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ABSTR.\KSI 

lklim organisasi sebagai perasaan menyeluruh tentang suasana kehidupan 
organisasi secara menyeluruh yang tercermin dalam tata letak fisik, cara karyawan 
berinteraksi, dan cara anggota-anggota organisasi melayani pelanggan atau pihak lain 
diluar organisasi. Fungsi personalia baik secara langsung maupun tidak langsung 
akan berdampak pada iklim organisasi dimana iklim organisasi sangat mempengaruhi 
kepuasan kerja karyawan. Iklim organisasi akan menciptakan suatu lingkungan kerja 
yang menyenangkan atau tidak menyenangkan bagi orang-orang dalam organisasi 
yang selanjutnya akan mempengaruhi kepuasan kerja karyawan. 

Tingkat persaingan dalam dunia bisnis menuntut penanganan dan pengelolaan 
yang baik terhadap sumber daya manusia yang ada dalam organisasi sehingga dapat 
mendukung pengembangan dan kemajuan organisasi. Tanpa orang-orang yang cakap, 
urganisasi dan manajemen akan gagal mencapai tujuannya. Menurut Handoko 
(1994 :86), kinerja yang terbaik dari karyawan menunjukkan prestasi keIja yang telah 
dicapai oIel! karyawan tersebut. Faktor-faktor yang mempengaruhi prestasi kerja 
karyawan diantaranya adalah motivasi, kepuasan kerja, tingkat stress, kondisi fisik 
pekerjaan, sistem kompensasi, desain pekerjaan, aspek-aspek ekonomis dan teknis 
serta keperilakuan lainnya. Penelitian inl dilakukan untuk mengetahui pengaruh 
taktor-filktor iklim terhadap kepuasan keIja karyawan PT Astra 
International Tbk. Europe Sales Op<::ranol1.\ Surabaya. 

Berdasarkan hasll perhitungan dan pembuhian yang teiah UlJaKUKan 
menunjukkan bahwa iklim organisasi yang terdiri dari struktur (structure), tanggung 
jawab (re.\ponsib;/ity), imbalan (reward). resiko (risk), dukungan (')upport), dan 
konflik (conflict) secara bersama-sama memiliki pengaruh yang signifikan terhadap 
kepuasan kerja karyawan PT Astra. Pada pcmbuktian sccara parsial terdapat satu 
Variabel yang tidak menunjukkan pengaruh yang si!:,l11ifikan, yaitu variabel konflik 
(X6). Hal ini dikarenakan tidak ada atau kecil sekali konflik yang terjadi di dalam 
perusahaan sehlngga tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kepuasan keIja 
karyawan. Dari nilai koefisien determensi R Square diperoleh simpulan 53,4% 
perubahan Y dipengaruhi oleh variabel iklim organisasi secara bersama-sama. Dari 
penelitian ini juga diperoleh simpulan adanya hubungan yang kuat llntara variabel 
iklim orgamsasi terhadap kepuasan keIja. ~ aitu sebesar 73, I ~/o yang ditunju;~kan oleh 
nilai koefisien R. 

VI 

ADLN - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

SKRIPSI PENGARUH PERSEPSI KARYAWAN TENTANG... SONY DWI WAHONO




