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Abstract 

This study (2017) tries to identify to what extent  emotional intelligence  give the most 

impact toward performance with organizational cultural as intervening variable of staff 

Education Department East Kutai Regency. This research excepted to benefit to all side, 

especially for institution head to dig elements that increasing performance of staff Education 

Department East Kutai Regency. Analysis model used to prove hypothesis is model analysis 

multiple linier regression that be analysed with using statistic computer program package, 

that is SPSS v.20,0 for Windows. Responden that becoming objective this research are 

counted 57 of staff.  There are two analysis model in this study. Result of statistic  in  the  first 

model has R2 = 0,700 or 70 %. That’s mean  emotional intelligence can describe 

organizational cultural that is 70 % . The second model has R2 = 0,875 or 87,5 %. That’s 

mean emotional intelligence and organizational cultural describe performance that is 87,5 % 

Result of the first hypothesis has  β = 0,724 means there is influence  emotional intelligence 

to organizational cultural that is 0,724. Result of the second hypothesis has β = 0,415 means 

there is influence emotional intelligence to performance that is 0,415. Result of the third 

hypothesis has β = 0,497 means there is influence organizational cultural to performance 

that is 0,497. Indirect influence coeficient that is 0,360 means the influence of mediation is 

significant. Thus the model hypothesis of indirect influence of the emotional intelligence 

variable on employee performance through organizational cultural is acceptable. 

 

 

PENDAHULUAN 

Dinas Pendidikan bertanggung jawab terhadap kemajuan pendidikan di kabupatennya. 

Tanggung jawab pendidikan bukan hanya terhadap anak didik saja, melainkan juga terhadap 

pendidik dan mutu pendidikan yang terdapat pada kurikulum pendidikan. Tugas Dinas 

Pendidikan sesungguhnya cukup berat karena maju mundurnya pendidikan  suatu bangsa 

berkaitan dengan tugas dan fungsi dari Dinas Pendidikan. Keberhasilan pelaksanaan tugas 

tersebut di atas, sangat bergantung kepada faktor sumber daya manusia, yaitu segenap 

pegawai dalam hal ini kepala dinas beserta seluruh personil staf yang ada. Hal ini sesuai 

dengan kedudukan pegawai negeri sebagaimana tercantum dalam Undang - Undang Nomor 

43 Tahun 1999 tentang Perubahan Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok - 

Pokok Kepegawaian pasal 3 ayat (1) : bahwa pegawai negeri berkedudukan sebagai unsur 
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aparatur negara yang bertugas untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat secara 

profesional, jujur, adil dan merata dalam penyelenggaraan tugas negara, pemerintahan dan 

pembangunan. Dibentuk suatu organisasi tentunya mempunyai tujuan yang sudah ditetapkan 

dan merupakan kewajiban setiap anggota organisasi untuk mencapainya sebagaimana yang 

telah disepakati bersama. Sumber daya manusia merupakan satu sumber daya yang terdapat 

didalam organisasi, meliputi semua orang yang melakukan aktivitas  (Gomes, 2003:1). Hasil 

dari aktivitas SDM disebut sebagai kinerja. Dari aspek sumber daya manusia, kinerja pegawai 

merupakan faktor penting sebagai penentu apakah sumber daya manusia tersebut sudah 

bekerja secara optimal dalam mencapai kinerja organisasi. Kinerja adalah hasil kerja secara 

kualitas dan kuantitas yang dicapai pegawai  dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan 

tanggung jawab yang diberikan kepadanya (Mangkunegara 2001: 67). Faktor – faktor yang 

mempengaruhi kinerja antara lain : budaya organisasi, kecerdasan emosi, komunikasi, 

kompetensi, motivasi, disiplin kerja, dan lain-lain.  

Untuk menciptakan kinerja karyawan yang efektif dan efisien demi kemajuan 

organisasi maka perlu adanya budaya organisasi sebagai salah satu pedoman kerja yang bisa 

menjadi acuan karyawan untuk melakukan aktivitas organisasi (Susanto 2006: 109). Setiap 

organisasi maupun perusahaan akan berusaha untuk meningkatkan kinerja karyawan untuk 

mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan. Banyak perusahaan atau organisasi yang 

mencoba berbagai cara untuk meningkatkan kinerja karyawan menjadi lebih efektif dan 

efisien, misalnya melalui pendidikan dan pelatihan, pemberian kompensasi dan motivasi, 

serta menciptakan lingkungan kerja yang baik.  

Budaya oganisasi adalah suatu sistem nilai, kepercayaan dan kebiasaan dalam suatu 

organisasi yang saling berinteraksi dengan struktur sistem formalnya untuk menghasilkan 

norma-norma perilaku organisasi (Sarplin dalam Susanto 2006: 120). Budaya organisasi yang 

kuat dicirikan dengan adanya karyawan yang memiliki nilai inti bersama (Ivancevich (2006: 

46). Semakin banyak nilai berbagi dan menerima nilai inti, semakin kuat budaya, dan 

semakin besar pengaruhya terhadap perilaku organisasi. 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 budaya organisasi berfungsi untuk 
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menghubungkan para anggotanya sehingga mereka tahu bagaimana berinteraksi satu sama 

lain.   

Selain budaya organisasi, faktor penentu keberhasilan kinerja organisasi lainnya yang 

erat kaitannya dengan pegawai adalah kecerdasan emosi. Goleman (1999) mengatakan bahwa 

orang yang pandai atau berhasil dalam prestasi akademik sewaktu  pendidikan  formal  

ternyata banyak yang gagal dalam menempuh karir profesional. Penelitian Daniel Goleman 

menunjukkan bahwa kecerdasan emosional adalah kemampuan yang dibutuhkan dalam dunia 

kerja saat ini yaitu sekitar 75-96 persen. Sedangkan peran IQ atau ketrampilan kognitif dalam 

keberhasilan di dunia kerja hanya menempati posisi kedua sesudah kecerdasan emosional  

dalam menentukan peraihan prestasi kerja, yaitu sekitar  4-25 persen. Kecerdasan emosional 

ini sangat mempengaruhi kehidupan seseorang secara keseluruhan  mulai dari kehidupan 

dalam keluarga, pekerjaan sampai interaksi  dengan  lingkungan  sosialnya. Oleh  karena  itu  

kecerdasan emosional  berpengaruh pada cara seseorang  menyelesaikan masalah dalam 

kehidupan sehari-hari. Goleman (1995) menyatakan bahwa seseorang yang memiliki 

kecerdasan emosi yang tinggi adalah mereka yang mampu mengelola emosinya dengan baik. 

Menurut Bar-On (dalam Setiadi, 1999) kemampuan mengatur perasaan dengan baik, mampu 

memotivasi diri sendiri, berempati ketika menghadapi gejolak emosi dari diri maupun dari 

orang lain. Manusia juga harus dapat memecahkan masalah, fleksibel dalam situasi dan 

kondisi yang kerap berubah. Hal ini merupakan kemampuan yang seharusnya dimiliki oleh 

setiap sumber  daya  manusia  untuk  dapat  berprestasi  di bidang  pekerjaannya. Fakta yang 

ada pada Dinas Pendidikan salah satunya masalah kecerdasan emosional  pegawai seringkali 

terjadi karena pegawai membawa masalah di rumah tangganya ke kantor. Selain itu, fakta 

yang ada pada Dinas Pendidikan  menunjukkan bahwa pegawai mudah tersinggung untuk 

hal-hal kecil yang kemudian menjadi pemicu kemarahan dalam menyelesaikan tugas kantor 

sehari-harinya. Kecerdasan emosi pegawai yang baik didasari budaya organisasi yang baik  

secara logika akan meningkatkan kinerja menjadi lebih baik. Demikian pula sebaliknya. 

 

KERANGKA TEORI 

Kinerja 

Kinerja merupakan seperangkat hasil yang dicapai dan merujuk pada tindakan pencapaian 

serta pelaksanaan sesuatu pekerjaan yang diminta. Kinerja merupakan ukuran keberhasilan 
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organisasi dalam mencapai misinya (Simamora, 1997:45). Dari pendapat tersebut maka dapat 

disimpulkan bahwa kinerja merupakan capaian kerja. Kinerja yang tinggi dapat diwujudkan 

apabila dikelola dengan dengan baik. Itulah sebabnya setiap pimpinan wajib untuk 

menerapkan manajemen kerja agar para pegawainya mendapat capaian kerja yang maksimal. 

Berkaitan dengan manajemen kerja ini, seringkali orang membuat kesalahan dan mengira 

bahwa manajemen kerja merupakan evaluasi kerja. Padahal mengevaluasi kinerja atau 

memberikan penilaian kerja hanyalah merupakan sebagian saja dari sistem manajemen kerja. 

Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kinerja menurut  Gibson (1996)  adalah : 

1) Faktor individu: kemampuan, keterampilan, latar belakang keluarga, pengalaman 

kerja, tingkat sosial dan demografi seseorang.  

2) Faktor psikologis : persepsi, peran, sikap, kepribadian, motivasi dan kepuasan kerja  

3) Faktor Organisasi : struktur organisasi, desain pekerjaan, kepemimpinan,  sistem  

penghargaan  (reward system). 

 

Budaya Organisasi 

Menurut Wibowo (2010:19) budaya organisasi adalah filosofi dasar organisasi yang 

memuat keyakinan, norma-norma, dan nilai-nilai bersama yang menjadi karakteristik inti 

bagaimana cara melakukan sesuatu dalam organisasi. Berdasarkan definisi yang dibuat oleh 

para pakar di atas  bahwa budaya organisasi adalah suatu pedoman didalam sutau organisasi 

dimana didalamnya terangkum nilai, norma dan keyakinan yang menjadi suatu penunjuk arah 

bagaimana mencapai tujuan organisasi.  

Adapun Robbins (2010:27) mengelompokan tipe budaya menjadi networked culture, 

mecenary culture, fragmented culture and communal culture.  

1) Networked Culture  

Organisasi dianggap sebagai suatu keluarga atau teman  (high in sociability, low on 

solidarity), budaya ini ditandai dengan sosiabilitas atau kesenangan atau kesenangan 

bergaul tinggi dan tingkat solidaritas atau kesetia kawanan rendah. Network culture 

sangat bersahabat dan bersuka ria.  

2) Mercenary Culture  

Organisasi fokus terhadap tujuan (low on sociabilty, high in solidarity), budaya ini 

ditandai oleh tingkat sosialitas yang rendah dan solidaritas yang tinggi. Melibatkan 
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orang yang sangat fokus dan menarik bersama untuk membuat pekerjaan dilakukan. 

Komunikasi berlangsung cepat dan dikendalikan dengan cara yangtidak ada yang 

tidak mungkin.  

3) Fragmanted Culture  

Organisasi yang dibuat dari para individualis (low on sociability low on solidarity). 

Budaya ini ditandai oleh solidaritas dan sosiabilitas rendah. Orang orang dalam 

budaya tersebut sedikit melakukan kontak dan dalam banyak hal terkadang mereka  

tidak banyak mengenal.  

4) Communal Culture  

Organisasi menilai baik kinerja dan persahabatan . budaya ini ditandai dengan 

sosiabilitas dan solidarits tinggi. Anggotanya sangat bersahabat satu dengan lainnya 

dan bergaul dengan baik secara pribadi maupun profesional. 

 

Kecerdasan Emosional 

Teori mengenai kecerdasan emosional pertama kali dicetuskan oleh Salovey dan 

Mayer pada tahun 1990. Sejak itu aspek emosional sebagai salah satu kecerdasan pada diri 

manusia banyak diteliti, baik di bidang psikologi, neurosains dan berbagai bidang terapan. 

John Mayer dan Peter Salovey mendefinisikan EQ (emotional quotient) sebagai “kemampuan 

untuk memahami perasaan diri sendiri, untuk berempati terhadap perasaan orang lain dan 

untuk mengatur emosi yang secara bersama berperan dalam peningkatan taraf hidup 

seseorang”. Semula ide ini hanya diperkenalkan di sekitar lingkungan pendidikan saja. Dan 

mungkin saja tetap hanya akan beredar di sekeliling tembok sekolah jika saja Goleman tidak 

memperkenalkan teori EQ ini dalam bukunya “Emotional Intelligence. Why It Can More 

Than IQ?” yang terbit pada tahun 1995 dalam Mangkunegara (2005). Kecerdasan emosional 

telah diterima dan diakui kegunaannya. Studi-studi menunjukkan bahwa seorang eksekutif 

atau profesional yang secara teknik unggul dan memiliki EQ yang tinggi adalah orang-orang 

yang mampu mengatasi konflik, dapat melihat kesenjangan yang perlu dijembatani, dapat 

melihat hubungan yang tersembunyi yang menjanjikan peluang, berinteraksi, penuh 

pertimbangan untuk menghasilkan yang lebih berharga, lebih siap, lebih cekatan, dan lebih 

cepat dibanding orang lain.  
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Kerangka Konsep Pemikiran 

 

Gambar 1.  

Kerangka Konsep Pemikiran 

 

 

 

 

Sumber : Sugiyono, 2004 

 

Hipotesis 

Berdasarkan kerangka pemikiran dan model  penelitian  di atas, maka  penulis 

mengemukakan  hipotesis, yaitu :  

1) Variabel  kecerdasan emosi  berpengaruh signifikan terhadap budaya organisasi Dinas 

Pendidikan Kabupaten Kutai Timur. 

2) Variabel  kecerdasan emosi  berpengaruh signifikan terhadap kinerja pegawai Dinas 

Pendidikan Kabupaten Kutai Timur. 

3) Variabel  budaya organisasi berpengaruh signifikan terhadap kinerja pegawai Dinas 

Pendidikan Kabupaten Kutai Timur. 

4) Variabel  kecerdasan emosi melalui budaya organisasi berpengaruh signifikan terhadap 

kinerja pegawai Dinas Pendidikan Kabupaten Kutai Timur. 

 

METODOLOGI PENELITIAN 

Populasi dan Sampel 

Total populasi  dalam penelitian ini adalah 57 pegawai dan sekaligus menjadi 

responden dalam penelitian ini.  

Teknik Pengumpulan Data 

Di dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik pengumpulan data sebagai 

berikut : 

1. Kuesioner: Teknik pengumpulan data dengan menggunakan daftar pertanyaan 

yang dijawab oleh responden  

Kecerdasan Emosi 

(X) 
Budaya 

Organisasi (Y1) 

Kinerja 

Pegawai (Y2) 
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2. Observasi: Pengamatan langsung ke objek yang menjadi pusat penelitian guna 

mendapatkan dan mengumpulkan data yang diperlukan dalam penelitian  ini.  

3. Penelitian Dokumen: Penelitian dengan memeriksa catatan-catatan atau file dari 

bank data karyawan yang ada hubungannya dengan penelitian 

Pengumpulan data berdasarkan kuesioner yang disebarkan kepada seluruh pegawai  

yang bekerja di Dinas Pendidikan a dengan jumlah uji validitas sebanyak 30 kuesioner,  jika 

ternyata hasilnya adalah valid dan reliabel, akan diteruskan  pengujian 57 responden. 

 

Teknik Analisis  Data dan Pengujian Hipotesis 

Teknik Analisis Data 

Analisis Regresi Linear Berganda digunakan untuk mengetahui hubungan antara 

variabel bebas dengan variabel terikat yaitu antara variabel kecerdasan emosi (X) terhadap 

kinerja pegawai (Y2) melalui budaya organisasi (Y1). Dengan menggunakan rumus sebagai 

berikut : 

Y1 = α0 + α1 X + e 

Y2 = β0 + β1 X + β2 Y1 + e 

 

Keterangan:  

X =   kecerdasan emosi 

a =   konstanta = αe , βe 

β1, β2 =   koefisien persamaan regresi predictor Y1 , Y2  

Y1 =   Budaya organisasi  

Y2 =   Kinerja pegawai 

 

Pengujian Hipotesis 

Kaidah pengujian hipotesis menggunakan program SPSS 

a. Jika nilai probabilitas 0,05 ≤ sig, maka Ho diterima dan H1 ditolak, artinya tidak 

signifikan. 

b. Jika nilai probabilitas 0,05 ≥ sig, maka Ho ditolak dan H1 diterima, artinya 

signifikan. 

Hipotesis Pertama 
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Ho :   kecerdasan emosi tidak berpengaruh secara signifikan terhadap budaya organisasi. 

H1 :   kecerdasan emosi  berpengaruh secara signifikan tehadap budaya organisasi. 

Pengujiannya : 

a.  Jika nilai probabilitas 0,05 ≤ sig, maka Ho diterima dan H1 ditolak, artinya 

kecerdasan emosi tidak berpengaruh secara signifikan terhadap budaya organisasi. 

b.  Jika nilai probabilitas 0,05 ≥ sig, maka Ho ditolak dan H1 diterima, artinya 

kecerdasan emosi  berpengaruh secara signifikan terhadap budaya organisasi. 

Hipotesis Kedua 

Ho :   kecerdasan emosi  tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja pegawai. 

H1 :   kecerdasan emosi  berpengaruh secara signifikan tehadap kinerja pegawai. 

Pengujiannya : 

a.  Jika nilai probabilitas 0,05 ≤ sig, maka Ho diterima dan H1 ditolak, artinya 

kecerdasan emosi  tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja pegawai. 

b.  Jika nilai probabilitas 0,05 ≥ sig, maka Ho ditolak dan H1 diterima, artinya 

kecerdasan emosi berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja pegawai. 

Hipotesis Ketiga 

Ho :    budaya organisasi tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja pegawai. 

H1 :    budaya organisasi berpengaruh secara signifikan tehadap kinerja pegawai. 

Pengujiannya : 

a.  Jika nilai probabilitas 0,05 ≤ sig, maka Ho diterima dan H1 ditolak, artinya budaya 

organisasi tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja pegawai. 

b.  Jika nilai probabilitas 0,05 ≥ sig, maka Ho ditolak dan H1 diterima, artinya budaya 

organisasi berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja pegawai. 

Hipotesis Keempat 

Ho :  kecerdasan emosi melalui budaya organisasi tidak berpengaruh secara signifikan 

terhadap kinerja pegawai. 

H1 : kecerdasan emosi melalui budaya organisasi berpengaruh secara signifikan tehadap 

kinerja pegawai. 

Pengujiannya : 
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a. Jika nilai probabilitas 0,05 ≤ sig, maka Ho diterima dan H1 ditolak, artinya  

kecerdasan emosi melalui budaya organisasi tidak berpengaruh secara signifikan 

terhadap kinerja pegawai. 

b. Jika nilai probabilitas 0,05 ≥ sig, maka Ho ditolak dan H1 diterima, artinya 

kecerdasan emosi melalui  budaya organisasi berpengaruh secara signifikan terhadap 

kinerja pegawai. 

 

ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

1) Pengaruh Kecerdasan Emosi  Terhadap Budaya Organisasi 

Hasil uji hipotesis pertama diketahui bahwa koefisien arah regresi dari kecerdasan 

emosi  adalah sebesar 0.724 atau positif, sehingga dapat dikatakan bahwa variabel 

kecerdasan emosi berpengaruh signifikan terhadap Budaya Organisasi. Berdasarkan 

hasil loading factor menunjukkan bahwa loading factor pada variabel kecerdasan dapat 

terlihat pada tabel 1. berikut: 

Tabel 1. 

Loading Factor Kecerdasan Emosi  

Sumber : Data diolah Tahun 2017 

Tabel 1. menunjukkan bahwa indikator mengatasi masalah memiliki loading 

factor terbesar, hal ini menunjukkan bahwa mengatasi masalah  yang dimiliki oleh 

pegawai Dinas Pendidikan  Kabupaten Kutai Timur merupakan refleksi kecerdasan 

emosi yang paling dominan. Selanjutnya tabel 2. di bawah ini merupakan hasil dari 

loading factor dari variabel budaya organisasi 

 

  
Pemahaman 

diri sendiri 

Pemahama

n terhdp 

org lain 

Kepuasan 

hidup 

Mengatasi 

masalah 

Correlati

on 

Pemahaman diri 

sendiri 
1.000 .114 .010 .360 

Pemahaman terhdp 

org lain 
.114 1.000 .173 .279 

Kepuasan hidup .010 .173 1.000 .189 

Mengatasi masalah .360 .279 .189 1.000 

Kecerdasan Emosi .499 .575 .662 .731 
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Tabel 2.  

Loading Factor Variabel Budaya Organisasi 

 

 

Pengambilan 

Risiko 

Perhatian 

Terhadap 

Detail 

Orientasi 

Hasil 

Orientasi 

Manusia 

Orientasi 

Terhadap 

Tim 

Agresivitas Stabilitas 

Correlation Pengambil

an Risiko 1.000 .977 .194 .270 .300 .364 .270 

Perhatian 

Terhadap 

Detail .977 1.000 .208 .276 .293 .412 .276 

Orientasi 

Hasil .194 .208 1.000 .173 .010 .253 .173 

Orientasi 

Manusia .270 .276 .173 1.000 .114 .217 1.000 

Orientasi 

Terhadap 

Tim 

.300 .293 .010 .114 1.000 .324 .114 

Agresivitas .364 .412 .253 .217 .324 1.000 .217 

Stabilitas .270 .276 .173 1.000 .114 .217 1.000 

Budaya 

Organisasi 
.729 .744 .555 .675 .439 .605 .675 

Sumber : Data diolah Tahun 2017 

Pada tabel 2. menunjukkan bahwa indikator perhatian terhadap detail memiliki 

loading factor terbesar, hal ini menunjukkan bahwa bentuk budaya organisasi 

pegawai pada  Dinas Pendidikan Kabupaten Kutai Timur adalah karena para pegawai 

dituntut untuk teliti dan cermat dalam setiap pekerjaan. Kemudian bentuk budaya 

organisasi ditunjukkan dengan pengambilan risiko kepada pegawai pada  Dinas 

Pendidikan  Kabupaten Kutai Timur. Selanjutnya, bentuk budaya organisasi adalah 

indikator orientasi manusia, stabilitas, agresivitas, orientasi terhadap tim, dan orientasi 

manusia pegawai Dinas Pendidikan  Kabupaten Kutai Timur. Berdasarkan hasil 

loading factor dari kedua variabel dapat diketahui bahwa mengatasi masalahl yang 

dimiliki Dinas Pendidikan  Kabupaten Kutai Timur menyebabkan pegawai teliti dan 

cermat dalam bekerja.  

2). Pengaruh Kecerdasan emosi  terhadap Kinerja Pegawai 
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Hasil uji hipotesis kedua diketahui bahwa koefisien arah regresi dari variabel 

kecerdasan emosi adalah sebesar 0.415 dengan tingkat signifikan lebih kecil dari 5 persen, 

sehingga dapat dikatakan bahwa variabel kecerdasan emosi berpengaruh signifikan 

terhadap kinerja pegawai pada Dinas Pendidikan  Kabupaten Kutai Timur. Pada tabel 3. 

menunjukkan bahwa indikator kualitas kerja dan pengetahuan mengenai pekerjaan 

memiliki loading factor terbesar, hal ini menunjukkan bahwa kualitas kerja dan 

pengetahuan mengenai pekerjaan pegawai Dinas Pendidikan  Kabupaten Kutai Timur 

merupakan refleksi kinerja pegawai yang paling dominan. Akhirnya secara berturut-turut 

indikator tanggung jawab, kualitas personil, produktifitas dan kerjasama merefleksikan 

kinerja pegawai.Berdasarkan tabel 1. dan tabel 3. hasil loading factor dari variabel 

kecerdasan emosi dan kinerja pegawai dapat diketahui bahwa mengatasi masalah yang 

dimiliki Dinas Pendidikan  Kabupaten Kutai Timur dapat meningkatkan kualitas kerja dan 

pengetahuan mengenai pekerjaan atau kinerja pegawai secara keseluruhan. Berdasarkan 

hasil loading factor menunjukkan bahwa loading factor pada variabel kinerja pegawai 

dapat terlihat pada tabel 3. berikut: 

Tabel 3. 

Loading Factor Variabel Kinerja Pegawai 

  
Kualita

s Kerja 

Produktif

itas 

Pengetahuan 

Mengenai 

Pekerjaan 

Kerjasama 
Tanggung 

jawab 

Kualitas 

Personil 

Correlation 
Kualitas 

Kerja 
1.000 0.134 1.000 0.173 0.114 0.114 

  Produktifitas 0.134 1.000 0.134 0.21 0.403 0.403 

  

Pengetahuan 

Mengenai 

Pekerjaan 

1.000 0.134 1.000 0.173 0.114 0.114 

  Kerjasama 0.173 0.21 0.173 1.000 0.01 0.01 

  
Tanggung 

jawab 
0.114 0.403 0.114 0.01 1.000 1.000 

  
Kualitas 

Personil 
0.114 0.403 0.114 0.01 1.000 1.000 

  
Kinerja 

Pegawai 
0.665 0.595 0.665 0.547 0.628 0.628 
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Sumber : Data diolah Tahun 201 

3). Pengaruh Budaya Organisasi terhadap Kinerja Pegawai 

Hasil uji hipotesis diketahui bahwa koefisien arah regresi dari variabel budaya 

organisasi adalah sebesar 0.497 dengan tingkat signifikan lebih kecil dari 5 persen, 

sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel budaya organisasi berpengaruh signifikan 

terhadap kinerja pegawai pada Dinas Pendidikan  Kabupaten Kutai Timur. Merujuk pada 

tabel 2. dan tabel 3. hasil loading factor dari variabel budaya organisasi dan kinerja 

pegawai dapat diketahui bahwa budaya untuk perhatian terhadap detail  dapat 

meningkatkan kualitas kerja dan pengetahuan mengenai pekerjaan atau kinerja pegawai 

secara keseluruhan pada Dinas Pendidikan  Kabupaten Kutai Timur. 

 

KESIMPULAN 

Adapun kesimpulan dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1) Hasil uji hipotesis pertama diketahui bahwa koefisien arah regresi dari variabel 

kecerdasan emosi adalah sebesar 0.724 atau positif, sehingga dapat dikatakan bahwa 

variabel kecerdasan emosi berpengaruh signifikan terhadap Budaya Organisasi.  

2) Hasil uji hipotesis kedua diketahui bahwa koefisien arah regresi dari variabel 

kecerdasan emosi  adalah sebesar 0.415 dengan tingkat signifikan lebih kecil dari 5 

persen, sehingga dapat dikatakan bahwa variabel kecerdasan emosi berpengaruh 

signifikan terhadap kinerja pegawai pada Dinas Pendidikan  Kabupaten Kutai Timur.  

3) Hasil uji hipotesis diketahui bahwa koefisien arah regresi dari variabel budaya 

organisasi adalah sebesar 0.497 dengan tingkat signifikan lebih kecil dari 5 persen, 

sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel budaya organisasi berpengaruh signifikan 

terhadap kinerja pegawai pada Dinas Pendidikan  Kabupaten Kutai Timur.  

4) Koefisien pengaruh tidak langsung sebesar 0.360 memiliki pengaruh mediasi 

signifikan. Dengan demikian hipotesis model pengaruh tidak langsung dari variabel 

kecerdasan emosi terhadap kinerja pegawai melalui budaya organisasi dapat diterima. 

 

 

 

 



Pengaruh Kecerdasan Emosi Terhadap Kinerja Pegawai Dengan Budaya Organisasi Sebagai Variabel 

Intervening Pada Dinas Pendidikan Kabupaten Ktai Timur (Leny Susilawati Anggraini) 
 

 

39 

 

DAFTAR PUSTAKA 

Ardana, Komang et al. 2009. “Perilaku Keorganisasian”. Yogyakarta: Graha Ilmu. Ed2. 

 

Arikunto, Suharsimi. 2006. Prosedur Penelitian : Suatu Pendekatan Praktek. Jakarta : 

Rineka Cipta. 

 

Dessler, Gary, “Manajemen Sumber Daya Manusia”, Jakarta: Indeks 2010, Ed10. 

 

Ghozali. 2011. Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program SPSS. Badan Penerbit 

Universitas Diponegoro Semarang 

 

Gibson, J. Ivancovich J. M, Donnelly,J. H. 1996. Organisasi: Perilaku, Struktur, Proses. Alih 

Bahasa Nunuk Adiarni, Edisi ke 8, Jilid II, Binarupa Aksara, Jakarta. 

 

Gomes, Faustino Cardoso. 2003. “Manajemen Sumberdaya Manusia”, Yogyakarta: Andi.   

 

Ivancevich, M., dkk. (2006). Perilaku dan Manajemen Organisasi. Jakarta: Erlangga. 

 

Mangkunegara, P, Anwar. 2006. “Evaluasi Kinerja SDM”. Bandung: PT Rafika Aditama. 

Cet-Ke 2. 

 

Matodang. 2008. “Kepemimpinan budaya organisasi dan manajemen strategik : Yogyakarta 

Graha Ilmu. 

 

McLeod, Jr. 2004. Manajemen Sumber Daya Manusia. Jakarta : PT.Raja Gramedia 

 

Nawawi, H. 2006. Manajemen Kepegawaian di Indonesia. Jakrta: Gunung Agung 

 

Nurjanah. (2008) “Analisis Budaya Organisasi dan Pengaruhnya terhadap Kinerja 

Karyawan” (Studi Kasus bank DKI Syariah Cabang Wahid Hasyim Jakarta 

Pusat ). Skripsi. Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah. 

 

Rivai dan Mulyadi, Deedy, “Kepemimpinan dan Prilaku Organisasi”, Ed3, Jakarta:PT Raja 

Grafindo, 2011. 

 

Robbins, Stephen P, dan Mary Coulter. 2010. “Manajemen”, Ed 10, Jakarta: Erlangga. 

Santoso. 2006. Menggunakan SPSS Untuk Statistik Non Parametrik. Jakarta :PT. Alex Media 

Komputindo. 

 

Sekaran. 2006. Metodologi Penelitian Untuk Bisnis. Buku I Edisi 4. Jakarta : Salemba Empat. 

 

Simamora, Henry. 1997. Manajemen Sumber daya Manusia. Yogyakarta: STIE YKPN. 

 

Sugiyono. 2004. Metode Penelitian Bisnis. Penerbit CV. Alfabeta: Bandung 

Sulistyo-Basuki. 2006. Metode Penelitian. Jakarta :Wedatama Widya Sastra dan Fakultas 

Ilmu Pengetahuan Budaya Universitas Indonesia. 



Jurnal Akuntansi Manajemen Madani Vol. 3, No. 1, Maret 201 

 

 

40 

 

 

Susanto, A.B., Gede Prama. Dkk. (2006). Strategi Organisasi. Yogyakarta: Amara Books. 

 

Wibowo. 2010. “Budaya Organisasi (Sebuah Kebutuhan untuk Kinerja Jangka panjang)”, 

Jakarta:  PT Raja Grafindo.  

 

Wibowo. 2012. “Manajemen Kinerja”,  Jakarta: PT Raja Grafindo. Ed 3. 

 

 

 

 

  


