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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A.Landasan Penelitian Terdahulu 

Penelitian terdahulu adalah penelitian yang dilakukan oleh Fisla Wirda 

(2007) dalam penelitiannya yang berjudul “Pengaruh Budaya Organisasi 

Terhadap Kinerja Karyawan Politeknik Negeri Padang” dengan variabel bebas 

adalah budaya organisasi yang terdiri dari inovasi dan pengambilan resiko, 

perhatian terhadap detail, orientasi terhadap hasil, orientasi terhadap orang, 

agresifitas, dan stabilitas. Dan variabel terikat kinerja yang terdiri dari prestasi 

kerja, waktu penyelesian pekerjaan, kualitas yang dihasilkan, kuantitas yang 

dihasilkan. Hasil penelitian menunjukan adanya pengaruh yang signifikan 

antara budaya organisasi dengan kinerja karena hasil uji statistik secara 

simultan H0 ditolak maka pengujian secara parsial bisa dilakukan. Dibuktikan 

f-hitung sebesar 7.502 dengan nilai sign = 0,000 karena nilai sign < 0,05 maka 

keputusan H0 di tolak. Adapun kinerja karyawan Politeknik Negeri Padang 

paling kuat dipengaruhi variabel perhatian terhadap detail dan variabel 

orientasi terhadap hasil uji t-parsial 0,5788 

Penelitian terdahulu selanjutnya adalah Dimas Yulianto. W (2010) yang 

berjudul “Pengaruh Karakteristik Budaya Organisasi Terhadap Kinerja Dinas 

Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Batu” dengan variabel bebas 

Budaya organisasi yang terdiri dari inovasi dan pengambilan resiko, perhatian 

terhadap detail, orientasi terhadap hasil, orientasi terhadap orang, orientasi 
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terhadap tim, agresifitas, dan stabilitas. Dan variabel terikat dari penelitian ini 

adalah kinerja yang terdiri dari kesetiaan, prestasi kerja, tanggung jawab, 

ketaatan, kejujuran, kerjasama, prakarsa. Hasil penelitian menunjukan adanya 

pengaruh yang signifikan antara budaya organisasi dengan kinerja dibuktikan t-

hitung sebesar 9,701 lebih besar dari t-tabel 0,05 menunjukan nilai sebesar 1,996 

dan dari hasil perhitungan rentang skala didapatkan bahwa variabel kinerja 

memiliki rentang skala yang tinggi dan didapatkan bahwa variabel karakteristik 

budaya organisasi berpengaruh signifikan terhadap variabel kinerja karyawan.  

Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang terletak 

pada alat analisis yang digunakan meliputi rentang skala dan regresi linier 

berganda. Sedangkan uji hipotesis menggunakan uji hipotesis secara simultan 

atau Uji F dan uji hipotesis secara parsial atau Uji t. 

Adapun manfaat atau kontribusi yang bisa diambil dari penelitian 

terdahulu adalah variabel budaya organisasi yang terdiri dari inovasi dan 

pengambilan resiko (X1), perhatian terhadap detail (X2), orientasi terhadap 

hasil  (X3), orientasi terhadap orang (X4), orientasi terhadap tim (X5), 

agresifitas (X6), dan stabilitas (X7) dengan pengujian secara simultan atau 

secara parsial berpengaruh signifikan terhadap kinerja, maka pada pembuktian 

ini penelitian terdahulu membandingkan dengan penelitian yang akan 

dilakukan sekarang, apakah penelitian sekarang  juga mendukung dari 

penelitian terdahulu. Perbedaan antara penelitian dahulu dengan penelitian ini 

adalah sebagai berikut: 
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Tabel 2.1 

Persamaan dan perbedaan penelitian sekarang dengan penelitian terdahulu 

No Judul Variabel Metode Penelitian 

1 Pengaruh Budaya 

Organisasi Terhadap 

Kinerja Karyawan 

Politeknik Negeri 

Padang 

(Fisla Wirda) 

(2007) 

 Variabel Bebas (X) : 

Budaya organisasi yang terdiri dari  

inovasi dan pengambilan resiko (X1), 

perhatian terhadap detail (X2), 

orientasi terhadap hasil  (X3),  

orientasi terhadap orang (X4),  

orientasi terhadap tim (X5),  

agresifitas (X6), dan stabilitas (X7). 

Variabel terikat (Y) : 

Kinerja yang terdiri dari Prestasi 

Kerja(Y1.1), waktu penyelesian 

pekerjaan(Y1.2), kualitas yang 

dihasilkan(Y1.3) , kuantitas yang dihasilkan 

(Y1.4) 

 Rentang skala dan 

Analisa Regresi Linier 

berganda dengan 

menggunakan uji F dan  

Uji t 

2 Pengaruh 

Karakteristik  

Budaya Organisasi 

Terhadap Kinerja 

Karyawan Dinas 

Perhubungan, 

Komunikasi dan 

Infomartika Kota 

Batu  

(Dimas Yulianto.W) 

(2010) 

 Variabel Bebas (X) : 

Karakteristik  Budaya organisasi yang terdiri 

dari inovasi dan pengambilan resiko(X1), 

perhatian terhadap detail (X2), orientasi 

terhadap hasil  (X3), orientasi terhadap orang 

(X4), orientasi terhadap tim (X5), agresifitas 

(X6), dan stabilitas (X7). 

Variabel terikat (Y) : 

Kinerja yang terdiri dari kesetiaan(Y1.1), 

prestasi kerja (Y1.2), tanggung jawab(Y1.3), 

ketaatan(Y1.4), kejujuran (Y1.5), kerjasama 

(Y1.6), prakarsa (Y1.7) 

 Rentang skala dan 

Analisa Regresi Linier 

sederhana dengan 

menggunakan uji t 

 

 

3 Pengaruh 

Karakteristik 

Budaya Organisasi 

Terhadap Kinerja 

Karyawan  pada PT. 

BPR Bromo Mandiri 

Pandaan 

 Variabel Bebas (X) : 

Budaya organisasi yang terdiri dari inovasi 

dan pengambilan (X1), perhatian terhadap 

detail (X2), orientasi terhadap hasil  (X3), 

orientasi terhadap orang (X4), orientasi 

terhadap tim (X5), agresifitas (X6), dan 

stabilitas (X7). 

Variabel terikat (Y) : 

Kinerja yang terdiri dari ketepatan waktu 

(Y1.1), kuantitas yang dihasilkan (Y1.2), 

kualitas yang dihasilkan (Y1.3), kerjasama 

(Y1.4). 

 Rentang skala dan 

Analisa Regresi Linier 

berganda dengan 

menggunakan uji F dan 

Uji t 
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B. Tinjauan Teori  

1. Pengertian budaya Organisasi 

Kata budaya (culture) sebagai suatu konsep berakar dari kajian atau 

disiplin ilmu Antropologi yang oleh Killman dalam Nirman (2004:134) 

diartikan sebagai falsafah, ideologi, nilai-nilai, anggapan, keyakininan, 

harapan, sikap, dan norma yang dimiliki bersama dan mengikat suatu 

masyarakat. Menurut Robbins dalam Masyhur (2010:110) semua organisasi 

mempunyai budaya yang tidak tertulis yang mendefinisikan standar-standar 

perilaku yang dapat diterima dengan baik maupun tidak untuk para 

karyawan. Dan proses akan berjalan beberapa bulan, kemudian setelah itu 

kebanyakan karyawan akan memahami budaya organisasi mereka seperti, 

bagaimana berpakaian untuk kerja dan lain sebagainya. 

Pearce dan Robinson (2008:483) Budaya organisasi adalah 

sekelompok asumsi penting(yang sering kali tidak dinyatakan jelas) yang 

dipegang bersama oleh anggota-anggota suatu organisasi. Setiap organisasi 

memiliki budayanya sendiri. Budaya suatu organisasi mirip dengan 

kepribadian seseorang, sebuah tema yang berwujud namun ada dan hadir, 

menyediakan arti, arahan serta dasar atas tindakan. 

Pengertian budaya organisasi menurut Wirawan (2007:10) adalah 

Norma, nilai-nilai, asumsi, kepercayaan, filsafat, kebiasaan organisasi, dan 

sebagainya yang dikembangkan dalam waktu yang lama  oleh pendiri, 

pemimpin, dan anggota organisasi yang diasosiasikan dan diajarkan kepada 
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anggota baru serta diterapkan dalam aktifitas organisasi sehingga 

mempengaruhi pola pikir, sikap, dan perilaku anggota organisasi dalam 

memproduksi produk, melayani konsumen, dan mencapai tujuan organisasi. 

Robbins dan Mary (2009:62) budaya organisasi adalah sistem makna 

dan keyakinan bersama yang dianut oleh para anggota organisasi yang 

menentukan, sebagian besar, bagaimana karyawan bersikap.  

2. Karakteristik budaya organisasi 

Menurut Wibowo (2011:34) budaya organisasi dalam suatu 

organisasi yang satu dapat berbeda dengan yang ada dalam organisasi yang 

lain. Namun budaya organisasi menunjukan ciri-ciri, sifat, karakteristik 

tertentu yang menunjukan kesamaannya. Terminology yang dipergunakan 

para ahli untuk menunjukan karakteristik budaya organisasi sangat 

bervariasi. Hal tersebut menunjukan beragamnya ciri, sifat dan elemen yang 

terdapat dalam budaya organisasi.  

Stephen Robbins (2007:256) mengemukan adanya 7 (tujuh) 

karakteristik budaya organisasi, yaitu: 

a. Inovasi dan Pengambilan Resiko 

Suatu tingkatan dimana karyawan didorong untuk menjadi  inovatif dan 

berani mengambil resiko. 

b. Perhatian terhadap detail  

Sejauh mana karyawan diharapkan menjalankan presisi (kecermatan), 

analisis, dan perhatian terhadap detail. 
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c. Orientasi terhadap hasil 

Sejauh mana manajemen memusatkan perhatian pada hasil bukannya 

pada teknik dan proses yang digunakan untuk mencapai hasil tersebut. 

d. Orientasi terhadap Orang 

Sejauh mana keputusan manajemen memperhitungkan dampak hasil-

hasil dari orang-orang didalam organisasi. 

e. Orientasi terhadap tim 

Sejauh mana kegiatan kerja diorganisasikan berdasar tim, bukannya 

berdasarkan individu. 

f. Keagresifan (Agresifitas) 

Sejauh mana orang-orang itu agresif dan kompetitif dan bukannya santai-

santai. 

g. Kemantapan (Stabilitas) 

Sejauh mana kegiatan organisasi menekankan dipertahankannya status 

quo bukannya pertumbuhan. 

Sedangkan menurut Mohyi (2005:180) budaya organisasi adalah suatu 

sistem nilai, norma atau aturan, falsafah, kepercayaan dan sikap (perilaku) 

yang dianut bersama anggota (karyawan) yang berpengaruh terhadap pola 

kerja serta pola manajemen organisasi. 

Dalam beberapa literatur pemakaian istilah corporate culture bisa 

diganti dengan istilah organization culture. Kedua istilah ini memiliki 

pengertian yang sama. Karena itu dalam penelitian ini kedua istilah tersebut 
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kedua istilah tersebut digunakan secara bersama-sama, dan keduanya 

memiliki satu pengertian yang sama.  

Budaya organisasi menunjukan ciri-ciri, sifat, atau karakteristik 

tertentu yang menunjukan kesepahaman dan keseragaman dari nilai yang 

dianut oleh sebuah organisasi. Karakteristik budaya organisasi adalah 

karakteristik inti yang secara dihargai oleh semua anggota organisasi. Dan 

organisasi akan menampakan sifat dan ciri berdasarkan karakteristik budaya 

organisasi yang dimilikinya. 

3. Fungsi Budaya Organisasi 

Menurut Robbins (2007:262) budaya menjalankan sejumlah fungsi 

didalam organisasi, yaitu: 

1. Budaya mempunyai peran menetapkan tapal batas, artinya budaya 

menciptakan perbedaan yang jelas antara satu organisasi dan yang lain. 

2. Budaya memberikan rasa identitas ke anggota-anggota organisasi. 

3. Budaya mempermudah timbulnya komitmen pada sesuatu yang lebih 

luas daripada kepentingan diri pribadi seseorang. 

4. Budaya meningkatkan kemantapan sistem sosial. 

5. Budaya merupakan perekat sosial yang membantu mempersatukan 

organisasi itu dengan memberikan standar-standar yang tepat mengenai 

apa yang harus dikatakan dan dilakukan oleh para karyawan. 

6. Budaya sebagai mekanisme pembuat makna dan mekanisme pengendali 

yang memadu dan membentuk sikap serta perilaku para karyawan. 
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Menurut Mohyi (2012:188) budaya organisasi juga melaksanakan 

beberapa fungsi penting yaitu : 

a. Menyampaikan rasa identitas untuk anggota-anggota organisasi. 

b. Memudahkan kotmitmen untuk sesuatu yang lebih besar daripada diri 

sendiri. 

c. Meningkatkan stabilitas sosial. 

d. Menyediakan premise (pokok pendapatan) yang dianut dan diterima 

untuk mengambil keputusan. 

Maka fungsi budaya organisasi adalah sebagi perekat sosial dalam 

mempersatukan anggota-anggota dalam mencapai tujuan organisasi berupa 

ketentuan-ketentuan atau nilai-nilai yang harus dikatakan dan dilakukan 

oleh para karyawan. Hal tersebut dapat  berfungsi pula sebagai control atas 

perilaku karyawan. 

4. Nilai budaya organisasi 

Robbins (2006:84), mendefinisikan bahwa nilai adalah “ keyakinan-

keyakinan dasar bahwa pola perilaku atau bentuk akhir keberadaan secara 

pribadi atau sosial lebih disukai daripada pola perilaku atau bentuk akhir 

keberadaan yang berlawanan atau kebalikan, nilai dapat menjadi dasar 

untuk memahami sikap dan motivasi karyawan dalam menjalankan budaya 

yang diterapkan dalam perusahaan  
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5. Konsep Dasar Terbentuknya Budaya Organisasi 

Budaya organisasi yang kuat dicirikan oleh nilai inti dari organisasi 

yang dianut kuat, diatur dengan baik dan dirasakan bersama secara luas oleh 

anggota organisasi. Pembentukan budaya organisasi oleh pendiri nya 

didasarkan pada visi dan misi tentang bagaimana bentuk organisasi tersebut 

seharusnya, terutama para pendiri organisasi secara tradisional mempunyai 

dampak yang penting dalam pembentukan awal budaya organisasi. Budaya 

organisasi merupakan hasil dari interaksi antara : 

a. Bias dan asumsi para pendirinya ( Perilaku para pendiri yang dijadikan 

sebagai model peran dan menjadi determinan utama keberhasilan ) 

b. Apa yang dipelajari oleh para anggota pertama organisasi yang 

dipekerjakan oleh para pendiri dari pengalaman meraka sendiri. 

Gambar 2.1 

Pembentukan Budaya Organisasi 

 

 

 

 

 

 

Sumber Data : Robbins (2007:276) 
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Sosialisasi budaya pada para karyawan dapat dilaksanakan dengan 

beberapa cara yang dinilai berhasil (Robbins, 2007:276) yaitu melalui: 

a. Cerita 

Cerita-cerita ini khususnya berisi dongeng suatu peristiwa mengenai 

pendiri organisasi, pelanggaran peraturan, sukses dari miskin ke kaya, 

pengurangan angkatan kerja, lokasi karyawan, reaksi terhadap kesalahan 

masa lalu, dan mengatasi masalah organisasi. 

b. Ritual 

Merupakan deretan berulang kegiatan yang mengucapkan dan 

memperkuat nilai-nilai utama organisasi itu. Tujuan apakah yang paling 

penting, orang-orang manakah yang dapat dikorbankan. 

c. Lambang Materi 

Lambang materi mengantarkan pada para karyawan siapa yang penting, 

sejauh egalitarian yang diinginkan oleh eksekutif puncak, dan jenis 

perilaku yang dimunculkan (misalnya, pengambilan resiko, konservatif, 

otoriter, partisipasif, individualis,sosial) yang tepat. 

d. Bahasa  

Dalam organisasi dan unit di dalam organisasi menggunakan bahasa 

sebagai suatu cara untuk mengadakan identifikasi anggota suatu budaya 

atau anak budaya. Dengan mempelajari bahasa ini, anggota membuktikan 

penerimaan mereka akan budaya itu, dan tarikannya. 
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6. Tingkatan Budaya Organisasi 

Tingkatan budaya organisasi yang dimaksud merupakan tingkatan 

fenomena budaya yang tampak bagi yang mentgamatinya dan hal ini dapat 

berwujud mulai dari tingkatan yang paling nyata sehingga dapat dilihat dan 

dirasakan sampai kepada tingkatan yang tertanam sebagai asumsi yang tidak 

disadari sebagai hakikat budaya. 

Schein dalam Sweeney & McFarlin (2002:336) tingkatan budaya 

organisasi ini terdari atas tiga tingkat atau level sebagai berikut: 

1) Artefak 

Merupakan peninggalan yang dapat dilihat dan didengar berdasarkan 

nilai-nilai dan asumsi-asumsi suatu budaya. Artefak berkaitan dengan 

simbol-simbol, cerita, ritual dan sebagainya 

2) Nilai 

Merupakan prinsip sosial, tujuan dan standar yang dianut dalam suatu 

budaya. Nilai (values) berkaitan dengan apa yang seharusnya, apa yang 

tidak seharusnya, dan nilai-nilai atau keyakinan yang mendukung.  

3) Asumsi 

Menunjukan apa yang diyakini oleh individu dan mempengaruhi 

persepsi, cara berpikir dan merasakan sesuatu. Asumsi berkaitan 

dengan keyakinan mendasar tentang orang-orang atau individu- 

individu, pandangan mengenai sifat dasar manusia, dan sebagainya.  
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7.  Dimensi-dimensi Budaya Organisasi 

Dimensi budaya organisasi dapat dilihat dari sudut pandang makro 

organisasi, juga dapat dilihat dari sudut pandang mikro individual, dilihat 

dari sudut pandang makro, terdapat empat set dimensi budaya organisasi, 

yaitu : 

a. Power Distance 

Jarak kekuasaan atau ketimpangan kekuasaan didaam masyarakat 

organisasi besar maupun kecil. 

b. Uncertainly Avoidance 

Menerima atau menolak ketidakpastian dalam organisasi. 

c. Individualism  

Individual atau kolektif dalam hal berperilaku dalam lingkungan 

organisasi. 

d. Masculinity  

Maskulin atau feminim dalam hal keseragaman kostum maupun 

kemampuan yang dimiliki setiap anggota organisasi. 

Selanjutnya dimensi organisasi menurut Richard M.Steers dalam 

Robbins (2007:190) menguraikan dimensi-dimensi budaya organisasi terdiri 

dari: 

1. Struktur tugas 

2. Hubungan imbalan hukum 

3. Tekanan pada prestasi  

4. Sentralisasi keputusan 
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5. Keamanan versus resiko 

6. Status dan semangat 

7. Pengakuan dan umpan balik 

8. Keterbukaan versus ketertutupan 

9. Kompetensi dan keluwesan organisasi secara umum 

 

8. Budaya Organisasi Kuat dan Budaya Organisasi Lemah 

Banyak alasan yang berkembang untuk membandingkan antara 

budaya yang kuat dengan budaya yang lemah, karena budaya yang kuat 

memiliki dampak yang besar terhadap sikap karyawan. 

Suatu budaya yang kuat ditandai dengan nilai-nilai inti organisasi 

yang dipegang teguh oleh para anggota organisasi, disepakati secara luas. 

Semakin banyak anggota organisasi yang menerima nilai-nilai inti dan 

semakin besar komitmen mereka terhadap nilai-nilai tersebut, semakin kuat 

suatu budaya. Sehingga budaya yang kuat akan memilki pengaruh yang 

besar terhadap sikap anggota organisasi dibandingkan budaya yang lemah. 

Robbins (2007:259). 

 

9. Pengertian Kinerja 

Kinerja dalam organisasi merupakan jawaban dari berhasil atau 

tidaknya tujuan organisasi yang telah ditetapkan. Para atasan atau manajer 

sering tidak memperhatikan kecuali sudah amat buruk atau segala sesuatu 

jadi serba salah. Terlalu sering manajer tidak mengetahui betapa buruknya 

http://id.wikipedia.org/wiki/Organisasi
http://id.wikipedia.org/wiki/Manajer
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kinerja telah merosot sehingga perusahaan atau instansi menghadapi krisis 

yang serius. Kesan – kesan buruk organisasi yang mendalam berakibat dan 

mengabaikan tanda – tanda peringatan adanya kinerja yang merosot. Mathis 

and Jackson (2000:381) mengemukakan bahwa kinerja adalah hasil kerja 

yang dicapai seseorang atau sekelompok orang dalam suatu organisasi 

dalam rangka mencapai tujuan organisasi dalam periode waktu tertentu. 

Beberapa faktor yang menjadi indicator dari kinerja adalah sebagai berikut : 

a. Kuantitas pekerjaan 

Yaitu jumlah pekerjaan yang dihasilkan oleh seorang karyawan dalam 

kurun waktu tertentu berdasarkan standar kerja yang ditetapkan 

perusahaan. 

b. Kualitas pekerjaan 

Yaitu kualitas hasil dari pekerjaan yang dihasilkan oleh karyawan dalam 

waktu tertentu berdasarkan standar kerja perusahaan. 

c. Ketepatan waktu 

Yaitu ketepatan waktu dalam menyelesaikan tugas yang menjadi 

tanggung jawab seseorang karyawan dan pencapaian target berdasarkan 

standar kerja waktu perusahaan. 

d. Kerjasama  

Kerjasama dengan rekan kerja yaitu kemampuan karyawan dalam 

bekerjasamadengan rekan kerja dalam rangka memberikan pelayanan 

kepada masyarakat serta adanya pembagian tugas dalam setiap 

http://id.wikipedia.org/wiki/Perusahaan
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pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan job description masing-masing 

karyawan.  

10. Penilaian Kinerja 

Penilaian kinerja (performance appraisal) pada dasarnya merupakan 

faktor kunci guna mengembangkan suatu organisasi secara efektif dan 

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

daya manusia yang ada dalam organisasi. Penilaian kinerja individu sangat 

bermanfaat bagi dinamika pertumbuhan organisasi secara keseluruhan, 

melalui penilaian tersebut maka dapat diketahui kondisi sebenarnya tentang 

bagaimana kinerja karyawan. 

 Bambang Wahyudi ( 2002 : 101 ) “penilaian kinerja adalah suatu 

evaluasi yang dilakukan secara periodik dan sistematis tentang prestasi kerja 

atau  jabatan seorang tenaga kerja, termasuk potensi pengembangannya”.  

Menurut Henry Simamora (2004:338)  “Penilaian kinerja adalah proses 

yang dipakai oleh organisasi untuk mengevaluasi pelaksanaan kerja individu 

karyawan”.  

11. Faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja 

Perusahaan sebagai suatu organisasi mempunyai tujuan yakni 

memperoleh keuntungan. Secara teoritis menurut Mangkunegara (2006:16) 

mengemukakan bahwa kinerja dalam organisasi dipengaruhi oleh faktor-

faktor yang menentukan kinerja dalam organisasi. Faktor-faktor tersebut 

antara lain : 
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a. Faktor Individu 

Secara psikologis, individu yang normal adalah individu yang memiliki 

integritas yang tinggi antara psikis (rohani) dan fisiknya (jasmani). 

Dengan adanya integritas yang tinggi antara fungsi psikis dan fisik, maka 

individu tersebut memiliki konsentrasi diri yang baik. Konsentrasi yang 

baik ini merupakan modal utama individu manusia untuk mampu 

mengelola dan mendayagunakan potensi dirinya secara optimal dalam 

melaksanakan kegiatan atau aktivitas kerja sehari-hari untuk mencapai 

tujuan organisasi. 

b. Faktor Lingkungan Organisasi 

Faktor lingkungan kerja organisasi sangat menunjang bagi individu 

dalam mencapai prestasi kerja. Faktor lingkungan organisasi yang 

dimaksud antara lain uraian jabatan yang jelas, autoritas yang memadai, 

target kerja yang menantang, pola komunikasi yang efektif, hubungan 

kerja yang harmonis, iklim kerja respek dan dinamis, peluang berkarier, 

dan fasilitas kerja yang relative memadai. 

 

12. Kaitan Budaya Organisasi dengan Kinerja  

Budaya organisasi merupakan persepsi anggota organisasi tentang 

norma organisasi yang berkaitan dengan aktivitas kerja organisasi yang 

bersangkutan dimana budaya organisasi mempersepsikan perilaku individu 

masing-masing an gg o t a  o rg an i s a s i  ak an  d ip eng a ru h i  o l eh  

p e r s eps i  d an  p e r i l ak u  ang go ta  l a i n  dalam sistem organisasi 
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tersebut. Ketika pihak manajemen organisasi memandang bahwa kualitas 

merupakan suatu hal yang mesti dilakukan dalam aktivitas kerja organisasi, 

maka persepsi dan perilaku anggota organisasi akan didorong oleh values 

kualitas dalam aktivitas kerja mereka.  

Menurut Piti Sithi-Amnuai dalam Ndraha (2003:76) budaya 

organisasi sebagai : “ Being developed as they learn to cope with problems 

of external adaptationanda internal integration ” yang berarti “ 

(Pembentukan budaya organisasi terjadi tatkala  anggota organisasi belajar 

menghadapi masalah, baik masalah-masalah yang menyangkut perubahan 

eksternal maupun masalah internal yang menyangkut persatuan dan 

keutuhan organisasi) Pengertian ini memberikan pemahaman bahwa 

lahirnya budaya organisasi lebih dikarenakan kebutuhan organisasi itu 

sendiri dalam upaya membangun suatu kinerja yang baik demi pencapaian 

tujuan organisasi. 

Sementara itu adanya keterkaitan antara budaya korporat dengan 

kinerja organisasi yang dapat dijelaskan dengan model diagnosis Tiernay 

bahwa semakin baik kualitas faktor-faktor yang terdapat dalam budaya 

organisasi tersebut maka kinerja akan menjadi tinggi (Moeljono 

Djokosantoso, 2005:42). 

Karyawan yang sudah memahami keseluruhan nilai-nilai organisasi 

akan menjadi suatu kepribadian organisasi. Nilai dan keyakinan tersebut 

akan diwujudkan menjadi perilaku keseharian mereka dalam bekerja, 
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sehingga akan menjadi kinerja individual. Didukung dengan sumber daya 

manusia yang ada, sistem dan teknologi, strategi perusahaan dan logistik, 

masing-masing kinerja individu yang baik akan menimbulkan kinerja 

organisasi yang baik pula. 

C. Kerangka pemikiran 

Penelitian ini adalah mengenai karakteristik budaya organisasi terhadap 

kinerja karyawan. maka dapat digambarkan kerangka pemikiran sebagai 

berikut : 

Gambar 2.2 

Kerangka Pikir Budaya Organisasi 

 

 

 

 

 

 

 

    

Kerangka pikir merupakan sintesa tentang hubungan antara 

variabel yang disusun dari berbagai teori yang telah dideskripsikan. 

Karakteristik Budaya 

Organisasi (X) 

Inovasi dan pengambilan 

Resiko (X1) 

Perhatian terhadap detail (X2) 

Orientasi terhadap hasil (X3) 

Orientasi terhadap orang (X4) 

Orientasi terhadap tim (X5)  

Agresifitas (X6) 

Stabilitas (X7) 

 

 

Kinerja (Y) 
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Kerangka pikir yang baik akan menjelaskan secara teoritis pertautan antara 

variabel yang akan diteliti. Berdasarkan bagan di atas dapat dijelaskan 

pengaruh karakteristik budaya organisasi terhadap kinerja karyawan. 

Robbins (2002:248) mendefinisikan budaya organisasi (organizational 

Culture ) sebagai suatu sistem makna bersama yang dianut oleh anggota-

anggota yang membedakan organisasi tersebut dengan organisasi yang 

lain. Dan budaya organisasi dapat dilihat berdasarkan karakteristik budaya 

organisasi didefinisikan menurut Robbins (2007:256) yaitu budaya 

organisasi yang terdiri dari inovasi dan pengambilan resiko, perhatian 

terhadap detail, orientasi terhadap hasil, orientasi terhadap orang, orientasi 

terhadap team, agresifitas, dan stabilitas (kemantapan). Sedangkan 

indikator kinerja menurut Mathis dan Jackson (2000:381) terdiri dari 

ketepatan waktu, kuantitas yang dihasilkan, kualitas yang dihasilkan dan 

kerjasama. 

Pada PT. BPR Bromo Mandiri Pandaan kinerja merupakan hal 

penting yang harus diperhatikan. Hal tersebut dimaksudkan untuk 

memberikan penilaian terhadap kinerja yang telah dilakukan oleh para 

karyawan. Sehingga dapat memberikan dampak yang baik bagi kinerja 

para karyawan. Dari penjelasan diatas maka pengaruh pada kinerja dirasa 

menarik untuk dibahas dan di kaji secara mendalam. Sebab dengan adanya 

kinerja yang baik maka perusahaan akan mampu mencapai tujuan 

perusaan itu sendiri. 
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  Dengan kinerja yang maksimal maka selain tercapainya tujuan 

pribadi dari karyawan itu sendiri dapat memungkinkan tercapainya tujuan 

perusahaan secara keseluruhan. Nilai-nilai perilaku yang dianut dalam 

suatu organisasi dibutuhkan komitmen dan loyalitas yang kuat dari 

karyawan. Karakteristik budaya organisasi yang kuat juga dapat 

membantu kinerja karena memberikan struktur dan kontrol yang 

dibutuhkan tanpa harus bersandar pada birokrasi formal yang dapat 

menekan tumbuhnya motivasi dan inovasi. 

D.Hipotesis  

Berdasarkan landasan teori yang dijelaskan sebelumnya maka dapat 

dikemukan hipotesis sebagai berikut:  

1. Diduga karakteristik budaya organisasi yang terdiri dari inovasi dan 

pengambilan resiko, perhatian terhadap detail, orientasi terhadap orang, 

orientasi terhadap team, agresifitas, dan stabilitas (kemantapan) berpengaruh 

signifikan terhadap kinerja karyawan pada PT. BPR Bromo Mandiri 

Pandaan. 

2. Diduga variabel karakteristik budaya organisasi yang dominan berpengaruh 

terhadap kinerja karyawan PT. BPR Bromo Mandiri Pandaan adalah 

variabel perhatian terhadap detail. 

 


