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Selain berpengaruh terhadap kinerja pegawai, budaya organisasi juga 
memiliki keterkaitan yang erat dengan kecerdasan intelektual. Kecerdasan 
intelektual. sebagai suatu keadaan emosional yang menyenangkan atau tidak 
menyenangkan di mana para karyawan memandang pekerjaannya. Bila keadaan 
menyenangkan dalam bekerja, maka kecerdasan intelektual dalam bekerja 
berjalan dengan baik sehingga meningkatkan kinerja pegawai. 

Permasalahan dalam penelitian ini berkaitan dengan peranan budaya 
organisasi terhadap kinerja pegawai, peranan kecerdasan intelektual terhadap 
terhadap kinerja pegawai, dan peranan budaya organisasi dan kecerdasan 
intelektual terhadap kinerja pegawai pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea 
dan Cukai Tipe Madya Pabean Belawan. 

Metode penelitian yang digunakan metode asosiatif. Penelitian asosiatif 
merupakan penelitian yang bertujuan untuk mengetahui hubungan dua variabel 
atau lebih. Dalam penelitian ini menggunakan sebanyak 70 responden dengan 
cara menyebarkan angket. 

Hasil penelitian diperoleh bahwa hasil penelitian dengan uji-t diperoleh 
nilai t-hitung budaya organisasi (X1) sebesar 3,130 > t-tabel = 1,66792, hasilnya 
Ho ditolak dan H1 diterima. Artinya, budaya organisasi memiliki peranan terhadap 
kinerja karena secara parsial dapat mempengaruhi kinerja pegawai pada Kantor 
Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean Belawan. 
Berdasarkan hasil penelitian dengan uji-t diperoleh nilai t-hitung kecerdasan 
intelektual (X2) sebesar 4,751 > t-tabel = 1,66792, hasilnya Ho ditolak dan H2 
diterima. Artinya, kecerdasan intelektual memiliki peranan terhadap kinerja 
karena secara parsial dapat mempengaruhi kinerja pegawai pada Kantor 
Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean Belawan. 
Berdasarkan hasil penelitian dengan uji F diperoleh nilai F-hitung budaya 
organisasi dan kecerdasan intelektual sebesar 4,578 > F-tabel = 3,13, maka dapat 
disimpulkan bahwa Ho ditolak dan H3 dapat diterima yaitu budaya organisasi dan 
kecerdasan intelektual memiliki peranan terhadap kinerja karena secara bersama-
sama (simultan) berpengaruh terhadap kinerja pegawai pada Kantor Pengawasan 
dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean Belawan. 
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