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PENGARUH GAYA KEPEMIMPINAN DAN BUDAYA ORGANISASI 

TERHADAP KINERJA KARYAWAN  ASSALAAM HYPERMARKET 

KARTASURA DENGAN KEPUASAN KERJA SEBAGAI  

VARIABEL INTERVENING 

 

Abstrak 
Penelitian ini bertujuan untuk menganilisis pengaruh gaya kepemimpinan dan budaya 

organisasi terhadap kinerja karyawan Assalam Hypermarket Kartasura dengan 

kepuasan kerja sebagai variabel intervening. Populasi dan sampel dalam penelitian ini 

adalah karyawan Assalaam Hypermarket Kartasura sebanyak 125 responden. Jenis 

data yang digunakan pada penelitian ini adalah data primer. Metode pengumpulan 

data dengan menggunakan kuesioner dan di olah menggunakan alat analisis Partial 

Least Square (PLS) dengan software SmartPLS 3.0. Hasil penelitian menunjukkan 

bahwa gaya kepemimpinan berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap 

kinerja karyawan, Budaya organisasi berpengaruh negatif tidak signifikan, Kepuasan 

kerja berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja, Gaya kepemimpinan 

berpengaruh positif signifikan terhadap kepuasan kerja, Budaya organisasi 

berpengaruh positif terhadap kepuasan kerja, Gaya kepemimpinan berpengaruh 

positif signifikan terhadap kinerja karyawan dengan dimediasi oleh kepuasan kerja, 

dan  Budaya organisasi berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja karyawan 

dengan dimediasi oleh kepuasan kerja.   

Kata Kunci: Gaya Kepemimpinan, Budaya Organisasi, Kepuasan Kerja, Kinerja 

Karyawan 

 

Abstract 
This study aims to analyze the influence of leadership style and organizational culture 

on employee performance at Assalam Hypermarket Kartasura with job satisfaction as 

an intervention variable. The population and sample in this study were 125 

employees of the Assalaam Hypermarket Kartasura. The type of data used in this 

study is primary data. Methods of data using a questionnaire and processed using 

analysis tools Partial Least Square (PLS) with SmartPLS 3.0 software. The results 

showed that leadership style has a positive but not significant effect on employee 

performance, organizational culture has a negative and insignificant effect, job 

satisfaction has a significant positive effect on performance, leadership style has a 

significant positive effect on job satisfaction, organizational culture has a significant 

positive effect on satisfaction. work. positive effect on job satisfaction, leadership 

style has a positive effect on job satisfaction. has a significant positive effect on 

employee performance mediated by job satisfaction, and organizational culture has a 

significant positive effect on employee performance mediated by job satisfaction. 

Keywords: Leadership Style, Organizational Culture, Job Satisfaction, Employee 

Performance 
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1. PENDAHULUAN 

Sebuah perusahaan tidak akan bisa lepas dari dukungan organisasi, Karena 

organisasi merupakan tempat berkumpulnya orang-orang dengan bermacam karekter 

yang berkumpul dan mempunyai satu tujuan atau satu visi dan misi yang sama. Unsur 

utama dari organisasi salah satunya sumber daya manusia atau tenaga penggerak 

jalannya organisasi untuk mencapai tujuan yang telah di sepakati dari awal. 

Pengelolaan dan pendayagunaan sumber daya menusia dilakukaan pemimpin 

terhadap para karyawannya secara maksimal sehingga mampu mencapai tujuan 

organisasi. Dengan organisasi karyawan dapat menyalurkan ide-ide atau aspirasi 

tentang kemajuan organisasi atau perusahaanya.  

Dalam mencapai sebuah tujuan dalam organisasi kinerja karyawan berperan 

sangat penting, karena kinerja karyawan juga berpengaruh terhadap sukses tidaknya 

sebuah organisasi.  Menurut Siagian dan Khair (2018) kinerja merupakan hasil yang 

dicapai karyawan secara kualitas dan kuantitas yang mana sebagai tanggung 

jawabnya untuk dilaksanakan. Sedangkan menurut Desi Saputro Raffie, Nasir Azis, 

dan Sofyan Idris (2018) kinerja merupakan bentuk gabungan perilaku dan prestasi 

dari apa yang diharapkan dan dipilihnya atau bagian syarat-syarat tugas yang setiap 

individu miliki dalam organisasi. Faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja karyawan 

adalah motivasi, budaya organisasi kompensasi, kepemimpinan, kepuasan kerja, 

kedisiplinan, lingkungan kerja, dan komitmen organisasi (Muhammad Fauzi, dan 

Moch Mukeri Warso (2016). 

Faktor pertama yang mempengaruhi suatu kinerja karyawan, yaitu gaya 

kepemimpinan, karena sukses tidaknya sebuah organisasi didukung pula dengan 

karakter pemimpinnya, jika seseorang pemimpin yang mempunyai karakter yang baik 

dapat dengan mudah mempengaruhi bawahannya dan secara tidak langsung karyawan 

merasa nyaman dengan pemimpin yang baik. Setiap pemimpin pasti mempunyai gaya 

kepemimpinan yang berbeda-beda, gaya kepemimpinan itu digunakan untuk 

mempengaruhi bawahannya untuk bekerja secara optimal untuk mencapai kinerja 

yang baik. Menurut Djuremi (2016) Kepemimpinan (leadership) merupakan 
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kemampuan sesorang yang dapat mempengaruhi atau menguasai orang lain atau 

masyarakat yang berbeda-beda agar dapat mencapai tujuannya. Kepemimpinan juga 

dapat diartikan sebagai tingkah laku yang mempengaruhi orang lain agar mereka 

memberikan kerja samanya dalam mencapai tujuan yang telah disepakati bersama 

untuk kemajuan organisasinya. Maka dari itu, kepemimpinan menjadi salah satu 

faktor penting untuk mempengaruhi kinerja karayawan, semakin intens pemimpin 

mempengaruhi hal baik kepada karyawannya, maka semakin berpengaruh baik juga 

kepada kinerjanya. 

Faktor lainnya yang mempengaruhi yaitu budaya organisasi, Setiap organisasi 

pasti mempunyai budaya organisasi yang berbeda-beda. Terkadang dalam setiap 

perbedaan antara pemimpin dan karyawan terdapat suatu kesepakatan, mungkin 

dengan kesepakatan tersebut dapat membuat suatu budaya yang berkualitas untuk 

memudahkan suatu kinerja karyawan di dalam suatu pekerjaan. Budaya organisai 

dapat digambarkan sebagai nilai, norma dan artefak yang diterima oleh para anggota 

organisasinya, ia dapat mempengaruhi atau dipengaruhi oleh strategi organisasi, 

struktur, dan sistem organisasi (Bella Febri Fitrianis, 2019). Budaya organisasi bisa 

meliputi pada hal keyakinan bersama, nilai-nilai hidup yang dianut, norma perilaku 

serta asumsi-asumsi yang secara implisit diterima (Lina, 2014). Dengan kata lain 

budaya organisasi yang baik akan mendorong kinerja karyawan. Jika pemimpin atau 

orang di dalam organisasi tersebut dapat mengelola budaya organisasi dengan baik, 

maka budaya organisasi dapat mendorong presetasi kerja karyawan dan dapat 

menyumbangkan keberhasilan untuk perusahaan. 

Selain gaya kepemimpinan dan budaya organisasi, kepuasan kerja juga 

menjadi faktor yang dapat mempengaruhi kinerja karyawan. kepuasan kerja 

merupakan sikap yang umum yang dirasakan karyawan terhadap pekerjaanya (Bella 

Febri Fitrianis, 2019). kepuasan kerja merupakan efektifitas atau respon emosional 

yang dirasakan setiap pekerja terhadap pekerjaanya (Muhammad Fauzi, Moch 

Mukeri Warso, 2016). Sangat tidak mudah dalam menciptakan kepuasan kerja 
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karyawan, tentunya harus menggunakan banyak variabel untuk membuat karyawan 

merasa puas terhadap kerjanya..  

Hasil penelitian Bella Febri Fitrianis (2019) menunjukan bahwa gaya 

kepemimpinan berpengaruh positif terhadap kinerja karyawan.  Berbeda dengan 

Liyas (2018) gaya kepemimpinan tidak berpengaruh terhadap kinerja. Penelitian 

tentang budaya organisasi terhadap kinerja telah banyak dilakukan seperti Tambunan 

(2020) membuktikan bahwa budaya organisasi berpengaruh positif dan signifikan 

terhadap kinerja. Namun peneltian yang dilakukan oleh Prasetyo, Sularso, dan 

Handriyono (2018) menyatakan bahwa budaya organisasi tidak berpengaruh dan 

signifikan terhadap kinerja. Penelitan tentang kepuasan kerja terhadap kinerja yang 

dilakukan oleh Muhammad Fauzi dan Moch Mukeri Warso (2016) menunjukan 

bahwa kepuasan kerja berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap kinerja. 

Namun hasil penelitian yang dilakukan oleh Andayani (2020) menunjukkan bahwa 

kepuasan kerja tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja. 

Maka dari itu, berdasarkan latar belakang dan research gap yang telah 

diuraikan, penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Gaya 

Kepemimpinan dan Budaya Organisasi Terhadap Kinerja Karyawan Assalaam 

Hypermarket Kartasura Dengan Kepuasan Kerja Sebagai Variabel Intervening”  

 

2. METODE 

Populasi dalam penelitian ini yaitu sebanyak 125 Karyawan Assalaam 

Hypemarket Kartasura, dalam pengambilan jumlah sampel menggunkan Rumus 

Slovin yang menggunakan tingkat kesalahan sebesar 5 % atau 0,05. Teknik sampling 

menggunakan metode purposive sampling, dengan menentukan 3 kriteria yaitu, 

Karyawan teteap, Karyawan dengan masa kerja minimal 2 tahun, dan Pimpinan, baik 

pimpinan puncak dan pimpinan menengah. Penelitian ini menggunkan data primer, 

bersifat data yang diambil secara langsung. Kuesioner dan dokumentasi meupakan 

metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini. Variabel yang diteliti 
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adalah variabel independen       yaitu gaya kepemimpinan,      yaitu budaya 

organisasi, variabel dependen (Y) yaitu kinerja karyawan, dan variabel mediasi (Z) 

yaitu kepuasan kerja. 

 

2.1 Analisis Data 

Model analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis 

deskriptif dan analisis Structural Equation Model (SEM)  dengan Smart Partial Least 

Square (PLS). Metode analisis data yang digunakan adalah evaluasi outer model (uji 

validitas, uji reliabilitas, dan uji multikolinearitas), evaluasi inner model (uji 

goodness of fit, uji path coefficient, uji hipotesis, dan uji indirect effect). 

 

3. Hasil Dan Pembahasan 

3.1 Analisis Data 

3.1.1 Outer Model 

Tabel 1 

Outer loading 

Variabel Indikator Outer Loading 

Gaya Kepemimpinan (  ) 

GK1 0,744  

GK2 0,727 

GK 3 0,689 

GK 4 0,806 

Budaya Organisasi (    

BO 2 0,754 

BO 3 0,656 

BO 4 0,778 

BO 5 0,752 

Kepuasan Kerja (Z) 

KPK 2 0,791 

KPK 3 0,750 

KPK 4 0,814 

KPK 5 0,797 

Kinerja Karyawan (Y) 
KK 2 0,719 

KK 3 0,718 
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KK 4 0,845 

KK 5 0,854 

Sumber : Data Analisis Primer, 2020 

Menurut Imam Ghozali dan Hengky Latan  (2012) menjelaskan bahwa 

penelitian pada tahap ini jika memiliki nilai loading 0,5 sampai 0,6 sudah dianggap 

cukup atau memadai. 

 

Tabel 2 

Cross Loading 

 
Budaya 

Organisasi (X2) 

Gaya 
Kepemimpinan 

(X1) 

Kepuasan Kerja 
(Z) 

Kinerja 
Karyawan 

X2.2 0,754 0,115 0,305 0,107 

X2.3 0,656 0,224 0,265 0,139 

X2.4 0,778 0,280 0,238 0,046 

X2.5 0,752 0,427 0,328 0,069 

X1.1 0,154 0,744 0,303 0,284 

X1.2 0,453 0,727 0,378 0,055 

X1.3 0,241 0,689 0,372 0,233 

X1.4 0,246 0,806 0,435 0,249 

Y1.2 0,052 0,250 0,326 0,719 

Y1.3 0,178 0,217 0,368 0,718 

Y1.4 0,091 0,203 0,549 0,845 

Y1.5 0,087 0,246 0,450 0,854 

Z1.2 0,410 0,373 0,791 0,479 

Z1.3 0,347 0,450 0,750 0,313 

Z1.4 0,206 0,381 0,814 0,508 

Z1.5 0,270 0,394 0,797 0,433 

Sumber : Data Analisis Primer, 2020 

Suatu indikator dinyatakan memenuhi discriminant validity apabila nilai 

cross loading indikator pada variabel adalah yang terbesar dibandingkan pada 

variabel lainnya. 
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Tabel 3 

Average Variant Extracted (AVE) 

Construk Rekiability and 

Validity 

Average Variant 

Extracted (AVE) 
Keterangan 

Gaya Kepemimpinan 0,552 Valid 

Budaya Organisasi 0,542 Valid 

Kepuasan Kerja 0,622 Valid 

Kinerja karyawan 0,619 Valid 

Sumber: Data Primer diolah, 2020 

Menurut Ghozali (2014) Average variant extracted (AVE) Untuk masing-

masing indikator memiliki kriteria sebesar > 0,5 agar dikatakan valid dan dikatakan 

memiliki nilai discriminant validity yang baik. 

Tabel 4 

Cronbach’s Alpha 

Construct Reliability and 

Validity 

Cronbach’s Alpha Keterangan 

Gaya Kepemimpinan 0,729 Reliable 

Budaya Organisasi 0,718 Reliable 

Kepuasan Kerja 0,797 Reliable 

Kinerja karyawan 0,796 Reliable 

Sumber: Data Primer diolah, 2020 

Suatu variabel dapat dinyatakan reliabel, maka cronbach’s alpha harus > 0,6. 

Tabel 5 

Composite Reliability 

Construct Reliability and 

Validity 

Composite 

Reliability 

Keterangan 

Gaya Kepemimpinan 0,831 Reliable 

Budaya Organisasi 0,825 Reliable 

Kepuasan Kerja 0,868 Reliable 

Kinerja karyawan 0,866 Reliable 

Sumber: Data Primer diolah, 2020 

Suatu variabel dapat dinyatakan memenuhi composite reliability apabila 

memiliki nilai composite reliability > 0.7. 
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Tabel 6 

Collinearitty Statistics (VIF) 

Collinearity Statistics 

(VIF) 

Kinerja Karyawan Kepuasan Kerja 

Gaya Kepemimpinan 1,398 1,147 

Budaya Organisasi 1,232 1,147 

Kinerja Karyawan    

Kepuasan Kerja  1,441  

Sumber: data primer diolah, 2020 

Multikolinearitas dapat dideteksi dengan nilai cut off yang menunjukkan nilai 

tolerance > 0,1 atau sama dengan nilai VIF < 5. 

 

3.1.2 Inner Model 

          Tabel 7 

R Square 

R Squares R Square R Adjusted 

Kinerja Karyawan 0,317 0,300 

Kepuasan Kerja 0,306 0,295 

Sumber: Data primer diolah, 2020 

Besar pengaruh gaya kepemimpinan dan budaya organisasi terhadap 

kinerja karyawan sebesar 0,317 atau 31,7% dan besar gaya kepemimpinan dan 

budaya organisasi terhadap kepuasan kerja sebesar 0,306 atau 30,6%. 

Penilaian goodness of fit diketahui dari nilai Q-Square. Adapun hasil 

perhitungan nilai Q-Square adalah sebagai berikut: 

Q-Square   = 1 – [(1 – R
2
1) x (1 – R

2
2)] 

    = 1 – [(1 – 0,317) x (1 – 0,306)] 

= 1 – ( 0,683  x  0,694) 

= 1 – 0,474 

= 0,526 
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Hal ini menunjukkan besarnya keragaman dari data penelitian yang dapat 

dijelaskan oleh model penelitian adalah sebesar 52,6%, sedangkan sisanya 47,4% 

dijelaskan oleh faktor lain yang berada di luar model penelitian ini. Dengan demikian, 

dari hasil tersebut maka model penelitian ini dapat dinyatakan telah memiliki 

goodness of fit yang baik. 

       Tabel 8 

Uji Model Fit 

Fit Summary  Saturated Model Output Model 

NFI 0,616 0,616 

Sumber: Data primer diolah, 2020 

Normal Fit Index (NFI) dikatakan fit apabila memiliki nilai NFI mendekai 1. 

Berdasarkan tabel 4.12 NFI pada penelitian ini memiliki nilai output 0,616 ,dimna 

nilai NFI dalam penelitian ini mendekati 1atau mendekati 0,9. Sehingga NFI pada 

penelitian ini dapat dinyatakan sangat baik. 

Tabel 9 

Hasil Pengujian Pengaruh Langsung 

Path Coefficients Besar 

Pengaruh 

T Statistics  
   

P Values 

Gaya Kepemimpinan -> Kinerja Karyawan 0,033 0,277 0,782 

Budaya Organisasi -> Kineja Karyawan -0,115 1,141 0,254 

Kepuasan Kerja -> Kineja Karyawan  0,582 6,436 0,000 

Gaya Kepemimpinan -> Kepuasan Kerja 0,418 6,316 0,000 

Budaya Organisasi -> Kepuasan Kerja  0,243 2,888 0,004 

Sumber: data primer diolah, 2020 
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Tabel 10 

Hasil Pengujian Tidak Langsung (Indirect Effects) 

Path Coefficients Besar 

Pengaruh 

T Statistics  
   

P Values 

Gaya Kepemimpinan -> Kepuasan Keja 

-> Kineja Karyawan 
0,243 4,356 0,000 

Budaya Organisasi -> Kepuasan Kerja -

> Kineja Karyawan 
0,142 2,440 0,015 

Sumber: data primer diolah, 2020 

3.2 Pembahasan  

3.2.1  Pengaruh Gaya Kepemimpinan terhadap Kinerja Karyawan 

Hasil penelitian menunjukkan gaya kepemimpinan memiliki pengaruh 

positif dan tidak signifikan terhadap kinerja karyawan. Berdasarkan hasil uji hipotesis 

yang menunjukkan nilai t statistik sebesar 0,033 atau < 1,967 maka pengaruhnya 

tidak signifikan dan nilai P Value 0,782 atau  > 0,05 yang berarti tidak ada pengaruh 

positif gaya kepemimpinan terhadap kinerja karyawan.  

Meskipun Gaya Kepemimpinan tidak berpengaruh secara signifikan tetapi 

hal ini harus diperhatikan oleh pimpinan untuk mengarahkan sumber daya manusia 

dalam hal ini mendorong karyawan untuk dapat lebih meningkatkan kinerja dalam 

melaksanakan tugas dan tanggung jawab. Karena seorang pemimpin harus mampu 

menjadi panutan bagi bawahanya agar dapat dengan benar menjalankan sebuah 

organisasi. Hal ini didukung dengan penelitian terdahulu  Liyas (2018) yang 

menyatakan bahwa gaya kepemimpinan tidak berpengaruh signifikan terhadap 

kinerja karyawan. yang berarti jika ada perubahan yang disebabkan gaya 

kepemimpinan tidak menjadi pengaruh terhadap kinerja karyawan. beberapa alasan 
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yang menyebabkan tidak terdapat pengaruh dianatara kedua variabel tersebut tidak 

ada ketergantungan satu variabel dengan variabel lainnya.  

Berbeda dengan penelitian dari Fadude, Tawas, dan Poluan (2019) yang 

menyatakan bahwa gaya kepemimpinan berpengaruh secara signifikan terhadap 

kinerja karyawan. Perbedaan hasil ini dapat menjadi acuan untuk penelitian yang 

selanjutnya dalam meneliti lebih jauh pengaruh secara langsung gaya kepemimpinan 

terhadap kinerja karyawan. 

3.2.2  Pengaruh Budaya Oraganisasi terhadap Kinerja Karyawan  

Hasil penelitian menunjukkan budaya organisasi memiliki pengaruh negatif 

dan tidak signifikan terhadap kinerja karyawan. berdasarkan hasil uji hipotesisi yang 

menunjukkan t statistik sebesar 1,141 atau < 1,967 maka pengaruhnya tidak 

signifikan dan nilai P Values 0,254 atau > 0,05 yang berarti tidak ada pengaruh 

budaya oraganisasi terhadap kinerja karyawan. hal ini didukung dengan penelitian 

terdahulu Girsang (2019) menyatakan bahwa budaya organisasi tidak berpengaruh 

terhadap kinerja karyawan. dapat dijelaskan bahwa jika terdapat perubahan pada 

budaya organisasi tidak berpengaruh secara langsung terhadap kinerja karyawan. 

Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Tambunan (2020) menyatakan bahwa 

budaya organisasi berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja karyawan. 

3.2.3 Pengaruh Kepuasan Kerja terhadap Kinerja Karyawan 

Hasil analisis menunjukkan kepuasan kerja memiliki pengaruh positif 

terhadap kinerja karyawan. sesuai dengan hasil uji hipotesis yang menunjukkan nilai t 
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statistik sebesar 6,436 atau > 1,967 maka pengaruhnya signifikan dan nilai P value 

sebesar 0,000 atau < 0,05 yang berarti ada pengaruh positif kepuasan kerja terhadap 

kinerja karyawan.  

Hasil   penelitian   sejalan   dengan   pendapat   dari   Frederick   Herzberg 

(Mangkunegara 2008) menyatakan bahwa dua faktor yang dapat menyebabkan 

timbulnya kepuasan atau ketidakpuasan seseorang terhadap pekerjaannya  adalah  

faktor  pemeliharaan  (maintenance factor) dan faktor pemotivasian (motivational   

factors). Faktor pemeliharaan disebut pula dissatisfiers hygiene factors, job    

contents, extrinsic factors, yang meliputi kebijakan administrasi, kualitas 

pengawasan, hubungan dengan pengawasan, hubungan antar pribadi dan dengan 

rekan sejawat, gaji, keamanan kerja, kondisi kerja, dan kedudukan. Faktor 

pemotivasian disebut pula satisfiers, motivators, job content, intrinsic factors, yang 

meliputi dorongan berprestasi, pengakuan kemajuan,   kesempatan, berkembang, dan 

tanggung jawab. Dengan terpenuhinya hal-hal tersebut dapat menjadi motivasi bagi 

karyawan untuk meningkatkan kinerjanya. Adanya pengarahan dari supervisor atau 

atasan dengan cara yang baik dan mudah difahami membuat para karyawan terbantu 

dalam menyelesaikan pekerjaan mereka Sesuai penelitian terdahulu yang dilakukan 

oleh Muhammad Fauzi dan Moch Mukeri Warso (2016) yang menyatakan bahwa 

kepuasan kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan. Hal ini 

menunjukkan bahwa kepuasan kerja merupakan faktor yang mempengaruhi kinerja 

karyawan. Jika kepuasan kerja tinggi maka dapat meningkatkan kinerja karyawan. 
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3.2.4 Gaya Kepemimpinan terhadap Kepuasan Kerja 

 Hasil analisis menunjukkan gaya kepemimpinan memiliki pengaruh positif 

terhadap kepuasan kerja, sesuai dengan hasil uji hipotesis yang menunjukkan nilai t 

statistik sebesar 6,316 atau > 1,967 maka pengaruhnya dapat dikatakan signifikan dan 

nilai P value sebesar 0,000 atau < 0,05 yang berarti ada pengaruh positif antara gaya 

kepemimpinan terhadap kepuasan kerja.  

Sesuai penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Tambunan (2020) menyatakan 

bahwa gaya kepemimpinan secara langsung berpengaruh secara signifikan terhadap 

kepuasan kerja dan mengemukakan bahwa kepemimpinan dapat mempengaruhi 

interpretasi mengenai peristiwa-peristiwa para pengikutnya, pengorganisasian dan 

aktivitas sasaran, memelihara hubungan kerja sama dan kerja kelompok, perolehan 

dukungan dan kerja sama dari orang-orang di luar kelompok atau organisasi Hal 

tersebut ketika dapat diperhatikan dengan baik oleh pimpinan maka akan berdampak 

pada kepuasan yang dirasakan oleh para karyawan dalam bekerja 

3.2.5 Budaya Organisasi terhadap Kepuasan kerja 

Hasil analisis menunjukkan budaya organisasi memiliki pengaruh positif 

terhadap kepuasan kerja, sesuai dengan hasil uji hipotesis yang menunjukkan nilai t 

statistik sebesar 2,888 atau > 1,967 maka pengarunya dapat dikatakan signifikan dan 

nilai P value sebesar 0,004 atau < 0,05 yang berarti ada pengaruh positif budaya 

organisasi terhadap kepuasan kerja. 
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 Hasil penelitian ini sejalan dengan pendapat dari Riani (2011) mengemukakan 

bahwa budaya organisasi sebagai nilai-nilai  dominan  yang  disebarluaskan  dalam 

organisasi yang dijadikan filosofi kerja karyawan yang menjadi panduan bagi 

kebijakan organisasi dalam mengelola karyawan sehingga, hal tersebut berpengaruh 

terhadap peningkatan kepuasan kerja. Menurut Hartatik (2014) bahwa pada dasarnya 

kepuasan kerja menyangkut sikap seseorang terhadap lingkungan di mana dia 

bekerja. Semakin positif sikapnya terhadap berbagai aspek lingkungan kerja, maka ia 

akan semakin merasa puas. Begitu juga sebaliknya, semakin negatif sikapnya  

terhadap  lingkungan kerja disekitarnya, ia merasa tidak puas. Sesuai dengan hasil 

penelitian yang dilakukan Eki Candra (2020) menyatakan bahwa budaya organisasi 

berpengaruh signifikan terhadap kepuasan kerja. 

3.2.6 Pengaruh Gaya Kepemimpinan terhadap Kinerja Karyawan melalui Kepuasan 

Kerja sebagai Variabel Intervening 

Berdasarkan uji hipotesis gaya kepemimpinan berpengaruh positif  terhadap 

kinerja karyawan melalui kepuasan kerja sebagai variabel intervening dengan nilai t 

statistik sebesar 4,356 atau > 1,967 maka pengaruhnya signifikan dan nilai P value 

sebesar 0,000 atau atau < 0,05 yang berarti ada pengaruh positif gaya kepemimpinan 

terhadap kinerja karyawan melalui kepuasan kerja sebagai variabel intervening.  

Hal ini sesuai dengan penelitian Bella Febri Fitrianis (2019) yang menyatakan 

variabel gaya kepemimpinan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja yang 

dimediasi oleh variabel kepuasan kerja dan mengemukakan bahwa semakin baik gaya 
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kepemimpinan yang ditimbulkan, maka karyawan akan merasa puas sehingga dapat 

meningkatkan terjadinya kinerja yang baik. Dilihat dari hasil pengujian, kepuasan 

kerja  mampu memediasi pengaruh antara gaya kepemimpinan terhadap kinerja 

karyawan Assalaam Hypermarket Kartasura. 

3.2.7 Pengaruh Budaya Organisasi Terhadap Kinerja Karyawan Melalui Kepuasan 

Kerja Sebagai Variabel Intervening 

Berdasarkan uji hipotesis budaya organisasi berpengaruh positif  terhadap 

kinerja karyawan melalui kepuasan kerja sebagai variabel intervening dengan nilai t 

statistik sebesar 2,440 atau > 1,967 maka pengaruhnya signifikan dan nilai P value 

sebesar 0,015 atau atau < 0,05 yang berarti ada pengaruh positif budaya organisasi 

terhadap kinerja karyawan melalui kepuasan kerja sebagai variabel intervening.  

Sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Bella Febri Fitrianis (2019) yang 

menyatakan variabel budaya organisasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

kinerja yang dimediasi oleh variabel kepuasan kerja dan mengemukakan bahwa 

semakin baik budaya organisasi yang diciptakan, maka karyawan akan merasa puas 

sehingga dapat meningkatkan terjadinya kinerja yang baik. Dilihat dari hasil 

pengujian, kepuasan kerja mampu memediasi pengaruh antara budaya organisasi 

terhadap kinerja karyawan Assalaam Hypermarket Kartasura. 
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4. PENUTUP  

4.1 Kesimpulan  

Berdasarkan hasil penelitian Pengaruh Gaya Kepemimpinan dan Budaya 

Organisasi terhadap Kinerja Karyawan Assalaam Hypermarket Kartasura dengan 

Kepuasan Kerja sebagai Variabel Intervening, maka dapat disimpulkan: (1) Variabel 

gaya kepemimpinan berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap variabel 

kinerja karyawan Assalaam Hypermarket Kartasura. sehingga hipotesis pertama tidak 

didukung. (2) Variabel budaya organisasi berpengaruh negative dan tidak signifikan  

terhadap kinerja karyawan Assalaam Hypermarket Kartasura. Sehingga hipotesis 

kedua tidak didukung. (3) Variabel kepuasan kerja berpengaruh terhadap kinerja 

karyawan, sehingga hipotesisi ketiga didukung. (4) Variabel gaya kepemimpinan 

berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan kerja, sehingga hipotesis 

keempat didukung. (5) Variabel budaya organisasi berpengaruh positif dan signifikan 

terhadap kepuasan kerja, sehingga hipotesisi kelima didukung. (6) Variabel gaya 

kepemimpinan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan 

Assalaam Hypermarket Kartasura yang dimediasi oleh kepuasan kerja, sehingga 

hipotesis keenam didukung. (7) Variabel budaya organisasi berpengaruh positif dan 

signifikan terhdap kinerja karyawan Assalaam Hypermarket Kartasura yang di 

mediasi oleh kepuasan kerja, sehingga hipotesisi ketujuh didukung. 
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4.3 Saran  

Berdasarkan kesimpulan diatas maka dapat diberikan saran – saran sebagai 

berikut:  (1) Untuk peneliti selanjutnya terkait Kinerja Karyawan perlu melihat 

faktor-faktor lain yang dapat mengembangkan dan meningkatkan Kinerja Karyawan, 

dengan lebih banyak variabel-variabel yang dapat meningkatkan kinerja karyawan, 

serta melibatkan responden lebih banyak dalam melakukan penelitian yang dapat 

mempengaruhi kinerja karyawan. (2) Untuk variabel gaya kepemimpinan dan budaya 

organisasi dalam penelitian ini kurang adanya ketepatan dalam penggunaan indikator. 

Untuk peneliti selanjutnya perlu teliti dalam memberikan indikator, disesuaikan objek 

yang akan diteliti agar sesuai sasaran dan tidak melenceng dari tema penelitian. (3) 

Agar Kinerja Karyawan tetap tinggi, maka perusahaan harus tetap mempertahankan 

atau dapat meningkatkan aspek Gaya Kepemimpinan, Budaya Organisasi, dan 

Kepuasan Kerja. 
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