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ABSTRAK 

 

Seringnya demonstrasi yang terjadi di lingkungan Pabrik Gula Djatiroto, PTPN XI 
menjadi salah satu evaluasi perusahaan untuk meningkatkan kepuasan kerja karyawan. 
Dengan melalui gaya kepemimpinan, budaya organisasi dan iklim kerja yang kondusif, 
diharapkan karyawan mampu bekerja lebih baik. Oleh karena itu penelitian ini bertujuan 
untuk menganalisa pengaruh gaya kepemimpinan dan budaya organisasi terhadap 
kepuasan kerja melalui iklim kerja sebagai variabel intervening.  

Untuk menguji permasalahan tersebut, kuesioner disebarkan pada 107 karyawan 
tetap Pabrik Gula Djatiroto. Data yang terkumpul kemudian dianalisa menggunakan 
teknik analisis Model persamaan Struktural - Structural Equation Modeling (SEM). Hasil 
Analisis SEM  yang diperoleh telah memenuhi kriteria indeks kelayakaan model. 

Ditunjukkan bahwa gaya kepemimpinan secara positif dan signifikan berpengaruh 
terhadap kepuasan kerja. Termasuk budaya organisasi juga berpengaruh secara positif 
dan signifikan terhadap kepuasan kerja. Sedangkan gaya kepemimpinan secara positif 
dan signifikan berpengaruh terhadap kepuasan kerja baik secara langsung maupun tak 
langsung melalui iklim kerja, serta budaya organisasi secara positif dan signifikan 
berpengaruh terhadap kepuasan kerja baik secara langsung maupun tak langsung melalui 
iklim kerja. 

Atas dasar hasil tersebut, implikasi manajerial yang dapat disarankan adalah 
peningkatan kepuasan kerja dapat dicapai dengan menciptakan dan menjaga keterlibatan 
dalam budaya organisasi, menerapkan gaya kepemimpinan tranformasional sejalan 
dengan memberikan tingkat kepuasan kerja yang dirasa oleh karyawan.  

  

Kata kunci : budaya organisasi, gaya kepemimpinan, kepuasan kerja, iklim kerja 
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