PARADOKS: JURNAL ILMU EKONOMI
Volume 3. No. 4 (2020); Oktober
Analisis Pengaruh Perubahan Organisasi dan Budaya Organisasi
Terhadap Kepuasan dan Kinerja Pegawai BPJS Kesehatan
Kedeputian Wilayah Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat, Sulawesi
Tenggara dan Maluku (SULSELBARTRAMAL)
Author
Ndari Cahyaningsih , Syahnur Said2, Lukman Chalid3*
1

Email
ndaricahya@gmail.com
syahnur.said@umi.ac.id
lukman.chalid@umi.ac.id
Afiliasi
Magister Manajemen, Pascasarjana Universitas Muslim Indonesia
2
Fakultas Ekonomi & Bisnis, Universitas Muslim Indonesia

1

Abstrak: Tujuan penelitian ini adalah 1) untuk menganalisis pengaruh perubahan organisasi
terhadap kepuasan kerja pegawai, 2) untuk menganalisis pengaruh budaya organisasi
terhadap kepuasan kerja pegawai, 3) untuk menganalisis pengaruh perubahan organisasi
terhadap kinerja pegawai, 4) untuk menganalisis pengaruh budaya organisasi terhadap
kinerja pegawai, 5) untuk menganalisis pengaruh kepuasan kerja terhadap kinerja pegawai,
6) untuk menganalisis pengaruh perubahan organisasi terhadap kinerja pegawai melalui
melalui kepuasan kerja pegawai dan 7) untuk menganalisis pengaruh budaya organisasi
terhadap kinerja pegawai melalui kepuasan kerja pegawai. Metode analisis data yang
digunakan dalam penelitian ini adalah analisis persamaan struktural atau structural equation
modeling (SEM). Data penelitian diperoleh dari pegawai BPJS Kesehatan Kedeputian
Wilayah Sulselbartramal. Pendekatan penelitian adalah pendekatan kuantitatif yang bersifat
explanatory. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: 1) Perubahan organisasi memberikan
pengaruh yang positif dan signifikan terhadap kepuasan kerja pegawai, 2) Budaya organisasi
memberikan pengaruh yang positif dan signifikan terhadap kepuasan kerja pegawai, 3)
Perubahan organisasi memberikan pengaruh yang positif dan signifikan terhadap kinerja
pegawai, 4) Budaya organisasi memberikan pengaruh yang positif dan signifikan terhadap
kinerja pegawai, 5) Kepuasan kerja memberikan pengaruh yang positif dan signifikan
terhadap kinerja pegawai, 6) Perubahan organisasi memberikan pengaruh yang positif dan
signifikan terhadap kinerja pegawai melalui kepuasan kerja pegawai dan 7) Budaya
organisasi memberikan pengaruh yang positif dan signifikan terhadap kinerja pegawai melalui
kepuasan kerja pegawai.
Kata kunci: Perubahan Organisasi, Budaya Organisasi, Kepuasan Kerja dan Kinerja
Pegawai

Pendahuluan
Sumber daya manusia merupakan salah satu faktor kunci dalam reformasi ekonomi,
yakni bagaimana menciptakan sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas dan memiliki
keterampilan serta berdaya saing tinggi dalam persaingan global dewasa ini. Sumber daya
manusia merupakan faktor yang sangat penting dalam aktivitas kehidupan suatu organisasi.
Berhasil dan tidaknya organisasi tergantung pada sumber daya manusia. Sumber daya manusia
yang berkualitas tinggi akan berpengaruh tinggi terhadap kesuksesan sebuah perusahaan, akan
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tetapi kualitas sumber daya manusia yang rendah akan berpengaruh rendah terhadap tingkat
kesuksesan suatu perusahaan (Utami, dkk., 2017).
Sumber daya manusia pada era sekarang ini semakin besar peranannya dalam mencapai
sukses organisasi. Kinerja organisasi mengacu pada prestasi pegawai yang diukur berdasarkan
standar yang ditetapkan. Kinerja seorang pegawai berperan penting bagi suatu organisasi,
karena kinerja setiap pegawai merupakan sumbangan bagi tercapainya kinerja setiap fungsi
organisasi dan pada gilirannya kinerja fungsi-fungsi organisasi memberi sumbangan terhadap
pencapaian kinerja organisasi atau perusahaan. Rendahnya kinerja pegawai dalam suatu
organisasi dapat mengakibatkan terhambatnya suatu organisasi dalam mencapai tujuannya.
Kinerja adalah hasil yang dicapai melalui serangkaian kegiatan dan tata cara tertentu dengan
menggunakan sumber daya perusahaan untuk mencapai sasaran perusahaan yang ditetapkan
(Mangkunegara, 2014:43). Sementara, kinerja individu adalah hasil kerja karyawan baik dari
segi kualitas maupun kuantitas berdasarkan standar kerja yang telah ditentukan.
Pembangunan bidang kesejahteraan masyarakat yang sedang digalakkan oleh
Pemerintah saat ini adalah terselenggaranya sistem perlindungan sosial yang mampu
memberikan manfaat bagi seluruh penduduk. Beberapa hal penting yang mendasari perubahan
sistem perlindungan sosial adalah amanat Amandemen Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28H
ayat 3 dan Pasal 34 ayat 2 yang diwujudkan dengan penyusunan Undang-Undang Nomor 40
Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) dan Undang-Undang Nomor 24
Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS). Pembangunan bidang
jaminan sosial senantiasa menjadi prioritas pembangunan, terutama di bidang kesehatan.
Karena dapat diyakini, pertumbuhan ekonomi masyarakat sangat dipengaruhi oleh tingkat
kesehatan masyarakat itu sendiri (Alisjahbana, 2014).
Capaian menuju cakupan menyeluruh (universal coverage) kepesertaan jaminan sosial
juga merupakan bagian tak terpisahkan dari proses pembangunan sistem jaminan sosial. PT
Askes (Persero) yang selama ini telah melaksanakan sistem jaminan sosial di bidang kesehatan
khusus bagi Pegawai Negeri Sipil dan Penerima Pensiun beserta keluarganya dipilih sebagai
Badan Pengelola Jaminan Sosial di Bidang Kesehatan atau yang sekarang kita kenal dengan
BPJS Kesehatan. Perubahan atau transformasi bentuk perusahaan, dari Badan Usaha Milik
Negara menjadi Badan Layanan Publik, merupakan suatu tantangan tersendiri bagi internal PT
Askes (Persero) atau BPJS Kesehatan. Budaya kerja korporasi yang selama ini telah menjiwai
pegawai PT Askes (Persero) harus dijaga untuk diteruskan dalam pengelolaan Badan Layanan
Publik yang bernama BPJS Kesehatan.
Perubahan yang dilakukan organisasi pada dasarnya mengarah pada peningkatan
efektivitas organisasi dengan tujuan mengupayakan perbaikan kemampuan organisasi dalam
menyesuaikan diri terhadap perubahan lingkungan serta perubahan perilaku anggota organisasi
(Robbins, 2012:763). Lebih lanjut Robbins menyatakan perubahan organisasi dapat dilakukan
pada struktur yang mencakup strategi dan sistem, teknologi, penataan fisik dan sumber daya
manusia. Hal tersebut sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Simbolon dan
Anisah (2015) yang menyimpulkan bahwa perubahan organisasi berpengaruh signifikan
terhadap kinerja pegawai. Hasil penelitian yang sama dilakukan oleh Yuningsih (2015)
menyimpulkan bahwa perubahan organisasi berpengaruh signifikan terhadap kinerja pegawai.
Faktor yang mendorong terjadinya perubahan organisasi yaitu faktor ekstern dan faktor
intern, faktor ekstern seperti perubahan teknologi dan semakin terintegrasinya ekonomi
internasional, faktor intern meliputi organisasi yang mencakup dua hal pokok yaitu (1)
perubahan perangkat keras organisasi atau yang biasa disebut dengan perubahan struktural,
yang meliputi perubahan strategi, stuktur organisasi dan sistem serta (2) Perubahan perangkat
lunak organisasi atau perubahan kultural yang meliputi perubahan perilaku manusia dalam
organisasi, kebijakan sumber daya manusia dan budaya organisasi (Sobirin, 2015:2). Setiap
perubahan tidak bisa hanya memilih salah satu aspek struktural atau kultural saja sebagai
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variabel yang harus diubah, tetapi kedua aspek tersebut harus dikelola secara bersama-sama
agar hasilnya optimal.
Keberhasilan transformasi PT Askes (Persero) menjadi BPJS Kesehatan sangat
bergantung pada kesadaran, pemahaman dan kesiapan pegawai untuk berubah. Transformasi
PT Askes (Persero) menjadi BPJS Kesehatan harus memperhatikan dan melibatkan seluruh
komponen yang ada termasuk pegawai. Untuk itu pengelolaan sumber daya manusia menjadi
bagian yang strategis dan menentukan. Antara organisasi dan pegawai merupakan satu
kesatuan yang memiliki hubungan yang bersifat simultan dan harus seimbang. Artinya pada
satu sisi, pegawai harus dikelola dalam kerangka alur kepentingan organisasi, disisi lain
kegiatan organisasi harus dapat memperhatikan kepentingan dan kebutuhan yang diharapkan
pegawai (Yursil dan Huda, 2016).
Perusahaan dalam meraih keberhasilan dalam mengelola perubahan organisasi harus
mengarah pada peningkatan kemampuan dalam menghadapi tantangan dan peluang yang
timbul. Artinya perubahan organisasi harus diarahkan pada perubahan perilaku manusia dan
proses organisasional, sehingga perubahan organisasi yang dilakukan dapat lebih efektif dalam
upaya menciptakan organisasi yang lebih adaptif dan fleksibel. Pertimbangannya, dengan
diterapkannya modernisasi administrasi, akan terjadi perubahan organisasi dan perubahan itu
sendiri tidak akan berhasil jika ada hambatan yang datang dari manusia yang terlibat di
dalamnya. Demikian juga halnya jika kebiasaan manusia dan budaya organisasinya tidak
diubah, perubahan organisasi tidak akan berhasil (Utami, dkk., 2017).
Organisasi pada dasarnya memiliki budaya yang tertanam untuk menghasilkan
kemantapan atau kemapanan. Pada suatu organisasi, pekerjaan telah didesain sedemikian rupa
untuk dilaksanakan, para pegawai telah dibekali pelatihan dan keterampilan, job description
yang jelas dan prosedur yang sudah tertanam pada semua anggota organisasi. Budaya
organisasi adalah suatu falsafah dengan didasari pandangan hidup sebagai nilai-nilai yang
menjadi sifat, kebiasaan dan juga pendorong yang dibudayakan dalam suatu kelompok dan
tercermin dalam sikap menjadi perilaku, cita-cita, pendapat, pandangan serta tindakan yang
terwujud sebagai kerja (Yursil dan Huda, 2016). Program budaya organisasi akan menjadi
kenyataan melalui proses panjang, karena perubahan nilai-nilai lama menjadi nilai-nilai baru
akan memakan waktu untuk menjadi kebiasaan dan tidak henti-hentinya terus melakukan
penyempurnaan dan perbaikan.
Transformasi sistem akan membawa pengaruh terhadap budaya organisasi dan sistemsistem baru yang dibuat juga harus dijadikan budaya oleh seluruh pegawai untuk dapat
memberikan result (hasil) yang akan menjawab atau memenuhi kebutuhan stakeholders.
Dilaporkan oleh Direktur Utama BPJS Kesehatan dalam buku The Askes Way (2013):
Perjalanan Menuju BPJS Kesehatan, bahwa transformasi organisasi ini telah menimbulkan
shock culture, perubahan budaya dalam organisasi baru yang harus dilakukan melalui proses
yang cepat dan berkejaran dengan waktu. Transformasi organisasi akan berdampak kepada
penyesuaian budaya organisasi. Robbins dan Judge, (2012:218) menyatakan bahwa budaya
organisasi (organizational culture) mengacu pada sebuah sistem makna bersama yang dianut
oleh para anggota yang membedakan organisasi tersebut dengan organisasi lainnya.
Kesesuaian antara budaya organisasi dengan nilai-nilai yang dimiliki oleh anggota organisasi
akan menimbulkan kepuasan kerja, sehingga mendorong individu untuk bertahan pada satu
perusahaan dan berkarir dalam jangka panjang.
Rivai dan Mulyadi, (2012:211) budaya organisasi mempunyai dampak yang kuat dan
semakin besar pada prestasi kerja organisasi, dinyatakan bahwa 1) Budaya organisasi dapat
mempunyai dampak signifikan pada prestasi kerja ekonomi organisasi dalam jangka panjang.
2) Budaya organisasi bahkan mungkin merupakan faktor yang lebih penting dalam menentukan
sukses atau gagalnya organisasi dalam masa mendatang. 3) Budaya organisasi yang
menghambat prestasi keuangan yang kokoh dalam jangka panjang sering terjadi dan budaya
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tersebut berkembang dengan mudah. 4) Walaupun sulit untuk diubah, budaya organisasi dapat
dibuat untuk lebih meningkatkan prestasi. Transformasi organisasi PT Askes (Persero) menjadi
BPJS Kesehatan berbeda dengan transformasi organisasi pada umumnya. Bila transformasi
organisasi pada umumnya yang terjadi adalah re organization, transformasi birokrasi ataupun
transformasi strategi bisnis, maka pada organisasi ini yang terjadi lebih kepada recreation yaitu
membuat organisasi baru melalui perubahan organisasi yang ada, sebagaimana tercantum di
dalam Undang-Undang nomor 24 tahun 2011 dinyatakan bahwa PT Askes (Persero) bubar
tanpa likuidiasi dan bertransformasi menjadi BPJS Kesehatan.
Selain perubahan organisasi dan budaya organisasi yang dapat mempengaruhi kinerja
pegawai, faktor kepuasan kerja pegawai juga harus diperhatikan. Istilah kepuasan kerja (job
satisfaction) seorang pegawai dapat didefinisikan sebagai suatu perasaan positif tentang
pekerjaan seseorang yang merupakan hasil dari sebuah evaluasi karakteristiknya (Sutrisno,
2011:75). Kepuasan kerja dan kinerja memiliki hubungan sebab akibat. Ketika data
produktivitas dan kepuasan kerja secara keseluruhan dikumpulkan untuk organisasi, ditemukan
bahwa organisasi yang mempunyai karyawan yang lebih puas cenderung lebih efektif bila
dibandingkan perusahaan yang mempunyai pegawai yang kurang puas.
Hal tersebut didukung hasil penelitian yang dilakukan oleh Muhajir (2014) yang
menyatakan bahwa kepuasan kerja berpengaruh signifikan terhadap kinerja pegawai.
Kepuasan kerja adalah bentuk perasaan dan ekspresi seseorang ketika dia mampu/tidak mampu
memenuhi harapan dari proses kerja dan kinerjanya. Timbul dari proses transformasi emosi
dan pikiran dirinya yang melahirkan sikap atau nilai terhadap sesuatu yang dikerjakan dan
diperolehnya. Semakin tinggi derajat kepuasan kerja, semakin bersahabat seorang karyawan
dengan lingkungan kerja (Luthans, 2012:228). Tingkat kepuasan kerja pegawai dalam suatu
perusahaan merupakan kunci semangat yang mendukung terwujudnya tujuan perusahaan.
Kualitas kerja pegawai dapat diukur dengan penilaian perilaku kerja pegawai. Perilaku
kerja adalah setiap tingkah laku, sikap atau tindakan yang dilakukan oleh pegawai BPJS
Kesehatan sesuai dengan ketentuan Peraturan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan.
Dari hasil penilaian perilaku kerja pegawai, nilai dikelompokkan berdasarkan predikat tertentu,
yaitu : Kinerja Kurang Low (<3,60), Kinerja Baik (3,60-4,59), dan Kinerja Sangat Baik (4,606,00). Di dalam BPJS Kesehatan Kantor Cabang, hasil kerja pegawainya diharapkan
mempunyai kualitas kerja dengan poin Kinerja Sangat Baik (4,60-6,00). Hasil penilaian
kualitas kerja pegawai BPJS Kesehatan Kantor Cabang Makassar, Kantor Cabang Parepare
dan Kantor Cabang Watampone dapat dilihat pada tabel berikut:
Tabel 1. Data Penilaian Kinerja Pegawai Kantor Cabang BPJS Kesehatan Periode Tahun
2016 – 2017Iklim
Unit Kerja

Tahun

Rata-rata
Penilaian
Kinerja
4,29

Kinerja Baik

KC Makassar

2016

Jumlah
Pegawai
97

Keterangan

KC Watampone

2017
2016

78
30

4,15
4,43

Kinerja Baik
Kinerja Baik

KC Pare-pare

2017
2016

35
31

4,20
4,59

Kinerja Baik
Kinerja Baik

KC Palopo

2017
2016

37
21

4,20
4,30

Kinerja Baik
Kinerja Baik

KC Makale

2017
2016

35
26

4,28
4,15

Kinerja Baik
Kinerja Baik

2017

27

4,16

Kinerja Baik
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KC Mamuju

2016

26

4,00

Kinerja Baik

2017

26

4,14

Kinerja Baik

Sumber: Data Bidang SDM Kantor BPJS Kesehatan Kantor Cabang

Berdasarkan tabel 1 di atas dapat diketahui bahwa rata-rata poin kinerja hasil penilaian
kinerja pegawai BPJS Kesehatan Kantor Cabang mengalami penurunan pada tahun 2017
meskipun masih pada range nilai Kinerja Baik dan belum sesuai dengan apa yang diharapkan
yaitu mendapatkan predikat Kinerja Sangat Baik, karena hasil penilaian belum mencapai poin
4,60-6,00.
Konsekuensi dari penerapan perubahan organisasi pada organisasi adalah penerapan
atas perubahan yang memerlukan waktu cukup lama dan biaya yang cukup besar. RIsiko bisa
saja muncul ketika implementasi berjalan, seperti adanya perubahan tanggung jawab, resistensi
pegawai, perlunya keselarasan perubahan dengan budaya, dan komunikasi mengenai
perubahan itu sendiri. Resiko tersebut harus dapat diatasi oleh organisasi maka pemimpin harus
dapat menetapkan, mengelola dan mengukur kesiapan pegawai untuk berubah sehingga
implementasi dapat berjalan dengan efektif. Keberhasilan perubahan hanya dapat terjadi bila
pegawai juga bersedia mencurahkan waktu dan energi yang diperlukan untuk mencapai tujuan
perubahan tersebut (Simbolon dan Anisah, 2013).
Perubahan organisasi yang diikuti dengan perubahan struktur, teknologi, penataan fisik,
dan sumber daya manusia, akan memaksa pegawai untuk menambah keterampilan dan
pengetahuan baru guna meningkatkan kemampuan kerja mereka, seiring dengan perubahan
yang dilakukan. Hal tersebut pada akhirnya akan dapat meningkatkan kinerja pegawai. Selain
itu, perubahan organisasi akan membantu pegawai dalam menyelesaikan pekerjaannya karena
adanya proses otomatisasi pekerjaan dan penyederhanaan proses pekerjaan (Hasanah dan
Aima. 2017).
Melihat perubahan lingkungan organisasi yang semakin kompleks dan kompetitif,
mensyaratkan perusahaan untuk bersikap lebih responsif agar tetap bertahan. Setiap organisasi
dituntut untuk siap menghadapi perkembangan teknologi, kebutuhan konsumen, dan
persaingan yang ketat dengan perusahaan atau organisasi lain. Organisasi yang ingin tetap
bertahan harus menghadapi perubahan tersebut dengan strategi masing – masing. Salah satu
strategi tersebut adalah dengan meningkatkan kinerja karyawannya. Dengan mempertahankan
kinerja karyawan tetap tinggi, maka kemungkinan besar perusahaan juga akan mampu bertahan
dan berkembang (Hasanah dan Aima. 2017).
Kinerja pegawai dalam organisasi sangat dipengaruhi oleh budaya organisasi. Dari
budaya organisasi yang kondusif akan terbentuk tingkat kepuasan kerja pegawai yang lebih
baik, yang pada akhirnya dapat meningkatkan kinerja para pegawai. Untuk menunjang upaya
membangun budaya organisasi, maka diperlukan perubahan praktek-praktek sumber daya
manusia. Robbins (2012:203) mengemukakan organisasi yang berbudaya kuat akan memiliki
ciri khas tertentu sehingga dapat memberikan daya tarik bagi individu untuk bergabung,
berfikir, bertindak dan berperilaku sesuai dengan nilai-nilai organisasi. Kesesuaian antara
budaya organisasi dengan nilai-nilai yang dimiliki oleh anggota organisasi akan menimbulkan
kepuasan kerja, sehingga mendorong individu untuk bertahan pada satu perusahaan dan
berkarir dalam jangka panjang (Yuningsih, 2015).
Dengan adanya perubahan ini, kompleksitas tantangan yang dihadapi oleh organisasi
semakin meningkat, hal ini memunculkan kebutuhan organisasi akan budaya organisasi yang
dapat mengarahkan dan mengembangkan pegawai untuk mengelola dan mengendalikan
organisasi agar tetap konsisten dengan perubahan yang sedang dilaksanakan sesuai dengan visi
dan misi BPJS Kesehatan Kedeputian Wilayah Sulselbartramal. Dengan terjadinya perubahan
bentuk organisasi, perubahan budaya serta penerapan ketentuan-ketentuan intern dan eksern
seperti penerapan ketentuan kode etik yang mengarahkan pegawai dalam pelayaan yang good
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governance, maka dirasakan pentingnya suatu penelitian terhadap kepuasan pegawai dan
kinerja pegawai BPJS Kesehatan Kedeputian Wilayah Sulselbartramal.
Berdasarkan uraian tersebut, maka kerangka konseptual penelitian ini adalah:

Gambar 1. Kerangka Konseptual Penelitian
Berdasarkan dari latar belakang, masalah pokok, kajian teori dan kerangka konseptual,
maka dapat diajukan hipotesis sebagai berikut: (1) Perubahan organisasi berpengaruh positif
dan signifikan terhadap kepuasan kerja pegawai BPJS Kesehatan Kedeputian Wilayah
Sulselbartramal, (2) Budaya organisasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan
kerja pegawai BPJS Kesehatan Kedeputian Wilayah Sulselbartramal, (3) Perubahan organisasi
berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja pegawai BPJS Kesehatan Kedeputian
Wilayah Sulselbartramal, (4) Budaya organisasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap
kinerja pegawai BPJS Kesehatan Kedeputian Wilayah Sulselbartramal, (5) Kepuasan kerja
berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja pegawai BPJS Kesehatan Kedeputian
Wilayah Sulselbartramal, (6) Perubahan organisasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap
kinerja pegawai melalui kepuasan kerja pegawai BPJS Kesehatan Kedeputian Wilayah
Sulselbartramal dan (7) Budaya organisasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja
pegawai melalui kepuasan kerja pegawai BPJS Kesehatan Kedeputian Wilayah
Sulselbartramal.
Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan, maka masalah pokok dalam
penelitian ini adalah: (1) Bagaimana pengaruh perubahan organisasi terhadap kepuasan kerja
pegawai BPJS Kesehatan Kedeputian Wilayah Sulselbartramal? (2) Bagaimana pengaruh
budaya organisasi terhadap kepuasan kerja pegawai BPJS Kesehatan Kedeputian Wilayah
Sulselbartramal? (3) Bagaimana pengaruh perubahan organisasi terhadap kinerja pegawai
BPJS Kesehatan Kedeputian Wilayah Sulselbartramal? (4) Bagaimana pengaruh budaya
organisasi terhadap kinerja pegawai BPJS Kesehatan Kedeputian Wilayah Sulselbartramal? (5)
Bagaimana pengaruh kepuasan kerja terhadap kinerja pegawai BPJS Kesehatan Kedeputian
Wilayah Sulselbartramal? (6) Bagaimana pengaruh perubahan organisasi terhadap kinerja
pegawai melalui kepuasan kerja pegawai BPJS Kesehatan Kedeputian Wilayah
Sulselbartramal? dan (7) Bagaimana pengaruh budaya organisasi terhadap kinerja pegawai
melalui kepuasan kerja pegawai BPJS Kesehatan Kedeputian Wilayah Sulselbartramal?
Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut: (1) Untuk menganalisis pengaruh
perubahan organisasi terhadap kepuasan kerja pegawai BPJS Kesehatan Kedeputian Wilayah
Sulselbartramal, (2) Untuk menganalisis pengaruh budaya organisasi terhadap kepuasan kerja
pegawai BPJS Kesehatan Kedeputian Wilayah Sulselbartramal, (3) Untuk menganalisis
pengaruh perubahan organisasi terhadap kinerja pegawai BPJS Kesehatan Kedeputian Wilayah
Sulselbartramal, (4) Untuk menganalisis pengaruh budaya organisasi terhadap kinerja pegawai
BPJS Kesehatan Kedeputian Wilayah Sulselbartramal, (5) Untuk menganalisis pengaruh
kepuasan kerja terhadap kinerja pegawai BPJS Kesehatan Kedeputian Wilayah
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Sulselbartramal, (6) Untuk menganalisis pengaruh perubahan organisasi terhadap kinerja
pegawai melalui melalui kepuasan kerja pegawai BPJS Kesehatan Kedeputian Wilayah
Sulselbartramal, (7) Untuk menganalisis pengaruh budaya organisasi terhadap kinerja pegawai
melalui kepuasan kerja pegawai BPJS Kesehatan Kedeputian Wilayah Sulselbartramal.
Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut: (1) Hasil
penelitian ini diharapkan akan melengkapi bahan penelitian selanjutnya dalam rangka
menambah khasanah akademik sehingga berguna untuk pengembangan ilmu, khususnya
bidang Manajemen Sumber Daya Manusia dan (2) untuk memberikan sumbangan pemikiran
bagi pemimpin dan organisasi dalam pengambilan kebijaksanaan yang berkaitan dengan usaha
peningkatan kinerja pegawai khususnya dalam hal perubahan organisasi, budaya organisasi
dan kepuasan kerja.

Metode Penelitian
Pendekatan penelitian ini adalah kuantitatif yang berguna untuk menganalisis
bagaimana suatu variable independen mempengaruhi variable dependen dan berguna pada
penelitian yang bersifat explanatory research dimana variable independennya diperlakukan
secara terkendali oleh peneliti untuk melihat dampaknya pada variable dependennya
(Sugiyono, 2013:84). Jenis data penelitian ini adalah data primer yaitu data penelitian yang
diperoleh atau dikumpulkan langsung dari sumber asli (responden). Sedangkan sumber data
primer dalam penelitian ini diperoleh dari jawaban atas kuesioner yang dibagikan kepada para
pegawai BPJS Kesehatan Kedeputian Wilayah Sulselbartramal selaku responden dalam
penelitian ini. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis
persamaan struktural atau structural equation modeling (SEM) untuk mengetahui hubungan
kausal antar variabel laten yang terdapat dalam persamaam struktural. Untuk memudahkan
proses analisis digunakan program aplikasi statistik, yaitu SPSS (Statistical Peckage for
Service Solution) dan AMOS (Analisis Moment of Structure). Pengujian model struktural
digunakan untuk mengetahui hubungan antar variabel dengan model persamaan sebagai
berikut:
a.
Model struktural variabel yang berpengaruh yaitu perubahan organisasi dan budaya
organisasi terhadap variabel kepuasan kerja.
Y1 = α1PO + α2BO + ε1 ........................................... (1)
Dimana α1 α2 adalah parameter yang akan ditaksir dan ε1 error term variabel kepuasan kerja
(Y1).
b.
Model struktural variabel yang berpengaruh yaitu perubahan organisasi, budaya
organisasi dan kepuasan kerja terhadap variabel kinerja pegawai.
Y2 = β1PO + β2BO + β3KK + ε2 ............................. (2)
Dimana β1 β2 β3 adalah parameter yang akan ditaksir dan ε2 error term variabel kinerja
pegawai (Y2).
Berdasarkan persamaan diatas, maka pengaruh masing-masing variabel, baik pengaruh
langsung (direct effect), pengaruh tidak langsung (indirect effect) maupun pengaruh total
variabel (total effect).
a)
Pengaruh Langsung (Direct Effect)
α1
= Pengaruh langsung PO terhadap KK
α2
= Pengaruh langsung BO terhadap KK
β1
= Pengaruh langsung PO terhadap KP
β2
= Pengaruh langsung BO terhadap KP
β3
= Pengaruh langsung KK terhadap KP
b)
Pengaruh Tidak Langsung (Indirect Effect)
α1β3 = Pengaruh tidak langsung PO terhadap KK dan KP
α2β3 = Pengaruh tidak langsung BO terhadap KK dan KP
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c)
Pengaruh Total (Total Effect)
(β1 + α1β3) = Total pengaruh PO terhadap KP
(β2 + α2β3) = Total pengaruh BO terhadap KP

Hasil dan Pembahasan
Berdasarkan model empirik yang diajukan di dalam penelitian ini maka dapat dilakukan
pengujian terhadap hipotesis melalui pengujian koefisien jalur pada model persamaan
struktural. Adapun hasil pengujian pengaruh langsung dan pengaruh tidak langsung dapat
dilihat pada tabel berikut:
Tabel 2. Pengujian Hipotesis Pengaruh Langsung, Pengaruh Tidak Langsung dan Total
Pengaruh
Variabel
No

H-1

H-2

H-3

H-4
H-5
H-6

H-7

Independen
Perubahan
Organisasi
(X1)
Budaya
Organisasi
(X2)
Perubahan
Organisasi
(X1)
Budaya
Organisasi
(X2)
Kepuasan Kerja
(Y1)
Perubahan
Organisasi
(X1)
Budaya
Organisasi
(X2)

T Statistics

P-Value

Ket

Kepuasan Kerja
(Y1)

3,842

0.004

Positif dan
Signifikan

-

Kepuasan Kerja
(Y1)

2,717

0.027

Positif dan
Signifikan

-

Kinerja Pegawai
(Y2)

2,870

0.023

Positif dan
Signifikan

Kinerja Pegawai
(Y2)

3,366

0.017

Positif dan
Signifikan

-

Kinerja Pegawai
(Y2)

7,316

0.000

Positif dan
Signifikan

Kepuasan Kerja
(Y1)

Kinerja Pegawai
(Y2)

2,179

0,034

Positif dan
Signifikan

Kepuasan Kerja
(Y1)

Kinerja Pegawai
(Y2)

2,384

0.017

Positif dan
Signifikan

Intervening

Dependen

-

Sumber: Data diolah, Tahun 2019

Pada tabel di atas terlihat, apabila nilai signifikan (P-value) lebih kecil dari 0,05, maka
hubungan antara variabel independen terhadap variabel dependen signifikan. Demikian pula
sebaliknya apabila nilai signifikan (P-value) lebih besar dari 0,05, maka hubungan antara
variabel independen terhadap variabel dependen tidak signifikan. Hasil pengujian hipotesis
berkaitan dengan uji signifikan dan pengaruh langsung (direct effect) dan tidak langsung
(indirect effect) dapat diuraikan sebagai berikut: (1) Hipotesis yang mengatakan bahwa
perubahan organisasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan kerja pegawai
adalah diterima. Hal ini dibuktikan oleh koefisien regresi yang bernilai positif yaitu sebesar
3,842 dan nilai signifikansinya sama dengan 0,004 atau lebih kecil dari 0,05 sehingga dapat
disimpulkan bahwa semakin meningkat intensitas pencapaian perubahan organisasi, maka
kepuasan kerja pegawai semakin meningkat (2) Hipotesis yang mengatakan bahwa budaya
organisasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan kerja pegawai adalah
diterima. Hal ini dibuktikan oleh koefisien regresi yang bernilai positif yaitu sebesar 2,717 dan
nilai signifikansinya sama dengan 0,027 atau lebih kecil dari 0,05 sehingga dapat disimpulkan
bahwa semakin meningkat intensitas pencapaian budaya organisasi, maka kepuasan kerja
pegawai semakin meningkat (3) Hipotesis yang mengatakan bahwa perubahan organisasi
berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja pegawai adalah diterima. Hal ini dibuktikan
oleh koefisien regresi yang bernilai positif yaitu sebesar 2,870 dan nilai signifikansinya sama
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dengan 0,023 atau lebih kecil dari 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa semakin
meningkat intensitas pencapaian perubahan organisasi, maka kinerja pegawai semakin
meningkat, (4) Hipotesis yang mengatakan bahwa budaya organisasi berpengaruh positif dan
signifikan terhadap kinerja pegawai adalah diterima. Hal ini dibuktikan oleh koefisien regresi
yang bernilai positif yaitu sebesar 3,366 dan nilai signifikansinya sama dengan 0,017 atau lebih
kecil dari 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa semakin meningkat intensitas pencapaian
budaya organisasi, maka kinerja pegawai semakin meningkat.
Selanjutnya (5) Hipotesis yang mengatakan bahwa kepuasan kerja berpengaruh positif
dan signifikan terhadap kinerja pegawai adalah diterima. Hal ini dibuktikan oleh koefisien
regresi yang bernilai positif yaitu sebesar 7,316 dan nilai signifikansinya sama dengan 0,000
atau lebih kecil dari 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa semakin meningkat intensitas
pencapaian kepuasan kerja, maka kinerja pegawai semakin meningkat, (6) Hipotesis yang
mengatakan bahwa perubahan organisasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja
pegawai melalui kepuasan kerja pegawai adalah diterima. Hal ini dibuktikan oleh koefisien
regresi yang bernilai positif yaitu sebesar 2,179 dan nilai signifikansinya sama dengan 0,034
atau lebih kecil dari 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa semakin meningkat intensitas
pencapaian perubahan organisasi, maka kinerja pegawai semakin meningkat yang dimediasi
oleh kepuasan kerja dan (7) Hipotesis yang mengatakan bahwa budaya organisasi berpengaruh
positif dan signifikan terhadap kinerja pegawai melalui kepuasan kerja pegawai adalah
diterima. Hal ini dibuktikan oleh koefisien regresi yang bernilai positif yaitu sebesar 2,384 dan
nilai signifikansinya sama dengan 0,017 atau lebih kecil dari 0,05 sehingga dapat disimpulkan
bahwa semakin meningkat intensitas pencapaian budaya organisasi, maka kinerja pegawai
semakin meningkat yang dimediasi oleh kepuasan kerja.
Pembahasan
Pembahasan ini difokuskan pada keputusan yang dihasilkan dari pengujian hipotesis,
sebagai upaya untuk menjawab perumusan masalah penelitian. Hasil analisis dari pengujian
hipotesis dijelaskan, yaitu:
Pengaruh Perubahan Organisasi terhadap Kepuasan Kerja
Berdasarkan hasil analisis statistik dalam penelitian ini, ditemukan bahwa perubahan
organisasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan kerja pegawai BPJS
Kesehatan Kedeputian Wilayah Sulselbartramal, ini berarti hipotesis pertama (H1) diterima
dan dapat disimpulkan bahwa perubahan organisasi yang semakin meningkat maka tingkat
kepuasan kerja pegawai yang dicapai juga semakin meningkat. Hasil ini menunjukkan bahwa
perubahan organisasi dengan indikator perubahan struktur, perubahan teknologi, perubahan
penataan fisik dan perubahan individu signifikan mempengaruhi kepuasan kerja pegawai BPJS
Kesehatan Kedeputian Wilayah Sulselbartramal. Jika perubahan organisasi bejalan secara
efektif, maka hal ini akan mendorong pegawai pada tingkat kepuasan kerja yang maksimal.
Dengan demikian maka hipotesis yang menyatakan bahwa perubahan organisasi berpengaruh
secara positif dan signifikan terhadap kepuasan kerja pegawai BPJS Kesehatan Kedeputian
Wilayah Sulselbartramal diterima.
Perubahan bentuk perusahaan, dari Badan Usaha Milik Negara menjadi Badan Layanan
Publik, merupakan suatu tantangan tersendiri bagi internal PT Askes (Persero) atau BPJS
Kesehatan. Budaya kerja korporasi yang selama ini telah menjiwai pegawai PT Askes (Persero)
harus dijaga untuk diteruskan dalam pengelolaan Badan Layanan Publik yang bernama BPJS
Kesehatan. Keberhasilan perubahan PT Askes (Persero) menjadi BPJS Kesehatan sangat
bergantung pada kesadaran, pemahaman dan kesiapan pegawai untuk berubah. Perubahan PT
Askes (Persero) menjadi BPJS Kesehatan harus memperhatikan dan melibatkan seluruh
komponen yang ada termasuk pegawai. Untuk itu pengelolaan sumber daya manusia menjadi
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bagian yang strategis dan menentukan. Antara organisasi dan pegawai merupakan satu
kesatuan yang memiliki hubungan yang bersifat simultan dan harus seimbang. Artinya pada
satu sisi, pegawai harus dikelola dalam kerangka alur kepentingan organisasi, disisi lain
kegiatan organisasi harus dapat memperhatikan kepentingan dan kebutuhan yang diharapkan
pegawai.
Hasil penelitian ini sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh Robbins (2012) yang
menyatakan bahwa organisasi hanya dapat bertahan jika dapat melakukan perubahan. Setiap
perubahan lingkungan yang terjadi harus dicermati karena keefektifan suatu organisasi
tergantung pada sejauhmana organisasi dapat menyesuaikan diri dengan perubahan tersebut.
Pada dasarnya semua perubahan yang dilakukan mengarah pada peningkatan efektiftas
organisasi dengan tujuan mengupayakan perbaikan kemampuan organisasi dalam
menyesuaikan diri terhadap perubahan lingkungan serta perubahan perilaku anggota
organisasi.
Hasil penelitian ini didukung oleh penelitian Yursil dan Huda (2016) yang
menunjukkan bahwa transformasi organisasi berpengaruh secara positif dan signifikan
terhadap variabel kepuasan kerja. Jika transformasi organisasi yang masih akan berlangsung
hingga 5 hingga 10 tahun ke depan berjalan secara efektif, maka hal ini akan mendorong
pegawai pada tingkat kepuasan kerja yang maksimal. Namun hasil penelitian ini tidak
didukung oleh penelitian Yuningsih (2015) menunjukkan bahwa perubahan organisasi seperti
struktur organisasi, strategi, SDM serta teknologi tidak signifikan mempengaruhi kepuasan
kerja dosen FEB Unila. Hal ini berkemungkinan faktor-faktor lain seperti reward, lingkungan
kerja, hubungan dengan atasan dan lainnya yang akan mempengaruhi kepuasan kerja.
Pengaruh Budaya Organisasi terhadap Kepuasan Kerja
Berdasarkan hasil analisis statistik dalam penelitian ini, ditemukan bahwa budaya
organisasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan kerja pegawai BPJS
Kesehatan Kedeputian Wilayah Sulselbartramal, ini berarti hipotesis kedua (H2) diterima dan
dapat disimpulkan bahwa budaya organisasi yang semakin meningkat maka tingkat kepuasan
kerja pegawai yang dicapai juga semakin meningkat. Hasil ini menunjukkan bahwa budaya
organisasi dengan indikator inisiatif individual, pengarahan, integrasi dan dukungan
manajemen signifikan mempengaruhi kepuasan kerja pegawai BPJS Kesehatan Kedeputian
Wilayah Sulselbartramal. Hal ini berarti perubahan tingkat kepuasan kerja pegawai sangat
ditentukan oleh kondusif tidaknya budaya organisasi dalam suatu organisasi atau institusi.
Budaya organisasi baru yang paling mempengaruhi kepuasan kerja pegawai BPJS Kesehatan
Kedeputian Wilayah Sulselbartramal saat ini adalah budaya efisiensi operasional, dimana
terjadi pemotongan anggaran dan pembatasan biaya operasional yang menyebabkan
berkurangnya kenyamanan dari pemanfaatan fasilitas kerja serta merubah cara kerja pegawai
secara signifikan. Hal ini tidak hanya merupakan kebijakan dari manajemen BPJS Kesehatan,
namun juga merupakan kebijakan dari Presiden Republik Indonesia, yaitu efisiensi operasional
di segala bidang. Dengan demikian hipotesis kedua yang menyatakan bahwa budaya organisasi
berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap kepuasan kerja pegawai BPJS Kesehatan
Kedeputian Wilayah Sulselbartramal diterima.
Budaya yang tumbuh menjadi kuat mampu memacu organisasi ke arah perkembangan
yang lebih baik. Budaya organisasi yang mendukung kerja pegawai BPJS Kesehatan
Kedeputian Wilayah Sulselbartramal, yaitu: 1) peraturan, tatanan, ketentuan, gaya dan pola
perilaku yang dianggap tidak pantas dipegang teguh oleh semua pegawai; 2) pegawai yang
berbeda profesi saling menghormati; 3) hubungan antar pegawai tidak selalu harmonis; 4)
sepanjang tidak menyalahi aturan, pegawai diberi kebebasan dalam menyelesaikan tugasnya;
dan 5) pegawai mempunyai cara tersendiri menghormati pimpinan dan teman sekerja. Semakin
banyak aspek budaya organisasi yang sesuai dengan keinginan individu dalam organisasi,

116 PARADOKS: Jurnal Ilmu Ekonomi Vol. 3. No.4 (2020) Oktober

maka semakin tinggi kepuasan kerja pegawai. Untuk itu, sudah menjadi kewajiban BPJS
Kesehatan untuk menciptakan suasana organisasi melalui pembentukan budaya organisasi
yang baik, agar para pegawai merasa terpacu untuk bekerja lebih baik dan lebih produktif
sehingga kepuasan kerja dapat tercipta.
Hasil penelitian ini sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh Robbins dan Judge (2012) yang
menyatakan bahwa budaya organisasi (organizational culture) mengacu pada sebuah sistem
makna bersama yang dianut oleh para anggota yang membedakan organisasi tersebut dengan
organisasi lainnya. Kesesuaian antara budaya organisasi dengan nilai-nilai yang dimiliki oleh
anggota organisasi akan menimbulkan kepuasan kerja, sehingga mendorong individu untuk
bertahan pada satu perusahaan dan berkarir dalam jangka panjang.
Hasil penelitian ini didukung oleh penelitian Abadiyah dan Purwanto (2016) yang
menunjukkan bahwa budaya organisasi berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap
variabel kepuasan kerja dan dapat diartikan bahwa dengan adanya budaya organisasi yang baik
maka akan menumbuhkan kepuasan pada pegawai dimana salah satu kepuasan yang di miliki
oleh PT Bank Syariah Mandiri Divisi CFBC Surabaya adalah merasa tidak ada konflik antara
pimpinan atau bawahan maupun dengan lingkungan pekerjaan karena sudah tercover dengan
adanya tingkat buaya organisasi yang sudah di tanamkan oleh perusahaan kepada karyawan.
Demikian juga dengan penelitian yang dilakukan Kasegar, dkk (2018) yang menyatakan
budaya organisasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap variabel kepuasan kerja pegawai
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Manado. Jika budaya organisasi yang dirasakan
pegawai baik maka kepuasan kerja pegawai akan meningkat. Kepuasan kerja pegawai Dinas
Pendidikan dan Kebudayaan Kota Manado dapat ditingkatkan apabila pegawai mendapatkan
budaya organisasi yang baik.
Pengaruh Perubahan Organisasi terhadap Kinerja Pegawai
Berdasarkan hasil analisis statistik dalam penelitian ini, ditemukan bahwa perubahan
organisasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja pegawai BPJS Kesehatan
Kedeputian Wilayah Sulselbartramal, ini berarti hipotesis ketiga (H3) diterima dan dapat
disimpulkan bahwa perubahan organisasi yang semakin meningkat maka tingkat kinerja
pegawai yang dicapai juga semakin meningkat. Hasil ini menunjukkan bahwa perubahan
organisasi dengan indikator perubahan struktur, perubahan teknologi, perubahan penataan fisik
dan perubahan individu secara signifikan mempengaruhi kinerja pegawai BPJS Kesehatan
Kedeputian Wilayah Sulselbartramal. Hal ini berarti perubahan organisasi dapat menjadi
prioritas dalam pengambilan kebijakan untuk peningkatan kinerja pegawai BPJS Kesehatan
Kedeputian Wilayah Sulselbartramal. Dengan demikian maka hipotesis yang menyatakan
bahwa perubahan organisasi berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap kinerja
pegawai BPJS Kesehatan Kedeputian Wilayah Sulselbartramal diterima.
Perubahan organisasi merupakan salah satu elemen yang dapat dilakukan dalam
menghadapi lingkungan yang dinamis dan terus berubah agar organisasi dapat terus berjalan
secara efektif dan efisien dalam menanggapi persaingan, dan hasil penelitian membuktikan
bahwa perubahan organisasi sudah secara optimal dapat berpengaruh pada kinerja pegawai
BPJS Kesehatan Kedeputian Wilayah Sulselbartramal. Oleh karenanya organisasi BPJS
Kesehatan Kedeputian Wilayah Sulselbartramal sudah mampu melakukan perubahan yang
terencana, sebagaimana Robbins (2012:413) menyatakan bahwa suatu perubahan yang terjadi
dengan perencanaan bertujuan untuk meningkatkan kemampuan dari organisasi dalam
menyesuaikan diri terhadap lingkungannya, dan kedua; berupaya untuk mengubah perilaku
dari karyawan. Hasil penelitian ini didukung oleh penelitian Yursil dan Huda (2016) yang
menunjukkan bahwa transformasi organisasi berpengaruh secara positif dan signifikan
terhadap variabel kinerja pegawai, hal ini berarti perubahan tingkat kinerja pegawai sangat
ditentukan oleh berhasil atau tidaknya transformasi yang sedang dilakukan. Transformasi
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organisasi menuntut para pegawai untuk menambah ketrampilan dan pengetahuan yang baru
seiring dengan perubahan yang dilakukan.
Demikian halnya dengan penelitian Utami, dkk (2017) yang menunjukkan bahwa ada
pengaruh yang signifikan perubahan organisasi terhadap kinerja pegawai pada PT Bank
Tabungan Negara (Persero) Tbk Kantor Cabang Solo, diterima atau terbukti kebenarannya. Hal
tersebut dapat dijelaskan bahwa perubahan organisasi merupakan tindakan beralihnya sesuatu
organisasi dari kondisi yang berlaku saat ini menuju ke kondisi masa yang akan datang guna
meningkatkan efektivitas kinerja organisasi. Namun hasil penelitian ini tidak didukung oleh
penelitian Hasanah (2017) yang menunjukkan bahwa perubahan organisasi berpengaruh secara
tidak signifikan terhadap variabel kinerja pegawai.
Pengaruh Budaya Organisasi terhadap Kinerja Pegawai
Berdasarkan hasil analisis statistik dalam penelitian ini, ditemukan bahwa budaya
organisasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja pegawai BPJS Kesehatan
Kedeputian Wilayah Sulselbartramal, ini berarti hipotesis keempat (H4) diterima dan dapat
disimpulkan bahwa budaya organisasi yang semakin meningkat maka tingkat kinerja pegawai
yang dicapai juga semakin meningkat. Hasil ini menunjukkan bahwa budaya organisasi dengan
indikator inisiatif individual, pengarahan, integrasi dan dukungan manajemen signifikan
mempengaruhi kinerja pegawai BPJS Kesehatan Kedeputian Wilayah Sulselbartramal. Hal ini
berarti perubahan tingkat kinerja pegawai sangat ditentukan oleh kondusif atau tidaknya
budaya organisasi. Dengan budaya organisasi yang kondusif, suasana dan lingkungan kerja
pun akan sangat mendorong pada upaya penyelesaian dan kelancaran pekerjaan yang
berkualitas, sehingga dapat meningkatkan kinerja para pegawai. Dengan demikian hipotesis
yang menyatakan bahwa budaya organisasi berpengaruh positif dan signifikan tehadap kinerja
pegawai BPJS Kesehatan Kedeputian Wilayah Sulselbartramal diterima. Budaya organisasi
BPJS Kesehatan Kedeputian Wilayah Sulselbartramal pada dasarnya merupakan nilai-nilai
organisasi, kemudian berinteraksi menjadi norma-norma yang dijadikan sebagai pedoman
untuk mencapai tujuan organisasi, sehingga budaya organisasi membantu mempersatukan
organisasi dalam membuat standar yang tepat mengenai sesuatu aturan yang harus dilakukan
oleh pegawai.
Hasil penelitian ini sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh Wibowo (2012) yang
menyatakan bahwa budaya yang kuat dicirikan oleh nilai inti dari organisasi yang dianut
dengan kuat, diatur dengan baik dan dirasakan bersama secara luas. Semakin banyak anggota
yang menerima nilai inti dan semakin terikat terhadap organisasi maka makin kuat budaya
tersebut, sehingga akan berakibat positif terhadap keefektifan suatu kinerja organisasi,
sehingga harus ditekankan dan diajarkan kepada pegawai. Kinerja pegawai ditentukan oleh
kondisi lingkungan internal maupun eksternal organisasi termasuk budaya organisasi.
Karenanya, kemampuan menciptakan suatu organisasi dengan budaya yang mampu
mendorong kinerja adalah suatu kebutuhan.
Hasil penelitian ini didukung oleh penelitian Utami (2017) yang menunjukkan bahwa
ada pengaruh yang signifikan budaya organisasi terhadap kinerja pegawai pada PT Bank
Tabungan Negara (Persero) Tbk Kantor Cabang Solo, diterima atau terbukti kebenarannya. Hal
ini berarti semakin kuat budaya organisasi maka semakin baik kinerja pegawai PT Bank
Tabungan Negara (Persero) Tbk Kantor Cabang Solo. Namun hasil penelitian ini tidak
didukung oleh penelitian Darmadi (2016) menunjukkan bahwa tidak terdapat pengaruh
variabel budaya organisasi terhadap kinerja pegawai. Hal ini menunjukkan kondisi lingkungan
internal perusahaan belum mampu menciptakan suatu organisasi dengan budaya yang
mendorong kinerja pegawai. Namun hasil penelitian ini tidak didukung oleh penelitian
Yuningsih (2015) menunjukkan bahwa budaya organisasi di FEB unila tidak berdampak
signifikan pada kinerja pegawai.
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Pengaruh Kepuasan Kerja terhadap Kinerja Pegawai
Berdasarkan hasil analisis statistik dalam penelitian ini, ditemukan bahwa kepuasan
kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja pegawai BPJS Kesehatan Kedeputian
Wilayah Sulselbartramal, ini berarti hipotesis kelima (H5) diterima dan dapat disimpulkan
bahwa kepuasan kerja yang semakin meningkat maka tingkat kinerja pegawai yang dicapai
juga semakin meningkat. Hasil ini menunjukkan bahwa kepuasan kerja dengan indikator unsurunsur dalam pekerjaan, sistem penggajian, desentralisasi kekuasaan dan kondisi lingkungan
kerja signifikan mempengaruhi kinerja pegawai BPJS Kesehatan Kedeputian Wilayah
Sulselbartramal. Hal ini berarti perubahan tingkat kinerja pegawai sangat ditentukan oleh
tingkat kepuasan kerja pegawai. Terbentuknya tingkat kepuasan kerja pegawai yang lebih baik,
maka dapat meningkatkan kinerja para pegawai yang lebih baik pula. Dengan demikian
hipotesis yang menyatakan bahwa kepuasan kerja berpengaruh secara positif dan signifikan
tehadap kinerja pegawai BPJS Kesehatan Kedeputian Wilayah Sulselbartramal diterima.
Faktor penilaian obyektif kinerja pegawai BPJS Kesehatan Kedeputian Wilayah
Sulselbartramal memfokuskan pada fakta yang bersifat nyata dan hasilnya dapat diukur,
misalnya kuantitas, kualitas dan kehadiran. Sedangkan, faktor subyektif kinerja pegawai BPJS
Kesehatan Kedeputian Wilayah Sulselbartramal cenderung berupa opini seperti menyerupai
sikap, kepribadian dan penyesuaian diri. Dengan pertimbangan faktor-faktor tersebut di atas
maka dalam penilaian kinerja harus benar-benar obyektif yaitu dengan mengukur kinerja
pegawai yang sesungguhnya atau mengevaluasi perilaku yang mencerminkan keberhasilan
pelaksanaan pekerjaan. Dengan penilaian kinerja yang obyektif akan memberikan feedback
yang tepat, dan melalui feedback yang tepat diharapkan terjadi perubahan perilaku peningkatan
kepuasan kerja pegawai. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa dengan adanya perubahan
kepuasan pegawai dengan sendirinya akan memberikan dampak positif terhadap pencapaian
kinerja. Dengan kata lain semakin puas para pegawai bekerja di instansi maka upaya untuk
memaksimalkan kemampuan atau potensi dapat terwujud secara maksimal.
Hasil penelitian ini sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh Hasibuan (2013) yang
menyatakan bahwa arti pentingnya penilaian kinerja dapat dilihat dengan jelas yaitu bahwa
penialian kinerja tidak sekedar menilai yaitu mencari aspek dari pegawai tentang yang kurang
atau lebih, tetapi lebih luas lagi yaitu membantu pegawai untuk mencapai kinerja yang
diharapkan oleh organisasi dan berorientasi pada pengembangan pegawai. Untuk itu, beberapa
kegiatan yang merupakan bagian integral dengan penilaian kinerja harus dilakukan seperti
penetapan sasaran kinerja yang spesifik, terukur, memiliki tingkat kemudahan yang sedang dan
berbatas waktu.
Hasil penelitian ini didukung oleh penelitian Abadiyah dan Purwanto (2016) yang
menunjukkan bahwa kepuasan kerja berpengaruh terhaap kinerja dimana dapat diartikan
bahwa dengan adanya kepuasan kerja yang dimiliki oleh pegawai PT Bank Syariah Mandiri
Divisi CFBC Surabaya maka akan meningkatkan kinerja pegawai secara otomatis kinerja akan
baik. Demikian halnya dengan penelitian Utami, dkk (2017) yang menunjukkan bahwa ada
pengaruh yang signifikan kepuasan kerja terhadap kinerja pegawai pada PT Bank Tabungan
Negara (Persero) Tbk Kancab Solo, diterima atau terbukti kebenarannya Berdasarkan hasil
penelitian tersebut dapat dijelaskan bahwa semakin baik kepuasan kerja yang dirasakan oleh
pegawai maka semakin baik pula kinerja pegawai. Kepuasan kerja dan kinerja memiliki
hubungan sebab akibat. Ketika data produktivitas dan kepuasan kerja secara keseluruhan
dikumpulkan untuk perusahaan, ditemukan bahwa perusahaan yang mempunyai karyawan
yang lebih puas cenderung lebih efektif bila dibandingkan perusahaan yang mempunyai
karyawan yang kurang puas.
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Pengaruh Perubahan Organisasi terhadap Kinerja Pegawai melalui Kepuasan Kerja
Berdasarkan hasil analisis statistik dalam penelitian ini, ditemukan bahwa perubahan
organisasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja pegawai melalui kepuasan kerja
pegawai BPJS Kesehatan Kedeputian Wilayah Sulselbartramal, ini berarti hipotesis keenam
(H6) diterima dan dapat disimpulkan bahwa perubahan organisasi yang semakin meningkat
maka tingkat kinerja pegawai yang dicapai juga semakin meningkat yang dimediasi oleh
kepuasan kerja. Hasil ini menunjukkan bahwa perubahan organisasi dengan indikator
perubahan struktur, perubahan teknologi, perubahan penataan fisik dan perubahan individu
secara signifikan mempengaruhi kinerja pegawai BPJS Kesehatan Kedeputian Wilayah
Sulselbartramal yang dimediasi oleh kepuasan kerja dengan indikator unsur-unsur dalam
pekerjaan, sistem penggajian, desentralisasi kekuasaan dan kondisi lingkungan kerja, sehingga
dapat disimpulkan bahwa kepuasan kerja mampu memediasi pengaruh antara perubahan
organisasi terhadap kinerja pegawai, hal ini berarti semakin meningkat perubahan organisasi
berpengaruh terhadap kinerja pegawai yang dimediasi oleh kepuasan kerja.
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perubahan organisasi PT Askes (Persero)
menjadi BPJS Kesehatan berbeda dengan perubahan organisasi pada umumnya. Bila
perubahan organisasi pada umumnya yang terjadi adalah re-organization, perubahan birokrasi
ataupun perubahan strategi bisnis, maka pada organisasi ini yang terjadi lebih kepada recreation yaitu membuat organisasi baru melalui perubahan organisasi yang ada, sebagaimana
tercantum di dalam UU nomor 24 tahun 2011 dinyatakan bahwa PT Askes (Persero) bubar
tanpa likuidiasi dan bertransformasi menjadi BPJS Kesehatan. Perubahan atau transformasi
bentuk perusahaan, dari Badan Usaha Milik Negara menjadi Badan Layanan Publik,
merupakan suatu tantangan tersendiri bagi internal PT Askes (Persero) atau BPJS Kesehatan.
Kepuasan kerja mampu memediasi pengaruh perubahan organisasi terhadap kinerja
pegawai, hal ini berarti kinerja pegawai BPJS Kesehatan Kedeputian Wilayah Sulselbartramal
dipengaruhi oleh perubahan organisasi. Dari perubahan organisasi diharapkan akan dapat
mencapai kepuasan kerja pegawai, yang pada akhirnya dapat meningkatkan kinerja para
pegawai. Dengan adanya perubahan ini, kompleksitas tantangan yang dihadapi oleh BPJS
Kesehatan Kedeputian Wilayah Sulselbartramal semakin meningkat, hal ini memunculkan
kepuasan kerja yang dapat mengarahkan dan mengembangkan pegawai untuk mengelola dan
mengendalikan organisasi agar tetap konsisten dengan perubahan yang sedang dilaksanakan.
Hasil penelitian ini didukung oleh penelitian Yuningsih (2015) yang menunjukkan
bahwa perubahan organisasi mempunyai pengaruh tidak langsung terhadap kinerja dosen
Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung melalui kepuasaan kerja. Perubahan ini diharapkan
dapat meningkatkan kepuasan dan kinerja dosen dan dosen dapat memanfaatkan kemampuan
profesionalnya, sehingga dapat meningkatkan kinerja dalam melaksanakan tugas
fungsionalnya, karena pendidikan masa datang menuntut keterampilan profesi pendidikan yang
berkualitas tinggi. Perubahan pada FEB Unila harus memperhatikan dan melibatkan seluruh
komponen yang ada termasuk dosen. Untuk itu pengelolaan sumber daya manusia menjadi
bagian yang strategis dan menentukan. Antara organisasi dan dosen merupakan satu kesatuan
yang memiliki hubungan yang bersifat simultan dan harus seimbang. Artinya pada satu sisi,
dosen harus dikelola dalam kerangka alur kepentingan organisasi, di sisi lain kegiatan
organisasi harus dapat memperhatikan kepentingan dan kebutuhan yang diharapkan dosen.
Pengaruh Budaya Organisasi terhadap Kinerja Pegawai melalui Kepuasan Kerja
Berdasarkan hasil analisis statistik dalam penelitian ini, ditemukan bahwa budaya
organisasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja pegawai melalui kepuasan kerja
pegawai BPJS Kesehatan Kedeputian Wilayah Sulselbartramal, ini berarti hipotesis ketujuh
(H7) diterima dan dapat disimpulkan bahwa budaya organisasi yang semakin meningkat maka
tingkat kinerja pegawai yang dicapai juga semakin meningkat yang dimediasi oleh kepuasan
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kerja. Hasil ini menunjukkan bahwa budaya organisasi dengan indikator inisiatif individual,
pengarahan, integrasi dan dukungan manajemen signifikan mempengaruhi kinerja pegawai
BPJS Kesehatan Kedeputian Wilayah Sulselbartramal yang dimediasi oleh kepuasan kerja
dengan indikator unsur-unsur dalam pekerjaan, sistem penggajian, desentralisasi kekuasaan
dan kondisi lingkungan kerja, sehingga dapat disimpulkan bahwa kepuasan kerja mampu
memediasi pengaruh antara budaya organisasi terhadap kinerja pegawai, hal ini berarti
semakin meningkat maka kinerja pegawai juga akan semakin meningkat yang dimediasi oleh
kepuasan kerja.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa kinerja pegawai BPJS Kesehatan Kedeputian
Wilayah Sulselbartramal sangat dipengaruhi oleh budaya organisasi. Dari budaya organisasi
yang kondusif akan terbentuk tingkat kepuasan kerja pegawai yang lebih baik, yang pada
akhirnya dapat meningkatkan kinerja para pegawai. Kinerja pegawai yang efektif dan efisien
selain akan mencerminkan kinerja organisasi juga akan membentuk citra BPJS Kesehatan
Kedeputian Wilayah Sulselbartramal. Untuk menunjang upaya membangun budaya organisasi,
maka diperlukan perubahan praktek-praktek sumber daya manusia. Robbins (2012)
mengemukakan organisasi yang berbudaya kuat akan memiliki ciri khas tertentu sehingga
dapat memberikan daya tarik bagi individu untuk bergabung, berfikir, bertindak dan
berperilaku sesuai dengan nilai-nilai organisasi. Kesesuaian antara budaya organisasi dengan
nilai-nilai yang dimiliki oleh anggota organisasi akan menimbulkan kepuasan kerja, sehingga
mendorong individu untuk bertahan pada satu perusahaan dan berkarir dalam jangka panjang.
Dengan adanya perubahan ini, kompleksitas tantangan yang dihadapi oleh organisasi semakin
meningkat, hal ini memunculkan kebutuhan organisasi akan budaya organisasi yang dapat
mengarahkan dan mengembangkan pegawai untuk mengelola dan mengendalikan organisasi
agar tetap konsisten dengan perubahan yang sedang dilaksanakan sesuai dengan visi dan misi
BPJS Kesehatan Kedeputian Wilayah Sulselbartramal.
Hasil penelitian ini didukung oleh penelitian Profita, dkk (2017) menunjukkan bahwa
budaya organisasi mempunyai pengaruh tidak langsung terhadap kinerja karyawan melalui
kepuasaan kerja pada Dinas Pemerintahan Desa (PEMDES) Kabupaten Lumajang. Hasil
tersebut menunjukkan bahwa terdapat keterkaitan antara budaya organisasi, kinerja dan
kepuasan kerja karyawan. Semakin baiknya kondisi budaya organisasi pada instansi maka
upaya peningkatan perbaikan kinerja dan kepuasan para pegawai dalam bekerja dapat terwujud
secara maksimal. Dari hasil analisis menunjukkan bahwa dengan semakin baikknya budaya
organisasi pada perusahaan maka dengan sendirinya akan memberikan dukungan dalam upaya
untuk meningkatkan kepuasan karyawan. Kondisi ini menjadikan para karyawan memiliki
keinginan untuk bekerja lebih baik sesuai dengan harapan instansi.

Simpulan
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dikemukakan, maka simpulan
dalam penelitian ini adalah: (1) Perubahan organisasi memberikan pengaruh yang positif dan
signifikan terhadap kepuasan kerja pegawai BPJS Kesehatan Kedeputian Wilayah
Sulselbartramal, hal ini berarti bahwa semakin meningkat intensitas pencapaian perubahan
organisasi, maka kepuasan kerja pegawai semakin meningkat (2) Budaya organisasi
memberikan pengaruh yang positif dan signifikan terhadap kepuasan kerja pegawai BPJS
Kesehatan Kedeputian Wilayah Sulselbartramal, hal ini berarti bahwa semakin meningkat
intensitas pencapaian budaya organisasi, maka kepuasan kerja pegawai semakin meningkat
(3) Perubahan organisasi memberikan pengaruh yang positif dan signifikan terhadap kinerja
pegawai BPJS Kesehatan Kedeputian Wilayah Sulselbartramal, hal ini berarti bahwa semakin
meningkat intensitas pencapaian perubahan organisasi, maka kinerja pegawai semakin
meningkat, (4) Budaya organisasi memberikan pengaruh yang positif dan signifikan terhadap
kinerja pegawai BPJS Kesehatan Kedeputian Wilayah Sulselbartramal, hal ini berarti bahwa
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semakin meningkat intensitas pencapaian budaya organisasi, maka kinerja pegawai semakin
meningkat, (5) Kepuasan kerja memberikan pengaruh yang positif dan signifikan terhadap
kinerja pegawai BPJS Kesehatan Kedeputian Wilayah Sulselbartramal, hal ini berarti bahwa
semakin meningkat intensitas pencapaian kepuasan kerja, maka kinerja pegawai semakin
meningkat, (6) Perubahan organisasi memberikan pengaruh yang positif dan signifikan
terhadap kinerja pegawai melalui kepuasan kerja pegawai BPJS Kesehatan Kedeputian
Wilayah Sulselbartramal, hal ini berarti bahwa semakin meningkat intensitas pencapaian
perubahan organisasi, maka kinerja pegawai semakin meningkat yang dimediasi oleh kepuasan
kerja dan (7) Budaya organisasi memberikan pengaruh yang positif dan signifikan terhadap
kinerja pegawai melalui kepuasan kerja pegawai BPJS Kesehatan Kedeputian Wilayah
Sulselbartramal, hal ini berarti bahwa semakin meningkat intensitas pencapaian budaya
organisasi, maka kinerja pegawai semakin meningkat yang dimediasi oleh kepuasan kerja.
Berdasarkan simpulan hasil penelitian di atas, dapat disampaikan saran sebagai berikut:
(1) Pimpinan BPJS Kesehatan Kedeputian Wilayah Sulselbartramal dalam upaya mencapai
tujuan dari organisasi harus berani melakukan berbagai perubahan dalam organisasi.
Perubahan organisasi dapat dilakukan dengan cara merubah struktur organisasi, penerapan
teknologi yang tepat, pengaturan kondisi tempat kerja yang lebih baik serta pengembangan
sumber daya manusia, (2) Menjaga budaya organisasi yang sudah ada dan berusaha
meningkatkan dampak positif tersebut pada perusahaan dalam mencapai kepuasan kerja dan
mempertahankan kualitas sumber daya manusia pada pegawai agar tetap mampu memberikan
kontribusi yang maksimal, (3) Penilaian dalam meningkatkan kinerja juga dapat melalui
penghargaan atauyang berupa pujian bagi yang berprestasi merupakanhal yang perlu
ditingkatkan karena prestasi tidak bisa berakibat langsung kepada kompensasi yaitu gaji yang
sudah ditetapkan dalam peraturan pemerintah. Tetapi untuk budaya organisasi ini harus terus
ditingkatkan untuk dapat mencapai kepuasan kerja dimasa yang akan datang karena budaya
organiasasi dapat berubah setiap saat, (4) Peningkatan kinerja pegawai agar dapat
menyelesaikan pekerjaan dengan baik serta memiliki perilaku yang baik dapat dilakukan
dengan menerapkan budaya organisasi yang sesuai. Pemberian kesempatan untuk
meningkatkan pengetahuan dengan cara memberikan peluang untuk mengikuti pendidikan dan
pelatihan maupun kesempatan untuk melanjutkan studi merupakan upaya yang sangat baik
dalam meningkatkan kinerja pegawai dan (5) Penelitian mendatang diharapkan dapat
mereplikasi kembali penelitian ini pada subjek yang berbeda, selain itu juga penelitian
mendatang diharapkan juga dapat menambah atau mengurangi variabel penelitian ini dengan
tujuan untuk mengkonfirmasi penelitian kami.
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