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ABTRAKSI 
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Pengaruh Budaya Organisasi Dan 

Motivasi Kerja Terhadap Kinerja Karyawan PT. PEGADAIAN (Persero) Cabang 
Banyuwangi baik secara parsial maupun secara simultan. Penelitian ini menggunakan 
teknik sensus dimana sampel adalah seluruh karyawan pada PT. PEGADAIAN (Persero) 
Cabang Banyuwangi 12 karyawan dengan sampel 11 karyawan dan kuesioner sebagai 
alat pengumpulan data utama. Analisis yang digunakan untuk menguji hipotesis penelitian 
adalah Analisis Regresi Linier Berganda menggunakan bantuan komputer dengan 
program SPSS versi 20.0. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa budaya organisasi berpengaruh signifikan 
terhadap kinerja karyawan dengan arah hubungan positif. Motivasi kerja berpengaruh 
signifikan terhadap kinerja karyawan dengan arah hubungan positif. Sedangkan variabel 
motivasi mempunyai pengaruh paling dominan terhadap kinerja karyawan pada PT. 
PEGADAIAN (Persero) Cabang Banyuwangi. 
Kata kunci : Budaya Organisasi, Motivasi Kerja dan Kinerja Karyawan. 

 

ABSTRACT 
This study aimed to analyze the influence of organization culture and motivation to 

employees performance at PT. PEGADAIAN (Persero) Branch Banyuwangi either partially 
or simultaneously. This study uses census technique in which samples were all 
employees at PT. PEGADAIAN (Persero) Branch Banyuwangi 12 employees with 11 
employees and a sample of the questionnaire as a primary data collection. The analysis 
used to test the hypothesis of the research is Multiple Linear Regression Analysis using 
computer assistance with SPSS version 20.0. 

The results showed that the organization culture have a significant effect on 
employee performance with the direction of positive relationships. Motivation significant 
effect on the performance of employees with the direction of a positive relationship while 
the motivation variable most dominant influence on the performance of employees at PT. 
PEGADAIAN (Persero) Branch Banyuwangi. 
Keywords:  organization culture, motivation, and performance employee. 

 
1. PENDAHULUAN 
1.1. Latar Belakang 

Perusahaan dunia bisnis saat ini 
dalam mengembangkan perusahaannya 
dituntut untuk menerapkan manajemen 
sumber daya manusia yang baik agar 
menghasilkan karyawan yang berkualitas 
tinggi. Manajemen sumber daya manusia 
adalah pengembangan dan pemanfaatan 
pegawai dalam rangka tercapainya 
tujuan dan sasaran individu, organisasi, 
masyarakat, bangsa dan internasional 
yang efektif. Suatu perusahaan 
dikatakan berhasil apabila perusahaan 

tersebut mampu mencapai target dan 
tujuan yang diinginkan. Keberhasilan 
untuk mencapai tujuan tersebut 
tergantung kepada keandalan dan 
kemampuan pegawai dalam 
mengoperasikan unit-unit kerja yang 
terdapat di perusahaan tersebut. 

Organisasi merupakan suatu 
sistem yang saling mempengaruhi satu 
sama lain, apabila salah satu dari sub 
sistem tersebut rusak, maka akan 
mempengaruhi sub-sub sistem yang lain. 
Sistem tersebut dapat berjalan dengan 
semestinya jika individu-individu yang 
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ada di dalamnya berkewajiban 
mengaturnya, yang berarti selama 
anggota atau individunya masih suka 
dan melaksanakan tanggung jawab 
sebagaimana mestinya maka organisasi 
tersebut akan berjalan dengan baik. 

Manajemen sumber daya 
manusia merupakan sarana untuk 
meningkatkan kualitas manusia, dengan 
memperbaiki sumber daya manusia, 
meningkatkan pula kinerja dan daya hasil 
organisasi, sehingga dapat mewujudkan 
pegawai yang memiliki disiplin dan 
kinerja yang tinggi sehingga diperlukan 
pula peran yang besar dari pimpinan 
organisasi. Dalam meningkatkan kinerja 
pegawai diperlukan analisis terhadap 
faktor-faktor yang mempengaruhinya 
dengan memperhatikan kebutuhan dari 
para pegawai, diantaranya adalah 
terbentuknya budaya organisasi yang 
baik dan terkoordinasi.  

Setiap individu selalu mempunyai 
sifat yang berbeda satu dengan yang 
lainnya. Sifat tersebut dapat menjadi ciri 
khas bagi seseorang sehingga kita dapat 
mengetahui bagaimana sifatnya. Sama 
halnya dengan manusia, organisasi juga 
mempunyai sifat-sifat tertentu. Melalui 
sifat-sifat tersebut kita juga dapat 
mengetahui bagaimana karakter dari 
organisasi tersebut. Sifat tersebut kita 
kenal dengan budaya organisasi atau 
organization culture. Budaya-budaya 
yang dimiliki oleh setiap suku bangsa 
memiliki sistem nilai dan norma dalam 
mengatur masing-masing anggotanya 
dari suku bangsa tersebut maupun orang 
yang berasal dari suku lain, dengan 
demikian dapat dikatakan bahwa suatu 
organisasi juga memiliki budaya yang 
mengatur bagaimana anggota-
anggotanya untuk bertindak.  

Budaya memberikan identitas 
bagi para anggota organisasi dan 
membangkitkan komitmen terhadap 
keyakinan dan nilai yang lebih besar dari 
dirinya sendiri. Meskipun ide-ide ini telah 
menjadi bagian budaya itu sendiri yang 
bisa datang di manapun organisasi itu 
berada. Suatu organisasi budaya 
berfungsi untuk menghubungkan para 
anggotanya sehingga mereka tahu 
bagaimana berinteraksi satu sama lain. 

Budaya organisasi merupakan 
suatu pola dari asumsi-asumsi dasar 
yang ditemukan, diciptakan atau 
dikembangkan oleh suatu kelompok 
tertentu dengan maksud agar organisasi 
bisa mengatasi, menanggulangi 
permasalahan yang timbul akibat 
adaptasi eksternal dan integritas internal 
yang sudah berjalan dengan cukup baik 
sehingga perlu diajarkan dan diterapkan 
kepada anggota-anggota baru sebagai 
cara yang benar untuk memahami, 
memikirkan dan merasakan berteman 
dengan mereka-mereka tersebut (Scain 
dalam Lako, 2004). 

Masalah sumber daya manusia 
sangatlah kompleks dan masih menjadi 
tumpuan bagi organisasi agar tetap 
dapat bertahan di era globalisasi. Untuk 
menyelesaikan masalah yang berkaitan 
dengan sumber daya manusia, perlu 
bagi pimpinan untuk memadukan 
kepentingan karyawan dengan 
kepentingan organisasi agar dapat 
tercipta lingkungan kerja yang harmonis 
dalam organisasi sehingga karyawan 
lebih termotivasi untuk meningkatkan 
kinerjanya dan akhirnya tujuan 
organisasi akan dapat dicapai. 

Menurut (Handoko,1998:46) bagi 
mayoritas karyawan, uang masih tetap 
merupakan motivasi kuat atau bahkan 
paling kuat. Atas dasar itulah 
diperkirakan pemberlakuan kompensasi 
finansial akan mampu membuat 
karyawan lebih termotivasi untuk 
meningkatkan kinerjanya yang pada 
akhirnya akan memberikan dampak 
positif bagi organisasi, sehingga tujuan 
organisasi dapat tercapai. 

(Handoko,2000:252) menyatakan 
bahwa motivasi adalah keadaan dalam 
pribadi seseorang yang mendorong 
keinginan individu untuk melaksanakan 
kegiatan-kegiatan tertentu guna 
mencapai suatu tujuan. Salah satu faktor 
yang dapat mendorong meningkatnya 
produktifitas kerja karyawan adalah 
upaya-upaya dalam peningkatan 
motivasi kerja yang memadai, seperti 
pemenuhan kebutuhan baik yang bersifat 
eksternal ataupun internal, sehingga 
harus disadari bahwa salah satu alasan 
karyawan bekerja di dalam suatu 
perusahaan adalah keinginan untuk 
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memenuhi kebutuhan sehari-hari atau 
kebutuhan ekonominya serta kebutuhan 
akan berprestasi yang mendapat 
pengakuan dari orang lain, dan dengan 
adanya kepastian dalam menerima upah 
atau gaji, sehingga karyawan merasa 
terjamin untuk dirinya dan keluarga yang 
menjadi tanggungannya, demikian pula 
pada perkembangan karier sebagai 
kebutuhan dari karyawan untuk 
mengaktualisasi kemampuan diri dan 
potensi yang dimiliki. 

(Martoyo,2002 : 97) menyatakan 
bahwa motivasi merupakan proses untuk 
mencoba mempengaruhi seseorang agar 
melakukan sesuatu yang kita inginkan. 
Motivasi adalah suatu reaksi, yang 
diawali dengan adanya kebutuhan, yang 
menimbulkan keinginan atau upaya 
untuk mencapai tujuan, yang selanjutnya 
menimbulkan tensi (tegangan), yaitu 
keinginan yang belum terpenuhi, yang 
kemudian menyebabkan timbulnya 
tindakan yang mengarah pada tujuan, 
dan akhirnya memuaskan keinginan. 
Apabila pihak manajemen selalu 
memberikan motivasi kepada karyawan 
untuk selalu bekerja lebih giat dan rajin, 
maka hal ini dapat memberikan 
kepuasan kerja bagi karyawan dalam 
melaksanakan aktivitasnya dalam 
organisasi. Apabila karyawan telah 
mendapatkan kepuasan kerja dalam 
organisasi, maka secara langsung 
karyawan berusaha lebih giat dalam 
bekerja, hal ini berarti bahwa kinerja 
karyawan mengalami peningkatan. 

Kinerja karyawan adalah yang 
mempengaruhi seberapa banyak mereka 
memberi kontribusi kepada organisasi. 
Perbaikan kinerja baik untuk individu 
maupun kelompok menjadi pusat 
perhatian dalam upaya meningkatkan 
kinerja organisasi, seperti yang 
diungkapkan oleh (Mathis dan 
Jackson,2002). Kesadaran para 
karyawan ataupun pimpinannya akan 
pengaruh positif budaya organisasi 
terhadap produktivitas organisasi akan 
memberikan motivasi yang kuat untuk 
mempertahankan, memelihara, dan 
mengembangankan budaya organisasi 
yang dimiliki, sehingga merupakan daya 
dorong yang kuat untuk kemajuan 
organisasi. 

1.2. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang 
masalah yang telah diuraikan, maka 
peneliti merumuskan masalah sebagai 
berikut : 
a. Apakah budaya organisasi dan 

motivasi kerja secara simultan 
berpengaruh terhadap kinerja 
karyawan pada PT. PEGADAIAN 
(Persero) Cabang Banyuwangi ? 

b. Apakah budaya organisasi secara 
parsial berpengaruh terhadap kinerja 
karyawan pada PT. PEGADAIAN 
(Persero) Cabang Banyuwangi? 

c. Apakah motivasi kerja secara parsial 
berpengaruh terhadap kinerja 
karyawan pada PT. PEGADAIAN 
(Persero) Cabang Banyuwangi? 

d. Manakah yang paling berpengaruh 
antara budaya organisasi dan 
motivasi kerja terhadap kinerja 
karyawan pada PT. PEGADAIAN 
(Persero) Cabang Banyuwangi? 

1.3. Tujuan Penelitian 
a. Menguji dan menganalisis pengaruh 

budaya organisasi dan motivasi kerja 
terhadap kinerja karyawan pada PT. 
PEGADAIAN (Persero) Cabang 
Banyuwangi secara simultan. 

b. Menguji dan menganalisis pengaruh 
budaya organisasi terhadap kinerja 
karyawan pada PT. PEGADAIAN 
(Persero) Cabang Banyuwangi secara 
parsial. 

c. Menguji dan menganalisis pengaruh 
motivasi kerja terhadap kinerja 
karyawan pada PT. PEGADAIAN 
(Persero) Cabang Banyuwangi secara 
parsial. 

d. Menguji dan menganalisis manakah 
yang paling berpengaruh antara 
budaya organisasi dan motivasi kerja 
terhadap kinerja karyawan pada PT. 
PEGADAIAN (Persero) Cabang 
Banyuwangi. 
 

2. LANDASAN TEORI 
2.1. Budaya Organisasi (X1) 

Menurut Alisyahbana (dalam 
Supartono, 2004:31) budaya merupakan 
manifestasi dari cara berfikir, sehingga 
menurutnya pola kebudayaan itu sangat 
luas sebab semua tingkah laku dan 
perbuatan, mencakup di dalamnya 
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perasaan karena perasaan juga 
merupakan maksud dari pikiran.  

Kemudian Peruci dan Hamby 
(dalam Tampubolon, 2004:184) 
mendefisinisikan budaya adalah segala 
sesuatu yang dilakukan, dipikirkan, dan 
diciptakan oleh manusia dalam 
masyarakat, serta termasuk 
pengakumulasian sejarah dari objek-
objek atau perbuatan yang dilakukan 
sepanjang waktu.  
 
2.2. Motivasi Kerja (X2) 

Motivasi adalah sekelompok faktor 
yang menyebabkan individu berperilaku 
dalam cara-cara tertentu (Grifin, 
2003:38). Motivasi merujuk pada 
kekuatan-kekuatan internal dan eksternal 
seseorang yang membangkitkan 
antusiasme dan perlawanan untuk 
melakukan serangkaian tindakan 
tertentu. Motivasi karyawan 
mempengaruhi kinerja, dan sebagian 
tugas seorang manajer adalah 
menyalurkan motivasi menuju 
pencapaian tujuan-tujuan organisasional. 

Motivasi mempersoalkan 
bagaimana caranya mendorong gairah 
kerja bawahan, agar mereka mau 
bekerja keras dengan memberikan 
semua kemampuan dan keterampilannya 
untuk mewujudkan tujuan 
perusahaan.Menurut Mangkunegara 
(2008:93),menyatakan bahwa motivasi 
adalahkondisi yang menggerakkan 
pegawai agar mampu mencapai tujuan 
darimotifnya. Berdasarkan definisi 
tersebut dapat disimpulkan bahwa 
motivasiadalah dorongan yang 
menggerakkan pegawai agar mampu 
mencapaitujuan. 

Menurut Hasibuan (2003:95) 
bahwa motivasi kerja adalah pemberian 
daya penggerak yang menciptakan 
kegairahan kerja seseorang agar 
merekamau bekerja sama, bekerja efektif 
dan terintegrasi dengan segala daya 
upayanya untuk mencapai kepuasan. 
Faktor pendorong penting yang 
menyebabkan manusia bekerja adalah 
adanya kebutuhan yang harus dipenuhi. 
Berdasarkan paparan diatas, bahwa 
untuk mencapai kepuasan karyawan 
adalah dengan cara memberikan 
dorongan daya penggerak dan 

kegairahan kerja kepada karyawan agar 
mereka termotivasi sehingga mampu 
bekerja secara efektif dan bekerja sama 
dengan baik. 
 
2.3. Kinerja Karyawan (Y) 

Menurut Hasibuan (2002:160) 
kinerja adalah merupakan suatu hasil 
kerja yang dicapai seseorang dalam 
melaksanakan tugas-tugasnya atas 
kecakapan, usaha dan kesempatan. 
Berdasarkan paparan diatas 
kinerjaadalah suatu hasil yang dicapai 
seseorang dalam melaksanakan tugas-
tugas yang didasarkan atas kecakapan, 
pengalaman dan kesungguhan serta 
waktumenurut standar dan kriteria yang 
telah ditetapkan sebelumnya. 

Menurut Simamora (1997:339) 
bahwa untuk mencapai agar organisasi 
berfungsi secara efektif dan sesuai 
dengan sasaran organisasi, maka 
organisasi harus memiliki kinerja 
karyawan yang baik yaitu dengan 
melaksanakan tugas-tugasnya dengan 
cara yang handal. Dari paparan 
teoridiatas adalah bahwa suatu 
organisasi atau perusahaan dapat 
berjalan sesuai sasaran dan berfungsi 
secara efektif serta efisien maka 
organisasi/perusahaan tersebut harus 
mempunyai karyawan yang memiliki 
kinerja yang baik, yaitu yang memiliki 
kemampuan melaksanakan tugas- 
tugasnya secara handal. 

Mangkunegara (2006:67) 
berpendapat bahwa kinerja (prestasi 
kerja) adalah hasil kerja secara kualitas 
dan kuantitas yang dicapai oleh 
seorangpegawai dalam melaksanakan 
tugasnya sesuai dengan tanggung jawab 
yang diberikan kepadanya. Berdasarkan 
teori diatas bahwa kinerja merupakan 
apayang dilakukan karyawan secara 
kualitas dan kuantitas dalam 
melaksanakantugasnya sesuai dengan 
tanggung jawab yang telah diberikan. 

 
3. METODE PENELITIAN 
3.1. Definisi Operasional 

Definisi operasional dalam 
penelitian ini adalah: 
a. Budaya Organisasi diukur 

berdasarkan indikator-indikator 
(Robbins,2006:10) : 
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1) Inisiatif individu  
2) Toleransi  
3) Pengarahan  
4) Integrasi  
5) Dukungan manajemen  
6) Kontrol Sistem imbalan  
7) Toleransi  
8) Pola komunikasi  

b. Motivasi Kerja diukur berdasarkan 
indikator-indikator (Abraham Maslow 
menurut Sofyandi dan 
Garniwa,2007:102) : 
1) Kebutuhan fisiologis (Physiological-

need)  
2) Kebutuhan rasa aman (Safety-

need)  
3) Kebutuhan sosial (Social-need)  
4) Kebutuhan penghargaan (Esteem-

need)  
5) Kebutuhan aktualisasi diri (Self-

actualization need)  
c. Kinerja Karyawan diukur berdasarkan 

indikator-indikator (Robbins, 
2003:260): 
1) Kualitas kerja  
2) Kuantitas 
3) Efektivitas 
4) Kemandirian 
5) Komitmen kerja 

 
3.2. Populasi dan Sampel 

Jumlah populasi sebanyak 12 
karyawan menggunakan studi populasi 
atau sensus. Jadi, sampel yang 
digunakan sebanyak 11 karyawan. 
Pengumpulan data dilakukan dengan 
melakukan survey, penyebaran 
kuesioner dan wawancara. Instrumen 
penelitian menggunakan skala Likert. 
Teknik analisis menggunakan regresi 
linear berganda dengan program SPSS 
versi 20.  
 
4. HASIL DAN PEMBAHASAN 

Uij validitas dilakukan dengan 
menghitung nilai korelasi dari tiap-tiap 
indikator pertanyaan dan didapat hasil 
bahwa semua indikator pertanyaan 
memiliki nilai di atas 0.6021 yang berarti 
semua indikator pertanyaan dalam dalam 
kuesioner adalah valid. Uji reliabilitas 
dilakukan dengan menghitung nilai 
koefisien alpha dari semua variabel dan 
diperoleh hasil semua variabel 

menunjukkan nilai diatas 0,6 yang berarti 
semua variabel adalah reliabel. 

Analisis statistik yang digunakan 
dalam penelitian ini yaitu regresi linier 
berganda. Analisis ini digunakan untuk 
mengetahui besarnya pengaruh variabel-
variabel bebas (independen) yaitu 
variabel Budaya Organisasi (X1), 
Motivasi Kerja (X2) terhadap variabel 
terikat (dependent) yaitu Kinerja 
Karyawan (Y). Besarnya pengaruh 
variabel tersebut secara bersama-sama 
dapat dihitung melalui persamaan regresi 
linier berganda. 

 
4.1. Uji Regresi Linier Berganda 

Tabel 1. Hasil Uji Regresi Linier Berganda 

Model Unstandardi
zed 

Coefficients 

Standardi
zed 

Coefficie
nts t Sig. 

B Std. 
Error 

Beta 

1 

(Constant) ,207 ,156 
 

1,324 ,222 

Budaya 
Organisasi 

,697 ,283 ,785 2,461 ,039 

      

Motivasi 
Kerja 

,587 ,288 ,708 2,650 ,034 

Sumber Data Diolah 

Model persamaan regresi dari hasil 
perhitungan di atas dapat dirumuskan 
sebagai berikut: 
Y = 0,207 + 0,785X1 + 0,208X2 

Dengan intreprestasi : 
0,207 artinya adalah titik potong garis 
regresi dengan sumbu tegak Y. 
0,785 mempunyai arti bahwa jika 
jawaban responden naik 1 poin pada 
faktor budaya organisasi X1, maka poin 
kinerja (Y) akan naik sebesar 0,785. 
0,208 mempunyai arti bahwa jika 
jawaban responden naik 1 poin pada 
faktor motivasi kerja X2, maka poin 
kinerja (Y) akan naik sebesar 0,208. 

Tabel 2 Hasil Uji F 
ANOVAa 

Model Sum of 
Squares 

df Mean 
Square 

F Sig. 

1 

Regression 13,154 2 6,577 221,485 ,000b 

Residual ,238 8 ,030   

Total 13,392 10    

Sumber Data Diolah 
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Berdasarkan hasil perhitungan dengan 
menggunakan SPSS V.20 dan gambar 
kurva diatas, dimana F tabel 2 
sedangkan F hitung 221,485 berarti F 
hitung > F tabel dengan tingkat signifikan 
sebesar 0,000 maka H0 ditolak dan Ha 
diterima, sehingga dapat ditarik 
kesimpulan sebagai berikut: 
Variabel Budaya Organisasi (X1) dan 
Motivasi Kerja (X2) secara simultan 
berpengaruh signifikan terhadap variabel 
kinerja karyawan (Y). 
 
4.2. Uji t 

Tabel 3 Hasil Uji t 

Model Unstandardiz
ed 

Coefficients 

Standar
dized 

Coefficie
nts t Sig. 

B Std. 
Error 

Beta 

1 

(Constant) ,207 ,156 
 

1,324 ,222 

Budaya 
Organisasi 

,697 ,283 ,785 2,461 ,039 

      

Motivasi 
Kerja 

,587 ,288 ,708 2,650 ,034 

Sumber Data Diolah 
a. Dapat diketahui bahwa nilai thitung = 

2,461 > nilai ttabel = 2,306, sehingga 
variabel Budaya Organisasi (X1) 
secara parsial berpengaruh 
signifikan terhadap variabel kinerja 
karyawan (Y). 

b. Dapat diketahui bahwa nilai thitung = 
2,650 < nilai ttabel = 2,306, sehingga 
variabel Motivasi Kerja (X2) secara 
parsial berpengaruh signifikan 
terhadap variabel kinerja karyawan 
(Y). 

 
4.3. Koefisien Determinasi 

Tabel 4 Hasil Uji Koefisien Determinasi 

Model R 
R 

Square 

Adjusted 
R 

Square 

Std. 
Error of 

the 
Estimate 

1 0,991a 0,982 0,978 ,17232 

Sumber Data Diolah 
Dalam model penelitian ini nilai 

koefisien determinasi berganda 
menggunakan nilai Adjusted R square 
(R2) sebesar 0,978 atau 97,8 % yang 

artinya variabel Budaya Organisasi (X1) 
dan Motivasi Kerja (X2) secara bersama-
sama mampu mempengaruhi perubahan 
variabel kinerja karyawan (Y) sebesar 
97,8 % sedangkan sisanya sebesar 2,2% 
dijelaskan oleh variabel lain diluar model 
penelitian ini. 

 
4.4. Uji Heterokedastisitas  

Pengujian ini dilakukan untuk 

mengetahui apakah dalam sebuah model 

regresi terjadi ketidaksamaan varian dari 

satu pengamatan ke pengamatan lain, 

karena model regresi yang baik adalah 

yang homokedastisitas atau tidak terjadi 

heteroskedastisitas. Jika nilai signifikansi 

lebih besar dari α (5%) atau  thitung< ttabe 

maka tidak terdapat 

heteroskedastistisitas dan sebaliknya. 

4.5. Uji Multikolinieritas 

Tabel 6 Hasil Uji Multikolinieritas 

 Collinearity Statistics 

Variabel Tolerance Nilai VIF 

X1 ,942 1,062 

X2 ,907 1,103 

Sumber Data Diolah 

Dalam penelitian ini 
menggunakan VIF < 5, yang dimana 
apabila jika besarnya VIF melebihi 5 
maka model regresi menunjukkan 
adanya multikolinieritas. Dari hasil 
penelitian menunjukkan bahwa dalam 
model yang dihasilkan dalam SPSS 
ditunjukkan pada tabel dimana VIF lebih 
kecil dari 5 untuk masing-masing variabel 
eksogen sehingga dapat disimpulkan 
bahwa dalam model tersebut tidak terjadi 
multikolinieritas. 

 
5. KESIMPULAN 

Berdasarkan analisis hasil 
penelitian dan pembahasan yang 
telah diuraikan sebelumnya, maka 
simpulan di dalam penelitian ini 
adalah sebagai berikut : 
a. Berdasarkan analisis regresi liniar 

berganda diperoleh persamaan : 
Y = 0,207 + 0,785X1 + 0,208X2 
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Pada persamaan diatas menunjukkan 
angka yang signifikan pada semua 
variabel karena probabilitasnya 
menujukkan angka kurang dari 0,05. 
Adapun interpretasi dari persamaan 
diatas adalah : 
1) 0,207 artinya adalah titik potong 

garis regresi dengan sumbu tegak 
Y. 

2) 0,785 mempunyai arti bahwa jika 
jawaban responden naik 1 poin 
pada faktor budaya organisasi X1, 
maka poin kinerja (Y) akan naik 
sebesar 0,785. 

3) 0,208 mempunyai arti bahwa jika 
jawaban responden naik 1 poin 
pada faktor motivasi kerja X2, maka 
poin kinerja (Y) akan naik sebesar 
0,208. 

b. Berdasarkan uji multikolinearitas 
didapatkan hasil sebagai berikut : 
1) Variabel budaya organisasi (X1), 

nilai VIF = 1,062 < 5 
2) Variabel motivasi kerja (X2), nilai 

VIF =  1,103 < 5 
Disimpulkan bahwa tidak terjadi 
multikolinieritas antar variabel 
independent dalam model regresi 
tersebut. 

c. Berdasarkan Nilai Adjusted R2 
sebesar 0,978 atau 97,8% yang 
artinya variabel budaya organisasi 
(X1) dan variabel motivasi kerja (X2) 
secara bersama-sama mampu 
mempengaruhi perubahan variabel 
kinerja karyawan (Y) sebesar 97,8% 
sedangkan sisanya sebesar 2,2% 
dijelaskan oleh variabel lain diluar 
model penelitian ini, misalnya 
kepuasan kerja, lingkungan kerja, 
gaya kepemimpinan dan kompensasi. 

d. Berdasarkan uji F didapat hasil Fhitung 
> Ftabel ( 221,485 > 4,46) artinya 
bahwa secara simultan variabel 
budaya organisasi (X1) dan variabel 
motivasi kerja (X2) berpengaruh 
signifikan terhadap variabel kinerja 
karyawan (Y).  

e. Berdasarkan uji t untuk variabel 
budaya organisasi (X1) didapatkan 
hasil thitung > ttabel (2,461 > 2,26216), 
dapat disimpulkan bahwa variabel 
budaya organisasi (X1) secara parsial 
berpengaruh signifikan terhadap 
variabel kinerja karyawan (Y). 

f. Berdasarkan uji t untuk variabel 
motivasi kerja (X2) didapatkan hasil                       
thitung > ttabel (2,650 > 2,26216), dapat 
disimpulkan bahwa variabel motivasi 
kerja (X2) secara parsial berpengaruh 
signifikan terhadap variabel kinerja 
karyawan (Y). 

g. Berdasarkan uji t untuk variabel 
budaya organisasi (X1) didapatkan 
hasil thitung > ttabel (2,461 > 2,26216) 
dan motivasi kerja (X2) didapatkan 
hasil  thitung > ttabel (2,650 > 2,26216), 
dapat disimpulkan bahwa motivasi 
kerja (X2) secara dominan paling 
berpengaruh signifikan terhadap 
variabel kinerja karyawan (Y). 

 
6. Rekomendasi 

Berpijak dari simpulan yang telah 
dikemukakan, maka rekomendasi yang 
perlu disampaikan adalah : 

a. PT. PEGADAIAN (Persero) Cabang 
Banyuwangi hendaknya terus 
meningkatkan budaya organisasi dan 
motivasi kerja secara bersama-sama 
yang berpengaruh langsung terhadap 
kinerja pegawai. 

b. Bagi pihak atasan PT. PEGADAIAN 
(Persero) Cabang Banyuwangi 
diharapkan memperhatikan aspek 
budaya organisasi dan motivasi kerja, 
hal ini bertujuan untuk lebih 
meningkatkan kinerja pegawai. 

c. Sebaiknya perlu diadakan penelitian 
lanjutan untuk mengetahui faktor-
faktor lain yang mempengaruhi kinerja 
pegawai pada PT. PEGADAIAN 
(Persero) Cabang Banyuwangi selain 
variabel budaya organisasi dan 
motivasi kerja, tetapi masih banyak 
faktor yang lain diantaranya adalah, 
lingkungan kerja, gaya kepemimpinan, 
kepuasan kerja dan tingkat stres. 
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