
 

BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

2.1 Penelitian Terdahulu 

 Dari beberapa penelitian menunjukkan pengaruh budaya dalam suatu organisasi 

terhadap individu. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Soedjono (2005) Dengan Judul  

” Pengaruh Budaya Organisasi Terhadap Kinerja Organisasi dan Kepuasan Kerja 

Karyawan pada Terminal Penumpang Umum di Surabaya ” pada website 

(http://www.petra.ac.id/~puslit/journals/pdf.php?PublishedID=MAN05070102) 

menunjukkan bahwa : 

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu 

HIPOTESIS HASIL PENELITIAN 
1. budaya organisasi berpengaruh 
signifikan dan positif terhadap kinerja 
organisasi 

Hasil output AMOS 4.01 diperoleh nilai 
probabilitas eror 3,5291 10-14 lebih 
kecildari taraf signifikan 0,05 dan nilai 
loading 0,756 artinya hipotesis yang 
menyatakan budaya organisasi berpengaruh 
signifikan dan positif terhadap kinerja 
organisasi dapat diterima 

2. kinerja organisasi berpengaruh 
signifikan dan positif terhadap kepuasan 
kerja 

Hasil output AMOS 4.01 diperoleh nilai 
probabilitas eror 3,3913 10-28 lebih kecil 
dari taraf signifikan 0,05 dan nilai loading 
0,960 artinya hipotesis yang menyatakan 
kinerja organisasi berpengaruh signifikan 
dan positif terhadap kepuasan kerja dapat 
diterima. 

3. Pengaruh Organisasi Melalui Kinerja 
Organisasi Terhadap Kepuasan Kerja 

Hasil output AMOS 4.01 diperoleh nilai-
nilai koefisien jalur pengaruh langsung 
budaya organisasi ke kepuasan kerja 
(0,748) lebih besar dibandingkan dengan 
melalui kinerja (0,726), sehingga budaya 
organisasi melalui kinerja organisasi tidak 
berpengaruh terhadap kepuasan kerja. 

4. budaya organisasi berpengaruh 
signifikan dan positif terhadap kepuasan 
kerja 
 

Hasil output AMOS 4.01 diperoleh nilai 
probabilitas eror 2,6821 10-14 lebih kecil 
dari taraf signifikan 0,05 dan nilai loading 
0,748 artinya hipotesis yang menyatakan 
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budaya organisasi berpengaruh signifikan 
dan positif terhadap kepuasan kerja dapat 
diterima. 

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Tjahjono (2005) dengan Judul  ” Pengaruh 

Motivasi kerja dan Budaya Organisasi Terhadap Kinerja Pegawai Di Lingkungan Dinas 

Bina Marga Propinsi Jawa Tengah ” pada website : 

http://eprints.ums.ac.id/915/1/Jurnal_Daya_Saing_8_2.pdf  

       Tabel 2.2 Penelitian Terdahulu 

KESIMPULAN PENELITIAN 

1. Variabel bebas motivasi kerja, dan budaya 
organisasi secara bersama-sama 
berpengaruh secara signifikan terhadap 
Kinerja Pegawai. 
2. Nilai koefisien determinasi (R2) sebesar 
0,804 artinya sebesar 80,4 % variabel 
motivasi kerja, dan budaya organisasi 
mampu mempengaruhi variabel Kinerja 
Pegawai secara signifikan, sedangkan 
lainnya sebesar 19,6% dipengaruhi oleh 
variabel yang tidak dimasukkan dalam 
model. 

3. Variabel bebas motivasi, dan budaya 
organisasi secara individual berpengaruh 
secara signifikan terhadap Kinerja Pegawai. 

4. Variabel budaya organisasi mempunyai 
pengaruh yang lebih kuat terhadap Kinerja 
Pegawai dibandingkan variabel motivasi 
kerja. 

 

 

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Ma’rifah (2004) Pada Tesis dengan judul   
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” Pengaruh Motivasi kerja dan Budaya Organisasi Terhadap Kinerja Pekerja Sosial pada 

Unit Pelaksanaan Teknis Dinas Sosial Profinsi Jawa Timur ” pada website 

http://www.damandiri.or.id/file/dewimarifahunairaddbab2.pdf  

Tabel 2.3 Penelitian Terdahulu 

HIPOTESIS HASIL PENELITIAN 
1. Motivasi kerja berpengarh positif 
terhadap kinerja pekerja sosial di Unit 
Pelaksanaan Teknis Dinas Sosial. 

Dengan nilai koefisien regresi +0,444 dan 
nilai t hitung 4,291 dan tingkat signifikansi 
t adalah 0,000 Hal ini menunjukkan bahwa 
terdapat pengaruh yang signifikan motivasi 
kerja pekerja pegawai terhadap kinerjanya. 

2. Budaya Organisasi berpangaruh positif 
berpengarh positif terhadap kinerja pekerja 
sosial di Unit Pelaksanaan Teknis Dinas 
Sosial. 

Nilai t hitung yangdiperoleh adalah sebesar 
5,452 dan tingkat signifikansi t adalah 0,000. 
Hal ini menunjukkan bahwa terdapat pengaruh 
yang signifikan antara Budaya Organisasi 
dengan kinerja pekerja sosial. 

 
3. Motivasi Kerja dan Budaya Organisasi 
berpengaruh positif terhadap kinerja 
pekerja sosial di Unit Pelaksanaan Teknis 
Dinas Sosial.  

 
Nilai Fhitung sebesar 61,628 dan tingkat 
signifikansi F adalah 0,000. Hal ini 
menunjukkan adanya pengaruh yang 
signifikan antara Motivasi Kerja dan 
Budaya Organisasi terhadap kinerja pekerja 
sosial. 

 
2.2 Budaya Organisasi. 

2.2.1 Pengertian Budaya Organisasi 

Ada begitu banyak definisi tentang budaya yang pada hakekatnya tidak jauh 

berbeda antara satu ahli dengan ahli yang  lainnya.  

Owen dalam Wirawan (2007:9) “budaya organisasi adalah norma yang 

menginformasikan anggota organisasi mengenai apa yang dapat diterima dan apa yang 

tidak dapat diterima, nilai-nilai dominan yang dihargai oleh organisasi diatas yang 

lainnya, asumsi dasar dan kepercayaan yang dianut  bersama oleh anggota organisasi, 

peraturan main yang harus dipelajari jika orang ingin dapat sejalan dan diterima sebagai 
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anggota organisasi, dan filsafat yang mengarahkan organisasi dalam berhubungan dengan 

karyawan dan kliennya”. 

 Schwartz dan Davis dalam wirawan ( 2007:8) mendevinisikan budaya organisasi  

“ merupakan pola kepercayaan dan harapan yang dianut oleh anggota organisasi. 

Kepercayaan dan harapan tersebut menghasilkan nilai-nilai yang dengan kuat membentuk 

perilaku para individu dan kelompok-kelompok anggota organisasi ”. 

Sementara itu Wirawan (2007:10) budaya organisasi didefinisikan sebagai 

“norma, nilai-nilai, asumsi, kepercayaan, filsafat dan kebiasaan organisasi, yang 

dikembangkan dalam waktu yang lama oleh pendiri, pemimpin, dan anggota organisasi 

yang disosialisasikan dan diajarkan kepada anggota baru serta diterapkan dalam aktivitas 

organisasi sehingga mempengaruhi pola pikir, sikap dan perilaku anggota organisasi 

dalam memproduksi produk, melayani para konsumen dan mencapai tujuan organisasi”. 

Moeljono dalam Anwar (2006:11) mendevinisikan budaya organisasi adalah 

Sistem nila-nilai yang diyakini semua anggota organisasi dan yang dipelajari, diterapkan 

serta dikembangkan secara berkesinambungan, berfungsi sebagai system perekat, dan 

dapat dijadikan acuan berperilaku dalam organisasi untuk mencapai tujuan perusahaan 

yang telah ditetapkan. Pengertianya adalah bahwa budaya perusahaan adalah nilai yang 

menentukan arah perilaku dari anggota dalam organisasi. Jika value tadi menjadi shared 

value, maka terbentuk sebuah kesamaan persepsi akan perilaku yang sesuai dengan 

karakter organisasi. Dengan demikian budaya organisasi memandu dan membentuk sikap 

serta perilaku karyawan. 

Sedangkan Sithi Amnuai dalam Tika (2005:4) mendefinisikan bahwa Budaya 

Organisasi adalah seperangkat asumsi dasar dan keyakinan yang dianut oleh anggota-
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anggota organisasi, kemudian dikembangkan dan diwariskan guna mengatasi masalah-

masalah adaptasi dan integrasi internal. 

Robbins dalam Tika (2005:6) Menyatakan bahwa Budaya organisasi adalah 

sekumpulan system atau nilai yang diakui dan dibuat oleh semua anggotanya yang dapat 

membedakan antara organisasi satu dengan organisasi yang lainnya. 

Kilmann dalam Poerwanto (2007:15) Budaya Orgaisasi adalah Filosofi, Ideologi, 

Nilai-nilai, keyakinan, asumsi-asumsi dan norma-norma yang dianut bersama. Budaya 

adalah kekuatan yang tidak tampak di balik sesuatu yang nyata dan dapat diamati di 

berbagai organisasi, sebagai energi sosial yang mengarahkan manusia dalam bertindak. 

Dari pengertian-pengertian tersebut maka penulis mengambil kesimpulan bahwa 

Budaya Organisasi adalah :  

“ Nilai-nilai dasar yang terintegrasi dan berakar dalam suatu organisasi yang 

menjadi pegangan dan pedoman bagi setiap anggota individu organisasi tersebut dalam 

berfikir dan bertindak untuk mencapai tujuan bersama. “ 

2.2.2. Pembentukan Budaya Organisasi 

 Sebuah perusahaan tidak berdiri begitu saja, tetapi merupakan sebuah proses 

dimana pendiri memiliki gagasan, visi, ide-ide dan tujuan. Pendiri dalam hal ini dapat 

perorangan atau kelompok kecil yang berunding mengenai pola pengelolaan organisasi. 

Namun banyak perusahaan pola pengelolaan organisasi diawali dari filosofi pendiri. 

Filosofi pendiri kemudian menjadi dasar visi dan misi perusahaan serta sejumlah asumsi 

yang dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk seperti slogan atau budaya organisasi.  

Pengertian budaya organisasi dalam buku “Budaya Korporat dan Keunggulan 

Korporasi” oleh Moeljono adalah sistem nilai-nilai yang diyakini semua anggota 
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organisasi dan yang dipelajari, diterapkan serta dikembangkan secara berkesinambungan, 

berfungsi sebagai sistem perekat, dan dapat dijadikan acuan berperilaku dalam organisasi 

untuk mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan.  

2.2.3. Unsur- Unsur Pembentuk Budaya Organisasi. 

 Ada beberapa unsur yang berpengaruh terhadap pembentukan budaya organsasi. 

Deal & Kennedy dalam Tika (2005:16) membagi lima unsur pembentuk budaya 

organisasi sebagai berikut : 

1. Lingkungan Usaha. 

 Lingkungan Usaha adalah unsur yang menentukan terhadap apa yang harus 

dilakukan perusahaan agar bisa berhasil. Lingkungan perusahaan berpengaruh antara lain 

meliputi produk yang dihasilkan, pesaing, pelanggan, teknologi, pemasok, kebijakan 

pemerintah, dll. Perusahaan harus melakukan tindakan-tindakan untuk mengatasi 

lingkungan tersebut antar lain seperti kebijakan penjualan, penemuan baru, atau 

pengelolaan biaya dalam menghadapi realitas pasar yang berbeda dengan lingkungan 

usahanya. 

2. Nilai – Nilai. 

 Setiap perusahaan memiliki nilai-nilai inti sebagai pedoman berfikir dan bertindak 

bagi semua anggota dalam mencapai tujuan misi organisasi. Nilai-nilai tersebut dapat 

berupa slogan dan moto yang dapat berfungsi sebagai : 

a. Jati Diri. 

 Slogan atau moto dapat berfungsi sebagai jati diri bagi orang yang bekerja pada 

perusahaan, maka akan muncul rasa istimewa berbeda dengan perusahaan lain pada diri 

anggota. 
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b. Harapan Konsumen. 

 Slogan atau moto dapat berupa ungkapan padat yang penuh makna bagi 

konsumen dan sekaligus merupakan harapan baginya terdapat perusahaan tersebut seperti 

kualitas produk, system pelayanan yang baik. 

3. Pahlawan. 

 Pahlawan adalah tokoh yang dipandang berhasil mewujudkan nilai-nilai budaya 

dalam kehidupan nyata. Pahlawan bisa berasal dari pendiri perusahaan, para manajer, 

kelompok organisasi atau perorangan yang berhasil menciptakan nilai-nilai organisasi. 

Mereka merupakan idola yang patut diikuti oleh karyawan perusahaan. Pahlawan lahir / 

muncul secara alami dan ada pula dibuat oleh peristiwa-peristiwa tidak terlupakan yang 

terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Biasanya tokoh pahlawan ini dikenal baik oleh setiap 

karyawan walaupun baru bekerja beberapa bulan. 

4. Ritual. 

 Ritual merupakan tempat dimana perusahaan secara simbolis menghormati 

pahlawan-pahlawannya. Karyawan yang berhasil memajukan perusahaan diberikan 

penghargaan yang dilaksanakan secara ritual setiap tahunnya. Contoh : karyawan yang 

tidak pernah absent, pemberi saran yang membangun, penjualan terbanyak, pelayanan 

terbaik. 

5. Jaringan Budaya. 

 Jaringan budaya adalah jaringan komunikasi informal yang pada dasarnya 

merupakan komunikasi primer. Fungsinya menyalurkan  informasi dan memberikan 

interpretasi terhadap informasi. Melalui jaringan informal, kehebatan perusahaan 

diceritakan dari waktu ke waktu. Jaringan informasi informal ini dapat ini dapat 
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dilakukan melalui orang yang pandai bercerita, alim ulama, mata-mata, tukang gosip. 

Mereka melakukan jaringan komunikasi dengan efektif untuk menyelesaikan sesuatu atau 

atau memahami apa yang terjadi dalam perusahaan.  

2.2.4. Proses Pembentukan Budaya Organisasi 

Pengertian budaya organisasi dalam buku “Budaya Korporat dan Keunggulan 

Korporasi” oleh Dr. Djokosantoso Moeljono adalah sistem nilai-nilai yang diyakini 

semua anggota organisasi dan yang dipelajari, diterapkan serta dikembangkan secara 

berkesinambungan, berfungsi sebagai sistem perekat, dan dapat dijadikan acuan 

berperilaku dalam organisasi untuk mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan. 

Menurut Dr. Djokosantoso Moeljono dalam web site                               

(www.damandiri.or.id/file/widyoyudonounairbab2.pdf) bahwa pembentukan budaya 

organisasi melalui tahap-tahap berikut: 

1. Penyusunan nilai-nilai 

Nilai-nilai yang berlaku dalam organisasi disurvei, ditampung dan disaring 

sehingga diperoleh nilai-nilai utama yang berlaku dalam organisasi tersebut. Nilai-nilai 

utama yang telah diperoleh merupakan titik tolak dalam mengembangkan budaya kerja 

organisasi. 

2. Internalisasi nilai-nilai 

Nilai-nilai organisasi yang ada diinternalisasikan pada seluruh anggota organisasi 

dengan cara sosialisasi atau simulasi. 

3. Pembentukan change agent 
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Untuk mengefektifkan transformasi budaya organisasi perlu dibentuk change agents, 

yang bertugas untuk menularkan nilai-nilai (budaya organisasi) degan model pembiakan 

sel. 

4. Menyusun sistem 

Membuat sistem dan prosedur untuk menjaga dan memelihara kesinambungan 

dan kemajuan perusahaan, dengan selalu mengacu pada referensi budaya organisasi. 

Sementara Robbins (1996:302) dalam web site 

(www.damandiri.or.id/file/widyoyudonounairbab2.pdf) Perlu waktu bertahun bahkan 

puluhan dan ratusan tahun untuk membentuk budaya kerja. Pembentukan budaya diawali 

oleh pendiri (founders) atau pimpinan paling atas (top management) atau pejabat yang 

ditunjuk, dimana besarnya pengaruh yang dimilikinya akan menentukan suatu cara 

tersendiri apa yang dijalankan dalam satuan kerja atau organisasi yang dipimpinnya. 

Gambar berikut merupakan proses terbentuknya budaya kerja dalam satuan kerja atau 

organisasi 

 

FILSAFAT 
DARI 

PIMPINAN 
KRITERIA 
SELEKSI 

BUDAYA 
KERJA 

SOSIALISASI 

PIMPINAN 
PUNCAK 

Gambar 2.1 : Proses Terbentuknya Budaya Organisasi. 

Sumber : Robbins (1996:302) 
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Ia menjelaskan bagaimana budaya kerja di bangun dan dipertahankan ditunjukkan 

dari filsafat pendiri atau pimpinannya. Selanjutnya budaya ini sangat dipengaruhi oleh 

kriteria yang digunakan dalam mempekerjakan pegawai. Tindakan pimpinan akan sangat 

berpengaruh terhadap perilaku yang dapat diterima, baik dan yang tidak. Bagaimana 

bentuk sosialisasi akan tergantung kesuksesan yang dicapai dalam menerapkan nilai-nilai 

dalam proses seleksi. Namun secara perlahan nilai-nilai tersebut dengan sendirinya akan 

terseleksi untuk melakukan penyesuaian terhadap perubahan yang pada akhirnya akan 

muncul budaya kerja yang diinginkan. Meskipun perubahan budaya kerja memakan 

waktu lama dan mahal. 

 

Perilaku organisasi 
Karya-karya implementasi. Orang-orang berperilaku melalui cara yang dipandu oleh filosofi 

dan strategi. 

Hasil 
Dipandang dari berbagai segi, perusahaan itu berhasil dan keberhasilan itu terus 

berkesinambungan selama bertahun-tahun. 

Budaya 
Suatu budaya muncul, mencerminkan misi dan strategi serta pengalaman-pengalaman yang 

dimiliki orang dalam mengimplementasikannya. 

Manajer puncak 
Seseorang atau manajer puncak dalam perusahaan yang masih baru atau muda 

mengembangkan dan berusaha untuk mengimplementasikan suatu visi / filosofi atau strategi 
bisnis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.2 Proses Terbentuknya Budaya Organisasi. 

Menurut Kotter dan Haskett dalam Tika ( 2005:20 ) Budaya organisasi yang 

diciptakan oleh manajemen puncak kemudian diimplementasikan menjadi visi / filosofi 
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atau strategi bisnis. Kemudian visi dan strategi tersebut diimplementasikan oleh anggota 

organisasi sehingga menjadi perilaku organisasi. Kepada anggota organisasi yang baru, 

bisa diajarkan gaya kelompok secara eksplisit. Kisah-kisah atau legenda-legenda histories 

bisa diceritakan terus-menerus untuk mengingatkan setiap orang tentang nilai-nilai 

kelompok dan apa yang dimaksud dengannya. 

Para manager atau anggota senior kelompok organisasi mengkomunikasikan nilai-

nilai pokok mereka terus-menerus dalam percakapan sehari-hari atau melalui ritual dan 

percakapan khusus. Proses komunikasi ini mendorong anggota baru untuk mengambil 

alih nilai-nilai pokok budaya organisasi tersebut untuk selanjutnya diterapkan dalam 

berperilaku. Adopsi terhadap nilai-nilai pokok budaya tersebut dapat membawa 

organisasi / perusahaan memiliki budaya kuat dan berkinerja baik. 

Schein dalam Poerwanto (2007:23) menjelaskan bahwa pada dasarnya budaya 

muncul dari tiga sumber : 

1. Keyakinan-keyakinan, nilai-nilai dan asumsi dari para pendiri organisasi. 

2. Belajar dari pengalaman yang dilakukan oleh anggota kelompok sebagaimana 

    Perkembangan organisasi. 

3. Keyakinan, nilai-nilai dan asumsi-asumsi baru yang dibawa masuk pimpinan dan 

    Anggota baru. 

2.2.5. Peran Budaya Organisasi. 

 Budaya Organisasi diteliti secara sangat intensif oleh para pakar untuk 

mengetahui perannya dalam organisasi. Di bawah adalah beberapa pendapat fungsi 

budaya organisasi yang dikemukakan oleh pakar :  
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menurut Robbins dalam Tika (2007:13) budaya memiliki sejumlah fungsi dalam 

perusahaan, yaitu : 

1. Budaya mempunyai suatu peran menetapkan tapal batas, artinya budaya 

menciptakan pembedaan yang jelas antara satu organisasi dengan organisasi yang 

lainnya. 

2. Budaya membawa suatu rasa identitas bagi anggota-anggota organisasi. 

3. Budaya mempermudah timbulnya komitmen pada sesuatu yang lebih luas dari 

pada kepentingan diri individu seseorang. 

4. Budaya meningkatkan kemantapan system social. Budaya merupakan perekat 

sosial yang membantu mempersatukan organisasi itu dengan memberikan standar-

standar yang tepat untuk apa yang harus dikatakan dan dilakukan oleh para 

karyawan. Akhirnya budaya berfungsi sebagai mekanisme pembuat makna dan 

kendali yang memandu dan membentuk sikap serta perilaku karyawan. 

Ouchi dalam Tika (2005:14) fungsi Budaya Organisasi : 

Menyatakan bahwa fungsi budaya organisasi adalah mempersatukan kegiatan para 

anggota perusahaan yang terdiri dari sekumpulan individu dengan latar belakang 

kebudayaan yang berbeda. 

 Menurut Pascale dan Athos dalam Tika (2005:14) 

Budaya organisasi berfungsi untuk mengajarkan kepada anggotanya bagaimana mereka 

harus berkomunikasi dan berhubungan dalam menyelesaikan masalah. 

Budaya Organisasi diteliti secara sangat intensif oleh para pakar untuk mengetahui 

perannya dalam organisasi. Sejumlah peneliti menyimpulkan bahwa budaya organisasi 

mempunyai peran besar dalam upaya pencapaian tujuan organisasi. Di bawah ini 
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dikemukakan peran budaya organisasi terhadap organisasi, anggota organisasi, dan 

mereka yang berhubungan dengan organisasi. 

1. Identitas organisasi, Budaya organisasi berisi satu set karakteristik yang 

melukiskan organisasi dan membedakannya dengan organisasi lain. Budaya 

organisasi menunjukkan identitas sebuah organisasi kepada orang di luar 

organisasi. 

2. Menyatukan organisasi, Budaya organisasi merupakan lem normativ yang 

merekatkan unsur-unsur organisasi menjadi satu. Norma, nilai-nilai, dan kode etik 

budaya organisasi menyatukan dan mengkoordinasi anggota organisasi. Ketika 

akan masuk menjadi anggota organisasi, para calon anggota organisasi 

mempunyai latar belakang budaya dan karakteristik yang berbeda. Agar dapat 

diterima sebagai anggota organisasi, mereka wajib menerima dan menerapkan 

budaya organisasi yang ada dalam organisasi. Budaya organisasi merupakan alat 

control bagi aktivitas organisasi dan perilaku anggota organisasi. Norma, nilai-

nilai dan kode etik budaya organisasi menyatukan pola pikir dan perilaku anggota 

organisasi. Isi budaya organisasi mengontrol apa yang boleh dilakukan dan yang 

tidak boleh dilakukan oleh anggota organisasi. 

3. Reduksi konflik. Budaya organisasi sering dilukiskan sebagai segmen atau lem 

yang menyatukan organisasi. Isi budaya mengembangkan kohesi social anggota 

organisasi yang mempunyai latar belakang berbeda. Pola pikir, asumsi, dan  

filsafat organisasi yang sama memperkecil perbedaan dan terjadinya konflik 

diantara anggota organisasi. Jika terjadi perbedaan atau konflik, budaya organisasi 

mempunyai cara untuk menyelesaikannya. Misalnya pada budaya organisasi 
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birokratis dan autokrasi., pemimpin merupakan penentu bagi penyelesaian 

konflik. Dalam budaya organisasi yang demokratis, musyawarah untuk mufakat 

atau voting merupakan cara untuk menyelesaikan perbedaan atau konflik. 

4. Komitmen kepada organisasi dan kelompok. Budaya organisasi bukan saja 

menyatukan tetapi juga memfasilitasi komitmen anggota organisasi kepada 

organisasi dan kelompok kerjanya. Budaya organisasi yang kondusif 

mengembangkan rasa memiliki dan komitmen tinggi terhadap organisasi dan 

kelompok kerjanya. 

5. Reduksi ketidakpastian. Budaya organisasi mengurangi ketidakpastian dan 

meningkatkan kepastian. Dalam mencapai tujuannya, organisasi menghadapi 

ketidakpastian dan kompleksitas lingkungan, demikian juga aktifitas anggota 

organisasi dalam mencapai tujuan tersebut. Budaya organisasi menentukan 

kemana arah, apa yang akan dicapai dan bagaimana  mencapainya. Budaya 

organisasi juga mengembangkan pembelajaran bagi anggota baru. Mereka 

mempelajari apa yang penting dan yang tidak penting, apa yang boleh dan tidak 

boleh dilakukan. Mereka mempunyai pedoman yang memberikan kepastian 

dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. 

6. Menciptakan konsistensi. Budaya organisasi menciptakan konsistensi berpikir, 

berperilaku dan merespon lingkungan organisasi. Budaya organisasi memberikan 

peraturan, panduan, prosedur serta pola memproduksi dan melayani konsumen, 

pelanggan, nasabah, dan klien organisasi. Semua hal tersebut menimbulkan 

konsistensi pola pikir, cara bertindak, dan berperilaku anggota organisasi dalam 

melaksanakan tugas dan perannya. Dengan kata lain, anggota organisasi 
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melaksanakan tugasnya by book, tidak menyimpang dari panduan yang ada di 

buku organisasi. 

7. Motivasi. Budaya organisasi merupakan kekuatan tidak terlihat atau ivisibel force 

dibelakang factor-faktor organiasasi yang kelihatan dan dapat di observasi. 

Budaya merupakan energi social yang membuat anggota organisasi untuk 

bertindak. Budaya organisasi memotivasi anggota organisasi untuk mencapai 

tujuan organisasi. Mereka merasa berkewajiban dan bertanggung jawab untuk 

merealisasi tujuan organiasi. Dalam mencapai tujuan organisasi, mereka juga 

termotivasi untuk menggunakan perilaku dan cara tertentu, yaitu cara yang dapat 

diterima oleh budaya organisasi. Ketika anggota organisasi telah menjadi anggota 

organisasi dalam waktu yang cukup lama, mereka termotivasi secara intrinsic 

untuk melakukan apa yang diwajibkan oleh budaya organisasi. Mereka bangga 

melakukan sesuatu dengan cara unik sesuai dengan norma, nilai dan filsafat 

budaya organisasi. 

8. Kinerja organisasi. Budaya organisasi yang kondusif menciptakan, meningkatkan, 

dan mempertahankan kinerja tinggi. Budaya organisasi yang kondusif 

menciptakan kepuasan kerja, etos kerja, dan motivasi kerja karyawan. 

9. Keselamatan kerja. Budaya organisasi mempunyai pengaruh terhadap 

keselamatan kerja. Richard dalam Wirawan (2007:37) dalam penelitiannya 

menunjukkan factor-faktor penyebab kecelakaan industri adalah budaya 

organisasi perusahaan. Hubungan kausal positif antara budaya organisasi dan 

kecelakaan industri. Untuk meningkatkan kinerja keselamatan dan kesehatan 

kerja perlu dikembangkan budaya keselamatan dan kesehatan kerja.  
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10. Sumber keunggulan kompetitif. Budaya organisasi merupakan salah satu sumber 

keunggulan kompetitif. Budaya organisasi yang kuat mendorong motivasi kerja, 

konsistensi, ektifitas, dan efisiensi, serta menurunkan ketidakpastian yang 

memungkinkan kesuksesan organisasi dalam pasar dan persaingan. Perusahaan 

yang mapan mempunyai semboyan high ethics high profit dan no pain no gain. 

Mereka merupakan perusahaan yang relative terus untung, berumur panjang, serta 

mampu menghadapi persaingan dan perubahan lingkungan. Di Indonesia contoh 

perusahaan jenis ini adalah PT Astra Internasional dan PT Indofood. 

2.2.6 Budaya Organisasi PT Bank Mandiri (persero) 

1. TRUST ( kepercayaan ),  

kepercayaan adalah elemen kunci dalam pengembangan hubungan dengan klien 

atau atasan, namun kepercayaan juga bagian yang sama pentingnya bagi hubungan 

profesional masing-masing karyawan. Dengan kepercayaan banyak yang dapat dicapai, 

tanpa kepercayaan usaha perusahaan untuk mencapai apapun akan terasa seperti mendaki 

gunung, karena para nasabah tidak yakin dengan keamanan uang mereka bila disimpan di 

Bank Mandiri.  

2. INTEGRITY  ( integritas ),  

 Menjaga martabat dengan integritas. Awali dengan niat dan hati yang tulus, 

berfikir jernih, bicara benar, sikap terpuji dan berperilaku teladan, disiplin tinggi dan 

konsisten terhadap pekerjaan. Berarti memiliki kejujuran dan selalu melandasi ucapan, 

tidak ada kontradiksi dan pertentangan yang disengaja antara ucapan dan perbuatan. 

Dalam dunia kerja dan usaha, kejujuran ditampilkan dalam bentuk kesungguhan dan 

ketepatan, baik ketepatan waktu, janji, pelayanan, pelaporan, mengakui kelemahan dan 
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kekurangan untuk kemudian diperbaiki secara terus menerus serta menjaukan diri dari 

perbuatan bohong dan menipu.  

3. PROFESSIONALISM ( profesionalisme ) 

Professional adalah gaya kerja kami. Semangat belajar berkelanjutan, cerdas, 

inovatif, terampil, bertanggung jawab, memberikan solusi dan hasil yang terbaik. Berarti 

mengerti, memahami, dan menghayati secara mendalam segala hal yang menjadi tugas 

dan kewajiban. Sifat ini akan menimbulkan kreativitas dan kemampuan untuk melakukan 

berbagai macam inovasi yang bermanfaat. Kreatif dan inovatif mungkin hanya dimiliki 

seseorang yang selalu berusaha untuk selalu menambah berbagai ilmu pengetahuan, dan 

informasi, baik yang berhubungan dengan pekerjaannya maupun perusahaan secara 

umum.  

4. CUSTOMER FOCUS ( focus kepada pelanggan ) 

kepuasan konsumen, sekaligus keterampilan dan aspek-aspek lainnya dalam 

kaitan dengan konsumen, sangat Kepuasan customer merupakan hal penting bagi 

pertumbuhan perusahaan, Oleh sebab itu pengetahuan akan kondisi obyektif penting bagi 

kelangsungan perusahaan. Disisi lain, pemahaman tersebut perlu diinternalisasikan oleh 

seluruh karyawan sebagai bagian perilaku utama mereka dimana mereka sebagai suatu 

tim yang akan menjadi “organ pelayanan” kepada customer. Kualitas pelayanan yang 

lebih baik inilah yang kemudian akan berkontribusi pada tingkat kepuasan pelanggan. 

Jadi, hubungan “fokus pada pelanggan-kualitas pelayanan - tingkat kepuasan” merupakan 

rantai yang memang sudah terbukti secara empiris. Customer focus, pada akhirnya, 

bukanlah semata sebuah slogan pembangkit semangat perusahaan dan para karyawannya, 

yang didengungkan di berbagai momen internal perusahaan. Customer focus bukanlah 
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suatu retorika, yang hanya dicanangkan untuk mencapai tujuan sesaat. Customer focus 

sesungguhnya adalah nadi suatu perusahaan, yang denyutnya harus terasa terus selama 

perusahaan hidup dan berkembang. Indikatornya adalah :Inovatif, Proaktif dan Cepat 

Tanggap, mengutamakan pelayanan dan kepuasan pelanggan. 

5. EXCELLENCE ( kesempurnaan ) 

 Standard of excellence adalah patokan perilaku yang disusun secara general 

berdasarkan prioritas pelayanan yang ditetapkan. Selanjutnya standar yang umum 

tersebut dioperasionalkan kepada unit-unit dalam organisasi sesuai fungsinya masing-

masing. Prinsip utama dalam menetapkan standar of excellence adalah adanya benang 

merah antara visi & missi organisasi dengan apa yang harus dilakukan individu dalam 

unit organisasi untuk mencapai objektifnya. Sementara itu unit organisasi akan 

mendorong pembentukan perilaku excellence selama fokus tugasnya cukup efektif 

melalui teamwork yang dilandasi kepedulian satu sama lain. Sebagus apapun organisasi 

mempromosikan kehebatan produknya, pelanggan tidak akan mencapnya 

EXCELLENCE sebelum organisasi tersebut "memenuhi apa yang dijanjikannya". 

2.3 Kinerja Karyawan. 

2.3.1. Pengertian Kinerja. 

 Kinerja merupakan perwujudan yang dilakukan oleh karyawan yang biasanya 

dipakai sebagai dasar penelitian terhadap terhadap karyawan atau organisasi. 

Kinerja yang baik merupakan langka untuk tercapainya tujuan organisasi, sehingga perlu 

diupayakan usaha untuk meningkatkan kinerja. 

 Istilah kinerja sendiri berasal dari kata Job Performance atau actual performance 

yang berarti bahwa prestasi kerja atau sesungguhnya yang dicapai seseorang. 
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 Menurut Handoko dalam Tika (2005:121) Mendefinisikan bahwa kinerja sebagai 

proses di mana organisasi mengevaluasi atau menilai prestasi kerja karyawan. 

 Menurut Stoner dalam Tika (2005:121) kineja adalah fungsi dari motivasi, 

kecakapan, dan persepsi peranan. 

 Sedangkan menurut Suntoro dalam Tika (2005:121) mengemukakan bahwa 

kinerja adalah hasil kerja yang dapat dicapai seseorang atau kelompok orang dalam suatu 

organisasi dalam rangka mencapai tujuan organisasi dalam periode waktu tertentu.  

 Sedangkan menurut Tika (2005:121) mendefinisikan kinerja sebagai hasil-hasil 

fungsi pekerjaan / kegiatan seseorang atau kelompok dalam suatu organisasi yang 

dipengaruhi oleh berbagai faktor untuk mencapai tujuan organisasi. 

2.3.2. Pengukuran Kinerja. 

 Pengukuran kinerja (job measurement) dilakukan sebagai upaya untuk 

mengetahui bagaimana tingkat kinerja karyawan. Hasil dari pengukuran ini akan menjadi 

catatan tersendiri dalam memberikan penilaian terhadap kinerja masing-masing 

karyawan. Dalam pelaksanaannya terhadap pertimbangan-pertimbangan yang dipakai 

sebagai acuan proses pengukuran.  

Dharma dalam Anwar (2007:18) menyatakan bahwa pengukuran kinerja 

mempertimbangkan : 

1. Kuantitas, yaitu produk yang mampu dihasilkan. 

2. Kualitas, yaitu mutu produk yang dihasilkan. 

3. Ketepatan waktu, yaitu kemampuan produksi sesuai dengan alokasi waktu 

yang telah ditetapkan.  
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Sedangkan Bernardin dan Russel dalam Anwar (2007:18) menyebutkan adanya 6 kriteria 

primer untuk mengukur kinerja yaitu : 

1. Quality, sejauh mana kemampuan menghasilkan sesuai dengan kualitas 

standar yang ditetapkan perusahaan. 

2. Quantity, sejauh mana kemampuan menghasilkan sesuai dengan jumlah 

standar yang ditetapkan perusahaan. 

3. Timeleness, tingkat sejauh mana suatu kegiatan diselesaikan pada waktu 

yang dikehendaki dengan memperhatikan koordinasi output lain serta 

waktu yang tersedia untuk kegiatan lain. 

4. Cost of effectiveness, sejauh mana tingkat penerapan sumberdaya manusia, 

keuangan, teknologi, dan material yang mampu dioptimalkan. 

5. Need of supervision, sejauh mana tingkatan seorang karyawan untuk 

bekerja dengan teliti tanpa adanya pengawasan yang ketat dari supervisor. 

6. Interpersonal input, sejauh mana tingkatan seorang karyawan dalam 

pemeliharaan harga diri, nama baik ada kerjasama, diantara rekan kerja 

dan bawahan. 

Intinya adalah keberadaan pengukuran kinerja menghasilkan penilaian terhadap 

kinerja dan menjadi suatu tolak ukur perusahaan untuk mengetahui bagaimana kinerja 

karyawannya. 

2.4. Hubungan Budaya Organisasi Dan Kinerja Karyawan 

 Kebanyakan orang secara intuitif percaya bahwa budaya itu memberikan dampak 

yang sangat berarti pada setiap organisasi. Dalam konteks budaya sebagai alat 

manajemen, budaya perusahaan dapat dianggap sebagai bagian dari strategi perusahaan 
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dalam meraih tujuan. Untuk memperoleh hasil sinergi yang optimal bagi perkembangan 

organisasi harus ada keselarasan antara strategi (bagaimana organisasi mencapai tujuan), 

struktur (bagaimana bentuk organisasi yang dapat mendukung pencapaian tujuan) dan 

kultur (bagaimana tindakan yang benar untuk mencapai tujuan) 

 Kekuatan sumberdaya manusia dibentuk dari sifat atau karakter yang berbeda dari 

masing-masing individu yang dituangkan dalam bentuk penyatuan pandangan guna 

mencapai tujuan perusahaan. Untuk memberi pandangan yang sama bagi sumberdaya 

manusia dalam organisasi, perlu dibentuk suatu aturan main dalam bentuk budaya 

perusahaan yang merupakan pengikat dalam bertindak dan mencerminkan ciri khas 

organisasi. Hal-hal seperti ini dapat mempengaruhi sikap karyawan terhadap konsumen, 

pesaing, pemasok, dan sebagainya. Nilai-nilai budaya perusahaan tersebut yang nantinya 

akan mewarnai corak serta gaya manajemen usaha. Apabila aspek budaya sudah menjadi 

bagian yang essensial dari kehidupan perusahaan, maka perusahaan tersebut secara 

perlahan akan mengalami perkembangan keberhasilan usahanya. 

 Salah satu faktor yang memberikan kemampuan berkembang bagi suatu 

perusahaan adalah kinerja karyawan yang tinggi, kondisi tersebut sangat dipengaruhi oleh 

perlakuan perusahaan terhadap keberadaan karyawan, dan sebaliknya juga dipengaruhi 

oleh integritas dan sikap kerja karyawan sebagai anggota perusahaan. Menjadi bagian 

dari organisasi berarti menjadi bagian dari budayanya, oleh karena itu perusahaan harus 

menciptakan budaya perusahaan yang kondusif guna meningkatkan kinerja karyawannya, 

karena budaya perusahaan merupakan sekumpulan nilai yang digunakan sebagai 

pedoman dalam bersikap dan berperilaku dalam perusahaan. Semakin banyak aspek atau 

nilai-nilai dalam perusahaan yang sesuai dengan keinginan karyawan, maka karyawan 
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akan merasakan kepuasan dalam bekerja dan pada akhirnya akan berdampak positif 

terhadap kinerja karyawan. 

2.5 Sistematika Pemikiran 

Gambar 2.3 Kerangka Pikir Penelitian 
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2.6 Model Hipotesis. 
 Berdasarkan latar belakang dan tujuan penelitian maka dapat digambarkan model 

hipotesis sebagai berikut : 

 

Gambar 2.4 Model Hipotesis Pengaruh Budaya Organisasi Terhadap 

KinerjaKaryawan 
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2.7 Hipotesis. 

 Hipotesis adalah jawaban sementara terhadap masalah penelitian yang 

kebenarannya harus diuji secara empiris (Nazir :1998). Dalam penelitian ini hipotesis 

dirumuskan sebagai berikut : 

1. Terdapat pengaruh secara simultan dan parsial dari variable-variabel budaya  

organisasi yang terdiri dari : Trust, Integrity, Professionalism, Customer Focus, 

Excellence, terhadap kinerja karyawan pada PT. Bank Mandiri diarea Bandar Lampung. 

2. Variabel Trust / kepercayaan merupakan variable yang berpengaruh secara dominant 

terhadap kinerja karyawan pada PT.Bank Mandiri diarea Bandar Lampung. Hal inilah 

yang membuat nasabah yakin dan merasa aman menempatkan dananya di Bank Mandiri. 

Salah satu bukti kepercayaan nasabah kepada Bank Mandiri dapat dilihat dari kinerja 

Bank Mandiri saat ini, yaitu sampai dengan triwulan II/ 2008 telah terjadi peningkatan 

dana tabungan sebesar Rp 21,1 triliun atau tumbuh sebesar 31,3% yaitu dari sebesar 

Rp67,4 triliun di triwulan II/2007 menjadi Rp88,5 triliun di triwulan II/2008. Peningkatan 

ini tentunya berpengaruh terhadap komposisi dana murah (giro dan tabungan) Bank 

Mandiri yang pada triwulan II/2008 mengalami peningkatan +/- 7%, yaitu dari 58% di 

triwulan II/2007 menjadi 65% di triwulan II/2008. Sampai dengan triwulan II/2008 Bank 

Mandiri berhasil membukukan total dana murah (giro dan tabungan) sebesar Rp143,34 

triliun meningkat 24,5% dari pencapaian periode yang sama tahun sebelumnya. Hal ini 

dapat dibuktikan pada website (http://www.bankmandiri.co.id/corporate01/news-

detail.asp?id=IJMR04491621&row=9) .
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