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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

 

A. Penelitian Terdahulu 

Penelitian terdahulu di gunakan sebagai bahan acuan didalam 

pembuatan hipotesis dan juga untuk mengetahui hasil penelitian terdahulu 

mengenai fariabel yang digunakan, maka dari itu penelitian terdahulu yang 

dijadikan landasan sebagai berikut: 

 Tabel 2.1 Tabulasi Penelitian Terdahulu 

No Peneliti Judul 
Metode 

penelitian 
Hasil Penelitian 

1 

Mariman 

Darto  

2015 

The Effect of Transformational 

Leadership, Religiosity, Job 

Satisfaction, and Organizational 

Culture on Organizational 

Citizenship Behavior and 

Employee Performance in the  

Regional Offices of National 

Institute of Public 

Administration, Republic of 

Indonesia 

Deskriptif 

statistk 

dan smart 

PLS 

religiusitas 

berpengaruh 

signifikan terhdap 

kinerja melalui 

fariabel organisational 

citizenship behavior 

sebagai variabel 

intervening 

2 

Verri 

Ginoga 

2017 

Pengaruh Budaya Organisasi, 

Kecerdasan Spritual Dan 

Motivasi Terhadap Kinerja Dan 

Kepuasan Kerja Karyawan Pada 

Pt Pelindo Iv (Persero) Di 

Makassar 

Structural 

Equation 

Modeling 

(SEM) dan 

regression 

weight 

Budaya organisasi, 

Kecerdasan spiritual, 

dan Motivasi 

berpengaruh 

signifikan terhadap 

Kinerja 

3 

James 

Kennedy 

2014 

Workplace Spirituality and 

Organizational Culture Influence 

on Job Performance among 

Academic Staff 

Multiple 

regression 

analysis 

Spiritualitas dan 

budaya organisasi 

berpengaruh 

signifikan terhadap 

kinerja 

Berdasarkan hasil penelitian terdahulu yang telah disebutkan di atas, 

terdapat beberapa perbedaan dan persamaan antara penelitian terdahulu 

dengan penelitian yang sedang dilakukan saat ini adalah: 

1. Terdapat perbedaan penelitian Darto (2015) dengan penelitian yang 

sedang dilakukan peneliti, perbedaannya terletak pada teknik analisis 
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data yang digunakan dalam penelitian terdahulu adalah analisis regresi 

sederhana dan analisis path, sedangkan tekhnik analisis yang 

digunakan peneliti sekarang adalah analisis regresi berganda. Juga 

ditemukan persamaan yaitu variabel yang digunakan spiritualitas, 

budaya organisasi dan kinerja. 

2. Terdapat perbedaan antara penelitian Ginoga (2017) dengan penelitian 

yang sedang dilakukan peneliti, perbedaannya terletak pada teknik 

analisis data yang digunakan adalah analisis uji asumsi dan regresi 

sedangkan tekhnik analisis yang digunakan peneliti sekarang adalah 

analisis regresi berganda. Dan juga ditemukan persamaan fariabel 

yaitu budaya organisasi, spiritualitas dan kinerja. 

3. Terdapat perbedaan penelitian James dengan penelitian yang sedang 

dilakukan peneliti, perbedaannya terletak pada fariabel komitmen 

organiasi sedangkan peneliti menggunakan variabel budaya organiasi 

dan juga ditemukan persamaan fariabel yaitu spiritualitas dan kinerja. 

 

B. Landasan Teori  

1. Kinerja  

a.  Definisi Kinerja 

Rivai (2008:15) Kinerja adalah kesediaan seseorang atau 

kelompok orang untuk melakukan sesuatu kegiatan dan 

menyempurnakan sesuai dengan tanggung jawabnya dengan hasil 

seperti yang diharapkan, Suprianto. (2012) Kinerja diartikan 

sebagai hasil dari usaha seseorang yang telah dicapainya dengan 
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kemampuan yang telah dimilikinya pada kondisi tertentu. Kinerja 

berasal dari kata job performance atau actual performance yang 

berarti prestasi kerja atau prestasi sesungguhnya yang dicapai oleh 

seseorang. Pengertian kinerja (prestasi kerja) adalah hasil kerja 

secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seorang pegawai 

dalam melaksanakan fungsinya sesuai dengan tanggung jawab 

yang diberikan kepadanya (www.kajianpustaka.com) 

Dapat disipmpulkan bahwa Kinerja merupakan hasil upaya 

individu atau organisasi dalam melaksanakan kewajiban job 

discription yang telah ditetapkan guna tercapainya hasil dari tujuan 

yang diberikan organisasi kepada setiap angggota organisasinya. 

Secara mendasar kinerja merupakan usaha dan tanggungjawab dari 

setiap individu atau karyawan dalam melaksanakan tuntutan kerja 

dan sedangkan kinerja organisasi adalah kegiatan dan hasil yang 

dilakukan setiap individu dan kelompok kerja guna tercapainya 

tujuan meningkatkan kinerja perusahaan. 

b. Faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja 

Mnurut Mangkunegara, (2007:67-68) terdapat dua hal yang 

dapat mempengaruhi kinerja yaitu : 

1. Faktor kemampuan 

  Secara psikologis, kemampuan seorang pegawai 

terdiri dari kemampuan potensi dan kemampuan reality dalam 

artian bahwa pegawai ayng memiliki pendidikan yang memadai 

untuk jabatan serta keterampilan yang dimiliki dalam 

melakukan pekerjaan, maka ia akan lebih mudah untuk 
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mencapai kinerja yag diharapkan sehingga menimbulkan rasa 

puas terhadap hasil kerja yang telah dilakukan 

2.  Faktor motivasi 

  Motivasi terbentuk dari sikap pegawai ketika  

menghadapi situasi kerja yang dialami, motivasi merupakan 

dorangan pada situasi yang mengarahkan pegawai untuk 

mencapai tujuan yang di inginkan.motivasi adalah tujuan untuk 

menimbulkan mental seseorang sehingga dapat menghadapi 

segala sesuatu dengan rasa dorongan yang kuat untuk 

pencapaian taret kerja dan mampu memanfaatkan dan 

menciptakan situasi kerja yang aman serta nyaman. 

3. Faktor individu 

  Secara psikologis, individu yang normal yang 

memiliki integritas yang tinggi antara fungsi psikis (rohani) 

dan fisiknya (jasmaniah). Dengan adanya integritas yang tinggi 

antara fungsi psikis dan fisik, maka inidividu 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 

dalam mencapai tujuan organisasi. 

c. Indikator kinerja  

Menurut Mangkunegara, (2007:260) Terdapat 3 indikator 

untuk mengukur kinerja karyawan secara individu, yaitu: 
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1. Kualitas 

Kualitas kerja diukur dari persepsi karyawan terhadap 

kualitas pekerjaan yang dihasilkan serta kesempurnaan tugas 

terhadap keterampilan dan kemampuan karyawan. 

2. Kuantitas  

Merupakan jumlah yang dihasilkan dinyatakan dalam 

istilah seperti jumlah unit, jumlah siklus aktivitas yang diselesaikan. 

3. Ketepatan waktu  

Merupakan tingkat aktivitas diselesaikan pada awal 

waktu yang dinyatakan, dilihat dari sudut koordinasi dengan 

hasil output serta memaksimalkan waktu yang tersedia untuk 

aktivitas lain. 

d. Tujuan penilaian kinerja 

Tujaun dari penilaian kinerja adalah untuk meningkatkan 

kinerja sebuah organisasi dan memperbaiki atau mengurangi 

kinerja karyawan yang kurang maksimal sehingga secara 

keseluruhan tujuan organisasi tercapai dengan baik. Menurut 

Mankuprawira (2011:232) Penilaian Kinerja Karyawan memiliki 

tujuan ditinjau dari beragam prespektif pengembangan perusahaan 

khususnya manajemen sumber daya manusia, yaitu sebagai berikit: 

1. Perbaikan kinerja 

Umpan balik kinerja bermanfaat bagi karyawan, 

manajer dan spesialis personal dalam bentuk kegiatan yang 

tepat untuk memperbaiki kinerja. 
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2. Penyesuaian budaya organisasi 

Penilaian kinerja membantu mengambil keputusan 

menentukan siapa yang harus menerima peningktan pembayaran 

dalam bentuk upah dan bonus yang didasarkan pada sistem. 

3. Keputusan penempatan 

Promosi, transfer, penurunan jabatan, biasanya 

didasarkan pada kinerja masalalu dan antisipatif, misalnya 

dalam bentuk penghargaan. 

4. Kebutuhan pelatihan dan pembangunan 

Kinerja buruk mengidentifikasikan sebuah kebutuhan 

untuk melakukan pelatian kembali. Setiap karyawan hendaknya 

selalu mampu untuk mengembangkan diri. 

5. Perencanaan dan pengembangan karier  

Umpan balik kinerja membantu proses pengambilan 

keputusan tentang karir spesifik karyawan. 

6. Definisi proses penempatan staf  

Baik bruknya kinerja berimplikasi dalam hal kekuatan dan 

kelemahan dalam prosedur penempatan staf di departemen SDM. 

7. Ketidak akuratan informasi  

Kinerja buruk dapat mengidentifikasikan kesalahan 

dalam informasi analisis pekerjaan, rencana SDM atau hal lain 

dari sistem manejemen personal. Hal demikian akan mengarah 

kepada hal ketidaktepatan  dalamkeputusan menyewa 

karyawan, pelatihan dan keputusan konseling. 
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8. Kesalahan rancangan pekerjaan  

Kinerja buruk mungkin sebagai sebuah gejala dari 

rancangan pekerjaan yang keliru. Lewat penilaian dapat 

didiagnosis kesalahan-kesalahan tersebut. 

9. Kesempatan kerja yang sama  

Penilaian kerja yang akurat yang secara aktual 

menghitung kaitannya dengan kinerja dapat menjamin bahwa 

keputusan penempatan internal bukanlah sesuatu yang bersifat 

diskriminasi. 

10. Tantangan-tantangan eksternal  

Kadang-kadang kinerja dipengaruhi oleh faktor-faktor 

lingkungan pekerjaan, seperti keluarga, finansial, kesehatan 

atau masalah-masalah lainnya jika masalah-msalah tersebut 

dapat diatasi melalui penilaian, departemen SDM mungkin 

mampu menyediakan bantuannya. 

11. Umpan balik pada SDM 

Kinerja yang baik dan buruk diseluruh organisasi mengidentifikasi 

bagaimana fungsi baiknya departemen SDM diterapkan. 

2.  Spiritualitas 

a. Definisi Spiritualitas 

Menurut Hendrawan (2009:19) Spiritualitas adalah harapan, 

kepedulian, cinta dan optimisme, spiritualitas dapat menjadi sumber 

kekuatan hidup yang mampu mendorong untuk selalu berbuat baik, 

memiliki sifat jujur dan optimis. Ivancevich dan Konopaske (2006:59) 
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mengatakan spiritualitas merupakan sebuah jalur yang sifatnya pribadi 

dan personal, memiliki banyak elemen agama, dan pengaruh pada 

pencarian jati diri seseorang. Berarti spiritualitas merupakan kehidupan 

personal karyawan yang dapat berkembang dan dikembangkan dengan 

melakukan pekerjaan yang relevan, nerarti dan menantang.  

Sedangkan menurut Robbins and Judge (2008:282) 

mengatkan Spiritualitas adalah mentalitas yang bercirikan orientasi 

pelayanan kepada manusia yang berupa kebajikan, kesadaran akan 

tujuan yang kuat, kepercayaan dan penghormatan, dan sifat 

berpandangan terbuka. Dalam bukunya juga menjelaskan bahwa 

organisasi yang mendukung budaya spiritualitas mengakui bahwa 

manusia memiliki jiwa dan pikiran yang berusaha mencari makna 

dan tujuan dalam pekerjaan mereka dan hasrat untuk berhubungna 

dengan karyawan lainnya dalam sebuah organisasi. Dari landasan 

penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa spritiualitas didalam diri 

karyawan akan berfungsi sebagai penyempurna aktifitas kerja yang 

tidak hanya di landasi oleh kecerdasan logika dan emosional. 

a. Faktor yang mempengaruhi Spiritualitas 

Menurut Robbins and Judge (2012:376) terdapat 5 faktor 

yang mempengaruhi spiritualitas dalam organisasi, yaitu: 

1. Kesadaran akan tujuan yang kuat  

Organisasi spiritual mendasarkan budaya mereka pada 

suatu tujuan yang bermakna, meskipun penting laba bukanlah 

nilai utama dalam orgaisasi. Orang dapat terilhami oleh tujuan 

yang mereka yakini penting dan bermakna. 
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2. Fokus terhadap pengembangan indifidual 

Organisasi spiritual menyadari makna dan nilai setiap 

manusia, mereka tidak hanya menyediakan pekerjaan. Mereka 

mencoba menciptakan budaya dimana mereka dapat terus 

belajar dan tumuh. 

3. Kepercayaan dan respek  

Organisasi spriritual dicirikan oleh tumbuhnya sikap 

saling percaya, jujur dan terbuka. Para manajer tidak takut 

untuk mengakui kesalahan  

4. Praktek kerja yang manusiawi 

Yang diterapkan oleh organisasi spiritual meliputi 

jadwal kerja yang fleksibel, imbalan berbasis kelompok dan 

organisasi, penyempitan kesenjangan gaji dan status jaminan 

hak hak pekerja, pemberdayaan karyawan dan keamanan kerja. 

5. Toleransi bagi ekspektasi karyawan  

Karakteristik terakhir yang membedakan organisasi 

spriritual adalah bahwa mereka tidak menekan sisi emosional 

karyawan, mereka memberi ruang bagi karyawan untuk 

menjadi diri sendiri untuk mengutarakan suanana hati dan 

persaan mereka.   

b. Indikator Spiritualas 

 Menurut Robbins dan Judge (2015:377) indikator spiritualitas 

yaitu: 
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1. Kebajikan 

Nilai dalam organisasi yang spiritual memperhatikan kebaikan 

pada orang lain dan mempromosikan kebahagiaan pada para 

pekerja dan para pemegang saham bagi organisasional lainnya. 

2. Kesadaran akan tujuan yang kuat 

Organisasi yang spiritual membangun budaya mereka di sekitar 

tujuan yang berarti. Mesikipun keuntungan penting, hal tersebut 

bukan lah nilai utama dalam organisasi.   

3. Kepercayaan dan penghormatan  

Organisasi yang spiritual dicirikan dengan rasa saling percaya, 

kejujuran dan keterbukaan. Para pekerja diperlakukan dengan 

penghargaan diri dan nilai, yang konsisten dengan harga diri 

dari tiap tiap individu. 

4. Sifat berpandangan terbuka  

Organisasi yang Spiritual akan menilai pemikiran yang fleksibel 

dan kreatifitas diantara para pekerjanya. 

c. Nilai-nilai spiritualitas  

Nilai-nilai spiritualitas membawa pengaruh besar pada 

keyakinan individu didalam memaknai suatu kehidupan, 

meningkatkan kepekaan pada tujuan hidup dan menjalin hubungan 

dengan orang lain. berikut nilai-nilai spiritualitas yaitu: 

1. Naturalism 

Naturalism merupakan suatu bentuk keyakinan bahwa 

universalitas dari alam semesta adalah kemandirian yang 



22 
 

adanya tidak disebabkan karena supranatural dan 

pengawasan”. Asumsi yang dikemukakan pada naturalism 

adalah bahwa manusia dan alam semesta dapat dipahami tanpa 

mengembalikan penjelasan spiritual dan bahwa penjelasan 

yang diberikan oleh ilmu pengetahuan adalah satu – satunya 

penjelasan yang memuaskan dari realitas yang dihadapi. 

Asumsi ini menyebabkan para ilmuwan perilaku banyak yang 

menyimpulkan bahwa semua nilai – nilai moral adalah fana 

dan berasal dari manusia.  

2. Ethical Relativism 

Ethical relativism mempunyai keyakinan bahwa “tidak 

ada prinsip universalitas yang valid, ketika semua prinsip 

moral bersifat relatif terhadap budaya dan nilai – nilai 

individu”. Selanjutnya, “budaya atau masyarakat akan 

mempertahankan kebenaran atau kesalahan, jika memang hal 

itu baik bagi mereka”. Ethical relativism juga berpendapat 

bahwa jika nilai bersifat relatif, maka perusahaan seharusnya 

meletakkan titik berat nilai – nilai yang ada pada karyawan. 

3. Ethical Hedonism 

Ethical hedonism merupakan bentuk keyakinan dimana 

seseorang harus mencari kesenangan sendiri dan bahwa 

kebaikan tertinggi bagi seseorang adalah mendapatkan 

kesenangan secara bersama – sama dengan perasaan sakit yang 

sangat sedikit. Menurut beberapa ahli perilaku, pada dasarnya 
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hidup manusia hanyalah mencari kesenangan dalam bentuk 

perilaku yang hedonistik dan mencari pahala. Argumentasi ini 

menjadi alasan yang bertentangan dengan asumsi relativisme 

etis yang mendukung nilai – nilai etis. Berdasarkan pada 

asumsi tersebut, maka organisasi akan mendorong individu 

yang ada didalamnya untuk menghilangkan belenggu agama 

dan lebih menerima kecenderungan hedonistik mereka.  

4. Positivism 

Nilai positivism berpendapat bahwa “pengetahuan 

terbatas pada fakta yang diamati dan adanya interaksi yang 

terjadi diantara manusia”. Sumber ini juga dikatakan 

memenuhi unsur ilmiah jika terdapat bukti yang melandasinya. 

Positivist beranggapan bahwa pengamatan empiris pada 

akhirnya akan mengarah pada pemahaman yang lengkap dari 

suatu realitas. Secara tajam, positivist akan membedakan 

antara fakta dan nilai – nilai yang terkandung didalamnya, 

karena kaum positivist menganjurkan bahwa hanya dengan 

pemikiran yang ilmiah dan pernyataan yang logis maka 

kognitif akan lebih bermakna, bernilai dan intelektual dianggap 

sebagai sesuatu yang berarti. 

d. Tujuan Spiritualitas 

Menurut Hendrawan (2007:23) Spiritualitas memiliki tujuan 

untuk menyatukan kembali berbagai unsur fital kehidupan yang 

terpisahkan dari tempat kerja, berikut tujuan Spiritualitas yaitu: 
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1. Pembangunan diri (self devlopment) 

Pembangunan diri diartikan sebagai usaha untuk 

meraih, memperkuat serta mengembangkan pengetahuan dan 

kesadaran atas rencana dan kehendak Tuhan dan kemudain di 

aplikasikan dalam kehidupan korporat sebagai proses belajar 

yang mengandung nilai-nilai amal solih. Terdapat tiga hal 

penting yang harus diraih setiap individu karyawan  

a. Pengtahuan ilahi  

b. Kesadaran ilahi yang melahirkan produktifitas dan kinerja 

unggul  

c. Kebijaksanaan sebagai komponen dari pengetahuan dan 

kesadaran yang dialami dalam sebuah proses pembelajaran 

organisasi. 

2.  Penguatan perusahaan  

Pengutan perusahaan terarah pada peningkatan mutu 

struktur, proses dan yang memfasilitasi berfungsinya secara 

efektif peran-peran individu dan kelompok didalam organisasi.  

3.  Budaya Organisasi 

a. Definisi Budaya Organisasi 

Budaya oraganisasi atau yang sering disebut organization 

culture memiliki istilah pengertian yang sama. Setiap organiasi 

memiliki budaya yang mencerminkan prilaku anggotanya dan 

kebijakan organisasi. Menurut Robbins and Judge (2006:256) 

Budaya organisasi adalah suatu sistem makna bersama yang dianut 

oleh anggota-anggota yang membedakan organisasi tersebut 
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dengan yang lain. Menurut Ivancevich dan konopaske (2006:44) 

mengatakan budaya organisasi adalah apa yang dipersepsikan 

karyawan dan cara presepsi itu menciptakan suatu pola dan 

keyakinan, nilai dan ekspektasi. Sedangkan menurut Darto 

(2016:79) mengatakan budaya organisasi adalah sebuah sistem 

bersama yang meliputi keyakinan, nilai-nilai dan prilaku kelompok 

yang memiliki perbedaan dengan organisasi lain. Uraian di atas 

dapat disimpulkan bahwa budaya organisasi adalah karakteristik 

yang menjadi ciri khas suatu organisasi dengan organisasi lainya. 

b. Fungsi Budaya Organisasi 

Robbins and Judge (2006:262) mengungkapkan bahwa 

budaya memliki fungsi bagi sebuah organisasi, yaitu: 

1. Sebagai penentu batas-batas. Artinya, budaya menciptakan 

perbedaan atau distensi antara satu organisasi dengan 

organisasi lainnya. 

2. Memuat rasa identitas anggota organisasi 

3. Budaya memfasilitasi lahirnya komitmen terhadap sesuatu 

yang lebih besar dari pada kepentingan individu 

4. Budaya meningkatkan stabilitas system sosial. Budaya adalah 

perekat sosial yang membantu menyatukan organisasi dengan 

cara menyediakan standart mengenai apa yang sebaiknya 

dikatakan dan dilakukan karyawan. 

5. Budaya bertindak sebagai mekanisme sense making serta kendali 

yang menuntut dan membntuk sikap dan prilaku karyawan. 
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c. Dimensi dan indikator budaya organisasi 

Menurut Robbins & Judge (2012:379) bahwa budaya 

merupakan berbagai interaksi dari ciri-ciri kebiasaan yang 

mempengaruhi kelompok-kelompok orang dalam lingkungannya, 

terdapat 7 (tujuh) dimensi budaya yaitu: 

1. Inovasi dan keberanian mengambil risiko (Inovation and risk 

taking). 

Inovasi dan keberanian mengambil risiko adalah sejauh mana 

organisasi mendorong para karyawan bersikap inovatif dan 

berani mengambil resiko. Selain itu bagaimana organisasi 

menghargai tindakan pengambilan risiko oleh karyawan dan 

membangkitkan ide karyawan. 

2. Perhatian terhadap detail (Attention to detail) 

Perhatian terhadap detail adalah sejauh mana organisasi 

mengharapkan karyawan memperlihatkan kecermatan, analisis 

dan perhatian kepada rincian. 

3. Berorientasi kepada hasil (Outcome orientation) 

Berorientasi kepada hasil adalah sejauh mana manajemen 

memusatkan perhatian pada hasil dibandingkan perhatian pada 

teknik dan proses yang digunakan untuk meraih hal tersebut. 

4. Berorientasi kepada manusia (People orientation) 

Berorientasi kepada kinerja adalah sejauh mana keputusan 

manajemen memperhitungkan efek hasil-hasil pada orang-

orang di dalam organisasi. 
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5. Berorientasi tim (Team orientation)

Berorientasi tim adalah sejauh mana kegiatan kerja

diorganisasikan sekitar tim-tim, bukan individu-individu.

6. Sikap agresif (Aggressivenes)

Sikap agresif adalah sejauh mana orang-orang dalam organisasi

itu agresif dan kompetitif untuk menjalankan budaya organisasi

sebaik-baiknya.

7. Stabilitas (Stability)

Stabilitas adalah sejauh mana kegiatan organisasi menekankan

status quo (mempertahankan apa yang ada karena dianggap

sudah cukup baik) daripada pertumbuhan.

d. Tipe Budaya Organisasi

Menurut Kreitner dan Kinicki terjemahan Erly (2006:86) terdapat

tiga tipe umum budaya organisasi yaitu:

1. Budaya konstruktif adalah budaya dimana para karyawan

didorong untuk berinteraksi dengan orang lain dan mengerjakan

tugas dan proyeknya dengan cara yang akan membantu mereka

dalam memuaskan kebutuhannya, berhubungan dengan

pencapaian tujuan aktualisasi diri, penghargaan yang

manusiawi, dan persatuan.

2. Budaya pasif-defensif bercirikan keyakinan yang

memungkinkan bahwa karyawan berinteraksi dengan karyawan

lain dengan cara yang tidak mengancam keamanan kerjanya

sendiri. Budaya ini mendorong keyakinan normatif yang

berhubungan dengan persetujuan, konvensional,

ketergantungan, dan penghindaran.
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3. Perusahaan dengan budaya agresif-defensif mendorong 

karyawannya untuk mengerjakan tugasnya dengan keras untuk 

melindungi keamanan kerja dan status mereka. Tipe budaya ini 

lebih bercirikan keyakinan normatif yang mencerminkan 

oposisi, kekuasaan dan kompetitif. Secara alami budaya 

organisasi sukar untuk dipahami, tidak berwujud, implisit, dan 

dianggap biasa saja. Setiap perusahaan memiliki tipe budaya 

organisasi, sebuah organisasi atau perusahaan mungkin dapat 

memiliki budaya organisasi dominan yang sama, namun 

perusahaan memiliki keyakinan normatif dan karakteristik 

budaya organisasi yang lain. 

e. Karakteristik Budaya Organisasi 

Menurut Muchlas (2005:534) terdapat beberapa 

karakteristik suatu budaya organisasi di katakan kuat sedangkan 

yang lain dikatakan lemah. berikut beberapa karakteristik yang 

digunakan untuk mengetahui apakah budaya suatu organisai 

tersebut kuat, yaitu: 

1. Kebersamaan 

Budaya organisasi yang kuat adalah kebersamaan yang 

dapat di tunjukan oleh para anggota organisasi tentang 

orientasi dan penghargaan. mereka akan bertindak sesuai 

dengan nilai-nilai yang kultural melalui pengaplikasian 

kebiasaan dalam bekerja, dan berprilaku di lingkungan kerja. 
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2. Peran pemimpin 

Pemimpin yang dapat menetapkan arah dan mampu 

mengarahkan anggota organisasi untuk mencipatakan suatu 

tindakan , motivasi dan menginspirasi semua bawahannya 

sehingga membentuk budaya yang terbuka dalam organisasi. 

3. Intensitas 

ketika perusahaan menetapkan untuk memberikan 

penghargaan kepada karyawan atas suatu kebijakan maka 

kebijakan tersebut akan ciptakan keinginan karyawan untuk 

melakukan apa yang diharapkan perusahaan. 

4.  Hubungan Antar Variabel  

1. Spiritualitas terhadap kinerja 

Spiritualitas saat ini bukan lagi hal yang asing dalam 

pengalaman manusia, pencarian tujuan hidup, makna dan 

keselarasan dipandang ssebagai sesuatu yang sangat penting. 

Individu melihat tempat kerja sebagai tempat untuk melihat dirinya 

sebagai bagian dari komunitas, mengalami perkembangan pribadi 

dan mendapatkan rasa saling pecaya Asmosh dan Duchon (2000),  

dalam penelitian Darto (2015) menemukan bahwa spiritualitas 

dapat meningkatkan kinerja karyawan dan didukung juga dengan 

penelitian Prihono (2016) yang menganalisis pengaruh spiritualitas 

terhadap kinerja di dapatkan bukti empiris yang menunjukan 

bahwa spiritualitas berpengaruh terhadap kinerja karyawan. 

 



30 
 

2. Budaya organisai terhadap kinerja 

Budaya organisasi yang kuat akan memiliki dampak yang 

lebih besar terhadap kinerja Robbin dan judge (2015:379)  budaya 

organiasasi secara sederhana merupakan cara bagaimana orang 

orang bekerja dan berinteraksi dalam melaksanakan tugas baik 

akan memiliki pengaruh penting terhadap meningkatnya kinerja 

karyawan. Begitupun sebaliknya jika budaya organisasi lemah 

tentu akan mengakibatkan kinrja karyawan akan rendah didukung 

dengan penelitian yang dilakukan oleh Prihono (2016), dan Darto 

(2015) disimpulkan bahwa budaya organisasi berpengaruh positif 

dan signifikan terhadap kinerja karyawan. 

3. Spiritualitas, budaya organisasi dan kinerja 

Spritualitas dan budaya organisasi adalah faktor yang 

mempengaruhi pencapaian kinerja, serperti yang kemukakan oleh 

Hendrawan (2009:74) Kesadaran spiritualitas yang tinggi dan 

budaya organisasi yang kuat maka akan mempengaruhi tingkat 

tingginya kinerja sorang karyawan. Sebaliknya jika tingkat 

kesadaran spiritualitas rendah dan budaya organisi yang lemah 

maka semakin rendah pula kinerja karyawan.  

Mentalitas spiritualitas yang tinnggi dengan budaya 

organisasi dapat meningkatkan kinerja karyawan. kesadaran 

spiritualitas di artikan sebagai suatu mental karyawan yang 

memiliki kesadaran diri mengenai kebajikan atau senang 

membantu sesama rekan kerja, memiliki kesadaran akan tujuan 
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yang kuat maknanya bahwa kesadaran karyawan mengenai 

keuntungan pribadi itu penting akan tetapi keungtungan bersama 

ditempat kerja adalah hal yang utama, memiliki mentalitas 

kepercayaan dan penghormatan maknanya bahwa karyawan 

mampu bersikap jujur dan menghromati hubungan personal yang 

baik terhadap sesama rekan kerja. dan memiliki kesadaran 

berpandangan terbuka maknanya bahwa karyawan akan dengan 

senang hati menyamapaikan ide dan permasalahan yang terjadi 

untuk keberlangsungan dan kemajuan perusahaan. diperkuat oleh 

penelitian Prihono (2016) dan Darto (2015) yang mengatakan 

bahwa spiritualitas di tempat kerja dan budaya organisasi 

mempengaruhi secara signifikan terhadap kinerja karyawan. 

 

C.  Kerangka Pikir 

Dari hasil penelitian Prihono (2016) dan Darto (2015) yang 

menyatakan bahwa spiritualitas dan budaya organisasi berpengaruh 

terhadap kinerja karyawan, penulis membuat kerangka pemikiran teoritis 

untuk memberikan alur atau arah penulisan karya penelitian yang 

merupakan ringkasan kecil dari apa yang hendak penulis sampaikan, 

kerangka pemikiran teoritis itu adalah sebagai berikut: 
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Gambar 2.1  

Pengaruh Spiritualitas dan Budaya organisasi Terhadap 

KinerjaKaryawan Resto Ayam Goreng Nelongso 

 

 

Kerangka pikir yang terdapat pada gambar di atas dibuat untuk 

memberikan gambaran mengenai adanya pengaruh antrara spiritualitas 

terhadap kinerja karyawan. Teori yang akan digunakan peneliti sebagai 

dasar dari variabel XI (spiritualitas) yang didukung teori spiritualitas 

menurut Robbins dan Judge (2015:377) dengan indikator meliputi 

kebajikan, kesadaran akan tujuan yang kuat, kepercayaan dan 

penghormatan, dan sifat berpandangan terbuka. Sedangkan dari variabel 

X2 yang akan di ambil oleh peneliti yaitu (budaya organisasi) yang 

didukung teori Budaya organisasi menurut Robbin dan Judge (2015:379) 

dengan indikator inovasi, perhatian kepada detail, orientasi pada hasil, 

orientasi pada orang-orang, orientasi pada team, Keagresifan, dan 

stabilitas. 

Spiritualitas (X1) 

1. Kebajikan 
2. Kesadaran akan tujuan yang   kuat 
3. Kepercayaan dan penghormatan 
4. Sifat berpandangan terbuka 

 

Budaya organisasi (X2) 

1. Inovasi  
2. Perhatian kepada detail 
3. Orientasi pada hasil 
4. Orientasi pada orang-orang 
5. Orientasi pada team 
6. Keagresifan 
7. stabilitas 

 

Kinerja karyawan (Y) 

1. Kualitas 

2. Kuantitas 

3. Ketepatan waktu 
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Teori yang akan di ambil peneliti sebagai dasar dari variabel Y 

(kinerja) peneliti menggunakan teori dari Mangkunegara, (2006:260) 

dengan indikator meliputi Kualitas, kuantitas dan ketepatan waktu. 

Pengaruh spiritualitas dan budaya organisasi terhadap kinerja karyawan 

didukung dengan penelitian yang dilakukan oleh Darto (2015), Ginoga 

(2017) dan Prihono (2016) yang menunjukan bahwa spiritualitas dan 

budaya organisasi berpengaruh terhadap kinerja karyawan. 

 

D. Hipotesis 

 Hipotesis adalah suatu jawaban yang bersifat sementara terhadap 

permasalahan penelitian, sampai terbukti melalui data yang terkumpul 

Suharsimi (2010:110). Berdasarkan perumusan masalah, tinjauan pustaka 

dan tinjauan penelitian dapat ditarik hipotesis atau kesimpulan pada 

penelitian ini, yaitu: 

Menurut Hakim dan wijayanto (2007:44) menyatakan bahwa 

produktifitas yang berlandaskan ketangguhan spiritualitas mampu 

memeperkuat elastisitas manajemen perusahaan dalam meredap setiap 

goncangan external dan internal. Didukung dengan penelitian perdahulu 

darto (2015), Ginoga (2017) dan James (2014) menunjukan hasil yang 

positif signifikan bahwa spiritualitas berpengaruh terhadap kinerja 

karyawan. 

Robbin dan judge (2015:379)  budaya organiasasi secara sederhana 

merupakan cara bagaimana orang orang bekerja dan berinteraksi dalam 

melaksanakan tugas baik akan memiliki pengaruh penting terhadap 
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meningkatnya kinerja karyawan. Begitupun sebaliknya jika budaya 

organisasi lemah tentu akan mengakibatkan kinrja karyawan akan rendah 

didukung dengan penelitian yang dilakukan oleh Prihono (2016), dan 

Darto (2015) disimpulkan bahwa budaya organisasi berpengaruh positif 

dan signifikan terhadap kinerja karyawan. 

 H1: Spiritualitas dan budaya organisasi berpengaruh signifikan 

terhadap kinerja karyawan Resto Ayam Goreng Nelongso. 

   Penelitian yang dilakukan oleh Darto (2015) mengatkan bahwa 

spiritualitas paling berpengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan 

dibandingkan budaya organisasi dengan hasil nilai peneltian koefisien 

regresi spiritualitas 0,463 sedangkan nilai koefisien regresi budaya 

organisasi 0,316. Melalui hasil penelitan terdahulu, peneliti merumuskan 

hipotesis sebagai berikut: 

 H2: Spiritualitas merupakan variable yang paling berpengaruh 

terhadap kinerja karyawan Resto Ayam Goreng Nelongso. 


