dengan
skor 1 sampai 5, yaitu Sangat Tidak Setuju (1) sampai Sangat
Setuju (5) yang dijelaskan pada tabel berikut :
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Tabel V.10
Persentase skor jawaban motivasi kerja
No
Pertanyaan
STS (1)
TS (2)
1
2
3
Total
persentase
(%)
Sumber : Data primer yang diolah

Skor
jawaban
RR (3)
4
19
8
31

S (4)
27
20
29
76

SS (5)
13
5
7
25

44
44
44
132

23,48

57,58

18,94

100

Jumlah

Berdasarkan data dari tabel tersebut di atas, ditemukan
bahwa dari 44 responden yang menjawab 3 pertanyaan yang
diajukan, memperoleh 132 jawaban yang terdistribusi sebagai
berikut : 31 jawaban (23,48%) Ragu-Ragu, 76 jawaban
(57,58%) Setuju, dan 25 jawaban (18,94%) Sangat Setuju.
a. Tingkat Kemampuan
Tingkat kemampuan dalam penelitian ini diukur melalui
sekelompok pertanyaan yang terdiri dari 3 pertanyaan dengan
skor 1 sampai 5, yaitu Sangat Tidak Setuju (1) sampai Sangat
Setuju (5) yang dijelaskan pada tabel berikut :
Tabel V.11
Persentase skor jawaban tingkat kemampuan
Skor
jawaban

No
STS
(1)

Pertanyaan
TS (2)
1
2
16
28
3
Total
16
28
persentase
(%)
12,12
21,21
Sumber : Data primer yang diolah

Jumlah

RR (3)
9

S (4)
18

SS (5)
17

8
17

16
34

20
37

44
44
44
132

12,88

25,76

28,03

100
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Berdasarkan data dari tabel tersebut, ditemukan bahwa
dari 44 responden yang menjawab 3 pertanyaan yang
diajukan, memperoleh 132 jawaban yang terdistribusi sebagai
berikut : 16 jawaban (12,12%) Sangat Tidak setuju, 28
jawaban (21,21%) Tidak Setuju, 17 jawaban (12,88%) RaguRagu, 34 jawaban (25,76%) Setuju, dan 37 jawaban (28,03%)
Sangat Setuju.

b. Kesempatan Kerja
Kesempatan kerja dalam penelitian ini diukur melalui
sekelompok pertanyaan yang terdiri dari 3 pertanyaan dengan
skor 1 sampai 5, yaitu Sangat Tidak Setuju (1) sampai Sangat
Setuju (5) yang dijelaskan pada tabel berikut :
Tabel V.12
Persentase skor jawaban kesempatan kerja
No
Pertanyaan
STS (1)
TS (2)
1
2
3
19
22
Total
19
22
persentase
(%)
14,39
16,67
Sumber : Data primer yang diolah

Skor
jawaban
RR (3)
17
8
3
28

S (4)
15
23

SS (5)
12
13

38

25

44
44
44
132

21,21

28,79

18,94

100

Jumlah

Berdasarkan data dari tabel tersebut di atas, ditemukan
bahwa dari 44 responden yang menjawab 3 pertanyaan yang
diajukan, memperoleh 132 jawaban yang terdistribusi sebagai
berikut : 19 jawaban (14,39%) Sangat Tidak setuju, 22
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jawaban (16,67%) Tidak Setuju, 28 jawaban (21,21%) RaguRagu, 38 jawaban (28,79%) Setuju, dan 25 jawaban (18,94%)
Sangat Setuju.

D. Analisis Arithmatic Mean
Untuk analisis masalah 1 dan 2 yaitu mengetahui tingkat
persepsi karyawan mengenai budaya organisasi dan mengetahui
tingkat persepsi manajemen mengenai kinerja karyawan di dalam
Perusahaan Jasa penginapan Metro Guest House, maka digunakan
Arithmatic Mean Analysis dengan nilai rata-rata persepsi
responden terhadap variabel yang diteliti, dikategorikan sebagai
berikut ( lihat halaman 39 ):
1.

Tinggi

: 3,83 - 4,63

2.

Rendah

: 3,02 - 3,82

1. Persepsi karyawan tentang budaya organisasi
Untuk analisis masalah 1 yaitu mengetahui tingkat persepsi
karyawan mengenai budaya organisasi maka dilakukan analisis
sebagai berikut :
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a. Persepsi karyawan tentang variabel inisiatif individu
Tabel V.13
Jawaban responden tentang inisiatif individu
STS
TS
pertanyaan
1
4
9
2
1
3
3
1
Sumber : Data primer yang diolah

RR
10
10
7

S
8
17
23

SS
13
13
13

Tabel V.14
Persepsi karyawan tentang variabel inisiatif individu
pertanyaan

STS
(1)
4
1

TS
(2)
18
6
2

1
2
3
total
Sumber : Data primer yang diolah

RR
(3)
30
30
21

S
(4)
32
68
92

SS
(5)
65
65
65

Nilai
kuantitatif

Ratarata

149
170
180
499

3,39
3,87
4,09

Nilai rata-rata persepsi karyawan tentang variabel inisiatif
individu adalah:


x


x
N .a
499
44.3

= 3,7803
Dari hasil perhitungan rata-rata persepsi karyawan tentang
variabel Inisiatif individu, diketahui bahwa penilaian karyawan
tentang variabel inisiatif individu dikategorikan rendah (lihat
halaman 39). Hal ini menunjukkan bahwa tingkat tanggung
jawab dan kebebasan untuk berpendapat kurang dihargai oleh
pihak manajemen.
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b. Persepsi karyawan tentang variabel integrasi
Tabel V.15
Jawaban responden tentang integrasi
STS
TS
pertanyaan
1
1
2
1
1
3
Sumber : Data primer yang diolah

RR

S
37
30
30

11
8

SS
6
1
6

Tabel V.16
Persepsi karyawan tentang variabel integrasi
pertanyaan

STS
(1)

TS
(2)
2
2

RR
(3)

1
2
1
33
3
24
total
Sumber : Data primer yang diolah

S
(4)
148
120
120

SS
(5)
30
5
30

Nilai
kuantitatif

Ratarata

180
161
174
515

4,09
3,66
3,95

Nilai rata-rata persepsi karyawan tentang variabel integrasi
adalah:


x



x
N .a
515
44.3

= 3,9015
Dari hasil perhitungan rata-rata persepsi karyawan tentang
variabel Integrasi, diketahui bahwa penilaian karyawan tentang
variabel integrasi dikategorikan tinggi (lihat halaman 39). Hal ini
menunjukkan bahwa unit-unit kerja yang ada terkoordinasi
dengan baik.
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c. Persepsi karyawan tentang variabel dukungan manajemen
Tabel V.17
Jawaban responden tentang dukungan manajemen
STS
TS
pertanyaan
1
2
3
3
1
Sumber : Data primer yang diolah

RR
19
17
12

S
22
22
25

SS
3
2
6

Tabel V.18
Persepsi karyawan tentang variabel dukungan manajemen
pertanyaan

STS
(1)

TS
(2)

1
2
6
3
2
total
Sumber : Data primer yang diolah

RR
(3)
57
51
36

S
(4)
88
88
100

SS
(5)
15
10
30

Nilai
kuantitatif

Ratarata

160
155
168
483

3,64
3,53
3,82

Nilai rata-rata persepsi karyawan tentang variabel dukungan
manajemen adalah:


x



x
N .a
483
44.3

= 3,6590
Dari hasil perhitungan rata-rata persepsi karyawan tentang
variabel dukungan manajemen, diketahui bahwa penilaian
karyawan tentang variabel dukungan manajemen dikategorikan
rendah (lihat halaman 39). Hal ini menunjukkan bahwa pihak
manajemen kurang memberi perhatian, pengarahan, serta bantuan
kepada karyawan dalam pelaksanaan kerja karyawan yang
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bersangkutan.

d. Persepsi karyawan tentang variabel sistem penghargaan
Tabel V.19
Jawaban responden tentang sistem penghargaan
STS
TS
pertanyaan
1
5
2
1
3
2
8
Sumber : Data primer yang diolah

RR
10
9
9

S
21
24
18

SS
8
10
7

Tabel V.20
Persepsi karyawan tentang variabel sistem penghargaan
pertanyaan

STS
(1)

TS
(2)
10
2
16

1
2
3
2
total
Sumber : Data primer yang diolah

RR
(3)
30
27
27

S
(4)
84
96
72

SS
(5)
40
50
35

Nilai
kuantitatif

Ratarata

164
175
152
491

3,73
3,98
3,45

Nilai rata-rata persepsi karyawan tentang variabel sistem
penghargaan adalah:


x

x



N .a
491
44.5

= 2,1954
Dari hasil perhitungan rata-rata persepsi karyawan tentang
variabel

sistem

penghargaan,

diketahui

bahwa

penilaian

karyawan tentang variabel sistem penghargaan dikategorikan
rendah (lihat halaman 39). Hal ini menunjukkan bahwa alokasi
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penghargaan seperti kenaikan gaji masih berdasarkan atas
senioritas, bukan berdasarkan atas prestasi kerja.

e. Persepsi karyawan tentang variabel toleransi terhadap
konflik
Tabel V.21
Jawaban responden tentang toleransi terhadap konflik
STS
TS
pertanyaan
1
2
3
1
Sumber : Data primer yang diolah

RR
13
9
6

S
15
18
24

SS
16
17
13

Tabel V.22
Persepsi karyawan tentang variabel toleransi terhadap konflik
pertanyaan

STS
(1)

TS
(2)

1
2
3
2
total
Sumber : Data primer yang diolah

RR
(3)
39
27
18

S
(4)
60
72
96

SS
(5)
80
85
65

Nilai
kuantitatif

Ratarata

179
184
181
544

4,08
4,18
4,11

Nilai rata-rata persepsi karyawan tentang variabel toleransi
terhadap konflik adalah:


x



x
N .a
544
44.3

= 4,1212
Dari hasil perhitungan rata-rata persepsi karyawan tentang
variabel toleransi terhadap konflik, diketahui bahwa penilaian
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karyawan

tentang

variabel

toleransi

terhadap

konflik

dikategorikan tinggi (lihat halaman 39). Hal ini menunjukkan
bahwa segala bentuk kritik dan konflik telah dikemukakan oleh
karyawan secara terbuka sehingga tidak ada kesenjangan maupun
kesan negatif yang ditimbulkan dari konflik yang bersangkutan.

2. Persepsi manajemen tentang kinerja
Untuk analisis masalah 2 yaitu mengetahui tingkat persepsi
manajemen mengenai kinerja karyawan maka dilakukan analisis
sebagai berikut :
a. Persepsi manajemen tentang variabel motivasi kerja
Tabel V.23
Jawaban responden tentang motivasi kerja
STS
TS
pertanyaan
1
2
3
Sumber : Data primer yang diolah

RR
4
19
8

S
27
20
29

SS
13
5
7

Tabel V.24
Persepsi manajemen tentang variabel motivasi kerja
pertanyaan

STS
(1)

TS
(2)

1
2
3
total
Sumber : Data primer yang diolah

RR
(3)
12
57
24

S
(4)
108
80
116

SS
(5)
65
25
35

Nilai
kuantitatif

Ratarata

185
162
175
522

4,20
3,68
3,98

Nilai rata-rata persepsi manajemen mengenai motivasi kerja
karyawan adalah:
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x



x
N .a
522
44.3

= 4,04
Dari hasil perhitungan rata-rata persepsi manajemen tentang
variabel motivasi kerja karyawan, diketahui bahwa penilaian
manajemen

tentang

variabel

motivasi

kerja

karyawan

dikategorikan tinggi (lihat halaman 39). Hal ini menunjukkan
bahwa tingkat kesediaan karyawan dalam menyelesaikan tugas
terkait kebijakan-kebijakan dalam pihak manajemen perusahaan
yang mempengaruhi pelaksanaan kerja karyawan adalah tinggi.

b. Persepsi manajemen tentang variabel tingkat kemampuan
Tabel V.25
Jawaban responden tentang tingkat kemampuan
STS
TS
pertanyaan
1
2
16
28
3
Sumber : Data primer yang diolah

RR
9

S
18

SS
17

8

16

20

Tabel V.26
Persepsi manajemen tentang variabel tingkat kemampuan
pertanyaan

STS
(1)

TS
(2)

RR
(3)
27

1
2
16
56
3
24
total
Sumber : Data primer yang diolah

S
(4)
72

SS
(5)
85

64

100

Nilai
kuantitatif

Ratarata

184
72
188
444

4,18
1,64
4,27
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Nilai

rata-rata

persepsi

manajemen

mengenai

tingkat

kemampuan karyawan adalah:


x

x



N .a
444
44.3

= 3,3636
Dari hasil perhitungan rata-rata persepsi manajemen tentang
variabel

tingkat

kemampuan

karyawan,

diketahui

bahwa

penilaian manajemen tentang variabel tingkat kemampuan
karyawan dikategorikan rendah (lihat halaman 39). Hal ini
menunjukkan bahwa tingkat kemampuan karyawan dalam
menyelesaikan

tugas

terkait

umur,

jenis

kelamin,

pengalaman kerja relatif rendah.

c. Persepsi manajemen tentang variabel kesempatan kerja
Tabel V.27
Jawaban responden tentang kesempatan kerja
STS
TS
pertanyaan
1
2
3
19
22
Sumber : Data primer yang diolah

RR
17
8
3

S
15
23

SS
12
13

dan
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Tabel V.28
Persepsi manajemen tentang variabel kesempatan kerja
pertanyaan

STS
(1)

TS
(2)

1
2
3
19
44
total
Sumber : Data primer yang diolah

RR
(3)
51
24
9

S
(4)
60
92

SS
(5)
60
65

Nilai
kuantitatif

Ratarata

171
181
72
424

3,89
4,11
1,64

Nilai rata-rata persepsi manajemen mengenai kesempatan
kerja karyawan adalah:


x



x
N .a
424
44.3

= 3,2121
Dari hasil perhitungan rata-rata persepsi manajemen tentang
variabel kesempatan kerja karyawan, diketahui bahwa penilaian
manajemen tentang variabel kesempatan

kerja karyawan

dikategorikan rendah (lihat halaman 39). Hal ini menunjukkan
bahwa dalam pelaksanaan kerja karyawan, masih terdapat
kendala-kendala terkait faktor internal perusahaan dalam
pelaksanaan kerja karyawan.

E. Analisis Data dan Pembahasan
Analisis Uji Beda

Mean dengan menggunakan metode

Independent Sample T-test digunakan untuk menjawab masalah 3
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yaitu menganalisis ada atau tidaknya perbedaan rata-rata (mean) dari
setiap variabel dependen, dengan variabel independen sebagai
faktornya, perhitungannya menggunakan bantuan program SPSS 15.0
yang hasilnya diperlihatkan pada tabel berikut ini.
Tabel V.29
Tabel Rekapitulasi Hasil Analisis Uji Beda
No

1

2

3

Aspek
kinerja

motivasi
kerja

tingkat
kemampuan

kesempatan
kerja

Aspek budaya Organisasi

mean

inisiatif individu tinggi
inisiatif individu rendah
integrasi tinggi
integrasi rendah
dukungan manajemen tinggi
dukungan manajemen rendah
sistem penghargaan tinggi
sistem penghargaan rendah
toleransi konflik tinggi
toleransi konflik rendah

11.96
11.74
11.81
12.13
12.39
11.5
12.09
11.62
11.91
11.75

inisiatif individu tinggi
inisiatif individu rendah
integrasi tinggi
integrasi rendah
dukungan manajemen tinggi
dukungan manajemen rendah
sistem penghargaan tinggi
sistem penghargaan rendah
toleransi konflik tinggi
toleransi konflik rendah

10.16
10
10.14
9.88
10.56
9.77
10.09
10.1
10.09
10.08

inisiatif individu tinggi
inisiatif individu rendah
integrasi tinggi
integrasi rendah
dukungan manajemen tinggi
dukungan manajemen rendah
sistem penghargaan tinggi
sistem penghargaan rendah
toleransi konflik tinggi
toleransi konflik rendah

9.88
9.32
9.69
9.38
9.72
9.58
9.3
10
9.69
9.5

Sumber : lampiran 4

thitung

sig. (2
tailed)

penafsiran

0.51

0.612

tidak berbeda

-0.569

0.572

tidak berbeda

2.117

0.04

berbeda

1.091

0.281

tidak berbeda

0.321

0.75

tidak berbeda

0.338

0.737

tidak berbeda

0.435

0.666

tidak berbeda

1.705

0.096

tidak berbeda

-0.018

0.986

tidak berbeda

0.02

0.984

tidak berbeda

1.185

0.243

tidak berbeda

0.516

0.609

tidak berbeda

0.298

0.767

tidak berbeda

-1.487

0.144

tidak berbeda

0.349

0.729

tidak berbeda
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Dari tabel tersebut dapat diketahui bahwa hanya terdapat
satu perbedaan yang signifikan antara variabel dukungan
manajemen sebagai salah satu komponen penyusun budaya
organisasi

dan

variabel

motivasi

kerja

sebagai

faktor

pembentuk kinerja karyawan, terlihat dari nilai signifikansi 0,04
< 0,05 dan nilai t hitung = 2,117 > nilai t tabel = 2,02.
Sementara untuk variabel yang lain, secara umum tidak
terdapat perbedaan yang signifikan antara variabel pembentuk
budaya organisasi dan variabel pembentuk kinerja karyawan,
terlihat dari nilai signifikansi yang umumnya bernilai > 0,05
dan nilai t hitung < t tabel.
Dari
kesimpulan

hasil

analisis

tersebut

maka

dapat

diambil

bahwa secara umum budaya organisasi belum

mampu membawa dampak yang signifikan pada kinerja
karyawan oleh karena budaya organisasi masih cenderung
rendah, dalam arti lain bahwa budaya organisasi tidak memiliki
hubungan dengan kinerja karyawan dan dalam penelitian ini
hanya ditemukan satu komponen budaya organisasi yang
mampu membawa dampak pada kinerja karyawan yaitu
dukungan manajemen yang berdampak signifikan terhadap
kinerja, khususnya pada faktor motivasi kerja karyawan.
Hal ini terjadi oleh karena budaya organisasi termasuk di
dalamnya komponen-komponen yang membentuk budaya
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organisasi secara umum masih tergolong rendah sehingga
belum teraktualisasi dengan baik pada setiap individu di dalam
perusahaan untuk bisa meningkatkan kinerja karyawan, karena
suatu nilai yang diyakini oleh semua anggota organisasi
membutuhkan proses pemahaman, internalisasi, dan aktualisasi
untuk bisa menjadi budaya bagi organisasi yang bersangkutan,
sementara dalam penelitian ini ditemukan bahwa banyak
karyawan yang berstatus belum lama bekerja atau masih baru,
sehingga proses pemahaman, internalisasi, dan aktualisasi
terhadap nilai-nilai yang diyakini oleh semua anggota
organisasi masih cenderung rendah.
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BAB VI
KESIMPULAN, SARAN DAN KETERBATASAN

A. Kesimpulan
Berdasarkan hasil analisis data penelitian dan pembahasan
yang diuraikan oleh penulis pada bab-bab sebelumnya, maka penulis
menarik kesimpulan antara lain sebagai berikut :
1. Nilai total persepsi karyawan tentang budaya organisasi dengan
kategori tinggi adalah integrasi, dan toleransi terhadap konflik.
Sedangkan nilai total persepsi karyawan tentang budaya organisasi
dengan kategori rendah adalah, inisiatif individu, dukungan
manajemen dan sistem penghargaan.
2. Nilai total persepsi manajemen tentang kinerja karyawan dengan
kategori tinggi adalah pada komponen motivasi kerja. Sedangkan
nilai total persepsi manajemen tentang kinerja karyawan dengan
kategori rendah adalah pada komponen tingkat kemampuan dan
kesempatan kerja.
3. Secara umum budaya organisasi tidak membawa dampak pada
kinerja karyawan oleh karena tidak terdapat perbedaan kinerja
antara karyawan dengan tingkat budaya organisasi tinggi dengan
karyawan dengan tingkat budaya organisasi rendah, hal tersebut
dapat diketahui dari 5 variabel budaya organisasi, hanya variabel
dukungan manajemen yang berdampak pada kinerja karyawan.
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B. Saran
Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan, maka penulis
mengajukan beberapa saran yang sekiranya dapat dipergunakan
sebagai bahan pertimbangan bagi Metro Guest House dalam
meningkatkan

budaya

perusahaan

yang

lebih

baik

untuk

mewujudkan kinerja karyawan yang lebih tinggi, serta lingkungan
kerja yang lebih kondusif, antara lain :
1. Meningkatkan serta mempertahankan komponen pembentuk
budaya organisasi yang memberikan kontribusi yang signifikan
dalam meningkatkan kinerja karyawan yaitu dukungan manajemen
sebagai komponen yang potensial untuk bisa memotivasi karyawan
dalam pelaksanaan setiap pekerjaan yang ada.
2. Untuk lebih meningkatkan kinerja karyawan, sebaiknya pihak
hotel diharapkan lebih memperhatikan komponen pembentuk
budaya organisasi lain yang juga potensial terhadap peningkatan
kinerja karyawan yaitu inisiatif individu, integrasi, sistem
penghargaan, dan toleransi konflik yang masih cenderung rendah
terhadap

peningkatan

faktor

yang

mempengaruhi

kinerja

diantaranya motivasi kerja, tingkat kemampuan karyawan serta
kesempatan kerja karyawan dengan cara meningkatkan sosialisasi
dan internalisasi terhadap nilai-nilai budaya organisasi yang
diyakini bersama oleh semua anggota organisasi, penyusunan
kembali prosedur kerja yang sistematis untuk meningkatkan
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inisiatif karyawan dalam menyelesaikan tugas-tugas yang ada,
serta meningkatkan kesejahteraan karyawan misalnya dengan
peningkatan gaji karyawan dan tunjangan-tunjangan lain untuk
bisa lebih memotivasi karyawan dalam meningkatkan kinerja
mereka bagi perusahaan.

C. Keterbatasan
Dalam melakukan penelitian ini, penulis merasakan masih
banyaknya kendala serta keterbatasan untuk mencapai hasil
penelitian yang didapat, antara lain :
1.) Keterbatasan kemampuan responden dalam memahami isi
pertanyaan dalam kuesioner yang penulis ajukan oleh karena
adanya faktor perbedaan usia serta tingkat pendidikan
karyawan, sehingga jawaban yang diberikan hanya sejauh
pemahaman mereka saat pengisian kuesioner saja.
2.) Keterbatasan kemampuan, pengalaman, tenaga, dana serta
waktu yang dimiliki penulis sehingga kurang maksimal dalam
melakukan penelitian dan hasil penelitian yang didapatkan
mungkin kurang mencerminkan keadaan perusahaan yang
sesungguhnya.
3.) Keterbatasan sub variabel penelitian yang diteliti oleh karena
tidak terlalu banyaknya faktor-faktor yang dominan di dalam
perusahaan yang bersangkutan sehingga hasil yang didapatkan
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mungkin kurang menyimpulkan keadaan perusahaan yang
sesungguhnya.
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