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Kelangsungan hidup perusahaan tergantung pada sumber daya manusia yang 
" dimiliki, Berbagai perubahan sering terjadi baik di dalam maupun di luar perusahaan, 

Untuk tetap memelihara eksistensi perusahaan dalam dunia bisnis diperlukan suatu 
kekuatan yang berasal dari internal perusahaan, Budaya perusahaan adalah sebuah 
kekuatan yang seeara sadar ataupun tidak timbul dari dalam perusahaan untuk 
menanggapi pengaruh dari luar. Menwut Malthis (I997: 9) sebuah tipe budaya dapat 
menj adi sebuah keuntungan kompetitif apabila ia unik dan sulit dicontoh, Prestasi 
kerja karyawan akan mempengaruhi prestasi secara keseluruhan dari perusahaan, 
Sedangkan budaya perusahaan diharapkan dapat memberikan peran dalam 
peningkatan prestasi kerja, 

Skripsi ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh faktor budaya perusahaan 
terhadap prestasi kerja karyawan PT Smelting, Gresik. Variabel budaya perusahaan 
yang akan diteliti adalah kelompok kerja, gaya kepernimpinan, karakteristik 
organsasi, dan proses-proses administrasi, 

Analisis yang dilakukan dengan menggunakan teknik statistik regresi linier 
berganda diperoleh hasil yang pertama yaitu 88,7% pre stasi kerja karyawan PT, 
Smelting dipengaruhi oleh budaya perusahaan yang terdiri dari kelompok kerja, gaya 
kepemimpinan, karakteristik organsasi, dan proses-proses administrasi, ditunjukkan 
oleh nilai R" = 0,887, Variabe) budaya perusahaan yang terdiri dari kelompok kerja, 
gaya kepemimpinan, karakteristik organsasi, dan proses-proses administrasi, secara 
bersama-sama mempunyai pengaruh yang bermakna ditunjukkau dengan nilai F 
hitung = 413,580 > F tabel = 2,4115, Kedua variabel proses-proses administrasi 
merupakan variabel yang dominan dalam mempengaruhi prestasi keIja PT, Smelting, 
ditunjukkan dengan nilai t observasi sebesar 11,146, yang lebih besar dari mlai t 
observasi variabellain, 

Pihak manajemen diharapkan mempertahankan kekuatan budaya yang telah 
ada pada saat ini, karena terbukti budaya perusahaan mempengaruhi prestasi keIja 
mereka, Diharapkan juga untuk lebih memperhatikan faktor proses-proses 
adrninistrasi karena merupakan fuktor yang lebih dominan mempengaruhi prestasi 
kerja karyawan, namun faktor kelompok keIja, gaya kepemimpinan 
manajerlsupervisor, dan karakteristik organisasi sebagai penunjang tetap harus 
diperhatikan untuk dapat mencapai semangat keIja yang diharapkan. 
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