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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Kajian Teori 

2.1.1 Budaya Organisasi  

Saat bergabung dengan suatu perusahaan, masing-masing individu 

membawa nilai dan kepercayaan yang berbeda-beda. Akan tetapi nilai dan 

kepercayaan tersebut belum tentu mencukupi individu tersebut untuk berhasil. 

Di dalam perusahaan, individu perlu mempelajari budaya dari perusahaannya.  

Hal ini dikarenakan budaya antar individu yang satu dengan yang lain 

pada setiap perusahaan tersebut berbeda. budaya organisasi merupakan nilai-

nilai bersama dan keyakinan yang menjadi identitas suatu perusahaan. 

(Kreitner, 2010). Budaya dapat dikatakan sebagai jalan hidup yaitu meliputi 

sistem kepercayaan yang sesuai dengan perilaku atau pemikiran dan 

pengetahuan. Serta menentukan cara melakukan sesuatu. (Ikhsan, 2008) 

Budaya juga merupakan suatu pola asumsi yang diciptakan, ditemukan 

atau dikembangkan agar seseorang dapat menyesuaikan diri dalam suatu 

lingkungan atau organisasi. Budaya organisasi adalah apa yang menjadi 

persepsi karyawan dan cara persepsi itu menciptakan suatu pola keyakinan, nilai 

dan ekspetasi. (Ivancevich et al., 2006) 

Budaya organisasi memiliki tiga fungsi utama, yaitu sebagai perekat 

sosial yang mengikat karyawan dan membantunya memahami tempat kerja, 

dengan budaya yang kuat maka perusahaan membuat lebih baik dibandingkan 

dengan budaya lemah, dan mendorong keluarnya nilai disenting yang dapat 

membentuk nilai-nilai yang muncul di masa mendatang. (McShane et al., 2010). 

Budaya organisasi melibatkan asumsi. Asumsi ini mengatakan pada 

individu bagaimana berpersepsi, berpikir, dan berperasaan mengenai pekerjaan, 

tujuan kinerja, hubungan manusia, dan kinerja rekan kerja (Ivancevich et al., 

2005). Sehingga menciptakan budaya organisasi berperan penting dalam 

menciptakan perilaku karyawannya sesuai dengan tujuan perusahaan. Dimana, 

banyak perusahaan besar membuat semboyan dari nilai perusahaan. Nilai ini 

akan membuat perasaan dan persepsi karyawan di tingkat bawah sadar. 

Semakin kuat nilai yang dibangun karyawan akan semakin memperkuat budaya 
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perusahaan. Kekuatan ini berpengaruh pada perfomance perusahaan, dimana 

karyawan akan berkomitmen pada kemajuan perusahaan.  

Komitmen menurut Pramudjono dalam penelitiannya merupakan suatu 

sikap yang mencermikan loyalitas karyawan terhadap organisasi dimana 

mereka mengungkapkan perhatian mereka terhadap keberhasilan organisasi dan 

pengembangannya (Pramudjono, 2015). Dalam penelitiannya, Pramudjono pun 

mengungkapkan ada tiga hal yang mempengaruhi teacher’s commitment yakni, 

budaya organisasi, hirarki, dan motivasi. Dengan komitmen yang kuat, 

Pramudjono memiliki keyakinan akan mempengaruhi kualitas. Komitmen ini 

oleh peneliti dianggap sebagai motivasi karyawan. Motivasi terdiri pada 

kepuaasan karyawan. Melebihi kompensasi yang akan diberikan oleh 

perusahaan. motivasi ini merupakan kekutan pendorong untuk bertindak 

mencapai tujuan perusahaan. Namun peneliti sebelumnya tidak membahas 

tentang budaya spiritual yang dibangun. Hanya menjelaskan budaya organisasi 

yang positif seperti nilai, peran, pola, keyakinan dan hal yang dipersepsikan 

bersama.  

Wiwiek dalam penelitiannya, bahwa aspek spiritualitas di tempat 

bekerja dianggap sebagai media untuk mengubah keterbatasan dan membangun 

lingkungan yang lebih tinggi. Pendekatan aspek spiritualitas ini menjadi trend 

yang signifikan dalam dunia bisnis. Aspek spiritualitas ini membentuk persepsi 

karyawan pentinganya membangun organisasi. Sehingga karyawan bersatu dan 

memberikan kontribusi untuk organisasi (Adawiyah, 2011). Bekerja tidak lagi 

dianggap sebagai tempat untuk menghasilkan uang. Namun, bekerja dimaknai 

berbeda oleh karyawan. Sebagai tempat mencari makna kehidupan, kepuasaan 

batin, menerapkan nilai-nilai spiritual. Nilai spiritual yang di maksudkan 

bukanlah sekedar melaksanakan ajaran agama yang di anut. Melainkan 

menanamkan pemahaman nilai positif terhadap pekerjaannya. Karyawan 

meyakini bahwa perusahaan ini berdiri untuk kemajuan kemanusiaan. 

Perusahaan berkomitmen akan memberikan nilai tambah pada kehidupan orang 

lain (Yunizarb, 2015).  
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2.1.2 Etos Kerja  

Ethos berasal dari bahasa yunani yang berarti sikap, kepribadian, watak, 

karakter, dan keyakinan atas sesuatu, budaya, atau nilai-nilai dasar seseorang, 

kelompok atau bangsa. 

Etos kerja yaitu semua kebiasaan baik yang berlandaskan etika yang 

harus dilakukan ditempat kerja, yakni disiplin, jujur, tanggung jawab, tekun, 

sabar, berwawasan, kreatif, bersemangat, mampu bekerja sama, sadar 

lingkungan, loyal, berdedikasi, dan bersikap santun (Sylvana, 2014). 

Etos kerja adalah sikap yang muncul atas kehendak dan kesadaran diri 

sendiri yang didasari oleh sistem orientasi nilai budaya terhadap kerja. Etos 

kerja diyakini sebagai konsep kerja yang diyakini oleh seseorang atau 

sekelompok orang yang baik dan benar yang diwujudnyatakan melalui perilaku 

kerja mereka secara khas (Usman, 2010).  

Etos kerja menurut Tasmara (2002), etos kerja adalah suatu totalitas 

kepribadian dari individu serta cara individu mengekspresikan, memandang, 

meyakini, dan memberikan makna terhadap sesuatu yang mendorong individu 

untuk bertindak dan meraih hasil yang optimal.  

Menurut Jansen (2005) bahwa pada dasarnya manusia itu mencari 

kesuksesan, arti sukses dipandang relatif oleh sebagian masyarakat dari segi 

pencapaiannya, namun ada satu hal yang tetap dilihat sama oleh masyarakat dari 

jaman apapun yakni menggapai kesusksesan dengan 8 etos kerja : 

1. Kerja adalah rahmat. Bekerja dengan tulus dan penuh syukur akan 

merasakan rahmat lainnya. seperti kemampuan menyediakan sandang, 

pangan dengan gaji yang diperoleh. Kemampuan bergaul lebih luas 

sehingga dapat meningkatkan kualitas diri ke tingkat yang lebih tinggi 

sehingga bisa tumbuh dan berkembang. Kemampuan memaksimalkan 

talentasaat bekerja, dan kemampuan mendapatkan pengakuan diri serta 

identitas diri dari masyarkat dan komunitas.  

2. Kerja adalah amanah. Bekerja benar penuh dengan tanggung jawab. 

Amanah akan melahirkan sikap penuh dengan tanggung jawab. Sehingga 

tanggung jawab wajib ditunakikan tidak sekerdar formalitas. Rasa tanggung 

jawab pada pekerjaan akan menumbuhkan kehendak kuatuntuk 

melaksanakan tugas dengan benar sesuai job description untuk mencapai 

target yang ditetapkan.   
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3. Kerja adalah panggilan. Bekerja tuntas penuh dengan integritas. Dalam 

konteks pekerjaan panggilan umum ini memiliki arti apa saja yang 

dikerjakan hendaknya memenuhi tuntutan profesi. Agar panggilan dapat 

dikerjakan  hingga tuntas perlu adanya integritas yang kuat. Oleh karena 

dengan memegang integritas yang kuat maka seseorang dapat bekerja 

dengan sepehug hati, segenap pikiran segenap tenaga secara utuh.  

4. Kerja adalah aktualisasi. Aktualisasi merupakan kekuatan yang dipakai 

untuk mengubah potensi menjadi realisasi. Tujuan dari sikap aktual ini 

adalah agar seseorang terbiasa bekerja keras dan selalu tuntas untuk 

mencapai mimpi dan keinginannya tanpa merubah diri seseorang menjadi 

pecandu kerja.  

5. Kerja adalah ibadah. Bekerja serius penuh dengan kecintaan. Segala 

pekerjaan yang diberikan Tuhan harus di syukuri dan dilakukan sepenuh 

hati tidak ada tipe atau jenis pekerjaan yang lebih baik dan lebih rendah dari 

yang lain. Karena pekerjaan itu sama di mata Tuhan jika dikerjakan dengan 

serius dan penuh kecintaan. Pekerjaan yang dilakukan dengan penuh 

kecintaan akan melahirkan dedikasi serta pengabdian dalam pekerjaan 

tersebut.  

6. Kerja adalah seni. bekerja cerdas penuh kreatifitas. Bekerja keras itu perlu 

namun bekerja cerdas sangat dibutuhkan. Kecerdasan dalam menggunakan 

strategi dan taktik pintar. Untuk mengembangkan diri, memanfaatkan waktu 

bekerjaagar tetap efektifdan efisien. Melihat dan memanfaatkan peluang 

yang ada. Melahirkan karya dan buah pikiran yang inovatif dan kreatif.  

7. Kerja adalah kehormatan. Bekerja tekun. Kehormatan diri bisa didapatkan 

dari bekerja. karena dengan melalui pekerjaan seseorang dihormati dan 

dipercaya untuk memangku suatu posisi tertentu dan mengerjakan tugas 

yang diberikan kepadanya. Termasuk sebagai kompetensi dirikemampuan 

dan kesempatan hidup. Rasa hormat  yang terbentuk dalam diri seseorang 

akan menumbuhkan rasa percaya diri yang akan meningkatkan keinginan 

untuk bekerja lebih tekun.  

8. Kerja adalah pelayanan diri terhadap orang lain. oleh karena dengan bekerja 

memberikan kontribusi terhadap orang lain agar mereka bisa beraktivitas 

dengan lebih mudah. 
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 Sedangkan etos kerja menurut Tasmara (2002) yakni sebagai berikut:  

1. Kejujuran (shiddiq), sikap terpuji, berani bersikap transparan, terbebas dari 

segala kepalsuan dan penipuan 

2. Kepercayaan (amanah), berani bertangung jawab, menjadi kepercayaan dan 

dihormati. 

3. Kecerdasaan (fathonah), memiliki kecerdasaan intelaktual, emosional, dan 

terutama spiritual. Seroang memiliki sikap ini tidak saja menguasai bidang 

tapi memiliki dimensi yang kuat, keputusan-keputusan yang diambilnya 

menunjukan kemahiran dan profesionalitas dalam bidangnya.  

4. Menyampaikan kebenaran (tabligh), sikap seseorang yang memiliki nilai 

tabligh kemampuan berkomunikasinya, kepemimpinannnya, 

pengembangan dan peningkatan kualitas sumber daya insani dan mampu 

mengelola keahliannya.  

   

2.1.3 Kerangka persaingan nilai (Competing Value Framework) 

Kerangka persaingan nilai di lihat dari empat kriteria tipe budaya, yakni 

Budaya Klan, Adokrasi, pasar dan Hirarki. Dimana keempat budaya ini 

memiliki masing-masing memiliki dimensi yang berbeda. Dimensi pertama 

membedakan fokus pada fokus internal dan integritas. Dimensi kedua fokus 

eskternal dan perbedaan. Dimensi ketiga berbicara tentang stabilitas dan 

kontrol. Dimensi keempat fleksibelitas dan kewenangan. Keempat dimensi ini 

akan menunjukkan tipe budaya organisasi yang menjadi kekuatan organisasi 

tersebut.   (Administration, 2010). Dalam teori OCAI, keempat tipe budaya di 

atas memiliki karakteristik yang berbeda sebagai berikut:  

1. Budaya Klan 

Organisasi disatukan dalam kesetiaan dan tradisi. Pimpinan dipandang 

sebagai mentor sosok seorang orang tua yang dianut atau dipatuhi.  

 

 

 

2. Budaya Adokrasi 

Suasana yang dinamis dan kreatif ditandai dengan karyawan berani 

mengambil resiko atas tanggung jawab yang diserahkan. Pimpinan 

organisasi dianggap sebagai inovator.  



10 
 

3. Budaya Pasar 

Budaya ini berorientasi pada hasil sehingga karyawan saling berkompetisi 

pada target yang diserahkan. Pimpinan bersifat seseorang yang memotivasi 

agar karyawan mampu menyelesaikan target perusahaan atau organisasi 

4. Budaya Hirarki 

Budaya ini bercirikan perusahaan atau organisasi yang terstruktur. 

Diperlukan standar operasional dalam mengerjakan pekerjaan. Sehingga 

penerapan atauran dan kebijakan dari perusahaan adalah yang utama. 

 

Tabel 2.1 

Tabel indikator budaya organisasi 

Indikator Klan Adokrasi Pasar Hirarki 

Karakter 

Dominan  

Kekeluargaan  Dinamis  Oriemtasi 

pada 

tujuan  

Tempatnya 

terstruktur 

dan 

terkendali 

Tipe 

kepemimpinan  

Mentor, 

fasilitator 

Inovatif, 

berani 

mengambil 

resiko  

Agresif, 

berorientas

i pada hasil  

Berorianteasi 

pada efisiensi 

Manajemen 

Personal  

Kerja tim  Mengambil 

resiko, 

memberi 

kebebasan 

terhadap 

anggota 

Kompetitif

, bersaing 

untuk 

prestasi  

Memberikan 

rasa aman, 

stabilitas 

hubungan  

     

Indikator Klan Adokrasi Pasar Hirarki 

Perekat 

Organisasi  

Kesetiaan dan 

rasa saling 

percaya  

Komitmen 

untuk 

menciptaka

Prestasi 

dan 

Peraturan dan 

kebijakan 

formal.  
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n inovasi 

dan 

perkembang

an  

pencapaian 

hasil  

 

2.1.4 Kegunaan Pengukuran Menggunakan instrumen OCAI  

Pengukuran menggunakan instrumen dari OCAI ini memiliki kegunaan atau 

keuntungan bagi perusahaan atau organisasi (Administration, 2010) adalah 

sebagai berikut : 

1. Karyawan/anggota perusahaan/organisasi akan memahami terhadap budaya 

organisasi perusahaan/organisasi yang dianutnya. Bahkan budaya seperti 

apa yang diinginkan. Hal ini akan mendorong perubahan.  

2. Memudahkan pihak manajemen perusahaan/organisasi menentukan 

langkah-langkah perubahan yang paling efektif 

3. Resistensi perubahan dapat diantisipasi sehingga tidak sampai terjadi 

sesuatu yang tidak diharapkan 

4. Mengawali pekerja untuk menggunakan energi dan kreatifitasnya dalam 

melakukan perubahan 

5. Ini adalah pelajaran dasar untuk melakukan perubahan rencana. 

6. Perubahan organisasi yang sukses akan merevitalisasi setiap orang, 

sehingga mewujudkan efek positif dalam organisasi.  

7. Penilaian OCAI akan menjadi langkah intervensi awal menuju perubahan.  

 

2.1.5 Spiritualitas 

Religiusitas dan spiritualitas memfokuskan pada sebuah hubungan dengan 

sesuatu yang suci atau transeden, yaitu Zat Yang Maha Tinggi. Spiritualitas 

adalah dorongan dari dalam diri guna memenuhi kebutuhan dasar transeden dan 

mendekati Zat Yang Maha Tinggi. Spiritualitas menjadi sebuah pencarian 

personal untuk berarti, transeden, keseluruhan, mencari tujuan, dan memahami 

spirit sebagai yang menghidupkan esensi pada inti dari hidup (Wahyuningsih, 

2009).  

Spiritualitas berasal dari kata latin spiritus yang artinya nafas hidup 

sehingga spiritual adalah cara untuk menjadi dan mengalami yang datang 

melalui kesadran adanya dimensi transeden dan dikarakteristikan oleh nilai-
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nilai tertentu yang diterima oleh individu, orang lain, alami, hidup dan apapun 

(Elkins et al., 1988). 

Elkin dalam penelitiannya membedakan dimensi dari spiritualitas, yakni : 

1. Dimensi Transeden 

Orang spiritual memiliki kepercayaan. Berdasarkan ada eksperensial bahwa 

ada dimensi transeden dalam hidup. 

2. Dimensi Makna dan Tujuan Hidup 

Orang spiritual akan memiliki makna hidup atau tujuan hidup yang timbul 

dari keyakinan bahwa hidup itu penuh dengan makna. Dan orang akan 

memiliki eksistensi jika memiliki tujuan hidup.  

3. Dimensi Misi Hidup 

Oranf spiritual merasa bahwa dirinya harus bertanggung jawab terhadap 

hisup. Orang spiritual termotivasi dan memahami bahwa kehidupan pada 

diri individu hilang dan individu harus mencarinya.  

4. Dimensi Kesucian Hidup  

Orang spiritual percaya hidup itu diinfus oleh kesucian dan seriang kali 

mengalami masa khitmad dan kagum. Dia percaya bahwa seluruh 

kehidupannya adalah akhirat.  

5. Dimensi Kepuasan Spiritual 

Orang spiritual dapat mengapresiasi material good seperti uang dan 

kedudukan, tetapi tidak melihat kepuasan tertinggi terletak pada uang atau 

jabatandan tidak menggunakan uang atau jabatan itu menggantikan 

kebutuhan spiritualitas.  

6. Dimensi Idealiasme  

Orang spiritual orang yang visioner, memiliki komitmen membuat 

duniamenjadi lebih baik. Mereka berkomitmen pada idealismeyang tinggi 

dan mengaktualisasikan potensinya untuk seluruh aspek kehidupan.  

7. Dimensi Kesadran akan Penderitaan.  

Orang spiritual benar-benar menyadari adanya penderitaan dan kematian 

kesadaran ini membuat dirinya seriusterhadap kehidupan karena enderitaan 

dianggap sebagai ujian.  

8. Hasil dari Spiritual  

Spiritualitas yang dimiliki oleh seseorang akan mewarnai kehidupannya.  
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Sedangkan dimensi spiritual (Thabo et al, 2010) melihat dimensi spiritual 

dari tiga dimensi besar. yakni, trancendence of self, holsim and harmony, 

growth. Transeden pada dirinya sendiri dimaksutkan adalah pecarya akan 

kekuatan di dalam diri yang lebih besar dari kekuatan diri sendiri. transeden 

memiliki arti bekerja yang seharusnya. Mengandung meaning. sedangkan 

harmoni, individu memiliki kekuatan untuk menyeimbangkan potensi 

sehingga adanya keseimbangan. Individu tidak hanya menganggap bekerja 

hanya sebagai mencari keuntungan belaka melainkan bekerja adalah 

aktualisasi diri. Harmoni memiliki arti kontrol pada diri individu. Dimensi 

yang terakhir adalah growth, pertumbuhan yakni individu memiliki 

kekuatan untuk menumbuhkan potensi yang ada dalam dirinya. potensi ini 

akan meningkatkan kualitas diri dalam bekerja.   

 

2.2 Penelitian Terdahulu 

Dalam penelitian ini terdapat 8 penelitian terdahulu sebagai acuan dari 

penelitian ini. berikut 8 penelitian terdahulu :  

 

Tabel 2.1 

Penelitian Terdahulu 

NO PENELITIAN PENELITI HASIL 

1 Workplace Spirituality 

as a Moderator in the 

Relationship between 

Soft TQM and 

Organizational 

Commitment 

Wiwiek Rabiatul 

Adawiyah,  

 Mohd Noor Mohd 

Shariff,  

 Mohammad Basir 

Saud,  

 Sany Sanuri Mohd 

Mokhtar 

Dimensi soft TQM kecuali 

pendidikan dan pelatihan memiliki 

pengaruh yang signifikan terhadap 

komitmen organisasi. Spiritualitas 

kerja memperkuat penerapan 

dimensi TQM untuk membuat 

karyawan berkomitmen terhadap 

perusahaan  

    

NO PENELITIAN PENELITI HASIL 
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2 The place of Spiritulity 

in Organizational 

Theory  

Arnaldo Oliveria Organisasi lebih sukses ketika 

mereka membiarkan anggotanya 

mendapatkan dan memenuhi 

kebutuhan spiritualitasnya. Oleh 

karena pengaruhnya, spiritualitas 

membawa manfaat yang lebih 

terhadap kepuasan karyawan, 

totalitas karyawan, pelayanan 

karyawan yang meningkat dan 

kenyamanan tempat kerja sehingga 

spiritulitas diletakan sebagai topik 

utama.   

3. Understanding 

Spirituality at Work, 

Organization and in 

Management 

 

Thabo Makgoba, Kurt 

A April, Akram Al 

Ariss 

Spiritulitas dalam menjadi 

guidelines untuk mencari makna 

lebih dalam tentang bekerja.oleh 

karena karyawan menghabiskan 

waktunya setiap hari di tempat kerja. 

Dengan pertumbuhan spiritual kerja 

ini, karyawan tidak hanya melihat 

bekerja hanya sebagai tempat untuk 

mencari keuntungan. Dengan 

menemukan makna bekerja, 

karyawan akan meningkatkan 

kinerjanya sehingga akan membuat 

perusahaan sukses. Penelitian ini 

meneliti hubungan keeratan antara 

spiritual dengan manajemen dan 

organisasi.  

 

 

 

NO PENELITIAN PENELITI HASIL 
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4 A Study Of 

Organizational Ethos: 

A Case of J&K Bank  

 

 Gowhar Rasool1 and 

Dr. Mir Parvez  

Etos terbentuk dari budaya 

organisasi. Sedangkan etos kerja 

sangat berhubungan erat dengan 

produktifitas kerja. Sehingga 

pimpinan perusahaan harus mampu 

menumbuhkan budaya organisasi 

yang mendorong motivasi karyawan 

tinggi sehingga etos kerja karyawan 

pun meningkat. 

5 Peranan Etos Kerja 

dalam Mendongkrak 

Kualitas Layanan 

Perpustakaan Sekolah 

Menengah Kejuruan 

di Kabupaten 

Minahasa 

Sylvana M.D. 

Maukar 

Hubungan etos kerja dengan kualitas 

layanan sangat berpengaruh. Dengan 

meningkatkan etos kerjamaka akan 

meningkat pula kualitas layanan 

perpustakaan yang akan membantu 

pencapaian keberhasilan dalam 

proses belajar.  

6 The impact of culture 
on 
Organizational 
performance in 
Selected textile firms 
in nigeria 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

M. A. O. Aluko Terdapat hubungan positif dan 

signifikan antara budaya dan kinerja. 

Penelitian ini menemukan ada 

beberapa maslah yang membuat 

kinerja menurun, teknologi dan 

sosial infrastruktur. Penelitian ini 

pun menemukan bahwa budaya 

organisasi akan membangun 

komitmen terhadap perusahaan 

dalam setara level atas. Sedangkan 

dalam level bawah, budaya 

organisasi membangung 

kepercayaan yang positif terhadap 

pekerjaan, nilai positif suatu 

ekerjaan, perilaku dan norma dalam 

bekerja. 

7 Membangun sikap 

dan etos kerja 

Anna Probowati  Bahwa etos kerja berfungsi sebagai 

alat penggerak perbuatan dan 

kegiatan individu sebagi pelaku 
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kerja. Disamping sikap dan etos 

kerja menjadi modal dasar bagi 

setiap individu untuk mengatasi 

berbagai masalah yang dihadapi 

dalam kerja sehingga diperoleh hasil 

kerja yang baik. Salah satu faktor 

yang mempengaruhi etos kerja 

adalah budaya. Kualitas etos kerja 

ini dipengaruhi oleh sistem nilai 

budaya yang dibangun. Nilai budaya 

yang maju akan membentuk etos 

kerja yang tinggi. Sedangkan nilai 

budaya yang rendah akan 

membentuk etos kerja yang rendah.  

8 Relationship between 

Employee Perceptions 

of Corporate Ethics 

and 

Organizational 

Culture: An 

Exploratory Study 

Aliza D. Racelis Bahwa terdapat hubungan persepsi 

karyawan yang tercermin apada  

 

2.3 Kerangka Konseptual 

Berdasarkan telaah pustaka yang disajikan di atas telah digambarkan kerangka 

konseptual dan hipotesis seperti gambar 2.2 dibawah ini : 

 

  

  

 

 

 

 

  

H1 

H2 

Budaya 

Organisasi 

Etos 

Kerja 

Spiritualitas 

Kerja 

B. KLAN 

B. 

ADOKRASI 

B. PASAR 

B. HIRARKI 

SHIDDIQ 

FATHONAH

H 

AMANAH 

TABLIGH 
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 Berdasarkan kerangkan konseptual di atas, bahwa Budaya organisasi 

yang diukur dari empat indikator tersebut akan mempengaruhi etos kerja 

karyawan.  

H1 : Budaya Organisasi akan berpengaruh positif terhadap etos kerja 

karyawan.  

Dalam penelitian Pattipawae ( 2011) yang berjudul Penerapan Nilai-

Nilai Dasar Budaya Kerja dan Prinsip Organisasi Budaya Kerja Pemerintah 

dengan Baik dan Benar menjelaskan bahwa budaya kerja perusahaan 

berpengaruh pada perilaku atau etos karyawan. Peneliti menyatakan dalam 

jurnalnya nilai-nilai yang menjadi kebiasaan adalah budaya. Karena budaya 

dikaitkan dengan kualitas kerja maka budaya disebut budaya kerja. Sikap 

pada budaya organisasi memberikan pengaruh terhadap perilaku sosial 

organisasi. Budaya organisasi memiliki tujuan untuk mengubah sikap dan 

juga perilaku SDM dapat meningkatkan produktivitas kerja.   

 

H2 : Spiritualitas kerja memperkuat pengaruh budaya organisasi terhadap 

etos kerja karyawan.  

 

Dalam penelitian (Adawiyah et al., 2011) yang berjudul Workplace 

Spirituality as a Moderator in the Relationship between Soft TQM and 

Organizational Commitment menghasilkan bahwa ada pengaruh kuat 

spiritualitas kerja melalui yang dipengaruhi budaya organisasi terhadap 

komitmen karyawan. Oleh karena karyawan dalam memaknai bekerja tidak 

hanya sekedar material good melainkan karyawan menemukan makna yang 

sebenarnya dalam bekerja. Bahwa bekerja merupakan ibadah, mensyukuri 

segala yang diberikan Tuhan. Bekerja juga memberikan kehidupan dengan 

orang lain. sehingga muncul kepuasan diri dalam bekerja.   




