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ABSTRAK 

 

Evangelista Ramos da Cruz: Program Studi Magister Manajemen Fakultas 

Ekonomi dan Bisnis Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Yogyakarta, 

19 September 2018. Pengaruh Budaya Organisasional, Semangat Kerja dan 

Kepuasan Kerja Terhadap Produktivitas Kerja Karyawan Pada PT Madubaru 

Kabupaten Bantul. Pembimbing I: Winarno dan Pembimbing II: Sabihaini. 

 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh 

budaya organisasional, semangat kerja dan kepuasan kerja terhadap produktivitas 

kerja karyawan pada PT Madubaru Kabupaten Bantul. Pengambilan data 

dilakukan pada bulan Agustus 2018. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh 

karyawan non managerial dan berstatus tetap yang bekerja pada PT Madubaru 

Kabupaten Bantul sebanyak 436 karyawan. Teknik pengambilan sampel 

menggunakan teknik purposive sampling. Metode analisis data meliputi Analisis 

Deskriptif, dan Analisis Kuantitatif dengan teknik Analisis Regresi Berganda.  

 

Temuan penelitian ini, yaitu: 1) Budaya organisasional berpengaruh positif 

dan signifikan terhadap produktivitas kerja karyawan pada PT Madubaru 

Kabupaten Bantul; 2) Semangat kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

produktivitas kerja karyawan pada PT Madubaru Kabupaten Bantul; 3) Kepuasan 

kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap produktivitas kerja karyawan 

pada PT Madubaru Kabupaten Bantul; 4) Budaya organisasional, semangat kerja 

dan kepuasan kerja secara bersama-sama berpengaruh positif dan signifikan 

terhadap produktivitas kerja karyawan pada PT Madubaru Kabupaten Bantul; dan 

5) Terdapat perbedaan produktivitas kerja karyawan antara laki-laki dan wanita 

pada PT Madubaru Kabupaten Bantul. 

 

Implikasi penelitian berkaitan dengan ditemukannya kepuasan kerja menjadi 

faktor determinan utama dari budaya organisasional bagi karyawan. Karyawan 

yang puas akan lebih suka berbicara positif tentang perusahaannya. Budaya 

organisasional yang sukses memerlukan karyawan yang mau mengerjakan 

melebihi dari tugas karyawan seperti biasa dan mengusahakan produktivitas kerja 

melebihi dari seperti yang diharapkan. Di tempat kerja yang dinamis dimana tugas 

meningkat maka perusahaan memerlukan karyawan dalam bentuk tim dan 

fleksibilitas sangat penting sehingga memerlukan karyawan yang terikat dalam 

“organizational citizenship behavior”, seperti membuat statement konstruktif 

tentang kelompok kerjanya dan budaya organisasional, membantu orang lain 

dalam tim, melakukan pekerjaan ekstra secara sukarela, menghindari konflik yang 

tidak perlu, menunjukkan perhatian pada kepemilikan budaya organisasional dan 

menghargai semangat kerja. 

 

Kata Kunci : Budaya Organisasional, Semangat Kerja, Kepuasan Kerja, dan                       

Produktivitas Kerja Karyawan Pada PT Madubaru Kabupaten 

Bantul. 

 


