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PENGARUH BUDAYA ORGANISASI 

TERHADAP KINERJA KARYAWAN  

(Studi Kasus Pada Industri Batik Laweyan Surakarta) 

 

ABSTRAKSI 

 

Kinerja karyawan dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor salah satunya adalah 

budaya organisasi. Kinerja yang baik akan meningkatkan kualitas dan 

produktivitas perusahaan maupun industri. Tujuan dari penelitian ini diantaranya 

adalah: 1) Menganalisis apakah ada pengaruh variabel budaya organisasi yang 

terdiri dari profesionalitas, agresivitas, inovatif, ketelitian, keahlian dan 

kebersamaan terhadap kinerja karyawan di Industri Batik Laweyan Surakarta. 2) 

Menganalisis variabel budaya organisasi manakah yang dominan mempengaruhi 

kinerja karyawan. Jenis data dalam penelitian ini adalah  data primer yang 

diperoleh dari hasil kuesioner yang telah disebarkan kepada karyawan di Batik 

Mahkota Laweyan, Batik Putra Laweyan, dan Batik Merak Manis yang berjumlah 

60 karyawan. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini yaitu: 1) Uji 

instrumen penelitian, yaitu uji validitas dan uji reliabiltas. 2) Uji asumsi klasik, 

yang meliputi uji normalitas, uji multikolinieritas, dan uji heteroskedastisitas. 3) 

Uji regresi linear berganda, uji kelayakan model (Uji F), uji validitas pengaruh 

(Uji t), uji koefisien determinasi (Uji R
2
). Hasil dari analisis data diperoleh dengan 

menggunakan bantuan program SPSS Versi 20. Hasil penelitian secara parsial 

menunjukkan bahwa profesionalitas berpengaruh negatif dan signifikan terhadap 

kinerja karyawan, agresivitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja 

karyawan, inovatif berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan, 

ketelitian berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kinerja karyawan, keahlian 

berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan, dan kebersamaan 

berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan. Sedangkan secara 

simultan variabel budaya organisasi yang terdiri dari profesionalitas, agresivitas, 

inovatif, ketelitian, keahlian dan kebersamaan berpengaruh signifikan terhadap 

kinerja karyawan di Industri Batik Laweyan Surakarta. 

 

Kata Kunci: Profesionalitas, Agresivitas, Inovatif, Ketelitian, Keahlian, 

Kebersamaan, Kinerja Karyawan. 

 

ABSTRACT 

 

Employee performance can be influenced by several factors, one of which is 

organizational culture. Good performance will improve the quality and 

productivity of companies and industries. The objectives of this study include: 1) 

Analyzing whether there is an influence of organizational culture variables 

consisting of professionalism, aggressiveness, innovation, accuracy, expertise and 

togetherness towards the performance of employees in the Laweyan Batik 

Industry Surakarta. 2) Analyzing which organizational culture variables 

predominantly affect employee performance. The types of data in this study are 
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primary data obtained from the results of questionnaires that have been distributed 

to employees at Batik Mahkota Laweyan, Batik Putra Laweyan, and Merak Manis 

Batik, totaling 60 employees. The analytical method used in this study are: 1) Test 

the research instruments, namely the validity test and reliability test. 2) Classic 

assumption test, which includes normality test, multicollinearity test, and 

heteroscedasticity test. 3) Multiple linear regression test, model feasibility test (F 

test), effect validity test (t test), test coefficient of determination (R2 test). The 

results of data analysis were obtained using the SPSS Version 20 program. The 

results of the study partially showed that professionalism had a significant and 

negative effect on employee performance, aggressive and significant influence on 

employee performance, innovative positive and significant effect on employee 

performance, accuracy had negative effects and significant to employee 

performance, expertise has a positive and significant effect on employee 

performance, and togetherness has a positive and significant effect on employee 

performance. While simultaneously the organizational culture variables consisting 

of professionalism, aggressiveness, innovation, accuracy, expertise and 

togetherness significantly influence the performance of employees in the Laweyan 

Batik Industry Surakarta. 

 

Keywords: Professionalism, Aggressiveness, Innovative, Accuracy, Expertise, 

Togetherness, Employee Performance. 

 

 

1. PENDAHULUAN 

Persaingan dunia bisnis menuntut sektor industri meningkatkan keunggulan dan 

kualitas sumber daya manusia yang dimiliki untuk mencapai tujuan organisasi. 

Keunggulan dan kualitas kinerja karyawan menjadi tolak ukur bagaimana industri 

mampu menghasilkan produk yang bernilai mutu tinggi sehingga industri mampu 

terus bertahan menghadapi persaingan yang ada dalam dunia bisnis saat ini. 

          Salah satu faktor yang dapat meningkatkan keunggulan dan kualitas kinerja 

karyawan adalah budaya organisasi. Sistem budaya organisasi yang baik dan terus 

dianut akan menciptakan keunggulan dan kualitas kinerja karyawan. Industri 

Batik Laweyan Surakarta merupakan industri dimana budaya organisasi 

menjadikan industri ini tetap bertahan hingga sekarang. 

Peter & Waterman dalam Shahzad, Superior, dan Lahore (2013) 

berpendapat bahwa budaya adalah kunci keberhasilan suatu organisasi. Budaya 

merupakan hal mendasar bagi keberhasilan organisasi, selain itu para manajer 

dianjurkan untuk menerapkan budaya organisasi sehingga kinerja karyawan dan 

produktifitas serta pertumbuhan organisasi meningkat. Menurut Robbins (2006: 
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721) menyatakan budaya organisasi adalah suatu sistem makna bersama yang 

dianut sebagai identitas organisasi oleh para anggota sehingga menjadi pembeda 

dengan organisasi yang lain. 

            Menurut Gibson, Ivancevich, dan Donnelly (1999: 30) menyatakan bahwa 

budaya organisasi adalah kepribadian organisasi dalam bertindak dimana anggota 

organisasi atau karyawan menganggap sebagai suatu kebiasaan cara bertindak. 

Menurut Kreitner dan Kinicki (2014: 62) menyatakan budaya organisasi adalah 

hal yang dirasakan, dipikirkan, dan direaksikan terhadap lingkungan yang 

beragam, dimana perangkat asumsi secara implisit dibagi dan diterima begitu saja 

serta serta dipegang oleh satu kelompok.   

   Industri batik di Indonesia adalah salah satu industri yang cukup lama 

bertahan dibandingkan dengan industri lain, selain karena batik adalah warisan 

budaya terdapat salah satu faktor perilaku organisasi yaitu budaya organisasi yang 

menyebabkan industri ini tetap bertahan. Proses pembuatan batik tersebut dimulai 

dari proses mencanting, mengeblok, pencelupan warna, merebus kain hingga 

mencuci dan menjemur kain batik dilakukan sesuai dengan prosedur yang sudah 

ada. 

    Salah satu industri batik di Indonesia adalah Kampung Batik Laweyan 

yang merupakan sentra industri batik di Kota Surakarta. Industri Batik Laweyan 

ini sudah ada sejak zaman kerajaan Pajang tahun 1546 dan masih tetap bertahan 

sampai sekarang. Dimana hal tersebut tidak lepas dari budaya organisasi yang 

diterapkan pada setiap karyawan sehingga kinerja karyawan menjadi baik dan 

menjadikan profit bagi perusahaan. 

   Kampung Batik Laweyan Surakarta kini telah menjadi sebuah destinasi 

wisatawan baik lokal maupun wisatawan mancanegara, terdapat pilihan wisata 

yang ditawarkan mulai dari wisata belanja, wisata industri, wisata cagar budaya, 

wisata sejarah, wisata kuliner, sampai dengan wisata edukasi. Mengingat kondisi 

industri batik yang demikian maka penulis akan meneliti tentang pengaruh budaya 

organisasi terhadap kinerja karyawan dalam studi kasus di Industri Batik Laweyan 

Kota Surakarta. 
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2. METODE PENELITIAN 

2.1 Jenis Penelitian 

Jenis hubungan dalam penelitian ini adalah hubungan sebab akibat (casual 

research) karena bertujuan untuk mencari hubungan pengaruh sebab akibat yaitu 

variabel bebas (X) (independent) terhadap variabel terikat (Y) (dependent) 

Sugiyono (1999: 3-5). Dalam penelitian ini menganalisis pengaruh budaya 

organisasi terhadap kinerja karyawan di Industri Batik Laweyan Surakarta. 

 

2.2 Populasi dan Sampel 

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh karyawan yang berada di Industri 

Batik Laweyan Surakarta. Sedangkan jumlah sampel yang digunakan pada 

penelitian ini adalah sebagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh 

populasi tersebut atau bagian kecil dari anggota populasi yang diambil menurut 

prosedur tertentu sehingga dapat mewakili populasinya Sugiyono (2009: 115). 

Dalam penelitian ini pengambilan sampel menggunakan teknik purposive 

sampling. Purposive sampling adalah salah satu teknik sampling non random 

sampling dimana peneliti menentukan pengambilan sampel dengan cara 

menetapkan ciri-ciri khusus yang sesuai dengan tujuan penelitian sehingga 

diharapkan dapat menjawab permasalahan penelitian Sugiyono (2009: 122). 

Langkah yang dilakukan adalah dengan menyebarkan kuesioner dengan 

memberikan langsung kepada karyawan yang berada di industri Batik Laweyan 

Surakarta. Adapun kriteria yang dapat digunakan untuk responden antara lain 

karyawan tetap, masa kerja minimal 3 tahun, dan karyawan operasional. Sampel 

dari penelitian ini berjumlah 60 karyawan yang berasal dari Batik Mahkota, Batik 

Putra Laweyan, dan Batik Merak Manis. 

 

2.3 Data dan Sumber Data 

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data primer. 

Sumber data primer diperoleh melalui penyebaran kuesioner kepada responden 

yang digunakan sebagai alat pengumpulan data. 
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2.4 Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan 

kuesioner. Kuesioner merupakan teknik pengumpulan informasi yang 

memungkinkan analisis mempelajari sikap-sikap, keyakinan, perilaku, dan 

karakteristik beberapa orang utama didalam organisasi yang bisa terpengaruh oleh 

sistem yang diajukan atau sistem yang sudah ada. Ada dua jenis kuesioner yang 

dapat digunakan dalam proses pengumpulan data yaitu, kuesioner tertutup dan 

kuesioner terbuka. 

2.5 Definisi Operasional Variabel 

2.5.1  Variabel Dependen (Y) 

a. Kinerja (Y)

Kinerja menurut Wirawan (2009: 5) adalah keluaran yang dihasilkan oleh fungsi-

fungsi atau indikator indikator suatu pekerjaan atau suatu profesi dalam waktu 

tertentu, ada lima indikator yang digunakan dalam mengukur kinerja karyawan 

meliputi: Kualitas kerja (Quality of  Work), Ketepatan waktu (Pomptnees), 

Inisiatif (Inisiative), Kemampuan (Capability), Komunikasi (Communication) 

Bintoro dan Daryanto (2017: 158-159) 

2.5.2 Variabel Independen (X) 

a. Profesionalitas (X1)

Profesionalitas adalah kemampuan untuk bertindak secara profesional, ada empat 

indikator yang digunakan untuk mengukur profesionalitas, yaitu: pengutamaan 

hasil pekerjaan, pemberian bantuan atau arahan dari pimpinan, komunikasi 

dengan atasan berjalan baik, pemperhatian kesejahteraan dan pengembangan 

karya. 

b. Agresivitas (X2)

Agresivitas adalah sejauh mana seorang karyawan bekerja dengan agresif, cekatan 

dan kompetitif pada bidang pekerjaan. ada empat indikator yang dapat digunakan 

untuk mengukur agresivitas, yaitu: penghargaan perusahaan, adanya kritik, 

adanya promosi, adanya motivasi. 
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c. Inovatif (X3)

Inovatif yaitu dimana perusahaan mampu mengembangkan maupun menciptakan 

desain produk baru. Ada empat indikator yang dapat digunakan untuk mengukur 

inovatif, yaitu: ide-ide inovatif, pengembangan ide atau gagasan, perlindungan 

terhadap resiko kerja, penyelesaian suatu pekerjaan tidak memandang resiko 

besar/kecil. 

d. Ketelitian (X4)

Ketelitian yaitu dimana karyawan mampu untuk bekerja secara analisis dengan 

perhatian dan presisi pekerjaan yang tinggi. Ada empat indikator yang dapat 

digunakan untuk mengukur ketelitian, yaitu: pemenuhan peraturan kerja, 

ketelitian dalam pelaksanaan kerja, petunjuk kerja, kesempatan untuk 

merencanakan dalam pelaksanaan pekerjaan. 

e. Keahlian (X5)

Keahlian yaitu kemahiran seorang karyawan dalam pekerjaanya. Ada empat 

indikator yang dapat digunakan untuk mengukur keahlian, yaitu: bekerja dengan 

bersandar pada keuletan, bekerja dengan keahlian, bekerja dengan pengalaman, 

bekerja dengan citarasa seni 

f. Kebersamaan (X6)

Kebersamaan keselarasan dalam bekerja baik karyawan dengan karyawan maupun 

karyawan dengan pemimpin perusahaan sebagai sebuah tim kerja, yaitu: 

pembagian tugas yang adil, adanya hubungan yang baik antara rekan sekerja, 

memiliki semangat kerjasama dalam satu tim, adanya sistem yang saling 

membantu antara satu bagian dengan bagian yang lain. 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Uji Instrumen Penelitian 

3.1.1 Uji Validitas 

Menurut Ghozali (2011: 52) uji validitas digunakan untuk mengukur sah atau 

tidaknya suatu kuesioner. Suatu kuesioner dikatakan valid jika pertanyaan atau 
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pernyataan pada kuesioner mampu mengungkapkan sesuatu yang akan diukur 

oleh kuesioner tersebut. Mengukur validitas dapat dilakukan dengan cara 

melakukan korelasi antar skor butir pertanyaan dengan total skor konstruk atau 

variabel. Jika nilai rhitung positif dan lebih besar dari rtabel, maka butir yang diuji 

dinyatakan valid. Tetapi jika nilai rhitung lebih kecil dari rtabel atau bertanda negatif, 

maka butir yang diuji dinyatakan tidak valid. 

3.1.2 Uji Reliabilitas 

Uji reliabilitas merupakan alat untuk mengukur suatu kuesioner yang merupakan 

indikator dari variabel atau konstruk. Suatu kuesioner dikatakan reliabel atau 

handal jika jawaban seseorang terhadap pernyataan konsisten atau stabil dari 

waktu ke waktu. Dalam pengujian ini, peneliti mengukur reliabel suatu variabel 

dengan cara melihat Cronbach Alpha dengan signifikansi yang digunakan lebih 

besar dari 0,7. Suatu konstruk atau variabel dikatakan reliabel jika memberikan 

nilai Cronbach Alpha > 0,7 Ghozali (2011: 47-48). 

3.2 Uji Asumsi Klasik 

3.2.1 Uji Normalitas 

Pengujian normalitas data menggunakan test of normality kolmogorov-smirnov 

dalam program software SPSS menggunakan taraf signifikansi 0,05. Data 

dinnyatakan berdistribusi normal jika signifikansi lebih besar dari 0,05 atau 5% 

Wiyono (2011: 149) 

Tabel 1 Hasil Uji Normalitas 

Variabel Taraf Signifikansi Asymp. Sig 

(2-tailed) 

Keterangan 

Residual >0,05 0,882 Normal 

Sumber : data primer diolah, 2019 

          Berdasarkan tabel diatas, variabel kinerja memiliki nilai Asymp. Sig (2-

tailed) > 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa data tersebut terdistribusi dengan 

normal. 
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3.2.2 Uji Multikolinearitas 

Uji multikolinearitas digunakan untuk menguji apakah model regresi ditemukan 

korelasi antar variabel bebas (independen). Uji multikolinearitas dapat dilihat dari 

(1) nilai tolerance dan lawannya (2) variance inflation factor( VIF). Jadi nilai 

tolerance yang rendah sama dengan nilai VIF tinggi, (karena VIF=1/Tolerance). 

Nilai cutoff yang umum dipakai untuk menunjukkan adanya multikolinearitas 

adalah nilai tolerance ≤ 0,10 atau sama dengan nilai VIF ≥ 10. 

Tabel 2 Hasil Uji Multikolinieritas 

Variabel Tolerance VIF A Keterangan 

Profesionalitas 

Agresivitas 

Inovatif 

Ketelitian 

Keahlian 

Kebersamaan 

0,312 

0,242 

0,448 

0,199 

0,388 

0,285 

3,207 

4,132 

2,231 

5,020 

2,579 

3,511 

< 10 

<  

10 

<  

10 

<  

10 

<  

10 

<  

10 

Tidak terjadi multikolinieritas 

Tidak terjadi multikolinieritas 

Tidak terjadi multikolinieritas 

Tidak terjadi multikolinieritas 

Tidak terjadi multikolinieritas 

Tidak terjadi multikolinieritas 

Sumber : data primer diolah, 2019 

Berdasarkan tabel diatas, maka dapat disimpulkan bahwa semua variabel 

mempunyai tolerance > 0,10 dan nilai VIF < 10 sehingga tidak terjadi 

multikolinieritas. 

3.2.3 Uji Heteroskedastisitas 

Uji heteroskedastisitas digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya 

penyimpangan asumsi klasik heteroskedastisitas, yaitu adanya ketidaksamaan 

varian dari model untuk semua pengamatan pada model regresi. Dalam penelitian 

ini metode yang digunakan untuk menguji heteroskedastisitas adalah uji 

spearman.  
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Tabel 3 Hasil Uji Heteroskedastisitas 

 

Variabel Taraf 

Signifikansi 

Sig  

(2-tailed) 

Keterangan 

Profesionalitas 

Agresivitas 

Inovatif 

Ketelitian 

Keahlian 

Kebersamaan 

    > 0,05 

    > 0,05 

    > 0,05 

    > 0,05 

    > 0,05 

    > 0,05 

0,923 

0,292 

0,585 

0,245 

0,946 

0,967 

Tidak terjadi heteroskedastisitas 

Tidak terjadi heteroskedastisitas 

Tidak terjadi heteroskedastisitas 

Tidak terjadi heteroskedastisitas 

Tidak terjadi heteroskedastisitas 

Tidak terjadi heteroskedastisitas 

Sumber : data primer diolah, 2019 

 

           Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa semua variabel independen 

memiliki nilai probabilitas > 0,05 berarti semua variabel tidak terjadi 

heteroskedastisitas. 

 

3.3 Uji F 

Uji F digunakan untuk mengevaluasi pengaruh semua variabel independen 

terhadap variabel dependen atau merupakan uji signifikansi model regresi 

Widarjono (2015: 19). 

Tabel 4 Hasil Analisis Data 

 

Variabel Uji t Uji F Uji R
2
 

Koefisien t Sig. F Sig. R Square 

(Constanta) 

Profesionalitas 

Agresivitas 

Inovatif 

Ketelitian 

Keahlian 

Kebersamaan 

-0,152 

-0,297 

0,617 

0,286 

-0,544 

0,479 

0,687 

-0,078 

-2,208 

3,223 

2,315 

-2,404 

3,753 

3,928 

0,938 

0,032 

0,002 

0,025 

0,020 

0,000 

0,000 

 

 

 

 

 

 

 

23,964 

 

 

 

 

 

 

 

0,000 

 

 

 

 

 

 

 

0,731 

Sumber : data primer diolah, 2019 

 

       Berdasarkan hasil pengujian didapatkan bahwa nilai F hitung sebesar 23,964 

> F tabel 2,29 dengan probabilitas nilai signifikansi 0,000 < 0,05, maka dapat 

disimpulkan bahwa profesionalitas, agresivitas, inovatif, ketelitian, keahlian, dan 

kebersamaan dapat digunakan untuk memprediksi kinerja. Artinya variabel 
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profesionalitas, agresivitas, inovatif, ketelitian, keahlian, dan kebersamaan secara 

bersama-sama berpengaruh terhadap kinerja karyawan. 

 

3.4 Uji t 

Uji t digunakan untuk membuktikan apakah variabel independen yang terdiri dari 

profesionalitas (X1), agresifitas (X2), inovatif (X3), ketelitian (X4), keahlian (X5), 

Kebersamaan (X6)  secara individu mempengaruhi variabel dependen yaitu 

kinerja karyawan (Y) yang ada di Industri Batik Laweyan Surakarta. Berdasarkan 

hasil analisis data untuk pengaruh agresivitas terhadap kinerja karyawan diperoleh 

nilai signifikansi sebesar 0,032 dan nilai t hitung sebesar -2,208. Dari perhitungan 

tersebut menunjukkan nilai Sig. 0,032 < 0,05 dan nilai t hitung -2,208 < t tabel -2,006. 

Sehingga dapat disimpulkan bahwa profesionalitas berpengaruh negatif dan 

signifikan terhadap kinerja karyawan. Hasil analisis data untuk pengaruh 

agresivitas terhadap kinerja karyawan diperoleh nilai signifikansi sebesar 0,002 

dan nilai t hitung  sebesar 3,223. Dari perhitungan tersebut menunjukkan nilai Sig. 

0,002 < 0.05 dan nilai t hitung 3,223 > t tabel 2,006. Sehingga dapat disimpulkan 

bahwa agresivitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan. 

Hasil analisis data untuk pengaruh inovatif terhadap kinerja karyawan diperoleh 

nilai signifikansi sebesar 0,025 dan nilai t hitung  sebesar 2,315. Dari perhitungan 

tersebut menunjukkan nilai Sig. 0,025 < 0.05 dan nilai t hitung 2,315 > t tabel 2,006. 

Sehingga dapat disimpulkan bahwa inovatif berpengaruh positif dan signifikan 

terhadap kinerja karyawan. Hasil analisis data untuk pengaruh ketelitian terhadap 

kinerja karyawan diperoleh nilai signifikansi sebesar 0,020 dan nilai t hitung  

sebesar -2,404. Dari perhitungan tersebut menunjukkan nilai Sig. 0,020 < 0.05 dan 

nilai t hitung -2,404 < t tabel -2,006. Sehingga dapat disimpulkan bahwa ketelitian 

berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kinerja karyawan. Hasil analisis data 

untuk pengaruh keahlian terhadap kinerja karyawan diperoleh nilai signifikansi 

sebesar 0,000 dan nilai t hitung  sebesar 3,753. Dari perhitungan tersebut 

menunjukkan nilai Sig. 0,000 < 0.05 dan nilai t hitung 3,753 > t tabel 2,006. Sehingga 

dapat disimpulkan bahwa keahlian berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

kinerja karyawan. Hasil analisis data untuk pengaruh kebersamaan terhadap 
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kinerja karyawan diperoleh nilai signifikansi sebesar 0,000 dan nilai t hitung  

sebesar 3,928. Dari perhitungan tersebut menunjukkan nilai Sig. 0,000 < 0.05 dan 

nilai t hitung 3,928 > t tabel 2,006. Sehingga dapat disimpulkan bahwa keahlian (X6) 

berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan. 

 

3.5 Uji Koefisien Determinasi (R
2
) 

Uji koefisien determinasi digunakan untuk mengetahui sejauh mana ketepatan 

atau kecocokan garis regresi yang terbentuk dan mewakili kelompok data hasil 

observasi, perlu dilihat sampai seberapa jauh model yang terbentuk mampu 

menjelaskan kondisi yang sebenarnya (Sugiarto dan Harijono, 2000). Nilai R 

square adalah pengkuadratan dari koefisien korelasi (R) atau 0,855 x 0,855 = 

0,731. Artinya 73,1 % kinerja karyawan (Y) yang ada di Industri Batik Laweyan 

Surakarta dapat dijelaskan oleh variabel profesionalitas (X1), agresivitas (X2), 

inovatif (X3), ketelitian (X4), keahlian (X5), kebersamaan (X6) sedangkan 

sisanya (100% - 73,1% = 26,9 %) dijelaskan oleh sebab-sebab yang lain. 

 

4. PENUTUP 

4.1 Kesimpulan 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh budaya organisasi terhadap 

kinerja karyawan di Industri Batik Laweyan Surakarta. Hasil uji regresi linear 

berganda menunjukkan bahwa koefisien regresi variabel kebersamaan mempunyai 

nilai koefisien paling besar, hal ini menunjukkan bahwa variabel kebersamaan 

merupakan variabel yang paling dominan mempengaruhi kinerja karyawan 

dibanding dengan variabel lain. 

           Hasil uji F menunjukkan bahwa secara simultan variabel profesionalitas, 

agresivitas, inovatif, ketelitian, keahlian dan kebersamaan mempunyai pengaruh 

signifikan terhadap kinerja karyawan di Industri Batik Laweyan Surakarta. Hal ini 

ditunjukkan dengan nilai signifikansi yang didapat adalah 0,000. 

          Hasil uji t menunjukkan secara parsial variabel profesionalitas, agresivitas, 

inovatif, ketelitian, keahlian dan kebersamaan mempunyai pengaruh signifikan 

terhadap kinerja karyawan di Industri Batik Laweyan Surakarta. Hal ini 
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ditunjukkan dengan nilai signifikansi dari semua variabel yang di uji kurang dari 

0,05. 

           Hasil uji koefisien determinasi diperoleh angka koefisien R square sebesar 

0,731 atau 73,1% artinya variabel budaya organisasi mampu menerangkan variasi 

variabel kinerja karyawan di Industri Batik Laweyan Surakarta sebesar 73,1% dan 

sisanya 26,9% dipengaruhi oleh variabel lain diluar model. 

 

4.2 Saran 

1. Bagi Industri Batik Laweyan Surakarta 

Berdasarkan kesimpulan dan keterbatasan penelitian yang diperoleh, maka dapat 

diajukan beberapa saran serta implikasi manajerial yang dapat ditetapkan guna 

pengembangan kebijakan industri yaitu: 

a. Dengan adanya penelitian ini Industri Batik Laweyan Surakarta mendapatkan 

gambaran mengenai kinerja karyawan dan mengimplementasikan upaya-

upaya untuk meningkatkan dan mempertahankan kinerja karyawan di Industri 

Batik Laweyan Surakarta. 

b. Manajemen di setiap Industri Batik Laweyan Surakarta harus meningkatkan 

kinerja karyawan yang terdiri dari  aspek-aspek yang memiliki fungsi dalam 

pencapaian tujuan sebuah pekerjaan dan dapat mengurangi efek dari kinerja 

karyawan, dengan cara menigkatkan pembinaan, pengawasan, 

pengembangan, perhatian yang diberikan oleh atasan kepada karyawan, iklim 

kelompok, keikutsertaan karyawan, kejelasan peran, dan jenis pekerjaan. 

2. Bagi Peneliti Selanjutnya 

             Berdasarkan kesimpulan dan keterbatasan diatas, penulis mencoba 

memberikan saran untuk perbaikan penelitian selanjutnya, antara lain: 

a. Bagi peneliti selanjutnya obyek penelitian dapat dilakukan dengan 

memperbanyak jumlah responden dan memperluas wilayah penelitian. 

b. Bagi peneliti selanjutnya dapat menggunakan variabel lain guna 

mengembangkan penelitian yang mungkin mempunyai pengaruh terhadap 

kinerja karyawan di Industri Batik Laweyan Surakarta. 
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c. Selain menggunakan kuesioner, peneliti dapat menggunakan metode 

wawancara agar data dan informasi yang didapatkan menggambarkan 

keadaan yang sebenarnya 
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