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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

 

2.1 Penelitian Terdahulu 

Jusmin (2013). Analisis Pengaruh Budaya Organisasi terhadap 

Kinerja Pegawai pada Kantor Administrasi Perhubungan Jayapura. Tujuan 

dari penelitian ini adalah untuk menemukan bagaimana besaranya 

pengaruh budaya organisai terhadap kinerja pegawai pada kantor 

Admnistrasi Perhubungan Jayapura. Hasil dari penelitian ini adalah bahwa 

pengaruh budaya organisasi terhadap kinerja pada kantor administrasi 

perhubungan jayapura menunjukkan budaya organisasi terhadap kinerja 

adalah positif. Besarnya kontribusi variabel budaya organisasi adalah R² = 

0,563 atau sebesar 56,39 persen sedangkan sisanya 43,7 persen 

dipengaruhi oleh faktor lain diluar model ini seperti motivasi, lingkungan 

kerja, disiplin dan lain sebagainya. 

Persamaan penelitian di atas dengan penelitian ini terletak pada 

variabel bebas (variabel Independent) yang diteliti, yaitu tentang budaya 

organisasi serta sama-sama melakukan penelitian tentang kinerja. 

Perbedaan penelitian di atas dengan penelitian ini terletak pada objek 

penelitian, waktu penelitian, jumlah responden, penambahan unsur budaya 

organisasi yang dijadikan sebagai variabel untuk mencari unsur budaya 

yang paling mempengaruhi dan pengaruh budaya organisasi secara 

simultan. 
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Rahman (2012). Pengaruh Budaya Organisasi terhadap Kinerja 

Karyawan pada Dinas Pariwisata Kabupaten Gorontalo Utara. Tujuan 

penelitian ini adalah bagaimana pengaruh budaya organisasi terhadap 

kinerja karyawan di Dinas Pariwisata, Kabupaten Gorontalo Utara. 

Metodologi penelitian ini adalah metode kuantitatif yaitu pengaruh 

variabel X (budaya organisasi) terhadap variabel Y (kinerja karyawan). 

Sampel dalam penelitian ini terdiri dari 25 orang. Teknik analisis data 

menggunakan uji regresi sederhana. Hasil dari penelitian ini adalah 

berdasarkan perhitungan koefisien regresi dapat dibentuk persamaan 

regresi Y = 19,8% + 0.565X. Jadi, dapat menggambarkan bahwa ketika 

skor meningkat pada sistem budaya organisasi sekitar satu unit, itu diikuti 

oleh sekitar 0,65 skor peningkatan kinerja pegawai di Dinas Pariwisata, 

Kabupaten Gorontalo Utara. Selain itu, lebih tinggi dari budaya organisasi, 

lebih tinggi dari kinerja karyawan. Berdasarkan perhitungan koefisien 

korelasi  sekitar 0, 86 indeks penentuan sekitar 0,7396 atau 73,96 persen. 

Jadi, kinerja karyawan di Dinas Pariwisata, Kabupaten Gorontalo Utara 

dipengaruhi oleh sistem budaya organisasi di sekitar 73,96 persen dan 

sekitar 26,04 persen dipengaruhi oleh faktor lain seperti kemajuan 

teknologi, permintaan hidup, dan pendapat masyarakat terhadap pariwisata 

di Kabupaten Gorontalo Utara. Perhitungan dengan statistik t test  

ditemukan thitung = 7,54. Taraf signifikansi α = 0,05 dan dk = n-2 = 25-2 

= 23, tlist = 2,09. Ini berarti bahwa hipotesis H0 ditolak dan hipotesis 
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alternatif mengatakan bahwa ada pengaruh budaya organisasi dan kinerja 

karyawan di Dinas Pariwisata, Kabupaten Gorontalo Utara. 

Persamaan penelitian di atas dengan penelitian ini terletak pada 

variabel bebas (variabel Independent) yang diteliti, yaitu tentang budaya 

organisasi serta sama-sama melakukan penelitian tentang kinerja. 

Perbedaan penelitian di atas dengan penelitian ini terletak pada objek 

penelitian, waktu penelitian, jumlah responden, penambahan unsur budaya 

organisasi yang dijadikan sebagai variabel untuk mencari unsur budaya 

yang paling mempengaruhi, dan pengaruh budaya organisasi secara 

simultan. 

Trang (2013). Gaya Kepemimpinan dan Budaya Organisasi 

Pengaruhnya  terhadap Kinerja Karyawan (Studi pada Perwakilan BPKP 

Provinsi Sulawesi Utara). Tujuan dari penelitian ini adalah untuk 

menganalisis pengaruh gaya kepemimpinan dan budaya organisasi 

terhadap kinerja karyawan. Adapun objek dari penelitian ini adalah 

perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Utara. Populasi terdiri dari 92 orang 

dengan menggunakan sampel jenuh. Hasil penelitian menunjukan bahwa 

secara simultan, gaya kepemimpinan dan budaya organisasi berpengaruh 

positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan. Secara parsial gaya 

kepemimpinan berpengaruh terhadap kinerja karyawan namun tidak 

signifikan. Secara parsial budaya organisasi berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap kinerja karyawan. 
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Persamaan penelitian di atas dengan penelitian ini terletak pada 

variabel bebas (variabel Independent) yang diteliti, yaitu tentang budaya 

organisasi serta sama-sama melakukan penelitian tentang kinerja. 

Perbedaan penelitian di atas dengan penelitian ini terletak pada objek 

penelitian, waktu penelitian, jumlah responden. 

Wijayanto (2011). Komitmen Pegawai dan Budaya Organisasi 

pada Kinerja Pegawai Sekretariat Daerah Provinsi Riau. Tujuan penelitian 

adalah untuk menganalisis dan menguji pengaruh komitmen karyawan dan 

faktor organisasi budaya terhadap karyawan Prestasi Kerja, Sekretariat 

Daerah Provinsi Riau keduanya secara bersamaan (uji keseluruhan) dan 

parsial (uji individu). Metode penelitian yang digunakan adalah verifikatif, 

sedangkan populasi dalam penelitian ini adalah Sekretariat Daerah 

Provinsi Riau berdasarkan esselonering sebesar 402 orang. Dengan 

menggunakan metode proporsional stratified random sampling dalam 

sampel sebesar 40 responden. Sementara teknik pengumpulan data yang 

digunakan oleh studi lapangan dan perpustakaan yang meliputi observasi, 

wawancara dan kuesioner, dan untuk mengetahui hubungan dan pengaruh 

dari variabel independen terhadap variabel dependen menggunakan 

analisis regresi linear berganda.  Hasil penelitian menunjukkan bahwa 

faktor komitmen pegawai dan budaya organisasi secara simultan (overall 

test) mempunyai pengaruh yang sangat bermakna terhadap kinerja 

pegawai Sekretariat Daerah Provinsi Riau. Begitu pula komitmen pegawai 

dan budaya organisasi, mempunyai pengaruh bermakna secara parsial 
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(individual test) dan signifikan pada kinerja pegawai Sekretariat Daerah 

Provinsi Riau.  

Persamaan penelitian di atas dengan penelitian ini terletak pada 

variabel bebas (variabel Independent) yang diteliti, yaitu tentang budaya 

organisasi serta sama-sama melakukan penelitian tentang kinerja. 

Perbedaan penelitian di atas dengan penelitian ini terletak pada objek 

penelitian, waktu penelitian, jumlah responden. 

Antou (2013). Gaya Kepemimpinan dan Budaya Organisasi 

Pengaruhnya terhadap  Kinerja Pegawai Kantor Kelurahan Malayang I 

Manado. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh Gaya 

Kepemimpinan dan Budaya Organisasi terhadap Kinerja Pegawai di 

Kantor Kelurahan Malalayang I Manado. Populasi penelitian ini berjumlah 

30 orang pegawai dan semuanya di jadikan sampel berdasarkan metode 

sampel total atau sensus. Penelitian ini menggunakan metode analisis 

regresi linear berganda. Instrumen kuesioner digunakan sebagai 

pengumpul data. Hasil Analisis diperoleh Unstandardized Coeficient 

0,533 untuk Gaya Kepemimpinan dan 0,444 untuk Budaya Organisasi. 

Hasil uji F dan uji t menunjukan hasil yang positif dan signifikan, dengan 

demikian Gaya Kepemimpinan dan Budaya organisasi secara simultan dan 

parsial berpengaruh positif terhadap Kinerja Pegawai. 

Persamaan penelitian di atas dengan penelitian ini terletak pada 

variabel bebas (variabel Independent) yang diteliti, yaitu tentang budaya 

organisasi serta sama-sama melakukan penelitian tentang kinerja. 
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Perbedaan penelitian di atas dengan penelitian ini terletak pada objek 

penelitian, waktu penelitian, jumlah responden. 

Praptadi (2009). Analisis Pengaruh Budaya Organisasi dan 

Pemberdayaan terhadap Komitmen Organisasional dalam meningkatkan 

Kinerja pada Pegawai Account Representative di Kantor Pelayanan Pajak 

(KPP) Pratama Kota Semarang. Tujuan penelitian ini adalah untuk 

menganalisis pengaruh budaya organisasi dan pemberdayaan terhadap 

komitmen organisasi untuk meningkatkan kinerja pegawai. Penelitian ini 

dilakukan di KPP Pratama Semarang, responden yang digunakan sebanyak 

168 pegawai, menggunakan Structural Equation Modeling. Hasil 

penelitian menunjukkan budaya organisasi dan pemberdayaan mempunyai 

pengaruh positif dan signifikan terhadap komitmen organisasi dalam 

meningkatkan kinerja pegawai. 

Persamaan penelitian di atas dengan penelitian ini terletak pada 

variabel bebas (variabel Independent) yang diteliti, yaitu tentang budaya 

organisasi serta sama-sama melakukan penelitian tentang kinerja. 

Perbedaan penelitian di atas dengan penelitian ini terletak pada objek 

penelitian, waktu penelitian, jumlah responden.  

Pratiwi (2012). Pengaruh budaya organisasi terhadap kinerja 

pegawai pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Makassar. 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh budaya 

organisasi terhadap kinerja pegawai. Adapun sampel yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah sampel jenuh yaitu mengunakan seluruh 
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anggota populasi sebagai sampel yang berjumlah 42 orang. Metode 

pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, dan 

kuesioner. Hasil penelitian menunjukkan bahwa budaya organisasi 

berpengaruh signifikan terhadap kinerja pegawai Kantor Pelayanan 

Kekayaan Negara dan Lelang Makassar. Unsur dari budaya organisasi 

paling besar adalah dukungan manajemen yaitu sebesar 39,3 persen. 

Besarnya kontribusi variabel budaya organisasi sebesar 32 persen dan 68 

persen dipengaruhi oleh faktor lain. 

 Persamaan penelitian di atas dengan penelitian ini terletak pada 

variabel bebas (variabel Independent) yang diteliti, yaitu tentang budaya 

organisasi serta sama-sama melakukan penelitian tentang kinerja. 

Perbedaan penelitian di atas dengan penelitian ini terletak pada objek 

penelitian, waktu penelitian, dan jumlah responden. 

2.2 Landasan Teori 

2.2.1  Manajemen Sumber Daya Manusia 

2.2.1.1  Pengertian Manajemen Sumber Daya Manusia 

Dalam era globalisasi dunia seolah menjadi tanpa batas yang 

ditandai dengan adanya perdagangan bebas antar pelaku global. Dalam 

menghadapi persaingan diera globalisasi tersebut strategi yang perlu 

ditempuh adalah dengan terciptanya sumber daya manusia (SDM) yang 

berkualitas dan profesional sehingga mampu bersaing dalam menghadapi 

era pasar bebas. Pentingnya pembahasan mengenai manajemen sumber 

daya manusia bahwa manusia merupakan unsur terpenting dalam semua 
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organisasi, dan keberhasilan organisasi mencapai tujuan sangat ditentukan 

oleh kemampuan mengelola sumber daya manusia dengan setepat-

tepatnya. Pengelolaan SDM yang semakin baik akan mendukung 

terciptanya perilaku efektif dan efesien dalam melaksanakan fungsi dan 

tugas suatu pekerjaan di dalam organisasi.  

Manajemen sumber daya manusia merupakan suatu gerakan 

pengakuan terhadap pentingnya unsur manusia sebagai sumber daya yang 

cukup potensial, yang harus dikembangkan sehingga dapat memberikan 

kontribusi bagi organisasi maupun bagi pengembangan dirinya. 

Panggabean (2007) menyatakan manajemen sumber daya manusia adalah 

suatu proses yang terdiri atas perencanaan, pengorganisasian, pemimpin 

dan pengendalian kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan analisis 

pekerjaan, evaluasi pekerjaan, pengadaan, pengembangan, kompensasi, 

promosi, dan pemutusan hubungan kerja yang bertujuan untuk mencapai 

tujuan organisasi. 

Sumber Daya Manusia yang dalam hal ini adalah manusia sebagai 

kekuatan untuk menjadikan sebuah organisasi dapat lebih berkembang dan 

mampu bersaing. Organisasi harus menyadari bahwa usaha untuk 

mencapai keberhasilan tidak hanya tergantung pada melimpahnya sumber 

daya manusia dan teknologi, tetapi juga tergantung pada pengelolaan 

sumber daya manusianya. Manajemen sumber daya manusia dapat di 

defenisikan sebagai proses pencapaian tujuan organisasi melalui 

mendapatkan, mempertahankan, memberhentikan, mengembangkan, dan 
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menggunakan atau memanfaatkan sumber daya manusia dalam suatu 

organisasi dengan sebaik-baiknya (Moekijat, 2010:4). 

Sumber daya manusia mempunyai peranan yang sangat penting 

dalam menentukan keberhasilan pencapaian tujuan suatu organisasi. 

Berhasil atau tidaknya pelaksanaan fungsi-fungsi SDM, sangat bergantung 

pada sejauh mana kualitas sumber daya manusia. Hal ini menunjukkan 

betapa pentingnya peran strategis pengembangan dan peningkatan kualitas 

sumber daya manusia dalam perusahaan atau organisasi yang terus 

berkembang. Menurut Sofyandi (2008:6) manajemen sumber daya 

manusia didefinisikan sebagai suatu strategi dalam menerapkan fungsi-

fungsi manajemen dan fungsi-fungsi operasioanal sumber daya manusia 

yang digunakan untuk peningkatan kontribusi produktif dari sumber daya 

manusia terhadap terwujudnya tujuan organisasi yang efektif dan efisien. 

2.2.1.2  Tujuan Manajemen Sumber Daya Manusia  

Tujuan dari adanya manajemen sumber daya manusia adalah untuk 

memajukan suatu organisasi dan meningkatkan dukungan sumber daya 

manusia dalam usaha meningkatkan efeketifitas organisasi dalam rangka 

mencapai tujuan organisasi. Menurut Handoko (2001) tujuan manajemen 

sumber daya manusia adalah sebagai berikut: 

1. Tujuan Organisasional 

Ditujukan untuk dapat mengenali keberadaan manajemen sumber daya 

manusia dalam memberikan kontribusi pada pencapaian efektivitas 

organisasi.  
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2.  Tujuan Fungsional 

Ditujukan untuk mempertahankan kontribusi manajemen sumber daya 

manusia pada tingkat yang sesuai dengan kebutuhan organisasi. 

Sumber daya manusia menjadi tidak berharga jika manajemen sumber 

daya manusia memiliki kriteria yang lebih rendah dari tingkat 

kebutuhan organisasi. 

3.  Tujuan Sosial 

Ditujukan untuk secara etis dan sosial merespon terhadap kebutuhan-

kebutuhan dan tantangan-tantangan masyarakat melalui tindakan untuk 

meminimalisir dampak negatif terhadap organisasi.  

4.  Tujuan Personal 

Ditujukan untuk membantu pegawai dalam terwujudnya tujuannya, 

minimal tujuan-tujuan yang dapat mempertinggi kontribusi individual 

terhadap organisasi. Tujuan personal pegawai harus dipertimbangkan 

jika para pegawai harus dipertahankan, dipensiunkan, atau dimotivasi.  

2.2.1.3   Fungsi-fungsi Utama Manajemen Sumber Daya Manusia  

Dalam menjalankan pekerjaan seharusnya organisasi harus 

memperhatikan fungsi-fungsi manajemen dan fungsi operasional. Menurut   

Hasibuan (2003:21) fungsi-fungsi manajemen sumber daya manusia ada 

dua, yakni: 

1. Fungsi Manajerial 

a. Perencanaan (Planning) 
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Perencanaan adalah merencanakan tenaga kerja secara efektif dan 

efisien agar sesuai dengan kebutuhan organisasi dalam membantu 

tercapainya tujuan organisasi. 

b. Pengorganisasian (Organizing) 

Pengorganisasian adalah kegiatan untuk mengorganisasi seluruh 

pegawai dengan menetapkan pembagian kerja, delegasi wewenang, 

dan koordinasi dalam bagan organisasi. 

c.  Pengarahan (Directing) 

Pengarahan adalah kegiatan mengarahkan seluruh pegawai agar 

bisa bekerja sama secara efektif dan efisien dalam membantu 

tercapainya tujuan organisasi, pegawai, dan masyarakat. 

d.  Pengendalian (Controlling) 

Pengendalian adalah kegiatan mengendalian seluruh pegawai agar 

selalu mentaati peraturan-peraturan yang ada di organisasi dan 

bekerja sesuai dengan sasaran yang diinginkan organisasi. Apabila 

terdapat penyimpangan atau kesalahan diadakan tindakan 

perbaikan dan penyempurnaan. 

2. Fungsi Operasional 

a. Pengadaan (Procurement) 

Pengadaan adalah proses penarikan, seleksi, penempatan, orientasi 

dan induksi untuk mendapatkan pegawai yang sesuai dengan 

kebutuhan organisasi. 
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b. Pengembangan (Development) 

Pengembangan adalah proses peningkatan ketrampilan, teknis, 

teoritis, konseptual, dan moral pegawai melalui pelatihan yang 

sesuai dengan pekerjaan masa kini maupun masa yang akan 

datang. 

c. Kompensasi (Compensation) 

Kompensasi adalah pemberian jasa langsung dan tidak langsung, 

yang berbentuk finansial maupun non finansial yang diberikan 

kepada pegawai sebagai imbalan jasa yang diberikan kepada 

organisasi. 

d. Integrasi (Integration) 

Integrasi adalah kegiatan untuk mempersatukan antara tujuan 

organisasi dengan kebutuhan pegawai agar tercipta kerja sama 

yang sesuai dan saling menguntungkan. 

e. Pemeliharaan (Maintenance) 

Pemeliharaan adalah kegiatan untuk memelihara atau 

meningkatkan kondisi fisik, mental dan loyalitas pegawai agar 

mampu bekerja secara optimal sampai pensiun. 

f. Kedisiplinan 

Kedisplinan adalah keinginan dan kesadaran untuk mentaati 

peraturan-peraturan organisasi dan kedisiplinan merupakan fungsi 

manajemen sumber daya manusia yang harus diperhatikan lebih 

dan kunci terwujudnya tujuan organisasi. 
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g. Pemberhentian (Separation) 

Pemberhentian adalah berakhirnya hubungan kerja pegawai dari 

suatu organisasi. Pemberhentian ini disebabkan oleh kontrak kerja 

yang berakhir, keinginan perusahaan, dan keinginan pegawai. 

2.2.1.4  Pendekatan dalam Manajemen Sumber Daya Manusia 

Terdapat dua pendekatan besar yang bisa digunakan dalam 

praktek-praktek MSDM untuk menciptakan kemampuan dan keahlian 

spesifik dari pegawai yaitu pendekatan lunak (soft approach) dan 

pendekatan keras (hard approach). Orientasi pendekatan keras cenderung 

bersifat instrumental dan terfokus pada penggunaan SDM dan bukan pada 

identifikasi dan pengembangan SDM sebagaimana pendekatan lunak. 

Pengelolaan pegawai berdasarkan pendekatan keras, manajemen 

melakukan pengawasan dan pelaksanaan melalui sumber luar (external 

means) seperti, desain jabatan, kompensasi, pengukuran kinerja, penilaian 

staf, dan faktor infrastruktur lainnya (Alwi, 2001). 

Bila manajemen menggunakan pendekatan lunak, maka fokus dari 

pengelolaan pegawai tertuju pada sumber internal seperti, pengembangan 

komitmen individu, shared values, kepentingan bersama dan pengawasan 

sendiri, misalnya melalui quality circle. Kedua pendekatan ini 

dihubungkan oleh faktor kultur yang dikembangkan dalam organisasi. 

Sesungguhnya pendekatan apapun yang digunakan dalam pengelolaan 
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SDM, hasil yang diinginkan adalah terbentuknya kemampuan SDM yang 

dapat diandalkan sebagai sumber keunggulan kompetitif. 

2.2.2  Budaya Organisasi 

2.2.2.1  Pengertian Budaya Organisasi 

Budaya organisasi merupakan arah dan pengendali dalam 

membentuk sikap dan perilaku kelompok atau setiap individu di dalam 

suatu organisasi. Secara individu maupun kelompok seseorang tidak akan 

terlepas dari budaya organisasi yang telah menjadi pedomannya, dan pada 

umumnya anggota organisasi akan dipengaruhi oleh beraneka ragam 

sumber daya yang ada. Budaya itu adalah sistem makna dan keyakinan 

bersama yang dianut oleh para anggota organisasi yang menentukan 

sebagian besar cara mereka bertindak satu terhadap yang lain dan terhadap 

orang luar (Robbins dan Judge, 2007). Sedangkan menurut Schein (1991) 

Budaya adalah pola asumsi dasar yang diciptakan dan dikembangkan oleh 

oleh kelompok tertentu sebagai pembelajaran untuk mengatasi masalah 

adaptasi eksternal dan integrasi internal yang resmi dan terlaksana dengan 

baik yang kemudian diwariskan kepada anggota-anggota baru sebagai cara 

yang tepat memahami dan merasakan terkait dengan masalah-masalah 

tersebut. 

Sebagai makhluk hidup, manusia tidak lepas dari adat istiadat, 

norma, nilai dan tingkah laku dalam bermasyarakat. Sekumpulan orang 

yang berorganisasi bukan sekedar orang-orang yang bekerja untuk 

organisasi dan semuanya berpikiran rasional melainkan mereka semua 
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adalah sebuah masyarakat dengan segala atributnya.  Layaknya sebuah 

masyarakat, bisa disebutkan dalam suatu organisasi atau berorganisasi. 

Budaya organisasi dapat mempengaruhi  setiap anggotanya dalam 

beradaptasi, cara menggambarkan pekerjaan, cara bekerja dengan anggota 

lain. Apabila budaya organisasi berjalan dengan baik maka akan 

menimbulkan kinerja yang baik dalam berorganisasi dan juga sebaliknya 

apabila budaya organisasi tidak berjalan dengan baik maka akan 

menimbulkan kinerja yang buruk dalam organisasi tersebut. Dengan 

demikian kinerja yang baik akan membutuhkan budaya organisasi yang 

baik. 

Budaya organisasi sebagai perangkat sistem nilai-nilai, keyakinan-

keyakinan atau norma-norma yang telah lama berlaku, disepakati dan 

diikuti oleh para anggota suatu organisasi sebagai pedoman perilaku dan 

pemecahan masalah-masalah organisasi. (Sutrisno, 2010). Tika (2006) 

menyatakan budaya organisasi adalah Keyakinan dan asumsi dasar yang 

dianut oleh anggota bersama dalam suatu organisasi yang selanjutnya 

dikembangan dan diwariskan guna mengatasi masalah-masalah adaptasi 

eksternal dan masalah integrasi internal. Sedangkan menurut Sobirin 

(2005) budaya organisasi adalah keyakinan dan nilai-nilai dalam 

organisasi yang telah memberikan makna bagi anggota organisasinya dan 

menjadi dasar aturan berperilaku.  

Dari definisi budaya organisasi yang telah dijelaskan maka dapat 

dikatakan bahwa setiap organisasi memiliki budaya yang berbeda-beda 
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akan tetapi dapat disepakati bersama tentang kesamaan pemahaman  

norma, nilai, sikap, dan keyakinan yang di anut oleh individu-individu 

dalam suatu organisasi untuk mencapai tujuan organisasi. Unsur-unsur 

yang terkandung dalam budaya organisasi menurut Tika (2006:5) adalah : 

1. Asumsi dasar 

Dalam budaya organisasi terdapat asumsi dasar yang dapat berfungsi 

sebagai pedoman bagi anggota maupun kelompok dalam suatu 

organisasi untuk berperilaku. 

2. Keyakinan yang dianut 

 Dalam budaya organisasi terdapat keyakinan yang dianut oleh para 

anggota organisasi. Keyakinan ini dilaksanakan oleh para anggota 

organisasi dimana keyakinan yang dianut ini mengandung nilai-nilai 

yang dapat berbentuk slogan atau moto, asumsi dasar, tujuan umum 

organisasi, filosofi usaha, atau prinsip-prinsip menjelaskan usaha. 

3. Pemimpin dan pengembangan budaya organisasi      

 Budaya organisasi harus diciptakan dan dikembangkan oleh pemimpin 

atau kelompok tertentu organisasi dalam organisasi tersebut. 

4. Pedoman mengatasi masalah 

 Dalam suatu organisasi terdapat dua masalah pokok yang sering 

muncul dalam organisasi, yaitu masalah adaptasi eksternal dan 

masalah integrasi internal. Kedua masalah tersebut bisa diatasi dengan 

asumsi dasar dan keyakinan yang dianut bersama. 
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5. Berbagi nilai  

 Dalam  budaya organisasi perlu berbagi nilai terhadap apa yang paling 

diinginkan atau yang lebih baik atau berharga bagi seseorang. 

6. Pewarisan 

 Asumsi dasar dan keyakinan yang dianut oleh anggota organisasi perlu 

diwariskan kepada anggota-anggota baru dalam organisasi sebagai 

pedoman untuk bertindak dan berperilaku dalam organisasi atau 

perusahaan tersebut. 

7. Penyesuaian (adaptasi) 

 Perlu penyesuaian atau adaptasi yang diperlukan oleh kelompok 

organisasi terhadap peraturan atau norma yang berlaku dalam 

kelompok atau organisasi tersebut, dan adaptasi perubahan lingkungan. 

Budaya adalah system makna yang diterima oleh suatu kelompok 

atau organisasi  secara terbuka dan kolektif, yang berlaku untuk waktu 

tertentu bagi sekelompok orang tertentu. Ndraha Taliziduhu (2003: 134) 

menjelaskan nilai-nilai budaya organisasi untuk kondisi Indonesia dapat 

diukur dengan adanya kebersamaan dan keterbukaan. Budaya organisasi 

yang berorientasikan individu-individu dalam kelompok organisasi di 

dalamnya terdapat unsur memanusiakan manusia, yang dapat membentuk 

sikap, harapan, dan komitmen pegawai untuk bekerja dengan sepenuh hati 

sehingga kontribusi dalam melakukan pekerjaan akan lebih positif  

terhadap organisasinya. Dengan demikian budaya organisasi harus bisa 

memberikan gambaran dengan jelas tentang jati diri budaya organisasi 
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tersebut dengan terbuka dan diterima untuk menjadi pedoman, ketentuan 

bagi semua kelompok yang sebagian besar terlibat dalam organisasi 

tersebut. 

Berdasarkan definisi yang telah dijelaskan mengenai budaya 

organisasi, maka dapat disimpulkan bahwa setiap organisasi mempunyai 

sistem makna yang berbeda, sehingga setiap organisasi mempunyai 

karakteristik yang unik dan berbeda serta cara penyelesaian yang berbeda 

ketika menghadapi masalah yang sama. Disamping itu perbedaan sistem 

makna ini dapat menyebabkan perbedaan perilaku kelompok, individu-

individu dan perilaku organisasi itu sendiri. Akar perbedaan ini bersumber 

pada asumsi-asumsi dasar yang meliputi keyakinan, nilai-nilai, filosofi 

atau ideologi organisasi yang digunakan dalam memecahkan persoalan 

organisasi. 

Menurut Robbins (dalam Tika, 2006:10) terdapat beberapa 

karakteristik yang apabila dicampur dan dicocokkan maka akan menjadi 

budaya internal yaitu : 

1. Inisiatif individual 

Yaitu sejauhmana organisasi memberikan kebebasan kepada setiap 

pegawai dalam mengemukakan pendapat didalam pelaksanaan tugas 

dan fungsinya. Inisiatif individual tersebut perlu dihargai oleh 

kelompok atau pimpinan suatu organisasi sepanjang menyangkut ide 

untuk memajukan organisasi dan memberikan pelayanan bagi 

masyarakat. 
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2. Toleransi terhadap tindakan beresiko  

 Suatu budaya organisasi dikatakan baik apabila dapat memberikan 

toleransi kepada anggota atau para pegawai agar dapat bertindak 

agresif, inovatif dan mengambil resiko yang dapat rmemberikan 

pelayanan kepada masyarakat. Tindakan yang beresiko yang 

dimaksudkan adalah segala akibat yang timbul dari pelaksanan tugas 

dan fungsi yang dilakukan oleh pegawai. 

3. Pengarahan  

 Pengarahan dimaksudkan sejauh mana organisasi dapat menciptakan 

dengan jelas sasaran dan harapan yang diinginkan, sehingga para 

pegawai dapat memahami dan segala kegiatannya mengarah pada 

pencapaian tujuan organisasi. Sasaran dan harapan tersebut jelas 

tercantum dalam visi, misi, dan tujuan organisasi. Kondisi ini dapat 

berpengaruh terhadap kinerja organisasi. 

4. Integrasi 

 Integrasi yaitu sejauh mana organisasi dapat mendorong unit-unit 

organisasi untuk bekerja secara terkoordinasi. Kekompakan unit-unit 

organisasi tersebut dapat mendorong kualitas dan kuantitas pekerjaan 

yang dihasilkan.  

5. Dukungan manajemen 

 Dukungan pimpinan dimaksudkan sejauh mana pimpinan organisasi 

dapat memberikan komunikasi atau arahan, bantuan serta dukungan 

yang jelas terhadap pegawai.  
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6. Kontrol 

Kontrol yaitu adanya pengawasan dari para pimpinan terhadap para 

pegawai. Alat kontrol yang dapat dipakai adalah peraturan-peraturan 

atau norma-norma yang berlaku di dalam suatu organisasi. 

7. Identitas 

 Identitas dimaksudkan untuk sejauh mana para anggota suatu 

organisasi dapat mengidentifikasikan dirinya sebagai suatu kesatuan 

dalam organisasi dan bukan sebagai kelompok kerja tertentu atau 

keahlian profesional tertentu. 

8. Sistem imbalan 

 Sejauh mana organisasi memberikan penghargaan kepada pegawai 

yang didasarkan atas prestasi kerja pegawai, bukan didasarkan atas 

senioritas, sikap pilih kasih, dan sebagainya. 

9. Toleransi terhadap konflik 

 Sejauh mana para pegawai atau karyawan didorong untuk 

mengemukakan konflik dan kritik secara terbuka. Perbedaan pendapat 

merupakan fenomena yang sering terjadi dalam suatu organisasi atau 

perusahaan. Namun perbedaan pendapat dan kritik yang terjadi bisa 

dijadikan sebagai media untuk melakukan perbaikan atau perubahan 

strategi untuk memberikan pelayanan yang maksimal kepada 

masyarakat. 
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10. Komunikasi 

 Sejauh mana komunikasi dibatasi oleh hierarki kewenangan yang 

formal. Kadang-kadang hierarki kewenangan dapat menghambat 

terjadinya pola komunikasi antara atasan dengan bawahan atau antar 

karyawan itu sendiri. 

Budaya organisasi memiliki karakteristik yang penerapannya 

mendukung pencapaian tujuan organisasi. Karakteristik ini merupakan ciri 

utama budaya organisasi yang tidak dapat dipisahkan satu sama lainnya. 

Selanjutnya Luthans (2002:123), memaparkan bahwa budaya organisasi 

memiliki beberapa karakteristik : 

1. Perarturan-perarturan perilaku yang harus dipenuhi 

2. Norma-norma 

3. Nilai-nilai yang dominan 

4. Filosofi 

5. Aturan-aturan 

6. Iklim organisasi 

Schein (1992) merinci langkah pembentukan budaya organisasi 

sebagai berikut : 

1. Misi dan strategi; adanya asumsi dan pemahaman akan misi,tugas serta 

fungsi utama. 

2. Tujuan; tujuan berdasarkan misi utama. 

3. Cara-cara; cara mencapai tujuan melalui struktur organisasi, 

pembagaian tenaga kerja, sistem penghargaan dan sistem otoritas. 
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4.  Pengukuran; pengembangan kriteria-kriteria yang bisa dijadikan 

sebagai alat untuk  mengukur kinerja. 

5.  Koreksi; menciptakan strategi pembenahan yang tepat sebagai dasar 

bertindak lebih lanjut untuk mencapai tujuan. 

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan di atas, dapat 

disimpulkan bahwa budaya organisasi mempunyai sejumlah fungsi. Untuk 

mengatasi permasalahan anggota organisasi dalam beradaptasi dengan 

lingkungan eksternalnya, budaya organisasi dapat memperkuat 

pemahaman anggota organisasi dan kemampuan untuk merealisasi visi, 

misi dan strategi organisasi. Kemudian untuk mengatasi permasalahan 

integrasi internal, budaya organisasi berfungsi untuk meningkatkan 

pemahaman dan kemampuan anggota organisasi dalam berkomunikasi  

dan menciptakan hubungan yang baik dengan anggota yang lain. 

2.2.2.2   Fungsi Budaya Organisasi 

Dalam suatu organisasi, budaya organisasi sangat vital, karena 

memiliki fungsi-fungsi yang dapat membuat suatu organisasi menjalankan 

tujuanya. Kreitner dan Kinicki (2005:83) mengemukakan fungsi-fungsi 

budaya organisasi sebagai berikut: 

1.  Memberi anggota identitas organisasional, menjadikan organisasi 

diakui sebagai organisasi yang inovatif dan kreatif dengan 

mengembangkan produk baru. Identitas organisasi menunjukkan ciri 

khas yang membedakan dengan organisasi lain. 
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2. Memfasilitasi komitmen kolektif, organisasi mampu membuat para 

pegawainya bangga menjadi bagian dari organisasi tersebut. Anggota 

organisasi mempunyai komitmen bersama tentang norma-norma dalam 

organisasi yang harus diikuti dan tujuan bersama yang harus dicapai. 

3.  Meningkatkan stabilitas sistem sosial sehingga mencerminkan bahwa 

lingkungan kerja dirasakan positif dan diperkuat. Konflik dan 

perubahan dapat dikelola secara efektif. Dengan adanya kesepakatan 

bersama tentang budaya organisasi akan mampu menjalin interaksi 

sosial dengan lingkungan dan menjaga stabilitas organisasi. 

4. Membentuk perilaku dan sikap dengan membantu anggota peduli akan 

lingkungannya, selain itu budaya organisasi dapat menjadi alat agar 

anggotanya berpikir secara logis dan sehat. 

Menurut Robbins (dalam Sutrisno 2010:10) budaya organisasi 

mempunyai beberapa fungsi. Pertama, budaya mempunyai suatu peran 

pembeda. Hal itu berarti bahwa budaya kerja meciptakan pembedaan yang 

jelas antara satu organisasi dengan yang lain. Kedua, budaya organisasi 

membawa suatu perasaaan identitas bagi anggota-anggota organisasi. 

Ketiga, budaya organisasi mempermudah timbul pertumbuhan komitmen 

pada sesuatu yang lebih luas daripada kepentingan individual seseorang. 

Keempat, budaya organisasi itu meningkatkan kemantapan sistem sosial. 

Menurut Rivai (2003), budaya melakukan sejumlah fungsi di 

dalam sebuah organisasi, yaitu: 
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1. Budaya mempunyai suatu peran menetapkan tanpa batas, artinya 

budaya menciptakan perbedaan yang jelas antara satu organisasi 

dengan organisasi yang lain. 

2.  Budaya memberikan identitas bagi anggota organisasi. 

3. Budaya mempermudah timbulnya komitmen yang lebih luas dan pada 

kepentingan individu. 

4.  Budaya itu meningkatkan kemantapan sistem sosial. Budaya menjadi 

perekat sosial yang membantu mempersatukan organisasi dengan 

memberikan standar-standar yang sesuai dan tepat mengenai apa yang 

harus dilakukan para pegawai. 

5. Budaya sebagai mekanisme pembuat makna dan kendali yang 

memandu serta membentuk sikap dan perilaku pegawai. 

Dalam penjelasan fungsi budaya organisasi yang telah diuraikan 

tersebut di atas bahwa banyak dari fungsinya budaya organisasi bernilai 

untuk organisasi dan pegawai. Budaya dapat meningkatkan komitmen 

organisasi, meningkatkan konsistensi dari perilaku pegawai, serta budaya 

organisasi dapat meningkatkan kinerja yang efektif bagi suatu organisasi. 

Budaya memberi tahu pegawai bagaimana sesuatu yang harus dilakukan 

dan apa yang penting dalam suatu organisasi. 

Tipe Budaya organisasi menurut Kreitner dan Kinicki (2005:87) 

mempunyai beberapa tipe, yaitu sebagai berikut : 
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1. Budaya konstruktf 

Budaya konstruktif adalah budaya di mana para karyawan di dorong 

untuk berinteraksi dengan orang lain dan mengerjakan tugas dan 

proyeknya dengan cara yang akan membantu mereka dalam 

memuaskan kebutuhannya untuk tumbuh dan berkembang. Tipe 

budaya ini mendukung keyakinan normatif yang berhubungan dengan 

pencapaian tujuan aktualisasi diri, penghargaan yang manusiawi, dan 

persatuan. 

2. Budaya pasif – defensive 

 Budaya ini memiliki ciri keyakinan yang memungkinkan bahwa 

karyawan berinteraksi dengan karyawan lain dengan cara mengancam 

keamanan kerja sendiri.Tipe ini mendorong keyakinan normatif yang 

berhubungan dengan persetujuan, konvensional, ketergantungan, dan 

penghindaran. 

3. Budaya agresif – defensive 

 Budaya ini mendorong karyawannya untuk menyelesaikan tugasnya 

dengan keras untuk melindungi keamanan kerja dan status mereka. 

Tipe budaya ini lebih mencerminkan keyakinan normatif tentang 

kekuasaan, oposisi, kompetitif, dan perfeksionis. 

2.2.3  Kinerja 

Kinerja mengacu pada prestasi seseorang yang diukur berdasarkan 

standar atau kriteria yang ditetapkan oleh organisasi. Pengelolaan untuk 

mencapai kinerja sumber daya manusia tinggi dimaksudkan guna 
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meningkatkan perusahaan secara keseluruhan. Kinerja sebenarnya 

merupakan konsep yang sangat kompleks, baik definisi maupun 

pengukurannya yang sering menjadi tantangan bagi peneliti teori 

manajemen dan perilaku organisasi, karena bersifat multidimensional. 

Sehingga pengukuran kinerja hendaknya menginteraksikan dimensi 

pengukuran yang beragam. Robbins (dalam Wibowo, 2010:41) 

menyatakan bahwa kinerja merupakan wujud hasil yang dihasilkan oleh 

seseorang atau kelompok. Kinerja digunakan sebagai dasar penilaian dan 

sistem yang merupakan kekuatan penting untuk memengaruhi sikap dan  

perilaku pegawai dalam mencapai tujuan organisasi dan mematuhi 

perilaku yang telah ditetapkan sebelumnya, agar membuahkan tindakan 

dan hasil yang diinginkan. 

2.2.3.1 Definisi Kinerja 

Kinerja dalam bahasa Indonesia berasal dari kata dasar "kerja" 

yang menterjemahkan kata dari bahasa asing prestasi atau hasil kerja. 

Kinerja sering diistilahkan sebagai ”job performance” yang merupakan 

teori psikologis tentang proses tingkah laku seseorang sehingga 

menghasilkan sesuatu yang menjadi tujuan dari perusahaan. Menurut 

Mangkunegara (2001) definisi kinerja adalah hasil kerja secara kualitas 

dan kuantitas yang dicapai oleh seorang pegawai dalam melaksanakan 

tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya. Selain 

itu kinerja juga bisa diartikan sebagai suatu hasil dan usaha seseorang 

yang dicapai dengan adanya kemampuan dan perbuatan dalam situasi 
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tertentu. Kemudian menurut Widodo (2005:78) kinerja adalah suatu 

kegiatan yang dilakukan sesuai dengan tanggungjawab dengan hasil 

seperti yang diharapkan, atau suatu hasil karya yang dapat dicapai oleh 

individu atau kelompok  dalam suatu organisasi yang sesuai dengan 

wewenang dan tanggungjawab yang telah ditetapkan untuk mencapai 

suatu tujuan organisasi yang secara legal atau tidak melanggar hukum, dan 

sesuai dengan moral dan etika. 

Kinerja pegawai adalah prestasi kerja yang dicapai oleh pegawai 

pada periode waktu tertentu dalam melaksanakan tugas dan kewajiban 

kerjanya sesuai dengan wewenang dan tanggunngjawab masing-masing 

dalam rangka mencapai tujuan organisasi. Dalam Mangkunegara (2006:9) 

beberapa ahli mendefinisikan kinerja pegawai sebagai berikut : 

1. Kusriyanto menyatakan kinerja pegawai adalah perbandingan hasil 

kerja antara masing-masing yang dicapai dengan tenaga kerja 

persatuan waktu (biasanya perjam). 

2.  Cardosa menyatakan bahwa kinerja pegawai adalah  out put kerja, 

efisiensi serta efektifitas sering dibutuhkan dengan produktifitas. 

3. Mangkunegara menyatakan kinerja pegawai itu adalah hasil kerja 

secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seorang pegawai dalam 

melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggungjawab yang diberikan 

kepadanya. 

Oleh karena itu kinerja pegawai menjadi suatu hasil atau prestasi 

individu atau kelompok dalam memanfaatkan sumber daya yang dimiliki 
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guna mencapai target atau standar yang ada di perusahaan atau organisasi 

dalam suatu periode tertentu. 

2.2.3.2  Penilaian Kinerja 

Perusahaan atau organisasi harus mengetahui minimal berbagai 

kelemahan dan kelebihan pegawai sebagai acuan untuk memperbaiki 

kelemahan dan mengembangkan kelebihan dalam upaya untuk 

meningkatkan produktivitas dan pengembangan pegawai. Untuk itu 

perusahaan atau organisasi perlu melakukan kegiatan penilaian kinerja 

secara periodik yang berorientasi pada masa lalu atau masa yang akan 

datang. 

Penilaian kinerja pada dasarnya merupakan variabel kunci yang 

berfungsi untuk mengembangkan suatu organisasi secara efektif dan 

efisien, karena adanya kebijakan atau program yang lebih baik atas sumber 

daya manusia yang ada dalam organisasi. Penilaian kinerja individu sangat 

bermanfaat bagi dinamika pertumbuhan organisasi secara keseluruhan, 

melalui penilaian kerja tersebut maka dapat diketahui kondisi sebenarnya 

tentang bagaimana kinerja pegawai. Penilaian kinerja merupakan evaluasi 

terhadap perilaku, potensi pengembangan dan prestasi kerja yang telah 

dilakukan (Hasibuan, 2003). 

Ukuran kinerja merupakan alat ukur yang harus bersifat objektif 

sehingga diperlukan adanya kriteria yang sama. Menurut Rao (2006: 65), 

agar penilaian untuk mengukur kinerja dapat berjalan dengan baik, maka 

instrumen yang digunakan dalam penilaian dituntut untuk memiliki aspek 
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objektivitas dan keadilan. Kriteria suatu ukuran kinerja menurut Wibowo 

(2010) adalah : 

1. Dikaitkan dengan tujuan strategis dan mengukur apa yang secara 

organisasional penting dan  mendorong kinerja. 

2. Relevan dengan sasaran dan akuntabilitas tim dan individu yang 

berkepentingan. 

3. Memfokuskan pada output yang terukur dan penyelesaian tugas dan 

bagaimana orang bertindak dan bagaimana tingkah laku mereka. 

4. Mengindikasi data yang akan tersedia sebagai dasar pengukuran. 

5. Dapat didiversifikasi dengan mengusahakan informasi yang akan 

mengonfirmasi tingkat seberapa jauh harapan dapat dipenuhi. 

6. Menjadi setepat mungkin dalam hubungan dengan maksud pengukuran 

dan   ketersediaan data. 

7. Mengusahakan dasar untuk umpan balik dan tindakan. 

8. Bersifat komprehensif, mencakup semua aspek kinerja. 

Prawirosentono (2008:27) berpendapat bahwa faktor-faktor yang 

dijadikan ukuran kinerja adalah sebagai berikut : 

1. Efisien dan Efektif 

 Dalam hubungannya dengan kinerja organisasi, maka kualitas kerja 

pegawai dapat diukur oleh efesien dan efektifitasnya suatu pekerjaan. 

Dikatakan efektif apabila mencapai tujuan, sedangkan efisien bila hal 

itu memuaskan sebagai pendorong mencapai tujuan. Artinya 

efektifitas dapat dicapai sesuai dengan kebutuhan yang direncanakan, 
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sedangkan efisien berkaitan dengan jumlah pengeluaran dalam upaya 

mencapai tujuan organisasi. 

2.  Otoritas dan Tanggung jawab 

 Dalam organisasi yang baik wewenang dan tanggung jawab harus 

dilakukan tanpa adanya tumpangtindih tugas. Dalam hal ini 

kemampuan seorang pegawai menyelesaikan pekerjaan yang 

diserahkan kepadanya harus sebaik-baiknya dan tepat pada waktunya 

serta berani memikul risiko pekerjaan yang dilakukan. 

3.  Disiplin 

 Kedisiplinan sejauhmana pagawai dapat mematuhi peraturan-

peraturan yang ada dan melaksanakan instruksi yang diberikan 

kepadanya. Disiplin terhadap perjanjian yang dibuat antara perusahaan 

atau organisasi dan pegawai. 

4.    Inisiatif 

 Inisiatif seseorang berkaitan dengan daya pikir dan kreativitas dalam 

bentuk ide untuk suatu tujuan organisasi. Setiap inisiatif sebaiknya 

mendapatkan tanggapan yang positif dari atasan. Bila atasan selalu 

menjegal inisiatif pegawai maka organisasi akan kehilangan energi 

atau daya dorong untuk maju.  

2.2.4  Pengaruh Budaya Organisasi terhadap Kinerja Pegawai 

Budaya organisasi dalam kaitannya dengan kinerja perusahaan atau 

organisasi sangat luas. Hal ini disebabkan karena budaya organisasi 

didefinisikan sebagai filosofi usaha, asumsi dasar, moto perusahaan atau 
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organisasi, tujuan organisasi, nilai-nilai, norma-norma, dan keyakinan. 

Budaya organisasi mengacu ke sistem makna bersama yang dianut oleh 

anggota yang membedakan organisasi itu dari organisasi-organisasi yang 

lain. Budaya mempunyai kekuatan untuk mempengaruhi organisasi, 

budaya akan mempengaruhi setiap hal dari siapa yang dipromosikan dan 

keputusan apa yang dibuat.  

Budaya organisasi juga sangat kuat dan potensif, setiap individu 

atau kelompok mengetahui tujuan organisasi dan bekerja untuk 

mencapainya. Budaya organisasi semakin disadari berperan besar dalam 

meningkatkan kinerja organisasi. Jones (2001) mengatakan bahwa budaya 

organisasi adalah seperangkat nilai-nilai dan norma-norma bersama yang 

mengontrol anggota organisasi interaksi dengan satu sama lain dan dengan 

pemasok, pelanggan dan orang-orang lain di luar organisasi. Dalam Kotter 

dan Heskett (1997:18) menyatakan budaya yang kuat sering dikatakan 

membantu kinerja karena menciptakan suatu tingkat motivasi yang luar 

biasa dalam diri pegawai. Dalam Lako (2004:28) mengatakan bahwa 

hubungan antara budaya organisasi terhadap kinerja diyakini oleh para 

ilmuwan perilaku organisasi dan manajemen serta sejumlah peneliti 

akuntansi, menyatakan bahwa budaya organisasi diyakini merupakan 

faktor penentu utama terhadap kesuksesan kinerja suatu organisasi. 

2.3   Kerangka Pemikiran 

Kerangka pemikiran merupakan sintesa tentang hubungan antara 

beberapa variabel yang diteliti dan disusun dari berbagai teori yang 
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dideskripsikan. Sugiyono (2005). Penelitian yang dilakukan pada Dinas 

Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Tegal mempunyai tujuan untuk 

mengetahui apakah Budaya Organisasi dapat mempengaruhi kinerja 

pegawai.  

Budaya organisasi telah ditetapkan sebagai nilai-nilai, prinsip-

prinsip, tradisi, dan cara-cara bekerja yang dianut bersama oleh para 

anggota organisasi dan mempengaruhi cara mereka bertindak. Dalam 

kebanyakan organisasi, nilai-nilai dan praktek-praktek yang dianut 

bersama telah berkembang pesat seiring dengan perkembangan zaman dan 

benar-benar sangat mempengaruhi bagaimana sebuah organisasi 

dijalankan (Robbins, 2006:63). Kinerja karyawan merupakan suatu ukuran 

yang dapat digunakan untuk menetapkan perbandingan hasil pelaksanaan 

tugas, tanggung jawab yang diberikan oleh organisasi pada periode 

tertentu dan relatif dapat digunakan untuk mengukur prestasi kerja atau 

kinerja organisasi (Gibson et al.,1997). 

Berdasarakan uraian diatas maka kerangka pemikiran dalam 

penelitian adalah sebagai berikut :     
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Budaya Organnisasi (X)                                     H2 

    

           H1a  

           H1b 

  

           H1c 

 

           

           H1d 

            

           H1e 

           H1f 

           H1g 

           H1h 

             

           H1i 

           

           H1j  

Menurut Robbins (dalam Tika,  

2006:10)         

 

Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran 

2.4   Hipotesis 

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan 

masalah penelitian (Sugiyono, 2010: 51). Berdasarkan tujuan pokok 

permasalahan dalam penelitian ini maka hipotesis yang dapat di ajukan 

adalah sebagai berikut:  

Inisiatif Individual (X1) 

Toleransi Terhadap 

Tindakan Beresiko (X2) 

Pengarahan (X3) 

Integrasi (X4) 

Dukungan Manajemen (X5) 

Kontrol (X6) 

Identitas (X7) 

Sistem Imbalan (X8) 

Toleransi Terhadap Konflik 

(X9) 

Komunikasi (X10) 

Kinerja (Y) 

-  Efisien dan Efektif 

-  Otoritas dan 

Tanggung Jawab 

-  Disiplin 

-  Inisiatif 

Suyadi 

Prawirosentono 

(2008:27) 
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1. Terdapat pengaruh yang signifikan secara simultan dari budaya 

organisasi (inisiatif individual, toleransi terhadap tindakan beresiko, 

pengarahan, integrasi, dukungan manajemen, kontrol, identitas, sistem 

imbalan, toleransi terhadap konflik, dan komunikasi) terhadap  kinerja 

pegawai. 

2. Terdapat pengaruh yang signifikan secara parsial dari budaya 

organisasi (inisiatif individual, toleransi terhadap tindakan beresiko, 

pengarahan, integrasi, dukungan manajemen, kontrol, identitas, sistem 

imbalan, toleransi terhadap konflik, dan komunikasi) terhadap  kinerja 

pegawai. 

3. Unsur budaya organisasi dukungan manajemen mempunyai pengaruh 

paling besar terhadap kinerja pegawai. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


