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BAB IV 

ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN 

 

 Bab ini akan menguraikan hasil penelitian mengenai pengaruh budaya 

organisasi terhadap kinerja pegawai pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan 

Kabupaten Tegal. Data yang digunakan merupakan data primer hasil kuesioner 

yang disebarkan kepada 46 orang responden yang kesemuanya adalah  pegawai 

pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Tegal. Data yang digunakan 

dalam penelitian ini merupakan data primer yang diperoleh dari hasil jawaban 

responden yang menjadi sampel penelitian melalui kuesioner. Hasil dari jawaban-

jawaban dari para responden ini yang nantinya akan menjadi informasi untuk 

menjawab permasalahan yang telah  dikemukakan pada bab sebelumnya. 

Sesuai dengan permasalahan dan perumusan masalah yang telah 

dikemukakan serta kepentingan pengujian hipotesis maka teknik analisis yang 

digunakan dalam penelitian ini meliputi analisis deskriptif yang meliputi 

karakteristik responden dan penilaian responden terhadap variabel-variabel yang 

diteliti dan analisis kuantitatif sebagai analisis yang menggunakan rumus dan 

teknik perhitungan untuk mengatasi masalah yang sedang diteliti. Teknik 

perhitungan yang digunakan dalam penelitian ini adalah model Analisis Regresi 

Linier Berganda.  
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4.1  Hasil Uji Validitas dan Reliabilitas 

4.1.1    Hasil Uji Validitas 

Pengujian validitas dilakukan berdasarkan analisis item yaitu 

mengkorelasikan skor setiap item dengan skor variabel (hasil penjumlahan 

seluruh skor item pertanyaan). Teknik korelasinya memakai Pearson 

Correlation, dihitung dengan menggunakan bantuan komputer program 

SPSS versi 20.0. Item pertanyaan dinyatakan valid apabila memiliki nilai  

rhitung> rtabel. Hasil uji validitas dengan metode Pearson Correlation dapat 

dilihat, sebagai berikut: 

Tabel 4.1  Hasil Uji Validitas Inisiatif Individual 

 

Variabel Indikator rhitung rtabel Keterangan 

Inisiatif Individual 

(X1) 

X1.1 

X1.2 

 

0.672 

0.615 

 

0.2907 

0.2907 

 

Valid 

Valid 

 

                  Sumber: Data Primer Diolah, 2014 (Lampiran 4, Hal 153)   

 

Berdasarkan Tabel 4.1 diatas, diperoleh nilai rhitung  dari semua item 

kuesioner variabel inisiatif individual menunjukkan lebih besar dari nilai 

rtabel. Sehingga kuesioner dari variabel-variabel tersebut valid dan dapat 

digunakan untuk penelitian selanjutnya. 

Tabel 4.2  Hasil Uji Validitas Toleransi Terhadap Tindakan Beresiko 

 

Variabel Indikator rhitung rtabel Keterangan 

Toleransi Terhadap 

Tindakan Beresiko 

 (X2) 

X2.1 

X2.2 

 

0.696 

0.512 

 

0.2907 

0.2907 

 

Valid 

Valid 

 

                  Sumber: Data Primer Diolah, 2014 (Lampiran 4 Hal 153)   

 

Berdasarkan Tabel 4.2 diatas, diperoleh nilai rhitung  dari semua item 

kuesioner variabel Toleransi Terhadap Tindakan Beresiko menunjukkan 
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lebih besar dari nilai rtabel. Sehingga kuesioner dari variabel-variabel 

tersebut valid dan dapat digunakan untuk penelitian selanjutnya. 

Tabel 4.3  Hasil Uji Validitas Pengarahan 

 

Variabel Indikator rhitung rtabel Keterangan 

Pengarahan 

 (X3) 

X3.1 

X3.2 

X3.3 

 

0.392 

0.488 

0.717 

 

0.2907 

0.2907 

0.2907 

 

Valid 

Valid 

Valid 

                  Sumber: Data Primer Diolah, 2014 (Lampiran 4, Hal 154)   

  

Berdasarkan Tabel 4.3 diatas, diperoleh nilai rhitung  dari semua item 

kuesioner variabel Pengarahan menunjukkan lebih besar dari nilai rtabel. 

Sehingga kuesioner dari variabel-variabel tersebut valid dan dapat 

digunakan untuk penelitian selanjutnya. 

Tabel 4.4  Hasil Uji Validitas Integrasi 

 

Variabel Indikator rhitung rtabel Keterangan 

Integrasi 

 (X4) 

X4.1 

X4.2 

 

0.837 

0.873 

 

0.2907 

0.2907 

 

Valid 

Valid 

 

                  Sumber: Data Primer Diolah, 2014 (Lampiran 4  Hal 154)   

 

Berdasarkan Tabel 4.4 diatas, diperoleh nilai rhitung  dari semua item 

kuesioner variabel Integrasi menunjukkan lebih besar dari nilai rtabel. 

Sehingga kuesioner dari variabel-variabel tersebut valid dan dapat 

digunakan untuk penelitian selanjutnya. 

Tabel 4.5  Hasil Uji Validitas Dukungan Manajemen 

 

Variabel Indikator rhitung rtabel Keterangan 

Dukungan Manajemen 

 (X5) 

X5.1 

X5.2 

X5.2 

 

0.784 

0.668 

0.486 

 

0.2907 

0.2907 

0.2907 

Valid 

Valid 

Valid 

                  Sumber: Data Primer Diolah, 2014 (Lampiran 4, Hal 155)   
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Berdasarkan Tabel 4.5 diatas, diperoleh nilai rhitung  dari semua item 

kuesioner variabel Dukungan Manajemen menunjukkan lebih besar dari 

nilai rtabel. Sehingga kuesioner dari variabel-variabel tersebut valid dan 

dapat digunakan untuk penelitian selanjutnya. 

Tabel 4.6  Hasil Uji Validitas Kontrol 

 

Variabel Indikator rhitung rtabel Keterangan 

Kontrol 

 (X6) 

X6.1 

X6.2 

 

0.814 

0.870 

 

0.2907 

0.2907 

 

Valid 

Valid 

 

                  Sumber: Data Primer Diolah, 2014 (Lampiran 4, Hal 155)   

 

Berdasarkan Tabel 4.6 diatas, diperoleh nilai rhitung  dari semua item 

kuesioner variabel Kontrol menunjukkan lebih besar dari nilai rtabel. 

Sehingga kuesioner dari variabel-variabel tersebut valid dan dapat 

digunakan untuk penelitian selanjutnya. 

Tabel 4.7  Hasil Uji Validitas Identitas 

 

Variabel Indikator rhitung rtabel Keterangan 

Identitas 

 (X7) 

X7.1 

X7.2 

 

0.744 

0.879 

 

0.2907 

0.2907 

 

Valid 

Valid 

 

                  Sumber: Data Primer Diolah, 2014 (Lampiran 4, Hal 156)   

 

Berdasarkan Tabel 4.7 diatas, diperoleh nilai rhitung  dari semua item 

kuesioner variabel Identitas menunjukkan lebih besar dari nilai rtabel. 

Sehingga kuesioner dari variabel-variabel tersebut valid dan dapat 

digunakan untuk penelitian selanjutnya. 
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Tabel 4.8  Hasil Uji Validitas Sistem Imbalan 

 

Variabel Indikator rhitung rtabel Keterangan 

Sistem Imbalan 

 (X8) 

X8.1 

X8.2 

 

0.910 

0.932 

 

0.2907 

0.2907 

 

Valid 

Valid 

 

                  Sumber: Data Primer Diolah, 2014 (Lampiran 4, Hal 156)   

 

Berdasarkan Tabel 4.8 diatas, diperoleh nilai rhitung  dari semua item 

kuesioner variabel Sistem Imbalan menunjukkan lebih besar dari nilai 

rtabel. Sehingga kuesioner dari variabel-variabel tersebut valid dan dapat 

digunakan untuk penelitian selanjutnya. 

Tabel 4.9  Hasil Uji Validitas Toleransi Terhadap Konflik 

 

Variabel Indikator rhitung rtabel Keterangan 

Toleransi Terhadap 

Konflik 

 (X9) 

X9.1 

X9.2 

 

0.868 

0.934 

 

0.2907 

0.2907 

 

Valid 

Valid 

 

                  Sumber: Data Primer Diolah, 2014 (Lampiran 4, Hal 156)   

 

Berdasarkan Tabel 4.9 diatas, diperoleh nilai rhitung  dari semua item 

kuesioner variabel Toleransi Terhadap Konflik menunjukkan lebih besar 

dari nilai rtabel. Sehingga kuesioner dari variabel-variabel tersebut valid dan 

dapat digunakan untuk penelitian selanjutnya. 

Tabel 4.10  Hasil Uji Validitas Komunikasi 

 

Variabel Indikator rhitung rtabel Keterangan 

Komunikasi 

 (X10) 

X10.1 

X10.2 

X10.3 

0.701 

0.785 

0.70 

0.2907 

0.2907 

0.2907 

Valid 

Valid 

Valid 

                  Sumber: Data Primer Diolah, 2014 (Lampiran 4, Hal 157)   

  

Berdasarkan Tabel 4.10 diatas, diperoleh nilai rhitung  dari semua 

item kuesioner variabel Komunikasi menunjukkan lebih besar dari nilai 



78 

 

  

 

rtabel. Sehingga kuesioner dari variabel-variabel tersebut valid dan dapat 

digunakan untuk penelitian selanjutnya. 

Tabel 4.11  Hasil Uji Validitas Kinerja 

Variabel Indikator rhitung rtabel Keterangan 

Kinerja (Y) Y.1.1 

Y.1.2 

Y.2.3 

Y.2.4 

Y.2.5 

Y.3.6 

Y.3.7 

Y.3.8 

Y.4.9 

Y.4.10 

 

0.778 

0.623 

0.781 

0.604 

0.775 

0.661 

0.605 

0.922 

0.589 

0.676 

0.2907 

0.2907 

0.2907 

0.2907 

0.2907 

0.2907 

0.2907 

0.2907 

0.2907 

0.2907 

 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

    Sumber: Data Primer Diolah, 2014 (Lampiran 4, Hal 157)   

  

Berdasarkan Tabel 4.11 diatas, diperoleh nilai rhitung  dari semua 

item kuesioner variabel Kinerja menunjukkan lebih besar dari nilai rtabel. 

Sehingga kuesioner dari variabel-variabel tersebut valid dan dapat 

digunakan untuk penelitian selanjutnya. 

4.1.2   Hasil Uji Reliabilitas  

Reliabilitas berarti jika jawaban seseorang terhadap pertanyaan 

adalah konsisten atau stabil dari waktu ke waktu. Semakin tinggi koefisien 

reliabilitas semakin reliabel jawaban yang diperoleh dari responden. 

Pengujian reliabilitas dalam penelitian ini dilakukan dengan menghitung 

besarnya nilai Cronbach’s Alpha instrumen dari masing-masing variabel 

yang diuji. Apabila nilai Cronbach ' s Coefficient Alpha lebih besar dari 

0,6, maka jawaban dari para responden pada kuesioner sebagai alat 

pengukur dinilai dinyatakan reliabel. Jika nilai Cronbachs Coefficient 

Alpha lebih kecil 0,6, maka jawaban dari para responden pada kuesioner 
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sebagai alat pengukur dinilai dinyatakan tidak reliable. Hasil uji 

reliabilitas dapat dilihat pada  Tabel 4.11. 

Tabel 4.12  Hasil Uji Reliabilitas 

 

Variabel 
Alpha 

Cronbach 
Keterangan 

Inisiatif Individual (X1) 0.708 Reliabel 

Toleransi Terhadap Tindakan 

Beresiko (X2) 
0.688 Reliabel 

Pengarahan (X3) 0.847 Reliabel 

Integrasi (X4) 0.691 Reliabel 

Dukungan Manajemen (X5) 0.776 Reliabel 

Kontrol (X6) 0.687 Reliabel 

Identitas (X7) 0.882 Reliabel 

Sistem Imbalan (X8) 0.817 Reliabel 

Toleransi Terhadap Konflik (X9) 0.750 Reliabel 

Komunikasi (X10) 0.851 Reliabel 

Kinerja (Y) 

 

0.897 Reliabel 

                  Sumber: Data Primer Diolah, 2014 (Lampiran 5,  Hal 160-165)   

  

Berdasarkan Tabel 4.11 diatas, diperoleh nilai nilai Alpha 

Cronbach dari semua variabel penelitian menunjukkan lebih besar dari 

nilai 0,6. Dengan demikian jawaban-jawaban responden dari variabel-

variabel penelitian tersebut reliabel, sehingga kuesioner dari variabel-

variabel tersebut reliabel dan dapat digunakan untuk penelitian 

selanjutnya. 

4.2   Karakteristik Responden 

Dalam analisis ini menggambarkan tentang karakteristik responden 

yang diteliti. Analisis karakteristik responden digunakan untuk 

memberikan gambaran responden, apakah dengan karakteristik responden 
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yang berbeda-beda mempunyai penilaian yang sama ataukah tidak. Dalam 

penelitian ini yang dijadikan sebagai karakateristik responden tersebut, 

antara lain: Jenis kelamin, Usia, Pendidikan, dan Lamanya Bekerja serta 

Golongan. Karakteristik responden tersebut dapat dijelaskan sebagai 

berikut : 

1.  Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin Responden  

Berdasarkan kuesioner yang dikumpulkan dari 46 responden 

diperoleh data tentang jenis kelamin responden penelitian. Karakteristik 

responden berdasarkan jenis kelamin dapat di lihat pada Tabel 4.12 

Tabel 4.13  Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin 

Jenis Kelamin 
Jumlah Responden 

Frekuensi Persentase 

Laki-laki 30 65.2 

Perempuan 16 34.8 

Jumlah 46 100.0 

                       Sumber: Data Primer Diolah, 2014 (Lampiran 2, Hal 146)   

  

          Berdasarkan Tabel 4.13 dapat diketahui dari 46 responden yang 

berjenis kelamin laki-laki sebanyak 30 orang (65.2 persen), sedangkan 

untuk responden perempuan sebanyak 16 orang (34.8 persen). Hal ini 

menunjukkan bahwa mayoritas pegawai pada Dinas Pariwisata dan 

Kebudayaan Kabupaten Tegal ini adalah laki-laki. 

2. Karakteristik Responden Berdasarkan Usia Responden  

Berdasarkan kuesioner yang dikumpulkan dari 46 responden 

diperoleh data tentang usia responden penelitian. Karakteristik responden 

berdasarkan usia dapat di lihat pada Tabel 4.14  
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Tabel 4.14  Karakteristik Responden Berdasarkan Usia 

 

         Usia 
Jumlah 

Responden 
 Persentase 

Kurang dari 20 tahun 1 2.2 

21 – 30 tahun 6 13.0 

31 – 40 tahun 20 43.5 

41 – 50 tahun 12 26.1 

Lebih dari 51 tahun 7 15.2 

Jumlah 46 100.0 

  Sumber: Data Primer Diolah, 2014 (Lampiran 2, Hal 146)   

 

Berdasarkan Tabel 4.14 diperoleh usia responden pegawai pada 

Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Tegal adalah berusia diatas 

51 tahun yaitu sebanyak 7 orang (15.2 persen), dan untuk pegawai berusia 

41-50 tahun adalah sebanyak 12 orang (26.1 persen), pegawai berusia 21-

30 tahun sebanyak 6 orang (13.0 persen), pegawai berusia dibawah 20 

tahun sebanyak 1 orang (2.2 persen). Sedangkan pegawai pada Dinas 

Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Tegal berusia 31-40 tahun 

sebanyak 20 orang (43.5 persen) Hal ini menjelaskan bahwa pegawai pada 

Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Tegal lebih didominasi 

pegawai berusia 31–40 tahun. 

3. Karakteristik Responden Berdasarkan Pendidikan Terakhir Responden 

Berdasarkan kuesioner yang dikumpulkan dari 46 responden 

diperoleh data tentang tingkat pendidikan terakhir responden penelitian. 

Karakteristik responden berdasarkan tingkat pendidikan terakhir dapat di 

lihat pada Tabel 4.15  
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Tabel 4.15  Karakteristik Responden Berdasarkan Pendidikan 

 

Pendidikan 
Jumlah Responden 

Frekuensi Persentase  

SMA/Sederajat 16 34.8 

Diploma 7 15.2 

S1 22 47.8 

S2 1 2.2 

Jumlah 46 100.0 

                   Sumber: Data Primer Diolah, 2014 (Lampiran 2, Hal 146)   

 

Berdasarkan Tabel 4.15 dapat diketahui dari 46 responden pegawai 

dengan pendidikan terakhir SMA/Sederajat sebanyak 16 orang (34.8 

persen), Diploma sebanyak 7 orang (15.2 persen). Sedangkan pendidikan 

terakhir S1 sebanyak 22 orang (47.8 persen), namun hanya 1 orang yang 

memiliki pendidikan terakhir S2. Hal ini menunjukkan bahwa jumlah 

pegawai pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Tegal 

sebagian besar atau mayoritas memiliki pendidikan terakhir S1. 

4. Karakteristik Responden Berdasarkan Lamanya Bekerja  

Berdasarkan kuesioner yang dikumpulkan dari 46 responden 

diperoleh data tentang Lamanya bekerja pegawai pada Dinas Pariwisata 

dan Kebudayaan Kabupaten Tegal Tabel 4.16 menunjukkan identitas 

responden berdasarkan lamanya bekerja pegawai pada Dinas Pariwisata 

dan Kebudayaan Kabupaten Tegal. 

        Tabel 4.16  Karakteristik Responden Berdasarkan Lamanya Bekerja 

 

Lama Masa Bekerja Jumlah Persentase 

Kurang dari 5 tahun 2 4.3 

6   -  10 tahun 9 19.6 

11 -  15 tahun 12 26.1 

16 -  20 tahun 9 19.6 
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Lebih dari 21tahun 14 30.4 

Jumlah 46 100.0 

  Sumber: Data Primer Diolah, 2014 (Lampiran 2, Hal 147)   

  

Berdasarkan Tabel 4.16  mayoritas lamanya bekerja pegawai pada 

Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Tegal selama lebih dari 21 

tahun yaitu sebanyak 14 orang yaitu sebesar 30.4 persen. Sedangkan 

diikuti pegawai pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Tegal 

selama 11-15 tahun  yaitu sebanyak 12 orang yaitu sebesar 26.1 persen, 

dan pegawai pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Tegal 

dengan lamanya bekerja 6-10 tahun serta 16-20 tahun masing-masing 

sebanyak 9 orang yaitu sebesar 19.6 persen. Serta sisanya pegawai pada 

Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Tegal dengan lamanya 

bekerja 1-5 tahun hanya 2 orang  yaitu sebesar 4.3 persen 

5. Karakteristik Responden Berdasarkan Golongan  

Berdasarkan kuesioner yang dikumpulkan dari 46 responden 

diperoleh data tentang Golongan pegawai pada Dinas Pariwisata dan 

Kebudayaan Kabupaten Tegal Tabel 4.17 menunjukkan identitas 

responden berdasarkan golongan pegawai pada Dinas Pariwisata dan 

Kebudayaan Kabupaten Tegal. 

      Tabel 4.17  Karakteristik Responden Berdasarkan Golongan 

 

Golongan Jumlah Persentase 

II A 5 10.9 

II B 7 15.2 

II C 3 6.5 

II D 3 6.5 

III A 6 13.0 
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III B 8 17.4 

III C 2 4.3 

III D 5 10.9 

IV A 4 8.7 

IV B 2 4.3 

IV C 1 2.2 

Jumlah 46 100.0 

                    Sumber: Data Primer Diolah, 2014 (Lampiran 2, Hal 147)   

 

Berdasarkan Tabel 4.17 mayoritas golongan pegawai pada Dinas 

Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Tegal adalah golongan IIIB yaitu 

sebanyak 8 orang yaitu sebesar 17.4 persen. 

4.3   Deskripsi data Penelitian 

Deskripsi data penelitian menunjukkan rekapitulasi tanggapan-

tanggapan responden terhadap pertanyaan dari budaya organisasi terhadap 

kinerja pegawai pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Tegal 

yang terdiri dari beberapa item-Item Pernyataan dengan skala sangat 

setuju, setuju, tidak setuju, dan sangat tidak setuju. Berikut deskripsi 

penilaian responden terhadap masing-masing item-item variabel penelitian 

yang diperoleh dengan perhitungan interval sebagai berikut  :         

I
Kl

BMinBMax 

 

I   : Interval 

BMax : Rentang Tertinggi 

BMin : Rentang Terendah 

Kl  : jumlah Kelas 
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Dengan perhitungan sebagai berikut: 

0,754
14




 

Kemudian penilaian variabel dihitung berdasarkan penilaian rata-

rata pada setiap variabel, selanjutnya diskor dengan interval sebagai-

berikut : 

a. 1,00 < X < 1,75    = Sangat Tidak Setuju (sangat tidak baik) 

b. 1,76 < X < 2,50    = Tidak Setuju (tidak baik) 

c. 2,51 < X < 3,25    = Setuju (baik) 

d. 3,26 < X < 4,00    = Sangat Setuju (sangat baik) 

4.3.1  Hasil Analisis Deskriptif Variabel Budaya Organisasi 

Robbins (2006) menyatakan bahwa budaya organisasi mengacu 

pada suatu sistem yang diselenggarakan oleh anggota-anggotanya yang 

membedakan organisasi satu dengan organisasi lain. Sistem tersebut 

adalah melihat secara lebih dekat suatu rangkaian karakteristik yang dianut 

oleh organisasi. Menurut Robbins (dalam Tika, 2006:10) menyatakan ada 

karakteristik yang apabila dicampur dan dicocokkan, akan menjadi budaya 

organisasi meliputi inisiatif individual, toleransi terhadap tindakan 

beresiko, pengarahan, integrasi, dukungan manajemen, control, identitas, 

system imbalan, toleransi terhadap konflik dan komunikasi. Berikut 

distribusi jawaban responden terhadap variabel inisiatif individual dapat 

dilihat pada Tabel 4.18  



86 

 

  

 

 

4.3.1.1  Hasil Analisis Deskriptif Variabel Inisiatif Individual 

 

Tabel 4.18  Rata-rata Penilaian Responden Tentang Inisiatif 

Individual 

 

No 

item 

Item Pernyataan Rerata Persentase 

(%) 

Kategori 

1 Organisasi memberikan kesempatan 

para pegawai untuk berinisiatif 

menyelesaikan sendiri pekerjaan 

sesuai dengan pandangan dan 

peraturan yang berlaku. 

 

 

2.91 

 

 

72.75 

 

 

Tinggi 

2 Organisasi tidak memberikan 

kesempatan kepada para pegawai 

untuk mengemukakan pendapat. 

2.28 57.0 

 

Rendah 

Rerata 2.59 64.87 Tinggi 

 Sumber: Data Primer Diolah, 2014 (Lampiran 3, Hal 149)   

 

 Berdasarkan Tabel 4.18 dapat dinyatakan variabel inisiatif 

individual memiliki skor rata-rata sebesar 2.59 yang berada dalam interval 

(2.51 sd 3.25) atau dalam kategori tinggi. Hal ini menjelaskan nilai-nilai 

yang menjadi pedoman para pegawai pada  Dinas Pariwisata dan 

Kebudayaan Kabupaten Tegal mengenai sejauh mana Dinas Pariwisata 

dan Kebudayaan Kabupaten Tegal memberikan kebebasan kepada setiap 

pegawai dalam mengemukakan pendapat didalam pelaksanaan tugas dan 

fungsinya  sudah tinggi. 
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4.3.1.2 Hasil Analisis Deskriptif Variabel Toleransi Terhadap Tindakan 

Beresiko 

Tabel 4.19  Rata-rata Penilaian Responden Tentang Toleransi 

Terhadap Tindakan Beresiko 

No 

item 

Item Pernyataan Rerata Persentase 

(%) 

Kategori 

3 Organisasi tidak mendorong para 

pegawai untuk berani mengambil 

resiko. 

2.13 53.25 Rendah 

4 Organisasi mendorong para 

pegawai untuk bertindak agresif 

dan inovatif. 

2.93 73.25 Tinggi 

Rerata 2.53 63.31 Tinggi 

 Sumber: Data Primer Diolah, 2014 (Lampiran 3, Hal 149)   

 

Berdasarkan Tabel 4.19 dapat dinyatakan variabel Toleransi 

Terhadap Tindakan Beresiko memiliki skor rata-rata sebesar 2.53 yang 

berada dalam interval (2.51 sd 3.25) atau dalam kategori tinggi. Hal ini 

menjelaskan budaya organisasi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan 

Kabupaten Tegal sudah dikatakan dilihat dari 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 Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Tegal. 
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4.3.1.3  Hasil Analisis Deskriptif Variabel Pengarahan 

 

Tabel 4.20  Rata-rata Penilaian Responden Tentang Pengarahan 

 

No 

item 

Item Pernyataan Rerata Persentase 

(%) 

Kategori 

5 Pihak organisasi menyampaikan 

tujuan organisasi kepada para 

pegawai. 
3.43 85.75 

Sangat 

Tinggi 

6 Pihak organisasi tidak 

mensosialisasikan visi dan misi 

organisasi kepada para pegawai.  

2.28 57.00 Rendah 

7 Pihak organisasi menginformasikan 

dengan jelas kepada para pegawai 

mengenai ukuran keberhasilan 

dalam pekerjaan. 

3.22 80.50 Tinggi 

Rerata 2.59 64.75 Tinggi 

 Sumber: Data Primer Diolah, 2014 (Lampiran 3, Hal 149)   

 

 Berdasarkan Tabel 4.20 dapat dinyatakan variabel pengarahan 

memiliki skor rata-rata sebesar 2.59 yang berada dalam interval (2.51 sd 

3.25) atau dalam kategori tinggi. Hal ini menjelaskan Dinas Pariwisata dan 

Kebudayaan Kabupaten Tegal sudaj 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. 
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4.3.1.4  Hasil Analisis Deskriptif Variabel Integrasi 

 

Tabel 4.21  Rata-rata Penilaian Responden Tentang Integrasi 

 

No 

item 

Item Pernyataan Rerata Persentase 

(%) 

Kategori 

8 Dalam melaksanakan pekerjaan, 

saya melakukan koordinasi antar 

unit organisasi yang terkait. 
3.22 80.50 Tinggi 

9 Dalam melaksanakan pekerjaan, 

saya melakukan koordinasi 

dengan pimpinan dan rekan kerja. 
3.28 82.00 

Sangat 

Tinggi 

Rerata 3.25 81.25 Tinggi 

 Sumber: Data Primer Diolah, 2014 (Lampiran 3, Hal 149)   

 

 Berdasarkan Tabel 4.21 dapat dinyatakan variabel integrasi 

memiliki skor rata-rata sebesar 3.25 yang berada dalam interval (2.51 sd 

3.25) atau dalam kategori tinggi. Hal ini menjelaskan tingginya koordinasi 

Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Tegal dalam proses 

pengintegrasian tujuan-tujuan dan kegiatan-kegiatan pada unit-unit yang 

terpisah (departemen atau bidang-bidang fungsional) pada Dinas 

Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Tegal untuk mencapai tujuan 

organisasi. 
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4.3.1.5   Hasil Analisis Deskriptif Variabel Dukungan Manajemen 

Tabel 4.22  Rata-rata Penilaian Responden Tentang Dukungan 

Manajemen 

 

No 

item 

Item Pernyataan Rerata Persentase 

(%) 

Kategori 

10 Pimpinan tidak memberikan arahan 

dan komunikasi yang jelas mengenai 

pekerjaan yang harus saya lakukan. 

2.07 51.75 Rendah 

11 Pimpinan memberikan dukungan 

kepada saya untuk mengikuti 

pelatihan (Diklat). 

3.17 79.25 Tinggi 

12 Pimpinan dan pihak manajemen 

memberi solusi dan bantuan kepada 

saya jika menemukan kendala 

dalam melaksanakan pekerjaan. 

3.28 82.00 
Sangat 

Tinggi 

Rerata 2.84 71.01 Tinggi 

 Sumber: Data Primer Diolah, 2014 (Lampiran 3, Hal 150)   

 

 Berdasarkan Tabel 4.22 dapat dinyatakan variabel dukungan 

manajemen memiliki skor rata-rata sebesar 2.84 yang berada dalam 

interval (2.51 sd 3.25) atau dalam kategori tinggi. Hal ini menjelaskan 

pimpinan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Tegal sudah 

memberikan komunikasi atau arahan, bantuan serta dukungan yang jelas 

terhadap pegawai Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Tegal. 

4.3.1.6   Hasil Analisis Deskriptif Variabel Kontrol 

Tabel 4.23  Rata-rata Penilaian Responden Tentang Kontrol 

 

No 

item 

Item Pernyataan Rerata Persentase 

(%) 

Kategori 

13 Tanpa kehadiran pimpinan, saya 

melaksanakan pekerjaan sesuai 

tugas yang diberikan. 
3.13 78.25 Tinggi 

14 Dalam bekerja saya berusaha untuk 

mematuhi peraturan  walaupun 

tidak ada pengawasan. 
3.24 81.00 Tinggi 

Rerata 3.18 79.61 Tinggi 

 Sumber: Data Primer Diolah, 2014 (Lampiran 3, Hal 150)   
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 Berdasarkan Tabel 4.23 dapat dinyatakan variabel kontrol memiliki 

skor rata-rata sebesar 3.18 yang berada dalam interval (2.51 sd 3.25) atau 

dalam kategori tinggi. Hal ini menjelaskan tingginya pengawasan dari para 

pimpinan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Tegal terhadap 

para pegawai. Alat kontrol yang dapat dipakai adalah peraturan-peraturan 

atau norma-norma yang berlaku di Dinas Pariwisata dan Kebudayaan 

Kabupaten Tegal. 

4.3.1.7   Hasil Analisis Deskriptif Variabel Identitas 

Tabel 4.24  Rata-rata Penilaian Responden Tentang Identitas 

 

No 

item 

Item Pernyataan Rerata Persentase 

(%) 

Kategori 

15 Organisasi melakukan acara 

pertemuan secara rutin ataupun 

melalui kesepakatan terlebih dahulu, 

misalnya outbond, kumpulan 

keluarga antara pegawai-pegawai 

dan atasan. 

3.07 76.75 Tinggi 

16 Organisasi mempunyai nilai-nilai 

yang menjadi acuan saya dalam 

bekerja, misalnya  peduli, jujur, 

kerjasama, dan profesionalisme yang 

disiplin. 

3.28 82.00 
Sangat 

Tinggi 

Rerata 3.17 79.34 Tinggi 

 Sumber: Data Primer Diolah, 2014 (Lampiran 3, Hal 150)   

 

 Berdasarkan Tabel 4.24 dapat dinyatakan variabel identitas 

memiliki skor rata-rata sebesar 3.17 yang berada dalam interval (2.51 sd 

3.25) atau dalam kategori tinggi. Hal ini menjelaskan para pegawai Dinas 

Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Tegal dapat mengidentifikasikan 

dirinya sebagai suatu kesatuan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan 
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Kabupaten Tegal dan bukan sebagai kelompok kerja pada instansi lain atau 

keahlian profesional tertentu. 

4.3.1.8   Hasil Analisis Deskriptif Variabel Sistem Imbalan 

Tabel 4.25  Rata-rata Penilaian Responden Tentang Sistem Imbalan 

 

No 

item 

Item Pernyataan Rerata Persentase 

(%) 

Kategori 

17 Kenaikan penghasilan (gaji, dan 

tunjangan kegiatan tambahan) 

didasarkan atas prestasi kerja. 
3.15 78.75 Tinggi 

18 Promosi jabatan didasarkan atas 

prestasi kerja. 3.24 

 

81.00 

 

 

Tinggi 

 

Rerata 3.19 79.89 Tinggi 

 Sumber: Data Primer Diolah, 2014 (Lampiran 3, Hal 150)   

 

 Berdasarkan Tabel 4.25 dapat dinyatakan variabel system imbalan 

memiliki skor rata-rata sebesar 3.19 yang berada dalam interval (2.51 sd 

3.25) atau dalam kategori tinggi. Hal ini menjelaskan Dinas Pariwisata dan 

Kebudayaan Kabupaten Tegal memberikan penghargaan dengan baik 

kepada pegawai Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Tegal yang 

didasarkan atas prestasi kerja pegawai, bukan didasarkan atas senioritas, 

sikap pilih kasih, dan sebagainya. 

4.3.1.9   Hasil Analisis Deskriptif Variabel Toleransi Terhadap Konflik 

Tabel 4.26  Rata-rata Penilaian Responden Tentang Toleransi 

Terhadap Konflik 

No 

item 

Item Pernyataan Rerata Persentase 

(%) 

Kategori 

19 Saya bertanya langsung kepada 

pimpinan apabila ada tugas yang 

belum jelas. 
3.09 77.25 Tinggi 

20 Setiap ada permasalah baru, 

diselesaikan secara bersama 

antara atasan dengan bawahan. 
3.26 81.50 

Sangat 

Tinggi 

Rerata 3.17 79.25 Tinggi 
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 Sumber: Data Primer Diolah, 2014 (Lampiran 3, Hal 151)   

 

 Berdasarkan Tabel 4.26 dapat dinyatakan variabel Toleransi 

Terhadap Konflik memiliki skor rata-rata sebesar 3.17 yang berada dalam 

interval (2.51 sd 3.25) atau dalam kategori tinggi. Hal ini menjelaskan para 

pegawai Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Tegal didorong 

untuk mengemukakan konflik dan kritik secara terbuka. 

4.3.1.10   Hasil Analisis Deskriptif Variabel Komunikasi 

Tabel 4.27  Rata-rata Penilaian Responden Tentang Komunikasi 

 

No 

item 

Item Pernyataan Rerata Persentase 

(%) 

Kategori 

21 Dalam melaksanakan pekerjaan 

terjadi komunikasi dua arah, 

antara atasan dengan bawahan. 
3.09 77.25 Tinggi 

22 Dengan pimpinan, saya dibatasi 

oleh pembicaraan yang formal 

mengenai pekerjaan. 
2.33 58.25 Rendah 

23 Dalam melaksanakan pekerjaan, 

terjalin proses komunikasi dengan 

rekan kerja. 
2.96 74.0 Tinggi 

Rerata 2.78 69.50 Tinggi 

 Sumber: Data Primer Diolah, 2014 (Lampiran 3, Hal 151)   

 

 Berdasarkan Tabel 4.27 dapat dinyatakan variabel komunikasi 

memiliki skor rata-rata sebesar 2.78 yang berada dalam interval (2.51 sd 

3.25) atau dalam kategori tinggi. Hal ini menjelaskan sejauh mana 

komunikasi dibatasi oleh hierarki kewenangan yang formal oleh Dinas 

Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Tegal kepada setiap pegawai. 

4.3.2   Hasil Analisis Deskriptif Variabel Kinerja  

Menurut Prabu (2001) bahwa kinerja adalah hasil kerja 

secara  kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seorang karyawan 
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dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang 

diberikan. Berikut distribusi jawaban responden terhadap variabel  

Kinerja  dapat dilihat pada Tabel 4.28 

Tabel 4.28  Rata-rata Penilaian Responden Tentang Variabel Kinerja  

 

No 

item 

Item Pernyatan Rerata Persentase 

(%) 

Kategori 

1 Volume kerja yang dihasilkan oleh 

saya dalam kondisi yang sesuai 

dengan batas waktu dan jadwal 

yang telah ditentukan. 

3.07 76.75 Tinggi 

2 Saya menyelesaikan pekerjaan 

dengan teliti, tuntas dan memadai 

sehingga memiliki kualitas yang 

dapat diandalkan. 

3.35 83.75 
Sangat 

Tinggi 

3 Saya mempunyai rasa tanggung 

jawab yang tinggi pada setiap hasil 

pekerjaan. 
3.17 79.25 Tinggi 

4 Saya bertanggungjawab terhadap 

setiap keputusan yang saya 

ambil. 
3.26 81.50 

Sangat 

Tinggi 

5 Saya tidak mempunyai 

kemampuan  untuk melaksanakan  

tugas-tugas baru dan diselesaikan 

dengan sebaik-baiknya. 

2.26 56.50 Rendah 

6 Saya selalu taat pada peraturan-

peraturan yang berlaku di dalam 

organisasi. 
3.24 81.00 Tinggi 

7 Saya menyelesaikan pekerjaan 

lebih cepat dari waktu yang 

ditentukan dan menggunakan 

waktu luang dengan pekerjaan 

baru. 

2.85 71.25 Tinggi 

8 Saya sering terlambat di waktu 

hadir kerja. 
2.22 55.50 Rendah 

9 Saya memiliki inisiatif dalam 

menyelesaikan masalah 

tugas/pekerjaan. 
2.98 74.40 Tinggi 

10 Saya memiliki inisiatif dalam 

menyelesaikan masalah 

tugas/pekerjaan. 
3.09 77.25 Tinggi 

Rerata 2.95 73.75 Tinggi 

 Sumber: Data Primer Diolah, 2014 (Lampiran 3, Hal 151)   
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Berdasarkan Tabel 4.28 dapat dinyatakan Variabel Kinerja 

memiliki skor rata-rata sebesar 2.95 yang berada dalam interval 

(2.51 sd 3.25) atau dalam  kategori setuju. Hal ini menjelaskan 

tingginya hasil kerja secara  kualitas dan kuantitas yang dicapai 

oleh pegawai pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten 

Tegal dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung 

jawab yang diberikan. 

4.3.3  Rekapitulasi Analisis Deskriptif Variabel 

                                      Tabel 4.29  Rekapitulasi Analisis Deskriptif 

 

 

 

 

 

S 

 

 

 

 

 

Sumber : Data Primer, diolah tahun 2014 (Lampiran 3, hal 149-151) 

Tabel 4.29 diatas menunjukkan rekapitulasi hasil analisi deskriptif. 

Berdasarkan tabel rangkuman diatas maka variabel Budaya Organisasi 

yang meliputi inisiatif individual, toleransi terhadap tindakan beresiko, 

Pernyataan Mean (%) Keterangan 

Inisiatif Individual (X1) 2.59 64.87 Tinggi 

Toleransi Terhadap 

Tindakan Beresiko (X2) 
2.53 63.31 Tinggi 

Pengarahan (X3) 2.59 64.75 Tinggi 

Integrasi (X4) 3.25 81.25 Tinggi 

Dukungan Manajemen (X5) 2.84 71.01 Tinggi 

Kontrol (X6) 3.18 79.61 Tinggi 

Identitas (X7) 3.17 79.34 Tinggi 

Sistem Imbalan (X8) 3.19 79.89 Tinggi 

Toleransi Terhadap Konflik 

(X9) 
3.17 79.25 Tinggi 

Komunikasi (X10) 2.78 69.50 Tinggi 

Kinerja (Y) 2.95 73.75 Tinggi 
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pengarahan, integrasi, dukungan manajemen, control, identitas, system 

imbalan, toleransi terhadap konflik dan komunikasi dikategorikan baik. 

Jadi kinerja pegawai Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Tegal 

berdasarkan perspektif di atas adalah baik. 

4.4   Hasil Uji Asumsi Klasik  

1. Uji Heteroskedastisitas 

Heteroskedastisitas muncul ketika varian dari distribusi 

probabilitas gangguan tidak konstan untuk seluruh pengamatan atas 

variabel penelitian. Metode yang digunakan untuk menguji 

heteroskedastisitas dalam penelitian ini memakai diagram scatterplot. 

Berikut hasil uji heteroskedastisitas dalam penelitian ini: 

 

 

 

  

 



97 

 

  

 

 
 

Gambar 4.1  Hasil Uji Heteroskedastisitas Diagram Scatterplot 

  Sumber: Data Primer Diolah, 2014 (Lampiran 6, Hal 167)   

 

Berdasarkan Gambar 4.1 dapat disimpulkan bahwa tidak ada pola 

yang jelas, serta titik-titik menyebar keatas dan dibawah 0 pada sumbu Y 

maka tidak terjadi heteroskedastisitas. 

2. Uji Multikolinearitas 

Multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model 

regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas. Pengujian adanya 

multikolinearitas dilakukan dengan memperhatikan besarnya besarnya 
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nilai VIF. Jika nilai VIF < 10, maka tidak terjadi multikolinearitas. Hasil 

uji multikolinearitas disajikan pada Tabel 4.28 berikut: 

Tabel 4.30  Hasil Uji Multikolinearitas 

Variabel VIF Keterangan 

Inisiatif Individual (X1)  1.322 Tidak Terjadi Multikolinieritas 

Toleransi Terhadap Tindakan 

Beresiko (X2) 
1.270 Tidak Terjadi Multikolinieritas 

Pengarahan (X3) 1.808 Tidak Terjadi Multikolinieritas 

Integrasi (X4) 2.104 Tidak Terjadi Multikolinieritas 

Dukungan Manajemen (X5) 1.214 Tidak Terjadi Multikolinieritas 

Kontrol (X6) 2.453 Tidak Terjadi Multikolinieritas 

Identitas (X7) 2.445 Tidak Terjadi Multikolinieritas 

Sistem Imbalan (X8) 1.876 Tidak Terjadi Multikolinieritas 

Toleransi Terhadap Konflik (X9) 1.560 Tidak Terjadi Multikolinieritas 

Komunikasi (X10) 1.749 Tidak Terjadi Multikolinieritas 

Sumber: Data Primer Diolah, 2014 (Lampiran 6, Hal 168)   

 

Dari Tabel 4.30 dapat diketahui hasil perhitungan dengan 

menggunakan SPSS menunjukan bahwa nilai VIF kurang dari 10. Hal ini 

dapat disimpulkan bahwa persamaan model regresi tidak mengandung 

masalah multikolinieritas yang artinya tidak ada korelasi yang signifikan 

diantara variabel-variabel bebas sehingga layak digunakan untuk analisis 

lebih lanjut. 

4.5   Hasil Pengujian Hipotesis 

 

4.5.1.  Hasil Uji t (Uji Parsial) 

Uji ini untuk menganalisis pengaruh antara Budaya 

Organisasi yang meliputi inisiatif individual, toleransi terhadap 

tindakan beresiko, pengarahan, integrasi, dukungan manajemen, 
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control, identitas, system imbalan, toleransi terhadap konflik dan 

komunikasi berpengaruh terhadap kinerja pegawai pada Dinas 

Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Tegal yang ditunjukkan 

dengan hasil uji t. Berikut hasil uji t dengan bantuan program 

komputer SPSS 20.0 : 

Tabel 4.31  Hasil Uji t 

 

Coefficients
a
 

Model Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

B Std. Error Beta 

1 

(Constant) .906 .342  2.650 .012 

Inisiatif Individual .164 .062 .253 -2.632 .013 

Toleransi Terhadap Tindakan 

Beresiko 
.165 .065 .238 2.529 .016 

Pengarahan .334 .060 .408 5.597 .000 

Integrasi .420 .061 .498 6.827 .000 

Dukungan Manajemen .475 .100 .540 4.756 .000 

Kontrol .024 .012 .131 1.991 .047 

Identitas .374 .109 .391 3.441 .000 

Sistem Imbalan .421 .074 .652 5.696 .000 

Toleransi Terhadap Konflik .187 .073 .267 -2.560 .015 

Komunikasi .105 .000 .241 2.127 .038 

a. Dependent Variable: Kinerja 

 Sumber: Data Primer Diolah, 2014 (Lampiran 7, Hal 171)   

 

Berdasarkan Tabel 4.31 diatas diperoleh persamaan regresi linier 

berganda pada pengaruh variabel Budaya Organisasi yang meliputi 

inisiatif individual, toleransi terhadap tindakan beresiko, pengarahan, 

integrasi, dukungan manajemen, control, identitas, system imbalan, 

toleransi terhadap konflik dan komunikasi berpengaruh terhadap kinerja 
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pegawai pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Tegal, yaitu 

sebagai berikut : 

Y=  0.906 + 0.164 X1+ 0.165 X2+ 0.334 X3+ 0.420 X4 + 0.475 X5 

+ 0.024 X6 + 0.374 X7 + 0.421 X8 + 0.187 X9 + 0.105 X10 

 Dari persamaan diatas, dapat diinterpretasikan bahwa variabel 

Budaya Organisasi yang meliputi inisiatif individual, toleransi terhadap 

tindakan beresiko, pengarahan, integrasi, dukungan manajemen, control, 

identitas, system imbalan, toleransi terhadap konflik dan komunikasi 

mempunyai arah koefisien regresi yang positif atau berbanding lurus 

terhadap kinerja pegawai pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan 

Kabupaten Tegal, hal ini menunjukkan bahwa variabel Budaya Organisasi 

yang meliputi inisiatif individual, toleransi terhadap tindakan beresiko, 

pengarahan, integrasi, dukungan manajemen, control, identitas, system 

imbalan, toleransi terhadap konflik dan komunikasi akan memberikan 

pengaruh positif terhadap kinerja pegawai pada Dinas Pariwisata dan 

Kebudayaan Kabupaten Tegal. 

Hasil uji-t test dengan menggunakan program SPSS sebagai berikut: 

1. Pengaruh inisiatif individual terhadap kinerja pegawai 

     a. Hipotesis : 

Ho :  Tidak terdapat pengaruh signifikan antara inisiatif individual 

terhadap kinerja pegawai pada Dinas Pariwisata dan 

Kebudayaan Kabupaten Tegal. 
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Ha :   Terdapat pengaruh positif dan signifikan antara inisiatif 

individual terhadap kinerja pegawai pada Dinas Pariwisata 

dan Kebudayaan Kabupaten Tegal. 

 Berdasarkan dari hasil perhitungan yang ditunjukkan pada Tabel 

4.31 di atas, diperoleh nilai p-value hasil uji-t dari variabel inisiatif 

individual sebesar 0.013. Dikarenakan nilai p value lebih kecil dari 

tingkat signifikan  = 5 persen atau (0.013 < 0.05), serta  t hitung 

lebih besar t tabel (-2.632>-2.0141). 

b. Kriteria Uji Hipotesis : 

Jika t hitung > t tabel, maka Ho ditolak dan Ha diterima. 

Jika t hitung < t tabel, maka Ho diterima dan Ha ditolak. 

c. Kesimpulan : 

Berdasarkan perhitungan, diperoleh angka t hitung sebesar -

2.632> t tabel sebesar -2.0141sehingga Ho ditolak dan Ha diterima. 

Artinya Hipotesis pertama " Terdapat  pengaruh positif dan signifikan 

antara inisiatif individual terhadap kinerja pegawai pada Dinas 

Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Tegal terbukti. 

2. Pengaruh toleransi terhadap tindakan beresiko terhadap kinerja pegawai 

       a. Hipotesis : 

Ho :  Tidak terdapat pengaruh signifikan antara toleransi terhadap 

tindakan beresiko terhadap kinerja pegawai pada Dinas 

Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Tegal. 
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Ha :   Terdapat  pengaruh positif dan signifikan antara toleransi 

terhadap tindakan beresiko terhadap kinerja pegawai pada 

Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Tegal. 

 Berdasarkan dari hasil perhitungan yang ditunjukkan pada Tabel 

4.31 di atas, diperoleh nilai p-value hasil uji-t dari variabel toleransi 

terhadap tindakan beresiko individual sebesar 0.016. Dikarenakan 

nilai p value lebih kecil dari tingkat signifikan  = 5 persen atau 

(0.016 < 0.05), serta  t hitung lebih besar t tabel (2.529>2.0141). 

b. Kriteria Uji Hipotesis : 

Jika t hitung > t tabel, maka Ho ditolak dan Ha diterima. 

Jika t hitung < t tabel, maka Ho diterima dan Ha ditolak. 

                 c. Kesimpulan : 

Berdasarkan perhitungan, diperoleh angka t hitung sebesar 

2.529> t tabel sebesar 2.0141sehingga Ho ditolak dan Ha diterima. 

Artinya Hipotesis kedua " Terdapat  pengaruh positif dan signifikan 

antara toleransi terhadap tindakan beresiko individual terhadap kinerja 

pegawai pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Tegal 

terbukti. 

3. Pengaruh pengarahan terhadap kinerja pegawai 

    a. Hipotesis : 

Ho :  Tidak terdapat pengaruh signifikan antara pengarahan terhadap 

kinerja pegawai pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan 

Kabupaten Tegal. 
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Ha :   Terdapat  pengaruh positif dan signifikan antara pengarahan 

terhadap kinerja pegawai pada Dinas Pariwisata dan 

Kebudayaan Kabupaten Tegal. 

 Berdasarkan dari hasil perhitungan yang ditunjukkan pada Tabel 

4.31 di atas, diperoleh nilai p-value hasil uji-t dari pengarahan sebesar 

0.000. Dikarenakan nilai p value lebih kecil dari tingkat signifikan  

= 5 persen atau (0.000 < 0.05), serta t hitung lebih besar t tabel 

(5.597>2.0141) 

b. Kriteria Uji Hipotesis : 

Jika t hitung > t tabel, maka Ho ditolak dan Ha diterima. 

Jika t hitung < t tabel, maka Ho diterima dan Ha ditolak. 

c. Kesimpulan : 

Berdasarkan perhitungan, diperoleh angka t hitung sebesar 

5.597> t tabel sebesar 2.0141sehingga Ho ditolak dan Ha diterima. 

Artinya Hipotesis ketiga " Terdapat  pengaruh positif dan signifikan 

antara pengarahan terhadap kinerja pegawai pada Dinas Pariwisata dan 

Kebudayaan Kabupaten Tegal terbukti. 

4. Pengaruh integrasi terhadap kinerja pegawai 

 a. Hipotesis : 

Ho :  Tidak terdapat pengaruh signifikan antara integrasi terhadap 

kinerja pegawai pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan 

Kabupaten Tegal. 
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Ha :   Terdapat pengaruh positif dan signifikan antara integrasi 

terhadap kinerja pegawai pada Dinas Pariwisata dan 

Kebudayaan Kabupaten Tegal. 

 Berdasarkan dari hasil perhitungan yang ditunjukkan pada Tabel 

4.31 di atas, diperoleh nilai p-value hasil uji-t dari integrasi sebesar 

0.000. Dikarenakan nilai p value lebih kecil dari tingkat signifikan  

= 5 persen atau (0.000 < 0.05), serta t hitung lebih besar t tabel 

(6.827>2.0141) 

b. Kriteria Uji Hipotesis : 

Jika t hitung > t tabel, maka Ho ditolak dan Ha diterima. 

Jika t hitung < t tabel, maka Ho diterima dan Ha ditolak. 

 c. Kesimpulan : 

Berdasarkan perhitungan, diperoleh angka t hitung sebesar 

6.827> t tabel sebesar 2.0141 sehingga Ho ditolak dan Ha diterima. 

Artinya Hipotesis keempat " Terdapat  pengaruh positif dan signifikan 

antara integrasi terhadap kinerja pegawai pada Dinas Pariwisata dan 

Kebudayaan Kabupaten Tegal terbukti. 

5. Pengaruh dukungan manajemen terhadap kinerja pegawai 

  a. Hipotesis : 

Ho :  Tidak terdapat pengaruh signifikan antara dukungan manajemen 

terhadap kinerja pegawai pada Dinas Pariwisata dan 

Kebudayaan Kabupaten Tegal. 
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Ha :   Terdapat pengaruh positif dan signifikan antara dukungan 

manajemen terhadap kinerja pegawai pada Dinas Pariwisata 

dan Kebudayaan Kabupaten Tegal. 

 Berdasarkan dari hasil perhitungan yang ditunjukkan pada Tabel 

4.31 di atas, diperoleh nilai p-value hasil uji-t dari dukungan 

manajemen sebesar 0.000. Dikarenakan nilai p value lebih kecil dari 

tingkat signifikan  = 5 persen atau (0.000 < 0.05), serta  t hitung 

lebih besar t tabel (4.756>2.0141) 

b. Kriteria Uji Hipotesis : 

Jika t hitung > t tabel, maka Ho ditolak dan Ha diterima. 

Jika t hitung < t tabel, maka Ho diterima dan Ha ditolak. 

 c. Kesimpulan : 

Berdasarkan perhitungan, diperoleh angka t hitung sebesar 

4.756> t tabel sebesar 2.0141 sehingga Ho ditolak dan Ha diterima. 

Artinya Hipotesis kelima " Terdapat  pengaruh positif dan signifikan 

antara dukungan manajemen terhadap kinerja pegawai pada Dinas 

Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Tegal terbukti. 

6. Pengaruh kontrol terhadap kinerja pegawai 

  a. Hipotesis : 

Ho :  Tidak terdapat pengaruh signifikan antara kontrol terhadap 

kinerja pegawai pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan 

Kabupaten Tegal. 
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Ha :   Terdapat pengaruh positif dan signifikan antara kontrol 

terhadap kinerja pegawai pada Dinas Pariwisata dan 

Kebudayaan Kabupaten Tegal. 

 Berdasarkan dari hasil perhitungan yang ditunjukkan pada Tabel 

4.31 di atas, diperoleh nilai p-value hasil uji-t dari kontrol sebesar 

0.047. Dikarenakan nilai p value lebih kecil dari tingkat signifikan  

= 5 persen atau (0.047 < 0.05), serta t hitung lebih besar t tabel 

(2.991>2.0141) 

b. Kriteria Uji Hipotesis : 

Jika t hitung > t tabel, maka Ho ditolak dan Ha diterima. 

Jika t hitung < t tabel, maka Ho diterima dan Ha ditolak. 

 c. Kesimpulan : 

Berdasarkan perhitungan, diperoleh angka t hitung sebesar 

2.991> t tabel sebesar 2.0141 sehingga Ho ditolak dan Ha diterima. 

Artinya Hipotesis keenam " Terdapat  pengaruh positif dan signifikan 

antara kontrol terhadap kinerja pegawai pada Dinas Pariwisata dan 

Kebudayaan Kabupaten Tegal terbukti. 

7. Pengaruh identitas terhadap kinerja pegawai 

  a. Hipotesis : 

Ho :  Tidak terdapat pengaruh signifikan antara identitas terhadap 

kinerja pegawai pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan 

Kabupaten Tegal. 
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Ha :   Terdapat pengaruh positif dan signifikan antara identitas 

terhadap kinerja pegawai pada Dinas Pariwisata dan 

Kebudayaan Kabupaten Tegal. 

 Berdasarkan dari hasil perhitungan yang ditunjukkan pada Tabel 

4.31 di atas, diperoleh nilai p-value hasil uji-t dari identitas sebesar 

0.000. Dikarenakan nilai p value lebih kecil dari tingkat signifikan  

= 5 persen atau (0.000 < 0.05), serta t hitung lebih besar t tabel 

(3.441>2.0141) b. Kriteria Uji Hipotesis : 

Jika t hitung > t tabel, maka Ho ditolak dan Ha diterima. 

Jika t hitung < t tabel, maka Ho diterima dan Ha ditolak. 

 c. Kesimpulan : 

Berdasarkan perhitungan, diperoleh angka t hitung sebesar 

3.441> t tabel sebesar 2.0141 sehingga Ho ditolak dan Ha diterima. 

Artinya Hipotesis ketujuh " Terdapat  pengaruh positif dan signifikan 

antara identitas terhadap kinerja pegawai pada Dinas Pariwisata dan 

Kebudayaan Kabupaten Tegal terbukti. 

8. Pengaruh system imbalan terhadap kinerja pegawai 

  a. Hipotesis : 

Ho : Tidak terdapat pengaruh signifikan antara sistem imbalan 

terhadap kinerja pegawai pada Dinas Pariwisata dan 

Kebudayaan Kabupaten Tegal. 
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Ha :   Terdapat pengaruh positif dan signifikan antara sistem 

imbalan terhadap kinerja pegawai pada Dinas Pariwisata dan 

Kebudayaan Kabupaten Tegal. 

 Berdasarkan dari hasil perhitungan yang ditunjukkan pada Tabel 

4.31 di atas, diperoleh nilai p-value hasil uji-t dari sistem imbalan 

sebesar 0.000. Dikarenakan nilai p value lebih kecil dari tingkat 

signifikan  = 5 persen atau (0.000 < 0.05), serta  t hitung lebih besar 

t tabel (5.696>2.0141) 

 b. Kriteria Uji Hipotesis : 

Jika t hitung > t tabel, maka Ho ditolak dan Ha diterima. 

Jika t hitung < t tabel, maka Ho diterima dan Ha ditolak. 

 c. Kesimpulan : 

Berdasarkan perhitungan, diperoleh angka t hitung sebesar 

5.696> t tabel sebesar 2.0141 sehingga Ho ditolak dan Ha diterima. 

Artinya Hipotesis kedelapan " Terdapat  pengaruh positif dan signifikan 

antara sistem imbalan terhadap kinerja pegawai pada Dinas Pariwisata 

dan Kebudayaan Kabupaten Tegal terbukti. 

9. Pengaruh toleransi terhadap konflik terhadap kinerja pegawai 

  a. Hipotesis : 

Ho : Tidak terdapat pengaruh signifikan antara toleransi terhadap 

konflik terhadap kinerja pegawai pada Dinas Pariwisata dan 

Kebudayaan Kabupaten Tegal. 
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Ha :   Terdapat pengaruh positif dan signifikan antara toleransi 

terhadap konflik terhadap kinerja pegawai pada Dinas 

Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Tegal. 

 Berdasarkan dari hasil perhitungan yang ditunjukkan pada Tabel 

4.31 di atas, diperoleh nilai p-value hasil uji-t dari toleransi terhadap 

konflik sebesar 0.015. Dikarenakan nilai p value lebih kecil dari 

tingkat signifikan  = 5 persen atau (0.015 < 0.05), serta  t hitung 

lebih besar t tabel (-2.560>-2.0141)  

 b. Kriteria Uji Hipotesis : 

Jika t hitung > t tabel, maka Ho ditolak dan Ha diterima. 

Jika t hitung < t tabel, maka Ho diterima dan Ha ditolak. 

 c. Kesimpulan : 

Berdasarkan perhitungan, diperoleh angka t hitung sebesar -

2.560> t tabel sebesar -2.0141 sehingga Ho ditolak dan Ha diterima. 

Artinya Hipotesis kesembilan " Terdapat  pengaruh positif dan 

signifikan antara toleransi terhadap konflik terhadap kinerja pegawai 

pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Tegal terbukti. 

10. Pengaruh komunikasi terhadap kinerja pegawai 

  a. Hipotesis : 

Ho : Tidak terdapat pengaruh signifikan antara komunikasi terhadap 

kinerja pegawai pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan 

Kabupaten Tegal. 
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Ha :   Terdapat pengaruh positif dan signifikan antara komunikasi 

terhadap kinerja pegawai pada Dinas Pariwisata dan 

Kebudayaan Kabupaten Tegal. 

 Berdasarkan dari hasil perhitungan yang ditunjukkan pada Tabel 

4.31 di atas, diperoleh nilai p-value hasil uji-t dari komunikasi 

sebesar 0.038. Dikarenakan nilai p value lebih kecil dari tingkat 

signifikan  = 5 persen atau (0.038 < 0.05), serta t hitung lebih besar t 

tabel (2.127>2.0141)  b. Kriteria Uji Hipotesis : 

Jika t hitung > t tabel, maka Ho ditolak dan Ha diterima. 

Jika t hitung < t tabel, maka Ho diterima dan Ha ditolak. 

 c. Kesimpulan : 

Berdasarkan perhitungan, diperoleh angka t hitung sebesar 

2.127> t tabel sebesar 2.0141 sehingga Ho ditolak dan Ha diterima. 

Artinya Hipotesis kesepuluh " Terdapat  pengaruh positif dan signifikan 

antara komunikasi terhadap kinerja pegawai pada Dinas Pariwisata dan 

Kebudayaan Kabupaten Tegal terbukti. 

4.5.2.  Uji Hipotesis Secara Simultan (Uji F) dan Koefisien Determinasi (R
2
) 

Uji statistik F pada dasarnya menunjukkan apakah semua variabel 

bebas yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara 

bersama-sama terhadap variabel terikat. Hasil uji F dengan menggunakan 

program SPSS sebagai berikut: 
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Tabel 4.32  Pengujian Hipotesis secara Simultan 

ANOVA
a
 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 

Regression 2.432 10 .243 10.806 .000
b
 

Residual .788 35 .023   

Total 3.219 45    

a. Dependent Variable: Kinerja 

b. Predictors: (Constant), Komunikasi, Dukungan Manajemen, Toleransi Terhadap Tindakan 

Beresiko, Sistem Imbalan, Inisiatif Individual, Pengarahan, Toleransi Terhadap Konflik, 

Integrasi, Identitas, Kontrol 

  

  Sumber: Data Primer Diolah, 2014 (Lampiran 7, Hal 170)   

 

  Hipotesis : 

Ho : Tidak terdapat pengaruh signifikan antara budaya organisasi 

terhadap kinerja pegawai pada Dinas Pariwisata dan 

Kebudayaan Kabupaten Tegal secara simultan. 

Ha :   Terdapat pengaruh positif dan signifikan antara budaya 

organisasi terhadap kinerja pegawai pada Dinas Pariwisata 

dan Kebudayaan Kabupaten Tegal secara simultan. 

Berdasarkan dari hasil perhitungan yang ditunjukkan pada Tabel 

4.32 di atas, diperoleh nilai p value dari hasil uji F sebesar 0.000. 

Dikarenakan nilai p value lebih kecil dari tingkat signifikan  = 5 persen  

atau (0.000 < 0.05). Artinya Hipotesis " Terdapat  pengaruh positif dan 

signifikan antara budaya organisasi terhadap kinerja pegawai pada Dinas 

Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Tegal secara simultan terbukti. 

Untuk mengetahui besarnya pengaruh Budaya Organisasi yang 

meliputi inisiatif individual, toleransi terhadap tindakan beresiko, 
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pengarahan, integrasi, dukungan manajemen, control, identitas, system 

imbalan, toleransi terhadap konflik dan komunikasi terhadap kinerja 

pegawai pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Tegal 

digunakan koefisien determinasi berganda (Adjusted RSquare). Hasil koefisien 

deteminasi berganda dapat ditunjukkan pada Tabel 4.33 berikut : 

Tabel 4.33  Koefisien Determinasi 

 

Model Summary
b
 

Model R R Square Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

Durbin-Watson 

1 .869
a
 .755 .685 .1500062 1.794 

a. Predictors: (Constant), Komunikasi, Dukungan Manajemen, Toleransi Terhadap 

Tindakan Beresiko, Sistem Imbalan, Inisiatif Individual, Pengarahan, Toleransi Terhadap 

Konflik, Integrasi, Identitas, Kontrol 

b. Dependent Variable: Kinerja 

    

        Sumber: Data Primer Diolah, 2014 (Lampiran 7, Hal 170)   

 

Tabel 4.33 menunjukkan besarnya nilai R square yang 

diperoleh sebesar 0.685, maka dapat diartikan bahwa 68.5 persen 

kinerja pegawai pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten 

Tegal dipengaruhi oleh variabel budaya organisasi yang meliputi 

inisiatif individual, toleransi terhadap tindakan beresiko, 

pengarahan, integrasi, dukungan manajemen, control, identitas, 

system imbalan, toleransi terhadap konflik dan komunikasi. 

Sedangkan sisanya sebesar 31.5 persen dipengaruhi oleh variabel 

lain yang tidak dimasukkan dalam model penelitian. 
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4.5.3  Pengaruh Paling Dominan (Koefisien Determinasi parsial (r ²) 

Analisis Korelasi parsial digunakan untuk mengetahui pengaruh 

dominan dari variabel bebas terhadap variabel terikat yang menggunakan 

koefisien determinasi parsial (r
2
). Hasil koefisien korelasi parsial dapat 

dilihat pada Tabel 4.34 dan dapat dijelaskan sebagai berikut: 

Tabel 4.34  Koefisien Determinasi Parsial 

 

Coefficients
a
 

Model Correlations 

Zero-order Partial Part 

1 

(Constant)    

Inisiatif Individual .083 .407 .220 

Toleransi Terhadap Tindakan 

Beresiko 
.332 .393 .211 

Pengarahan .346 .301 .156 

Integrasi .570 .174 .087 

Dukungan Manajemen .242 .023 .011 

Kontrol .586 .229 .117 

Identitas .535 .133 .066 

Sistem Imbalan .703 .694 .476 

Toleransi Terhadap Konflik .177 .397 .214 

Komunikasi .206 .312 .163 

a. Dependent Variable: Kinerja 

 

Sumber: Data Primer Diolah, 2014 (Lampiran 7, Hal 172)   

 

Berdasarkan Tabel 4.34 diatas, maka dapat dijelaskan pengaruh 

dominan dari variabel bebas terhadap variabel terikat yang menggunakan 

koefisien determinasi parsial (r
2
) yaitu sebagai berikut : 
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a. rx1y = 0.407  berarti bahwa terdapat hubungan yang positif sebesar 40.7 

persen antara inisiatif individual dengan kinerja pegawai pada Dinas 

Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Tegal. Sedangkan koefisien 

determinasi (r
2
) sebesar 0.1656 artinya 16.56 persen variabel kinerja 

pegawai pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Tegal 

dipengaruhi oleh variabel inisiatif individual. 

b. rx2y = 0.393 berarti bahwa terdapat hubungan yang positif sebesar 39.3 

persen antara toleransi terhadap tindakan beresiko dengan kinerja 

pegawai pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Tegal. 

Sedangkan koefisien determinasi (r
2
) sebesar 0.1544 artinya 15.44 

persen variabel kinerja pegawai pada Dinas Pariwisata dan 

Kebudayaan Kabupaten Tegal dipengaruhi oleh variabel toleransi 

terhadap tindakan beresiko. 

c. rx3y = 0.301 berarti bahwa terdapat hubungan yang positif sebesar 30.1 

persen antara pengarahan dengan kinerja pegawai pada Dinas 

Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Tegal. Sedangkan koefisien 

determinasi (r
2
) sebesar 0.090 artinya 9.0 persen variabel kinerja 

pegawai pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Tegal 

dipengaruhi oleh variabel pengarahan. 

d. rx4y = 0.174 berarti bahwa terdapat hubungan yang positif sebesar 17.4 

persen antara integrasi dengan kinerja pegawai pada Dinas Pariwisata 

dan Kebudayaan Kabupaten Tegal. Sedangkan koefisien determinasi 
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(r
2
) sebesar 0.030 artinya 3.0 persen variabel kinerja pegawai pada 

Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Tegal dipengaruhi oleh 

variabel integrasi. 

e. rx5y = 0.023 berarti bahwa terdapat hubungan yang positif sebesar 2.3 

persen antara dukungan manajemen dengan kinerja pegawai pada 

Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Tegal. Sedangkan 

koefisien determinasi (r
2
) sebesar 0.0005 artinya 0.05 persen variabel 

kinerja pegawai pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten 

Tegal dipengaruhi oleh variabel dukungan manajemen. 

f. rx6y = 0.229 berarti bahwa terdapat hubungan yang positif sebesar 22.9 

persen antara kontrol dengan kinerja pegawai pada Dinas Pariwisata 

dan Kebudayaan Kabupaten Tegal. Sedangkan koefisien determinasi 

(r
2
) sebesar 0.052 artinya 5.2 persen variabel kinerja pegawai pada 

Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Tegal dipengaruhi oleh 

variabel kontrol. 

g. rx7y = 0.133 berarti bahwa terdapat hubungan yang positif sebesar 13.3 

persen antara identitas dengan kinerja pegawai pada Dinas Pariwisata 

dan Kebudayaan Kabupaten Tegal. Sedangkan koefisien determinasi 

(r
2
) sebesar 0.017 artinya 1.7 persen variabel kinerja pegawai pada 

Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Tegal dipengaruhi oleh 

variabel identitas. 
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h. rx8y = 0.694 berarti bahwa terdapat hubungan yang positif sebesar 69.4 

persen antara system imbalan dengan kinerja pegawai pada Dinas 

Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Tegal. Sedangkan koefisien 

determinasi (r
2
) sebesar 0.4816 artinya 48.16 persen variabel kinerja 

pegawai pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Tegal 

dipengaruhi oleh variabel system imbalan. 

i. rx9y = 0.397 berarti bahwa terdapat hubungan yang positif sebesar 39.7 

persen antara toleransi terhadap konflik dengan kinerja pegawai pada 

Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Tegal. Sedangkan 

koefisien determinasi (r
2
) sebesar 0.1576 artinya 15.76 persen variabel 

kinerja pegawai pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten 

Tegal dipengaruhi oleh variabel toleransi terhadap konflik. 

j. rx10y = 0.312 berarti bahwa terdapat hubungan yang positif sebesar 31.2 

persen antara komunikasi dengan kinerja pegawai pada Dinas 

Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Tegal. Sedangkan koefisien 

determinasi (r
2
) sebesar 0.097 artinya 9.7 persen variabel kinerja 

pegawai pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Tegal 

dipengaruhi oleh variabel komunikasi. 

Bedasarkan koefisien determinasi parsial menunjukkan bahwa 

dapat disimpulkan bahwa koefisien determinasi (r2) variabel sistem 

imbalan adalah variabel yang paling dominan mempengaruhi kinerja 

pegawai pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Tegal  
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sebesar 0.4816 artinya 48.16 persen variabel kinerja pegawai pada 

Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Tegal dipengaruhi oleh 

variabel system imbalan. Hal ini menunjukkan bahwa variabel 

system imbalan merupakan variabel yang paling dominan 

berpengaruh signifikan terhadap kinerja pegawai pada Dinas Pariwisata 

dan Kebudayaan Kabupaten Tegal. 

4.5.4  Rekapitulasi Hasil Uji Hipotesis 

Tabel 4.35  Rekapitulasi Hasil Uji Hipotesis 

Hipotesis Bunyi Hipotesis Keterangan 

H1 

Terdapat pengaruh yang signifikan secara simultan 

dari budaya organisasi (Inisiatif Individual, Toleransi 

Terhadap Tindakan Beresiko, Pengarahan, Integrasi, 

Dukungan Manajemen, Kontrol, Identitas, Sistem 

Penghargaan, Toleransi Terhadap Konflik, dan 

Komunikasi) terhadap  kinerja pegawai. 

Terbukti 

H2 

Terdapat pengaruh yang signifikan secara parsial dari 

budaya organisasi (Inisiatif Individual, Toleransi 

Terhadap Tindakan Beresiko, Pengarahan, Integrasi, 

Dukungan Manajemen, Kontrol, Identitas, Sistem 

Penghargaan, Toleransi Terhadap Konflik, dan 

Komunikasi) terhadap  kinerja pegawai. 

Terbukti 

H3 

Pengaruh budaya organisasi (Dukungan Manajemen) 

mempunyai pengaruh lebih besar mempengaruhi 

kinerja pegawai. 

Tidak 

Terbukti 

Sumber: Data Primer Diolah, 2014 
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4.6  Hasil Ringkasan Uji Penelitian 

Tabel 4.36  Rekapitulasi Hasil Penelitian 

Uji Hasil Keterangan 

Uji t   

  Inisiatif Individual (X1) 2.632 Signifikan dan Ha diterima 

  Toleransi Terhadap Tindakan 

Beresiko (X2) 
2.529 Signifikan dan Ha diterima 

  Pengarahan(X3) 5.597 Signifikan dan Ha diterima 

  Integrasi (X4) 6.827 Signifikan dan Ha diterima 

  Dukungan Manajemen (X5) 4.756 Signifikan dan Ha diterima 

  Kontrol (X6) 1.991 Signifikan dan Ha diterima 

  Identitas (X7) 3.441 Signifikan dan Ha diterima 

  Sistem Imbalan (X8) 5.696 Signifikan dan Ha diterima 

  Toleransi Terhadap Konflik 

(X9) 
2.560 Signifikan dan Ha diterima 

  Komunikasi (X10) 2.127 Signifikan dan Ha diterima 

Uji F 10.806 Signifikan dan Ha diterima 

Koefisien Determinasi parsial 

(r
2
) 

  

  Inisiatif Individual (X1) 0.407 Signifikan 

  Toleransi Terhadap Tindakan 

Beresiko (X2) 
0.393 Signifikan 

  Pengarahan(X3) 0.301 Signifikan 

  Integrasi (X4) 0.174 Signifikan 

  Dukungan Manajemen (X5) 0.023 Signifikan 

  Kontrol (X6) 0.229 Signifikan 

  Identitas (X7) 0.133 Signifikan 

  Sistem Imbalan (X8) 0.694 
Signifikan dan Paling 

Dominan 

  Toleransi Terhadap Konflik 

(X9) 
0.397 Signifikan 

  Komunikasi (X10) 0.312 Signifikan 

Koefisien Determinasi (R
2
) 0.685 Signifikan 

Sumber: Data Primer Diolah, 2014 

4.7   Pembahasan 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dengan judul 

“Pengaruh Budaya Organisasi Terhadap Kinerja Pegawai (Studi pada 
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Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Tegal)” diperoleh suatu 

hasil bahwa terdapat pengaruh yang signifikan antara variabel budaya 

organisasi yang meliputi inisiatif individual, toleransi terhadap tindakan 

beresiko, pengarahan, integrasi, dukungan manajemen, control, identitas, 

system imbalan, toleransi terhadap konflik dan komunikasi terhadap 

kinerja pegawai pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Tegal  

secara simultan maupun parsial. Variabel system imbalan merupakan 

variabel yang paling dominan berpengaruh signifikan terhadap 

kinerja pegawai pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Tegal. 

Dalam hipotesis penelitian ini menyatakan bahwa dukungan manajemen 

paling dominan, maka hipotesis penelitian ini tidak terbukti. Pegawai pada 

Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Tegal masih sangat 

termotivasi dengan adanya system imbalan atau system penghargaan 

karena dalam unsur budaya system imbalan paling dominan dari yang 

lainnya. 

  Dalam hal ini nilai-nilai yang menjadi pedoman para pegawai pada 

Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Tegal untuk menghadapi 

permasalahan eksternal dan usaha penyesuaian integrasi ke dalam Dinas 

Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Tegal tempat ia bekerja sudah baik 

sehingga masing-masing pegawai harus memahami nilai-nilai yang ada 

dan bagaimana mereka harus bertindak atau berperilaku dalam lingkungan 

Dinas Pariwisata dan Kebudayaan tempat ia bekerja serta memahami suatu 

sistem yang diselenggarakan oleh para pegawai lainnya dalam lingkup 
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Dinas Pariwisata dan Kebudayaan yang membedakan dengan instansi 

pemerintah lain di Kabupaten Tegal, dan tingginya hasil kerja secara  

kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh pegawai pada Dinas Pariwisata 

dan Kebudayaan Kabupaten Tegal dalam melaksanakan tugasnya sesuai 

dengan tanggung jawab yang diberikan. Artinya dapat disimpulkan bahwa 

budaya organisasi yang baik sangat berpengaruh terhadap kinerja 

organisasi.  

  Budaya yang produktif adalah budaya yang dapat menjadikan 

organisasi menjadi kuat serta mampu mencapai tujuan perusahaan secara 

efektif dan efisien. 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 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. Menurut Robbins (2006) 

dalam setiap organisasi, budaya organisasi merupakan falsafah, ideologi, 

nilai-nilai, anggapan, keyakinan, harapan, sikap dan norma-norma yang 

dimiliki secara bersama serta mengikat dalam suatu komunitas tertentu. 
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Budaya organisasi semakin disadari berperan besar dalam meningkatkan 

kinerja organisasi. 

4.7.1  Pengaruh inisiatif individual terhadap kinerja pegawai 

Berdasarkan dari hasil pengujian hipotesis diperoleh nilai p-value 

hasil uji-t dari variabel inisiatif individual sebesar 0.013. Dikarenakan nilai 

p value lebih kecil dari tingkat signifikan  = 5 persen atau (0.013 < 0.05), 

serta  t hitung lebih besar t tabel (-2.632>-2.0141). Artinya terdapat  

pengaruh positif dan signifikan antara inisiatif individual terhadap kinerja 

pegawai pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Tegal. 

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. Dalam hal ini pegawai Dinas Pariwisata dan Kebudayaan 

Kabupaten Tegal diberikan kebebasan berinisiatif serta kebebasan 

mengemukakan pendapat. Sehingga inisiatif individual pegawai pegawai 

Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Tegal tersebut perlu dihargai 

oleh pimpinan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Tegal untuk 

sehingga kinerja pegawai dapat  meningkat. 
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4.7.2  Pengaruh toleransi terhadap tindakan beresiko terhadap kinerja 

pegawai 

Berdasarkan dari hasil pengujian hipotesis diperoleh nilai p-value 

hasil uji-t dari variabel toleransi terhadap tindakan beresiko individual 

sebesar 0.016. Dikarenakan nilai p value lebih kecil dari tingkat signifikan 

 = 5 persen atau (0.016 < 0.05), serta  t hitung lebih besar t tabel 

(2.529>2.0141). Artinya terdapat  pengaruh positif dan signifikan antara 

toleransi terhadap tindakan beresiko individual terhadap kinerja pegawai 

pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Tegal. Suatu budaya 

organisasi dikatakan baik apabila dapat memberikan toleransi kepada 

anggota atau para pegawai agar dapat bertindak agresif, inovatif dan 

mengambil resiko yang dapat memberikan pelayanan kepada masyarakat. 

Tindakan yang beresiko yang dimaksudkan adalah segala akibat yang 

timbul dari pelaksanan tugas dan fungsi yang dilakukan oleh pegawai. 

Apabila pegawai pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Tegal 

dapat memberikan toleransi kepada anggota atau para pegawai agar dapat 

bertindak agresif, inovatif dan mengambil resiko yang dapat memberikan 

pelayanan maka diharapkan akan dapat meningkatkan kinerja pegawai 

Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Tegal 

4.7.3   Pengaruh pengarahan terhadap kinerja pegawai 

Berdasarkan dari hasil pengujian hipotesis diperoleh diperoleh nilai 

p-value hasil uji-t dari pengarahan sebesar 0.000. Dikarenakan nilai p 

value lebih kecil dari tingkat signifikan  = 5 persen atau (0.000 < 0.05), 
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serta t hitung lebih besar t tabel (5.597>2.0141). Artinya terdapat  

pengaruh positif dan signifikan antara pengarahan terhadap kinerja 

pegawai pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Tegal. 

Pengarahan dimaksudkan sejauh mana Dinas Pariwisata dan Kebudayaan 

Kabupaten Tegal dapat menciptakan dengan jelas sasaran dan harapan 

yang diinginkan, sehingga para pegawai dapat memahami dan segala 

kegiatannya mengarah pada pencapaian tujuan Dinas Pariwisata dan 

Kebudayaan Kabupaten Tegal. Sasaran dan harapan tersebut jelas 

tercantum dalam visi, misi, dan tujuan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan 

Kabupaten Tegal. Kondisi ini dapat berpengaruh terhadap kinerja. 

4.7.4  Pengaruh integrasi terhadap kinerja pegawai 

Berdasarkan dari hasil pengujian hipotesis diperoleh diperoleh nilai 

p-value hasil uji-t dari integrasi sebesar 0.000. Dikarenakan nilai p value 

lebih kecil dari tingkat signifikan  = 5 persen atau (0.000 < 0.05), serta t 

hitung lebih besar t tabel (6.827>2.0141). Artinya terdapat  pengaruh 

positif dan signifikan antara integrasi terhadap kinerja pegawai pada Dinas 

Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Tegal. 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. Adanya koordinasi unit 

organisasi serta koordinasi pimpinan dan rekan kerja pada Dinas 

Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Tegal akan dapat menciptakan 

kinerja organisasi maupun kinerja individu serta mendorong kualitas dan 
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kuantitas pekerjaan yang dihasilkan para pegawai Dinas Pariwisata dan 

Kebudayaan Kabupaten Tegal. 

4.7.5   Pengaruh dukungan manajemen terhadap kinerja pegawai 

Berdasarkan dari hasil pengujian hipotesis diperoleh diperoleh nilai 

p-value hasil uji-t dari integrasi sebesar 0.000. Dikarenakan nilai p value 

lebih kecil dari tingkat signifikan  = 5 persen atau (0.000 < 0.05), serta  t 

hitung lebih besar t tabel (4.756>2.0141). Artinya terdapat  pengaruh 

positif dan signifikan antara dukungan manajemen terhadap kinerja 

pegawai pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Tegal. 

Dukungan manajemen dimaksudkan sejauh mana pimpinan Dinas 

Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Tegal dapat memberikan 

komunikasi atau arahan, bantuan serta dukungan yang jelas terhadap 

pegawai. Adanya arahan dan komunikasi, pelatihan sert solusi atau 

bantuan pimpinan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Tegal 

kepada para pegawai Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Tegal 

akan dapat meningkatkan kinerja. 

4.7.6   Pengaruh kontrol terhadap kinerja pegawai 

Berdasarkan dari hasil pengujian hipotesis diperoleh diperoleh nilai 

p-value hasil uji-t dari kontrol sebesar 0.047. Dikarenakan nilai p value 

lebih kecil dari tingkat signifikan  = 5 persen atau (0.047 < 0.05), serta t 

hitung lebih besar t tabel (2.991>2.0141). Artinya terdapat  pengaruh 

positif dan signifikan antara kontrol terhadap kinerja pegawai pada Dinas 

Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Tegal. Kontrol yaitu adanya 
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pengawasan dari para pimpinan terhadap para pegawai. Alat kontrol yang 

dapat dipakai adalah peraturan-peraturan atau norma-norma yang berlaku 

di dalam suatu organisasi. Apabila kontrol dari para pimpinan baik maka 

para pegawai akan bekerja sesuai dengan target perusahaan sehingga 

pegawai akan bekerja dengan kinerja yang baik. 

4.7.7   Pengaruh identitas terhadap kinerja pegawai 

Berdasarkan dari hasil pengujian hipotesis diperoleh diperoleh nilai 

p-value hasil uji-t dari identitas sebesar 0.000. Dikarenakan nilai p value 

lebih kecil dari tingkat signifikan  = 5 persen atau (0.000 < 0.05), serta t 

hitung lebih besar t tabel (3.441>2.0141). Artinya terdapat  pengaruh 

positif dan signifikan antara identitas terhadap kinerja pegawai pada Dinas 

Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Tegal. Identitas merupakan tingkat 

sejauhmana para anggota mengidentifikasi dirinya secara keseluruhan 

dengan organisasinya ketimbang dengan kelompok kerja tertentu atau 

dengan bidang keahlian profesional. Adanya pertemuan rutin serta nilai-

nilai acuan dalam bekerja dapat menyebabkan pegawai Dinas Pariwisata 

dan Kebudayaan Kabupaten Tegal mengidentifikasi dirinya secara 

keseluruhan dengan organisasinya sehingga para pegawai akan bekerja 

semaksimal mungkin untuk dapat meningkatkan kinerja. 

4.7.8   Pengaruh system imbalan terhadap kinerja pegawai 

Berdasarkan dari hasil pengujian hipotesis diperoleh diperoleh nilai 

p-value hasil uji-t dari sistem imbalan sebesar 0.000. Dikarenakan nilai p 

value lebih kecil dari tingkat signifikan  = 5 persen atau (0.000 < 0.05), 
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serta  t hitung lebih besar t tabel (5.696>2.0141). Artinya terdapat  

pengaruh positif dan signifikan antara sistem imbalan terhadap kinerja 

pegawai pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Tegal. Serta 

variabel system imbalan merupakan variabel yang paling dominan 

berpengaruh signifikan terhadap kinerja pegawai pada Dinas Pariwisata 

dan Kebudayaan Kabupaten Tegal. Sistem imbalan merupakan tingkat 

sejauhmana alokasi imbalan (misal, kenaikan gaji, promosi) didasarkan 

atas kriteria prestasi pegawai sebagai kebalikan dari senioritas, sikap pilih 

kasih dan sebagainya. Dari segi psikologis kenyataannya menunjukkan 

bahwa bergairah atau bersemangat dan sebaliknya tidak bergairah atau 

tidak bersemangat seorang karyawan dalam melaksanakan pekerjaannya, 

sangat dipengaruhi oleh motivasi kerja yang mendorongnya yaitu dengan 

memberikan kompensasi.  Dengan adanya kompensasi maka karyawan 

merasakan adanya suatu ikatan dengan perusahaan. Selain kompensasi, 

perusahaan bisa memberikan rasa aman serta adanya fasilitas yang cukup 

serta memadai bagi karyawan. Dengan adanya pemberian kompensasi 

kepada karyawan dapat memberikan rasa kepuasan kerja bagi karyawan. 

4.7.9   Pengaruh toleransi terhadap konflik terhadap kinerja pegawai 

Berdasarkan dari hasil pengujian hipotesis diperoleh diperoleh nilai 

p-value hasil uji-t dari dari toleransi terhadap konflik sebesar 0.015. 

Dikarenakan nilai p value lebih kecil dari tingkat signifikan  = 5 persen 

atau (0.015 < 0.05), serta  t hitung lebih besar t tabel (-2.560>-2.0141). 

Artinya terdapat  pengaruh positif dan signifikan antara toleransi terhadap 
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konflik terhadap kinerja pegawai pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan 

Kabupaten Tegal. Toleransi terhadap konflik adalah tingkat sejauhmana 

para pegawai didorong untuk mengemukakan konflik dan kritik secara 

terbuka. Pegawai diberikan keleluasaan untuk mengajukan pertanyaan 

apabila ada tugas yang belum jelas serta penyelesaian masalah secara 

bersama.  Apabila segala masalah diselesaikan secara bersama didalam 

lingkungan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Tegal maka 

akan mudah mencapai tujuan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan 

Kabupaten Tegal. 

4.7.10  Pengaruh komunikasi terhadap kinerja pegawai 

Berdasarkan dari hasil pengujian hipotesis diperoleh diperoleh nilai 

p-value hasil uji-t dari komunikasi sebesar 0.038. Dikarenakan nilai p 

value lebih kecil dari tingkat signifikan  = 5 persen atau (0.038 < 0.05), 

serta t hitung lebih besar t tabel (2.127>2.0141) . Artinya terdapat  

pengaruh positif dan signifikan antara komunikasi terhadap kinerja 

pegawai pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Tegal. 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. 

Adanya komunikasi dua arah antara atasan dengan bawahan, namun 

dibatasi pembicaraan yang formal serta proses komunikasi dengan rekan 

kerja dapat meningkatkan kinerja pegawai. 
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  Hasil penelitian ini didukung penelitian terdahulu yang dilakukan 

oleh Trang (2013) dengan hasil terdapat pengaruh signifikan antara gaya 

kepemimpinan dan budaya organisasi terhadap kinerja karyawan pada 

Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Utara. Secara parsial gaya 

kepemimpinan berpengaruh terhadap kinerja karyawan namun tidak 

signifikan. Secara parsial budaya organisasi berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap kinerja karyawan. Artinya dalam penelitian ini yang 

sangat berpengaruh dan positif adalah budaya organisasinya. Budaya 

organisasi yang kuat akan meningkatkan kinerja individu secara 

keseluruhan dan berpengaruh positif pada perilaku karyawan, sehingga 

akan menimbulkan kinerja yang baik. Rata-rata karyawan dalam 

menyelesaikan pekerjaan sesuai standar yang ditetapkan, itu terjadi karena 

sudah menjadi budaya organisasi. Sehingga budaya organisasi dapat 

menjadi motivator dalam diri para karyawan untuk meningkatkan 

kinerjanya. Budaya Inovatif diwujudkan dengan pemberian kesempatan 

kepada pegawai untuk berkarya dan mengembangkan diri melalui 

pendidikan dan pelatihan formal maupun informal. Didukung dengan 

budaya suportif melalui membangun komunikasi yang baik antar sesama 

pegawai, dan adanya rasa kekeluargaan. 

   Budaya organisasi berbeda dengan peraturan. Peraturan dibuat 

untuk mengikat dan memaksa. Serta memberi sanksi bagi setiap 

pelanggarnya. Sedangkan, budaya organisasi tidak dapat dipaksakan. Jika 

ada yang melanggar budaya organisasi, maka hukuman yang ada akan 
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bersifat psikis karena pelanggarnya berkemungkinan menjadi bahan 

pembicaraan atau tidak disukai oleh rekan kerjanya. Budaya dilaksanakan 

untuk melaksanakan suatu kesepakatan, tanpa ada paksaan. Budaya 

organisasi menjadi pola keyakinan dan nilai-nilai yang dipahami dan 

dijiwai (shared) oleh anggota organisasi sehingga pola tersebut 

memberikan makna tersendiri bagi organisasi bersangkutan dan menjadi 

dasar aturan berperilaku dalam organisasi (Sobirin, 2007). 

  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. Dan budaya organisasi akan 

menjadi factor yang bahkan lebih penting lagi dalam menentukan 

keberhasilan organisasi (Rashid, et al, 2003). 

  Selanjutnya hasil penelitian ini masih didukung dari penelitian 

terdahulu yang dilakukan oleh Jusmin (2013) dengan hasil penelitian 

budaya organisasi mempunyai pengaruh yang positif dan signifikan 

terhadap kinerja pegawai pada kantor Admnistrasi Perhubungan Jayapura. 

Budaya organisasi sangat kuat dan potensif, setiap individu atau kelompok 

mengetahui tujuan organisasi dan bekerja untuk mencapainya. Budaya 

mempunyai kekuatan yang penuh, berpengaruh pada individu dan 

kinerjanya bahkan terhadap lingkungan kerja. Budaya yang pada dasarnya 

merupakan nilai-nilai sikap dan perilaku, keyakinan, serta pemikiran 
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manusia lainnya dari suatu komunitas atau populasi tertentu, cenderung 

bertahan dalam waktu yang relatif lama, meskipun anggota kelompoknya 

mengalami perubahan. 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. Dengan 

demikian budaya organisasi membentuk iklim kerja yang semakin baik 

sehingga dapat memberikan motivasi yang sangat berarti bagi peningkatan 

kinerja pegawai. 

  Hasil penelitian ini telah membuktikan bahwa budaya organisasi 

berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja pegawai. Hasil 

penelitian yang didukung dan dikuatkan oleh penelitian sebelumnya yang 

mempunyai hasil yang sama. Hal ini dapat diartikan bahwa budaya 

organisasi merupakan faktor penting dalam pencapaian kinerja pegawai. 

Ndraha Taliuziduhu (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  dapat mengarahkan dan membimbing pegawai untuk 

mencapai tujuan bersama sehingga kinerja pegawai akan dapat dicapai 

secara maksimal.  


