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ABSTRAKSI 

 

Penelitian empiris ini dimaksudkan untuk mengetahui pengaruh budaya 

organisasi yang meliputi inisiatif individual, toleransi terhadap tindakan beresiko, 

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

toleransi terhadap konflik, dan komunikasi secara parsial maupun simultan terhadap 

kinerja pegawai. Populasi penelitian ini adalah pegawai pada Dinas Pariwisata dan 

Kebudayaan Kabupaten Tegal. Alat analisis yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah Analisi Regresi Berganda. Sampel yang digunakan adalah sampel jenuh yaitu 

mengunakan seluruh anggota populasi sebagai sampel yang berjumlah 46 orang. 

Metode pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, dan 

kuesioner.  

Hasil analisa menunjukkan bahwa terdapat pengaruh yang positif dan 

signifikan dari budaya organisasi yang meliputi inisiatif individual, toleransi terhadap 

tindakan beresiko, pengarahan, integrasi, dukungan manajemen, kontrol, identitas, 

sistem imbalan, toleransi terhadap konflik, dan komunikasi secara parsial maupun 

simultan. Variabel yang paling dominan mempengaruhi kinerja pegawai pada Dinas 

Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Tegal dipengaruhi oleh variabel sistem 

imbalan. 
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ABSTRACT  

 

Empirical research is needed to determine the influence of organizational 

culture that includes individual initiative, tolerance for risk measures, guidance, 

integration, management support, control, identity, reward systems, tolerance of 

conflict, and communication partially and simultan on employee performance. The 

population of this study were employees of the Department of Tourism and Culture 

Tegal. Analyzer used in this research is Multiple Regression Analysis. The samples are 

saturated samples are all members of the population using a sample of 46 people. Data 

collection methods used were observation, interviews, and questionnaires. 

The analysis shows that there is a positive and significant influence of 

organizational culture that includes individual initiative, tolerance for risk measures, 

guidance, integration, management support, control, identity, reward systems, 

tolerance of conflict, and communication partially or simultaneously to employee 

performance. The most dominant variable affecting the performance of employees at 

the Department of Tourism and Culture Tegal influenced by variable remuneration 

system. 

 

 

 

Keywords: Organizational Culture and Performance 

 

PENDAHULUAN 

Organisasi merupakan wadah sekelompok orang yang memiliki tujuan yang 

ingin dicapai melalui orang-orang yang ada didalamnya. Pencapaian yang optimal 

melalui orang-orang tersebut merupakan kunci tercapainya tujuan organisasi yang 

telah ditentukan. Di Indonesia sudah banyak organisasi baik yang kecil, menengah, 

maupun besar, sehingga organisasi tersebut juga harus ikut bersaing secara ketat agar 

dapat mempertahankan kelangsungan hidup organisasi serta meningkatkan kinerja 

para pegawainya. Kesuksesan suatu perusahaan atau organisasi bergantung pada 

pemanfaatan sumber daya manusia. 
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Menurut Robbins  (2006 : 721) budaya organisasi terbentuk dari persepsi 

subjektif anggota organisasi terhadap nilai-nilai inovasi, toleransi risiko, orientasi 

hasil, orientasi orang, orientasi tim, keagresifan dan kemantapan. Persepsi keseluruhan 

itu akan berdampak kepada kinerja organisasi, sehingga budaya organisasi akan 

mempengaruhi kepada kinerja organisasi.  

Kinerja telah menjadi pusat perhatian dari berbagai kalangan baik pemerintah 

maupun perusahaan atau organisasi secara umum. Prawirosentono (2008) menyatakan 

bahwa kinerja merupakan hasil kerja yang dapat dicapai oleh seseorang atau 

sekelompok orang dalam suatu organisasi sesuai dengan wewenang dan 

tanggungjawab masing-masing. Tujuan organisasi akan berjalan dengan baik apabila 

memiliki individu yang berkinerja baik di organisasi tersebut. Dengan kata lain, kinerja 

individu harus berhubungan sejalan dengan kinerja organisasi. 

Banyak faktor yang dapat mempengaruhi kinerja karyawan. Menurut 

Setiyawan dan Waridin (2006), faktor yang dapat mempengaruhi kinerja adalah 

disiplin kerja dan budaya organisasi. Kemudian pada penelitian yang dilakukan 

Wibowo (2010) mengatakan bahwa budaya berkembang dalam organisasi 

berpengaruh terhadap kinerja karyawan sebagai perwujudan perilaku dan sikap kerja. 

Dalam  lingkungan  organisasi terdapat perilaku yang berbeda di setiap individu. 

Suatu organisasi menginginkan perilaku yang baik dan searah pada tujuan organisasi. 

Dalam hal ini Budaya Organisasi memiliki kontribusi untuk mengarahkan pegawai 

kepada perilaku yang baik. 
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Demikian halnya pada organisasi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan 

Kabupaten Tegal, para pegawainya dituntut untuk memberikan kemampuan  yang 

diindikasikan dari sikap dan perilakunya yang  penuh dengan kesetiaan dan ketaatan, 

profesional, bermoral dan bermental baik, sadar akan tanggung jawabnya sebagai 

pelayanan publik, mempunyai kreativitas dan inovasi dalam bekerja, serta 

bertanggung jawab pada kesejahteraan masyarakat. Dalam melaksanakan aktivitas 

pelayanan masyarakat, maka Dinas Pariwisata dan Kabupaten Tegal harus memiliki 

sumber daya manusia yang memadai dari segi kualitas maupun kuantitas yang dijiwai 

budaya organisasinya melalui pengukuran kinerja pegawainya.  

Dengan latar belakang yang menarik inilah maka penulis merasa tertarik 

untuk melakukan penelitian lebih lanjut dengan judul "Pengaruh Budaya 

Organisasi Terhadap Kinerja Pegawai Dinas Pariwisata dan Kebudayaan 

Kabupaten Tegal". 

 

Rumusan Masalah  

1. Bagaimana pengaruh budaya organisasi yang terdiri dari inisiatif individual, 

toleransi terhadap tindakan beresiko, pengarahan, integrasi, dukungan manajemen, 

kontrol, identitas, sistem imbalan, toleransi terhadap konflik, dan komunikasi 

terhadap kinerja pegawai pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Tegal 

secara simultan? 
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2. Bagaimana pengaruh budaya organisasi yang terdiri dari inisiatif individual, 

toleransi terhadap tindakan beresiko, pengarahan, integrasi, dukungan manajemen, 

kontrol, identitas, sistem imbalan, toleransi terhadap konflik, dan komunikasi 

terhadap kinerja pegawai pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Tegal 

secara parsial? 

3. Unsur budaya organisasi apa yang paling dominan mempengaruhi kinerja pegawai 

pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Tegal? 

 

TINJAUAN PUSTAKA 

Menurut Jusmin (2013) bahwa variabel budaya organisasi (X) berpengaruh 

positif dan signifikan terhadap kinerja pegawai (Y) pada Kantor Administrasi 

Perhubungan Jayapura. Rahman (2012) mengemukakan bahwa budaya organisasi 

berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja pegawai pada Dinas Pariwisata 

Kabupaten Gorontalo Utara. Selanjutnya menurut Trang (2013), mengemukakan 

bahwa secara simultan gaya kepemimpinan dan budaya organisasi memiliki pengaruh 

positif dan signifikan terhadap kinerja pegawai pada perwakilan BPKP Provinsi 

Sulawesi Utara. Secara parsial gaya kepemimpinan berpengaruh terhadap kinerja 

pegawai namun tidak signifikan dan secara parsial budaya organisasi berpengaruh 

positif dan signifikan terhadap kinerja pegawai. Kemudian menurut Pratiwi (2012) 

menyatakan bahwa budaya organisasi berpengaruh signifikan terhadap kinerja 

pegawai pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Makasar dan unsur 
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dari budaya organisasi paling besar adalah dukungan manajemen.  Hasil dari 

pengujian statistik ini menunjukkan bahwa budaya organisasi merupakan faktor yang 

cukup menentukan baik buruknya kinerja pegawai.  

 

Landasan Teori 

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. 

Budaya organisasi merupakan arah dan pengendali dalam membentuk sikap 

dan perilaku kelompok atau setiap individu di dalam suatu organisasi. 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). 

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 
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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.  

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

apabila dicampur dan dicocokkan maka akan menjadi budaya internal yaitu : (1) 

Inisiatif individual, (2) Toleransi terhadap tindakan beresiko, (3) Pengarahan, (4) 

Integrasi, (5) Dukungan manajemen, (6) Kontrol, (7) Identitas, (8) Pemberian 

penghargaan, (9) Toleransi terhadap konflik, (10) Komunikasi. 

Dari definisi budaya organisasi yang telah dijelaskan maka dapat dikatakan 

bahwa setiap organisasi memiliki budaya yang berbeda-beda 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. Budaya organisasi memiliki karakteristik yang penerapannya mendukung 

pencapaian tujuan organisasi. Karakteristik ini merupakan ciri utama budaya 

organisasi yang tidak dapat dipisahkan satu sama lainnya 

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 meningkatkan perusahaan secara 

keseluruhan. 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 
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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. Sedangkan 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. 

 

KERANGKA PIKIR 

Untuk menganalisis budaya organisasi terhadap kinerja dan unsur dari 

variabel budaya organisasi yang dominan pengaruhnya terhadap kinerja pegawai 

pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Tegal. Atas dasar kerangka 

pemikiran yang telah diuraikan di atas, maka kerangka konseptual yang 

menggambarkan hubungan dan pengaruh antara budaya organisasi terhadap kinerja 

pegawai pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Tegal sebagai berikut : 
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           H1c 
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          H1e 
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          H1h 

          H1i   

            

          H1j 

            

 

Menurut Robbins (dalam Tika,  

2006:10)         

 

 

Gambar 1.1 Kerangka Pemikiran 
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Hipotesis Penelitian 

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. 

 

METODE PENELITIAN 

Peneliti mengambil lokasi penelitian di Dinas Pariwisata dan Kebudayaan 

Kabupaten Tegal. Responden dalam penelitian ini adalah 46 orang pegawai Dinas 

Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Tegal. Dalam penelitian ini variabel bebasnya 

adalah Budaya Organisasi (X) yang terdiri dari (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), dan variable terikat Kinerja Pegawai (Y). 
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Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

menggunakan kuisioner dan dalam menganalisis datanya menggunakan teknis 

analisis data yang meliputi analisis regresi linier berganda, uji t, uji F, koefisien 

determinasi parsial (r
2
) dan Koefisien Determinasi (R

2
). 

 

HASIL ANALISIS 

Pengujian Hipotesis 

1. Hasil Uji t (Uji Parsial) 

Pengujian hipotesis ini untuk menganalisis pengaruh variabel bebas Budaya 

Organisasi (X) yang terdiri dari (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), 

dan variable terikat Kinerja Pegawai (Y) pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan 

Kabupaten Tegal yang ditunjukkan dengan hasil uji t. 

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 
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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, kontrol, 

identitas, system imbalan, toleransi terhadap konflik dan komunikasi berpengaruh 

terhadap kinerja 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 

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

1. Pengaruh inisiatif individual terhadap kinerja pegawai 

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) maka Ho ditolak; yang 

berarti inisiatif individual mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap 

kinerja pegawai. 
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2. Pengaruh toleransi terhadap tindakan beresiko terhadap kinerja pegawai 

 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) maka Ho ditolak; yang berarti toleransi terhadap tindakan beresiko 

mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja pegawai. 

3. Pengaruh pengarahan terhadap kinerja pegawai 

 Berdasarkan dari hasil perhitungan yang ditunjukkan pada Tabel 4.31 di atas, 

diperoleh nilai p-value hasil uji-t dari variabel 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) maka Ho ditolak; yang 

berarti pengarahan mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja 

pegawai. 

4. Pengaruh integrasi terhadap kinerja pegawai 

 Berdasarkan dari hasil perhitungan yang ditunjukkan pada Tabel 4.31 di atas, 

diperoleh nilai p-value hasil uji-t dari variabel 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) maka Ho ditolak; yang berarti integrasi 

mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja pegawai. 

5. Pengaruh dukungan manajemen terhadap kinerja pegawai 
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 Berdasarkan dari hasil perhitungan yang ditunjukkan pada Tabel 4.31 di atas, 

diperoleh nilai p-value hasil uji-t dari variabel 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) maka Ho ditolak; yang 

berarti dukungan manajemen mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap 

kinerja pegawai. 

6. Pengaruh kontrol terhadap kinerja pegawai 

 Berdasarkan dari hasil perhitungan yang ditunjukkan pada Tabel 4.31 di atas, 

diperoleh nilai p-value hasil uji-t dari variabel 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 (1.991>2.0141) maka Ho ditolak; yang berarti control 

mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja pegawai. 

7. Pengaruh identitas terhadap kinerja pegawai 

 Berdasarkan dari hasil perhitungan yang ditunjukkan pada Tabel 4.31 di atas, 

diperoleh nilai p-value hasil uji-t dari variabel 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) maka Ho ditolak; yang berarti identitas 

mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja pegawai. 

8. Pengaruh system imbalan terhadap kinerja pegawai 

 Berdasarkan dari hasil perhitungan yang ditunjukkan pada Tabel 4.31 di atas, 

diperoleh nilai p-value hasil uji-t dari variabel system imbalan sebesar 0.000. 
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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) maka Ho ditolak; yang 

berarti system imbalan mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja 

pegawai. 

9. Pengaruh toleransi terhadap konflik terhadap kinerja pegawai 

 Berdasarkan dari hasil perhitungan yang ditunjukkan pada Tabel 4.31 di atas, 

diperoleh nilai p-value hasil uji-t dari variabel 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) maka Ho ditolak; 

yang berarti toleransi terhadap konflik mempunyai pengaruh positif dan signifikan 

terhadap kinerja pegawai. 

10. Pengaruh komunikasi terhadap kinerja pegawai 

 Berdasarkan dari hasil perhitungan yang ditunjukkan pada Tabel 4.31 di atas, 

diperoleh nilai p-value hasil uji-t dari variabel 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) maka Ho ditolak; yang 

berarti komunikasi mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja 

pegawai. 

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 
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variabel terikat. Hasil uji F dengan menggunakan program SPSS sebagai berikut: 

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 4.31 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. 



 
 

17 
 

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. 

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: 
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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)   

 

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  sebesar 0.4816 artinya 48.16% 

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 
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Kebudayaan Kabupaten Tegal. 

 

PEMBAHASAN 

Pengaruh Budaya Organisasi terhadap Kinerja Pegawai 

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. Budaya organisasi semakin disadari berperan besar dalam meningkatkan 

kinerja organisasi. Budaya organisasi menjadi pola keyakinan dan nilai-nilai yang 

dipahami dan dijiwai (shared) oleh anggota organisasi sehingga pola tersebut 
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memberikan makna tersendiri bagi organisasi bersangkutan dan menjadi dasar aturan 

berperilaku dalam organisasi (Sobirin, 2007). 

 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 
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organisasi, maka hukuman yang ada akan 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). 

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 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 



 
 

22 
 

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.  

 

PENUTUP 

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan tentang pengaruh budaya 

organisasi terhadap kinerja pegawai pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan 

Kabupaten Tegal dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut : 

1. Variabel Budaya Organisasi yang meliputi inisiatif individual, toleransi terhadap 

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

identitas, sistem imbalan, toleransi terhadap konflik dan komunikasi secara 

simultan mempunyai pengaruh terhadap kinerja pegawai pada Dinas Pariwisata 

dan Kebudayaan Kabupaten Tegal. 

2.  Variabel Budaya Organisasi yang meliputi inisiatif individual, toleransi terhadap 

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

identitas, system imbalan, toleransi terhadap konflik dan komunikasi secara 

parsial mempunyai pengaruh terhadap kinerja pegawai pada Dinas Pariwisata 
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dan Kebudayaan Kabupaten Tegal. 

3.  Variabel sistem imbalan merupakan variabel yang paling dominan berpengaruh 

signifikan terhadap kinerja pegawai pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan 

Kabupaten Tegal. 
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