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ABSTRAKSI  
 
Budaya organisasi adalah pola asumsi dasar yang diyakini oleh sekelompok 

orang setelah sebelumnya mereka mempelajari dan meyakini kebenaran pola 

asumsi tersebut sebagai cara untuk menyelesaikan berbagai persoalan yang 

berkaitan dengan adaptasi external dan itegrasi internal sehinga pola asumsi 

dasar tersebut perlu diajarkan kepada anggota-anggota baru sebagai cara yang 

benar untuk berpersepsi, berpikir dan mengungkapkan perasaanya dalam  

kaitannya dengan persoalanpersoalan organisasi. Tujuan dari penelitian ini 

adalah untuk mengetahui pengaruh faktor-faktor budaya organisasi yang terdiri 

dari Struktur Organisasi (X1), Nilai- nilai organisasi (X2), Tugas-tugas organisasi 

(X3), Iklim organisasi (X4) dan Sikap pegawai (X5), baik secara simultan maupun 

parsial. Sampel dalam penelitian ini berjumlah 57 pegawai. Teknik analisis yang 

digunakan adalah regresi linier berganda yang pengerjaannya dilakukan dengan 

program komputer SPSS 13.0 dengan hasil persamaan yang dihasilkan adalah : 

Y = -0.857 + 0.178X1 + 0.102X2 + 0.362X3 + 0.269X4 + 0.249X5  

Kesimpulan yang diperoleh dari analisis adalah bahwa faktor-faktor budaya 

organisasi yang terdiri dari Struktur Organisasi, Nilai- nilai organisasi, Tugas-

tugas organisasi, Iklim organisasi dan Sikap pegawai, secara simultan 

berpengaruh signifikan terhadap kepuasan kerja pegawai dengan nilai Fhitung  
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sebesar F = 61.674  dengan tingkat signifikansi 0.000 (p < 0.05). besarnya 

koefisien determinasi berganda (R²) adalah 0.858 (85.8 %)Hasil pengujian 

secara parsial menunjukkan nilai thitung untuk masing-masing variable bebas 

adalah tX1 = 3.091; tX2 = 2.048; tX3 = 5.628; tX4 = 4.767; tX5 = 3.939 dengan 

tingkat signifikansi 0.000 (p < 0.05) hal ini menunjukkan bahwa variabel tugas-

tugas organisasi adalah variabel yang paling dominan terhadap kepuasan kerja 

pegawai. Hal ini terlihat dari nilai koefisien determinasi parsial (r²) dari variabel 

tugas-tugas organisasi sebesar 0.383 (38.3%). Nilai tersebut paling tinggi 

dibandingkan nilai struktur organisasi adalah sebesar 0.157 (15.7%), nilai-nilai 

organisasi sebesar 0.062 (6.2%), variabel iklim organisasi sebesar 0.308 (30.8%) 

dan variabel sikap-sikap pegawai sebesar 0.233 (23.3%).  
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