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PENGARUH BUDAYA ORGANISASI TERHADAP KINERJA 

KARYAWAN (STUDI PADA PT. KUSUMAHADI 

SANTOSA KABUPATEN KARANGANYAR) 

 

Abstrak 

Penelitian ini bertujuan untuk: (1) Menganalisis pengaruh antara variabel budaya 

organisasi yaitu Konstruktif, Pasif-Defensif, dan Agresif-Defensif terhadap kinerja 

karyawan, (2) Menganalisis pengaruh variabel yang dominan diantara Konstruktif, 

Pasif-Defensif, dan Agresif-Defensif terhadap kinerja karyawan. Jenis penelitian ini 

adalah penelitian kuantitatif, data yang digunakan adalah data primer melalui 

kuesioner dan data sekunder berupa data yang dimiliki sebuah perusahaan. Sampel 

yang digunakan dalam penelitian ini sebanyak 50 responden dengan menggunakan 

teknik purposive sampling. Pengujian prasyarat analisis menggunakan uji normalitas, 

uji multikolinearitas, dan uji heteroskedastisitas, sedangkan teknik analisis datanya 

menggunakan analisis regresi berganda. Hasil penelitian dan analisis data 

membuktikan bahwa Budaya Organisasi Konsturktif  berpengaruh positif dan 

signifikan secara parsial terhadap kinerja karyawan PT. Kusumahadi Santosa dengan 

tingkat signifikansi < 0,05. Budaya Organisasi Pasif-Defensif berpengaruh positif dan 

signifikan secara parsial terhadap kinerja karyawan PT. Kusumahadi Santosa dengan 

tingkat signifikansi < 0,05. Budaya Organisasi Agresif-Defensif berpengaruh positif 

dan signifikan secara parsial terhadap kinerja karyawan PT. Kusumahadi Santosa 

dengan tingkat signifikansi < 0,05. Berdasarkan hasil analisis regresi berganda, 

Budaya Organisasi Agresif-Defensif mempunyai pengaruh yang paling dominan 

terhadap kinerja karyawan PT. Kusumahadi Santosa Kabupaten Karanganyar dengan 

nilai 0,472. Hasil uji F menunjukkan bahwa variabel Budaya Organisasi Konstruktif, 

Pasif-Defensif, dan Agresif-Defensif memiliki model yang fit atau layak untuk 

mengetahui kinerja karyawan, dengan nilai Fhitung 7,964 > Ftabel 2,80. 

 

Kata kunci: Budaya Organisasi Konstruktif, Pasif-Defensif, Agresif-Defensif,   

Kinerja Karyawan. 

 

Abstract 
 

The purpose of this study: (1) Analyze the influence of organizational culture 

variables that is Constructive, Passive-Defensive, and Aggressive-Defensive on 

employee performance (2) Analyzing the influences of dominant variables between 

Constructive, Passive-Defensive and Aggressive-Defensive on employee 

performance. This research type is quantitative research; the data that used are 
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primary data through questionnaires and secondary data basically the data owned by a 

company. The sample used in this study was amount 50 respondents using purposive 

sampling technique. The prerequisite analysis testing uses normality test, 

multicollinearity test, and heteroscedasticity test, while the data analysis technique 

uses multiple regression analysis. The results of research and data analysis prove that 

Constitutional Organizational Culture has a positive and partially significant effect on 

the performance of employees of PT. Kusumahadi Santosa with a significance level 

<0.05. Passive-Defensive Organizational Culture has a positive and significant partial 

effect on the performance of the employees of PT. Kusumahadi Santosa with a 

significance level <0.05.Aggressive-Defensive Organizational Culture positively and 

partially significant effect on the performance of employees of PT. Kusumahadi 

Santosa with a significance level <0.05. Based on the results of multiple regression 

analysis, Aggressive-Defensive Organizational Culture has the most dominant 

influence on the performance of the employees of PT. Kusumahadi Santosa 

Karanganyar Regency with a value 0,472. The results of F test show that 

Constructive, Passive-Defensive, and Aggressive-Defensive Organizational Culture 

variables have a model that is fit or feasible to determine employee performance, with 

a Fcount of 7.964 > Ftable 2.80. 

 

Keywords: Constructive Organizational Culture, Passive-Defensive, Aggressive-

Defensive, Employee Performance. 

 

1. PENDAHULUAN 

Era globalisasi telah mendorong kemajuan teknologi dan perkembangan ilmu 

pengetahuan. Persaingan industri yang semakin ketat menuntut perusahaan untuk 

lebih kompetitif. Selain itu, masuknya Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) memicu 

perusahaan untuk terus berkembang dan berinovasi agar memiliki daya saing yang 

tinggi.  

Dalam menjalankan kegiatan, perusahaan tidak lepas dari dukungan 

organisasi. Organisasi merupakan wadah berkumpulnya orang-orang dengan berbagai 

macam karakter yang kemudian bekerja sama untuk mencapai suatu tujuan. Melalui 

organisasi, karyawan dapat menyalurkan aspirasi serta ide-ide untuk membantu 

kemajuan organisasi maupun perusahaan. Kesuksesan dari organisasi maupun 

perusahaan dapat dilihat dari kualitas sumber daya manusia. Kualitas sumber daya 
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manusia yang unggul merupakan elemen utama yang mendukung kelancaran kegiatan 

perusahaan  

Namun, saat ini perubahan lingkungan organisasi yang semakin beragam 

menuntut perusahaan untuk mengelola sumber daya manusia dengan baik  agar 

menghasilkan karyawan yang berkinerja dan berdedikasi tinggi terhadap perusahaan. 

Untuk mendorong kinerja karyawan yang tinggi, maka perusahaan perlu membangun 

budaya organisasi yang kuat. Budaya merupakan suatu hal yang dilakukan secara 

berulang-berulang hingga menjadi kebiasaan dan ciri khas. Menurut Silk (dalam 

Tampubolon 2012: 223) budaya adalah cara untuk melakukan sesuatu pada saat ini, 

yang menjelaskan tentang sikap yang terwujud melalui teladan dari pemimpin.  

Kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan dalam organisasi dapat menjadi identitas 

yang disebut dengan budaya organisasi. Saat ini, budaya organisasi menjadi perhatian 

penting bagi setiap perusahaan. Perusahaan yang memperhatikan budaya organsasi 

memiliki tingkat keterlibatan karyawan yang lebih baik dibandingkan dengan 

perusahaan yang tidak memperhatikan budaya organisasi pada organisasinya. 

Menurut penelitian Joushan, Syamsun, & Kartika (2015) budaya organisasi sangat 

berpengaruh terhadap perilaku para anggota organisasi karena sistem nilai dalam 

budaya organisasi dapat dijadikan acuan perilaku manusia dalam organisasi yang 

berorientasi pada pencapaian tujuan yang ditetapkan, sehingga jika budaya organisasi 

baik, maka tidak mengherankan jika anggota organisasi adalah orang-orang yang 

berkualitas. Menciptakan budaya organisasi bukanlah hal yang mudah bagi 

pemimpin. Terlebih jika budaya organisasi terdahulu sudah tertanam kuat sehingga 

sulit untuk mengubahnya.  

Budaya organisasi yang terus dianut oleh perusahaan dapat digunakan sebagai 

tolak ukur bagi pihak manajemen dalam mengelola sumber daya manusia. Nilai-nilai 

budaya organisasi yang melekat pada karyawan menjadi kekuatan dalam 

mengeluarkan ide-ide kreatif serta inovatif yang akan menjadi keunggulan bagi 

perusahaan. Selain itu, budaya organisasi dapat menjadi pedoman dalam merancang 

serta mewujudkan visi dan misi perusahaan. Budaya organisasi juga berperan dalam 
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membentuk karakter karyawan yang menjunjung tinggi kedisiplinan dan 

kekompakan.  

Menurut Wambugu (2014) dalam penelitiannya mengatakan bahwa 

terciptanya budaya organisasi merupakan kombinasi antara sejarah maupun tradisi 

organisasi dan gaya kepemimpinan yang terdiri dari kebiasaan, kepercayaan, dan 

perilaku yang menentukan pedoman dalam pengambilan keputusan. Sedangkan 

dalam penelitian Lanjar, Hamid, & Mukzam (2017) dijelaskan bahwa budaya 

organisasi dibentuk berdasarkan filosofi organisasi dan asumsi-asumsi yang 

kemudian dikomunikasikan pada anggota melalui pimpinan.  

Keberhasilan pemimpin dalam mengomunikasikan budaya organisasi dan 

mengembangkannya dalam perusahaan memerlukan gaya manajerial yang sesuai 

dengan karakteristik perusahaan. Kepentingan mengomunikasikan budaya organisasi 

akan menjadikan perusahaan melangkah penuh kepastian demi keberhasilan (Hakim, 

2017: 144). Budaya organisasi yang berhasil diterapkan pada karyawan dapat 

mempengaruhi kinerja karyawan. Semakin kuat budaya tertanam pada diri karyawan, 

maka semakin baik pula perilaku karyawan dalam melaksanakan pekerjaan yang akan 

mempengaruhi kinerja. 

 

2. METODE 

2.1 Jenis Penelitian  

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kuantitatif untuk menganalisis pengaruh 

Budaya Organisasi Konstruktif, Pasif-Defensif, dan Agresif-Defensif terhadap kinerja 

karyawan. Data kuantitatif penelitian ini diperoleh berdasarkan jawaban yang diisi 

oleh responden pada kuesioner yang telah diberikan.  

2.2 Populasi dan Sampel 

Populasi adalah wilayah secara general yang terdiri dari obyek atau subyek yang 

memiliki kualitas dan karakteristik tertentu (Sugiyono, 2008: 115). Populasi dalam 

penelitian ini yaitu karyawan PT. Kusumahadi Santosa bagian office yang berjumlah 

100 orang. Menurut Sugiyono (2008: 116) sampel adalah bagian dari jumlah dan 
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karakteristik dari populasi. Dalam penelitian ini metode pengambilan sampel 

dilakukan dengan purposive sampling. Metode purposive sampling yaitu 

pengambilan sampel dengan pertimbangan atau spesifikasi tertentu (Sugiyono, 2008: 

122). Dalam penelitian ini penentuan sampel didasarkan atas ciri-ciri: 

1. Karyawan tetap 

2. Karyawan dengan masa kerja minimal 2 tahun 

Teknik pengambilan sampel menggunakan rumus dari Slovin yaitu sebagai berikut:  

  
 

       
 (1)  

Keterangan: 

n = jumlah anggota sampel 

N = jumlah populasi 

d
2 = 

presisi (tingkat kesalahan) 

Presisi (tingkat kesalahan) ditetapkan 5% maka: 

  
 

       
 

   

             
 

   

     
  

   

 
    (2)  

 

2.3 Sumber Data  

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data primer yang diperoleh 

melalui penyebaran kuesioner kepada responden dan data sekunder yang diperoleh 

melalui humas PT. Kusumahadi Santosa yang meliputi sejarah perusahaan, jumlah 

karyawan, serta lokasi perusahaan. 

2.4 Metode Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data primer melalui penyebaran kuesioner. Kuesioner 

merupakan teknik pengumpulan data dengan cara memberi pertanyaan atau 

pernyataan secara tertulis kepada responden. Responden dalam penelitian ini yaitu 

karyawan PT. Kusumahadi Santosa. Pengukuran kuesioner dalam penelitian ini 

menggunakan skala likert, yang mengukur pendapat, dan pandangan responden 

tentang suatu fenomena (Sugiyono, 2008: 132).  
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2.5 Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel 

2.5.1 Variabel Dependen 

a. Kinerja Karyawan (Y) 

Menurut (Moeheriono, 2012: 96) kinerja adalah hasil kerja yang didapat oleh 

individu atau sekelompok orang dalam suatu organisasi baik secara kuantitas maupun 

kualitas, sesuai dengan tanggung jawab masing-masing dalam upaya mencapai tujuan 

organisasi. Kinerja karyawan dapat diukur melalui indikator efektif, efisien, kualitas, 

ketepatan waktu, produktivitas, dan keselamatan.  

2.5.2 Variabel Independen  

a. Budaya Organisasi Konstruktif (X1) 

Budaya organisasi konstruktif adalah budaya dimana karyawan didorong untuk 

berkomunikasi dengan orang lain dan mengerjakan tugas dengan cara yang 

membantu mereka dalam memenuhi kebutuhannya (Kreitner & Kinicki, 2005: 87). 

Budaya Organisasi Konstruktif dapat diukur melalui indikator pencapaian tujuan, 

aktualisasi diri, penghargaan yang manusiawi, dan persatuan.  

b. Budaya Organisasi Pasif-Defensif (X2) 

Budaya organisasi pasif-defensif mempunyai ciri yaitu keyakinan yang 

memungkinkan karyawan berkomunikasi dengan orang lain dengan cara yang tidak 

mengancam keamanan kerjanya (Kreitner & Kinicki, 2005: 87). Budaya Organisasi 

Pasif-Defensif dapat diukur melalui indikator persetujuan, konvensional, 

ketergantungan, dan penghindaran. 

c. Budaya Organisasi Agresif-Defensif (X3)  

Budaya agresif-defensif mendorong karyawannya untuk bekerja keras untuk 

menyelesaikan tugasnya demi melindungi keamanan kerja dan status mereka 

(Kreitner & Kinicki, 2005: 87). Budaya Organisasi Agresif-Defensif dapat diukur 

melalui indikator oposisi, kekuasaan, kompetitif, dan perfeksionis.  

2.6 Metode Analisis Data 

Penelitian ini menggunakan uji instrumen penelitian yang terdiri dari uji validitas dan 

uji reliabilitas. Kemudian dilakukan uji asumsi klasik yang terdiri dari uji normalitas, 
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uji multikolinearitas, dan uji heteroskedastisitas. Selanjutnya dilakukan uji hipotesis 

untuk menguji suatu kebenara hipotesis dalam penelitian ini dengan menggunakan 

analisis regresi linear berganda, uji koefisien determinasi (R
2
), uji t, dan uji F. 

Analisis regresi linear berganda dinyatakan dengan persamaan linear sebagai berikut:  

Y = α + b1X1 + b2X2 + e  (3) 

Keterangan:  

Y   = Kinerja karyawan  

a  = Konstanta 

b1,...b3  = Koefisien regresi 

X1  = Konstruktif 

X2  = Pasif-Defensif 

X3  = Agresif-Defensif 

e  = error 

 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

3.1 Uji Instrumen Penelitian 

3.1.1 Uji Validitas 

Menurut Ghozali (2005: 45) uji  validitas digunakan untuk mengukur valid atau 

tidaknya suatu kuesioner. Apabila nilai r hitung > r tabel, maka item pertanyaan 

kuesioner dinyatakan valid. Namun apabila nilai r hitung < r tabel, maka item 

pernyataan kuesioner dinyatakan tidak valid.  

Tabel 1. Hasil Uji Validitas Budaya Organisasi Konstruktif 

No Item r hitung r table Keterangan 

KN1 0,759 0,273 Valid 

KN2 0,679 0,273 Valid 

KN3 0,739 0,273 Valid 

KN4 0,676 0,273 Valid 

Sumber: Data primer diolah, 2020 



 

8 

 

Berdasarkan tabel diatas, uji validitas Budaya Organisasi Konstruktif      

dapat diketahui bahwa dari empat butir pertanyaan yang diuji hasilnya dinyatakan 

valid, dikarenakan nilai r hitung > r tabel. 

Tabel 2. Hasil Uji Validitas Budaya Organisasi Pasif-Defensif 

No Item r hitung r table Keterangan 

PD1 0,694 0,273 Valid 

PD2 0,353 0,273 Valid 

PD3 0,798 0,273 Valid 

PD4 0,785 0,273 Valid 

Sumber: Data primer diolah, 2020 

Berdasarkan tabel diatas, uji validitas Budaya Organisasi Pasif-Defensif      

dapat diketahui bahwa dari empat butir pertanyaan yang diuji hasilnya dinyatakan 

valid, dikarenakan nilai r hitung > r tabel. 

Tabel 3. Hasil Uji Validitas Budaya Organisasi Agresif-Defensif 

No Item r hitung r table Keterangan 

AD1 0,750 0,273 Valid 

AD2 0,690 0,273 Valid 

AD3 0,722 0,273 Valid 

AD4 0,734 0,273 Valid 

Sumber: Data primer diolah, 2020 

Berdasarkan tabel diatas, uji validitas Budaya Organisasi Agresif-Defensif      

dapat diketahui bahwa dari empat butir pertanyaan yang diuji hasilnya dinyatakan 

valid dikarenakan nilai r hitung > r tabel. 
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Tabel 4. Hasil Uji Validitas Kinerja 

No Item r hitung r table Keterangan 

K1 0,662 0,273 Valid 

K2 0,731 0,273 Valid 

K3 0,675 0,273 Valid 

K4 0,630 0,273 Valid 

K5 0,613 0,273 Valid 

K6 0,678 0,273 Valid 

Sumber: Data primer diolah, 2020 

Berdasarkan tabel diatas, uji validitas Kinerja     dapat diketahui bahwa dari 

enam butir pertanyaan yang diuji hasilnya dinyatakan valid dikarenakan nilai r hitung 

> r tabel. 

3.1.2 Hasil Uji Reliabilitas 

Menurut Ghozali (2005: 41) uji reliabilitas digunakan untuk mengukur suatu 

kuesioner yang merupakan indikator dari variabel. Suatu kuesioner dikatakan reliabel 

jika memberikan nilai Cronbach Alpha > 0.60.  

Tabel 5. Ringkasan Hasil Uji Reliabilitas 

Variabel Cronbach 

Alpha 

Ketentuan Keterangan 

Konstruktif (X1) 0,683 0,60 Reliabel 

Pasif-Defensif (X2) 0,605 0,60 Reliabel 

Agresif-Defensif (X3) 0,690 0,60 Reliabel 

Kinerja (Y) 0,738 0,60 Reliabel 

Sumber: Data primer diolah, 2020 

Tabel diatas menunjukan bahwa semua butir pertanyaan adalah valid, karena 

Cronbach’s Alpha > 0,60, maka dari itu dapat dijelaskan bahwa semua instrumen 

penelitian ini adalah reliabel. 
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3.2 Uji Asumsi Klasik 

3.2.1 Uji Normalitas 

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah variabel residual dalam model regresi 

memiliki distribusi normal (Ghozali, 2005: 110). Metode yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah metode Kolmogorov-Smirnov jika (nilai >∝=0,05) maka data 

berdistribusi normal. Jika, (nilai <∝=0,05), maka data tidak berdistribusi normal. 

Tabel. 6 Ringkasan Hasil Uji Normalitas 

Asymp. Sig. (2-tailed) Kolmogorov-

Smirnov 

Keterangan 

0,900 0,571 Data Berdistribusi Normal 

Sumber: Data primer diolah, 2020 

Berdasarkan tabel tersebut dapat dinyatakan bahwa dengan menggunakan 

metode kolmogorow-smirnov yang menggunakan nilai residual terlihat nilai 

asymp.sig 0,900 lebih besar dari pada 0,05 maka dapat dinyatakan data penelitian 

terdistribusi secara normal.  

3.2.2 Uji Multikolinearitas 

Uji multikolonieritas bertujuan untuk menguji apakah ada korelasi antar variabel 

bebas dalam model regresi (Ghozali, 2005: 91). Metode dalam penelitian ini yaitu 

dengan melihat nilai Variance Inflation Factor (VIF) dan Tolerance pada model 

regresi, apabila nilai VIF lebih kecil dari 10 dan Tolerance lebih besar dari 0.10 maka 

dalam model regresi tidak terjadi gejala multikolinearitas. 

Tabel 7. Ringkasan Hasil Uji Multikolinearitas 

Variabel Tolerance VIF Keterangan 

Konstruktif (X1) 0,815 1,226 Tidak Terjadi Multikolinieritas 

Pasif-Defensif (X2) 0,989 1,011 Tidak Terjadi Multikolinieritas 

Agresif-Defensif (X3) 0,821 1,218 Tidak Terjadi Multikolinieritas 

Sumber: Data primer diolah, 2020 
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Berdasarkan tabel diatas, menunjukan bahwa variabel tersebut terbebas dari  

gejala multikolinearitas, karena nilai Variance Inflation Factor (VIF) < 10 dan nilai 

Tolerance > 0,10. 

3.2.3 Uji Heteroskedastisitas 

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah terjadi ketidaksamaan varian 

dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain dalam model regresi (Ghozali, 

2005: 105). Uji heterokedastisitas ini menggunakan metode rank spearman dengan 

kriteria penilaian jika nilai signifikansi > 0,05 maka dapat dikatakan bahwa tidak 

terjadi gejala heteroskedastisitas. Jika nilai signifikansi < 0,05 maka dapat dikatakan 

bahwa terjadi gejala heteroskedastisitas. 

Tabel 8. Ringkasan Hasil Uji Heteroskedastisitas 

Variabel Sig. (2-

tailed) 

Taraf 

Signifikansi 

Keterangan 

Konstruktif (X1) 0,683 0,05 Tidak Terjadi 

Heteroskedastisitas 

Pasif-Defensif (X2) 0,605 0,05 Tidak Terjadi 

Heteroskedastisitas 

Agresif-Defensif (X3) 0,690 0,05 Tidak Terjadi 

Heteroskedastisitas 

Sumber: Data primer diolah, 2020 

Tabel diatas, menunjukan bahwa variabel independen yang terdiri dari Budaya 

Organisasi Konstruktif, Budaya Organisasi Pasif-Defensif, dan Budaya Organisasi 

Agresif-Defensif memiliki nilai signifkansi lebih besar dari 0,05. Dengan demikian 

dapat disimpulkan bahwa model regresi memiliki kesamaan varian dari residual atau 

tidak terjadi gejala heteroskedastisitas. 
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3.3 Teknik Analisis Hipotesis 

Tabel 9. Ringkasan Hasil Uji Regresi Linear Berganda 

Variabel Unstandardized Coefficients 

(Constant) 3,763 

Konsturktif 0,367 

Pasif-Defensif 0,426 

Agresif-Defensif 0,472 

Sumber: Data primer diolah, 2020 

3.3.1 Analisis Regresi Linear Berganda 

Adapun persamaan regresi adalah sebagai berikut: 

Y= 3,763 + 0,367 X1 + 0,426 X2 + 0,472 X3 + e 

Berdasarkan persamaan regresi diatas, maka interpretasi dari koefisien masing-

masing variabel sebagai berikut: 

a. konstanta, nilai konstanta positif sebesar 3,763, hal ini menunjukan bahwa apabila 

Budaya Organisasi Konsturktif, Budaya Organisasi Pasif-Defensif, dan Budaya 

Organisasi Agresif-Defensif konstan 0, maka kinerja naik sebesar 3,763. 

b. koefisien regresi Budaya Organisasi Konstruktif, bernilai positif sebesar 0,367. 

Hal ini berarti semakin baik Budaya Organisasi Konstruktif diterapkan, maka akan 

meningkatkan kinerja.  

c. koefisien regresi Budaya Organisasi Pasif-Defensif, bernilai positif sebesar 0,426. 

Hal ini berarti semakin baik Budaya Organisasi Pasif-Defensif diterapkan, maka 

akan meningkatkan kinerja. 

d. koefisien regresi Budaya Organisasi Agresif-Defensif, bernilai positif sebesar 

0,472. Hal ini berarti semakin baik Budaya Organisasi Agresif-Defensif 

diterapkan, maka akan meningkatkan kinerja. 

Nilai Koefisien regresi Budaya Organisai Agresif-Defensif sebesar 0,472, nilai 

ini merupakan nilai yang terbesar dibandingkan dengan variabel lain. Hal ini berarti 
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Budaya Organisasi Agresif-Defensif mempunyai pengaruh yang paling besar 

terhadap kinerja karyawan. 

3.3.2 Uji Signifikansi/ Ketepatan Parameter (t) 

Uji t menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel independen secara individual 

dalam menerangkan variasi variabel dependen (Ghozali, 2005: 84). Dasar 

pengambilan keputusan dari hasil uji t yaitu jika        lebih kecil dari      , maka    

diterima. Namun jika         lebih besar dari        maka    ditolak. 

Tabel 10. Hasil Uji Signifikansi/ Ketepatan Parameter (t) 

Sumber: Data primer diolah, 2020 

Berdasarkan tabel diatas, hasil uji t untuk variabel Budaya Organisasi 

Konstruktif diketahui nilai thitung (2,123) lebih besar dari ttabel (2,012) atau dapat 

dilihat dari nilai signifikansi 0,039 < ɑ (0,05). Oleh karena itu, H1 diterima, artinya 

Budaya Organisasi Konstruktif memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kinerja 

dengan arah yang positif.  

Selanjutnya untuk variabel Budaya Organisasi Pasif-Defensif diketahui nilai 

thitung (2,389) lebih besar dari ttabel (2,012) atau dapat dilihat dari nilai signifikansi 

0,021 < ɑ (0,05). Oleh karena itu, H1 diterima, artinya Budaya Organisasi Pasif-

Defensif memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kinerja dengan arah yang 

positif.  

Selanjutnya untuk variabel Budaya Organisasi Agresif-Defensif diketahui nilai 

thitung (2,358) lebih besar dari ttabel (2,012) atau dapat dilihat dari nilai signifikansi 

0,023 < ɑ (0,05). Oleh karena itu, H1 diterima, artinya Budaya Organisasi Agresif-

Defensif memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kinerja dengan arah yang 

positif. 

Variabel thitung ttabel Sig. Keterangan 

Konstruktif (X1) 2,123 2,012 0,039 Berpengaruh  

Pasif-Defensif (X2) 2,389 2,012 0,021 Berpengaruh  

Agresif-Defensif (X3) 2,358 2,012 0,023 Berpengaruh  
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3.3.3 Uji Ketepatan Model F 

Uji F menunjukkan apakah variabel bebas mempunyai model yang layak untuk 

menguji pengaruhnya terhadap variabel terikat (Ghozali, 2005: 84). Analisis yang 

digunakan dalam uji F adalah nilai signifikan Fhitung > Ftabel atau nilai signifikan lebih 

kecil dari 0,05 maka secara statistik variabel independen berpengaruh secara 

bersama-sama terhadap variabel dependen, maka Ho ditolak dan H1 diterima. 

Tabel 11 Hasil Uji Ketepatan Model (F) 

Fhitung Ftabel Sig. Keterangan 

7,964 2,80 0,000 H0 ditolak 

Sumber: Data primer diolah, 2020 

Berdasarkan tabel diatas, diketahui hasil Fhitung 7,964 > Ftabel 2,80, maka H0 

ditolak, menunjukkan bahwa variabel Budaya Organisasi Konstruktif, Budaya 

Organisasi Pasif-Defensif, dan Budaya Organisasi Agresif-Defensif berpengaruh 

signifikan secara bersama-sama terhadap kinerja. 

3.3.4 Uji Koefisien Determinasi (R
2
) 

Uji determinasi (R
2
) mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menjelaskan 

variabel dependen (Ghozali, 2005: 83). 

Tabel 12. Hasil Uji Koefisien Determinasi (R
2
) 

R R Square Adjusted R Square 

0,585
a 

0,342 0,299 

Sumber: Data primer diolah, 2020 

Hasil perhitungan untuk nilai R
2
 diperoleh dalam analisis regresi berganda 

diperoleh angka koefisien determinasi dengan R square sebesar 0,342. Hal ini berarti 

bahwa 34,2% variasi variabel kinerja dapat dijelaskan oleh variabel Budaya 

Organisasi Konstruktif, Budaya Organisasi Pasif-Defensif, dan Budaya Organisasi 

Agresif-Defensif sedangkan sisanya yaitu 65,8% dijelaskan oleh faktor-faktor lain 

diluar model yang diteliti. 
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4. PENUTUP 

4.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis data yang telah dipaparkan di bab 

sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: 

1. Budaya Organisasi Konstruktif berpengaruh signifikan secara parsial 

terhadap kinerja karyawan PT. Kusumahadi Santosa Kabupaten 

Karanganyar. 

2. Budaya Organisasi Pasif-Defensif berpengaruh signifikan secara parsial 

terhadap kinerja karyawan PT. Kusumahadi Santosa Kabupaten 

Karanganyar. 

3. Budaya Organisasi Agresif-Defensif berpengaruh signifikan secara parsial 

terhadap kinerja karyawan PT. Kusumahadi Santosa Kabupaten 

Karanganyar. 

4. Budaya Organisasi Konstruktif, Pasif-Defensif, dan Agresif-Defensif 

berpengaruh signifikan secara bersama-sama terhadap kinerja karyawan PT. 

Kusumahadi Santosa Kabupaten Karanganyar. 

4.2 Saran 

4.2.1 Bagi Pihak Perusahaan 

Pimpinan PT. Kusumahadi Santosa sebaiknya memberi kesempatan pada 

karyawan untuk bersikap kritis terhadap ide orang lain, menghargai prestasi 

karyawan, menuntut karyawan untuk bekerja keras, tekun, dan menyelesaikan 

pekerjaan dengan sempurna.  

4.2.2 Bagi Peneliti Selanjutnya 

Peneliti selanjutnya yang akan melakukan penelitian dengan menggunakan 

judul yang sama, diharapkan menambah variabel yang diteliti agar hasilnya 

bervariasi dan menggambarkan keadaan yang sebenarnya. 
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