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ABSTRAK
Muthia Nur Rahmi , 2011; Pengaruh Gaya Kepemimpinan dan Budaya Organisasi
terhadap Kepuasan Kerja Karyawan pada PT. Telekomunikasi Indonesia Jakarta
Timur . Skripsi, Jakarta: Konsentrasi Manajemen Sumber Daya Manusia, Program
Studi Manajemen, Jurusan Manajemen, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Jakarta.
Tujuan penelitian ini adalah: 1) Untuk mengetahui deskripsi tentang gaya
kepemimpinan, budaya organisasi, dan kepuasan kerja karyawan pada PT.
Telekomunikasi Indonesia. 2) Untuk menguji secara empiris pengaruh gaya
kepemimpinan terhadap kepuasan kerja karyawan pada PT. Telekomunikasi Indonesia.
3) Untuk menguji secara empiris pengaruh budaya organisasi terhadap kepuasan kerja
karyawan pada PT. Telekomunikasi Indonesia. 4) Untuk menguji secara empiris
pengaruh gaya kepemimpinan dan budaya organisasi secara bersama-sama terhadap
kepuasan kerja karyawan pada PT. Telekomunikasi Indonesia. Analisis yang dilakukan
pada penelitian ini adalah analisis linear sederhana dan linear berganda. Penelitian
dilakukan dengan teknik simple random sampling terhadap 56 karyawan pada Divisi
Business Service dan Divisi Consumer Service, sedangkan teknik pengumpulan data
dilakukan dengan melakukan penyebaran kuisioner, yang kemudian diolah
menggunakan SPSS 16.0. Hasil uji t pada variabel gaya kepemimpinan sebesar 2.370,
dengan nilai signifikansi sebesar 0.021. Artinya, gaya kepemimpinan memiliki
pengaruh yang signifikan terhadap kepuasan kerja. Hasil uji t pada variabel budaya
organisasi sebesar 7.284, dengan nilai signifikansi sebesar 0.000. Artinya, budaya
organisasi memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kepuasan kerja. Hasil uji F
sebesar 26.955, dengan nilai signifikansi sebesar 0.000. Artinya, gaya kepemimpinan
dan budaya organisasi secara bersama-sama memiliki pengaruh yang signifikan
terhadap kepuasan kerja. Nilai R2 yang dihasilkan sebesar 0.486 atau 48.6%. Angka ini
menjelaskan bahwa gaya kepemimpinan dan budaya organisasi berpengaruh terhadap
kepuasan kerja sebesar 48.6%.
Kata kunci: gaya kepemimpinan, budaya organisasi, kepuasan kerja

ABSTRACT
Muthia Nur Rahmi, 2011; Influence of Leadership Style and Organization Culture
towards Job Satisfaction at PT. Telekomunikasi Indonesia Jakarta Timur. Skripsi:
Jakarta, Human Resource Management Concentration, Management Study Program,
Department of Management, Faculty of Economics, State University of Jakarta.
The purpose of the research are: 1) To know description for leadership style,
organization culture, and job satisfaction at PT. Telekomunikasi Indonesia. 2) Test
empirically influence of leadership style towards job satisfaction at PT.
Telekomunikasi Indonesia. 3) Test empirically influence of organization culture
towards job satisfaction at PT. Telekomunikasi Indonesia. 4) Test empirically
influence of leadership style and organization culture towards job satisfaction at PT.
Telekomunikasi Indonesia. The analysis implemented in this research are simple
regression and multiple regression analysis. The method of this research is simple
random sampling, that taken 56 employees at Business Service Division and Consumer
Service Division , while data collecting by using quitionaire and cultivated using SPSS
16.0. The result of t test for leadership style is 2.370, and the signification is 0.021.
This shows that there is an effect between leadership style towards job satisfaction. The
result of t test for organization culture is 7.284, and the signification is 0.000. This
shows that there is an effect between organization culture towards job satisfaction. The
result of F test is 26.955, and the signification is 0.000. This shows that there is an
effect between leadership style and organization culture towards job satisfaction. The
result of R2 is 0.486 or 48.6%. It means Job Satisfaction is affected by leadership style
and organization culture as much as 48.6%.
Keywords: leadership style, organization culture, job satisfaction
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