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ABSTRACT 

 M RAPI ALFARIDZI, NIM: 4122.4.15.11.0068, Title: The Effect of 

Organizational Culture on Employee Performance (Case Study at Islamic 

Hospital Hj. Siti Muniroh, Tasikmalaya City) 

The purpose of this study was to determine the effect of organizational 

culture on employee performance (Case Study at the Hj. Siti Muniroh Islamic 

Hospital in Tasikmalaya City). In this study there are 2 variables (x) 

Organizational culture and variable (y) Employee performance. 

The research method used was descriptive analysis with data collection 

techniques namely observation, interviews and questionnaires. The population 

studied was 38 people. Test equipment used is simple linear regression, 

correlation, determination, non-deterination, and t test (for testing hypotheses). 

The results showed that the organizational culture of employee performance 

is in the good category. The results of statistical tests show that the influence of 

organizational culture on employee performance is 53%. and the results of 

hypothesis testing show that organizational culture has a significant influence on 

employee performance, so it can be concluded that there is still a lack of 

implementation of organizational culture factors, so that employee performance at 

the Islamic Hospital Hj. Siti Muniroh, Tasikmalaya City is not very satisfying. 

 

 

Keywords: organizational culture, employee performance. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ABSTRAK 

 

M RAPI ALFARIDZI, NIM : 4122.4.15.11.0068, Judul : Pengaruh 

Budaya Organisasi Terhadap Kinerja Karyawan (Studi Kasus Pada Rumah 

Sakit Islam Hj. Siti Muniroh Kota Tasikmalaya). 
 Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh budaya 

organisasi terhadap kinerja karyawan (Studi Kasus Pada Rumah Sakit Islam Hj. 

Siti Muniroh Kota Tasikmalaya). Dalam penelitian ini terdapat 2 varibel (x) 

Budaya organisasi dan varibel (y) Kinerja karyawan.  

Metode penelitian yang digunakan adalah deskriftip analisis dengan 

tekhnik pengumpulan data yaitu observasi,wawancara dan kuisioner.adapun 

populasi yang diteliti berjumlah 38 orang. Alat uji yang digunakan yaitu regresi 

linier sederhana, korelasi, determinasi, non detereminasi,dan uji t (untuk 

pengujian hipotesis). 

 Hasil penelitian menunjukan bahwa budaya organisasi terhadap kinerja 

karyawan yaitu berada pada kategori baik. Hasil pengujian secara statistik 

menunjukan bahwa pengaruh budaya organisasi terhadap kinerja karyawan adalah 

sebesar 53%. dan hasil pengujian hipotesis menunjukan bahwa budaya organisasi 

mempunyai pengaruh yang berarti terhadap kinerja karyawan, sehingga dapat 

disimpulkan bahwa masih kurangnya pelaksanaan faktor-faktor budaya 

organisasi, sehingga kinerja karyawan pada Rumah Sakit Islam Hj. Siti Muniroh 

Kota Tasikmalaya kurang begitu memuaskan.  

 

 

 

Kata kunci : budaya organisasi, kinerja karyawan. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang Penelitian 

Perkembangan zaman yang semakin pesat mengakibatkan terjadinya 

persaingan antar perusahaan yang tidak dapat dihindari karena semakin 

banyaknya jumlah perusahaan. Tantangan bagi negara-negara berkembang di 

era globalisasi ini adalah bagaimana pelaksanaan dari perekonomiannya 

tersebut. Persaingan yang sifatnya terbuka antar pelaku ekonomi global, 

memaksa perusahaan dituntut aktiv dalam meningkatkan kemampuan serta 

kualitas sumber daya manusianya agar mampu menghadapi persaingan global.  

Dengan adanya perkembangan yang pesat di bidang ekonomi saat ini, 

bangsa Indonesia dituntut untuk selalu mengikuti perkembangan perekonomian 

dan melihat peluang-peluang yang ada. Salah satu peluang tersebut adalah di 

bidang kesehatan melalui rumah sakit swasta yang mengalami perkembangan 

yang positif setiap tahunnya. Saat ini untuk menjadi perusahaan yang terbaik 

merupakan keinginan setiap perusahaan, tak terkecuali bagi perusahaan 

pembiayaan. Perusahaan pembiayaan berlomba-lomba menorehkan kinerja 

terbaiknya. Namun, untuk sampai menjadi sebuah perusahaan pembiayaan 

terbaik tidaklah mudah, diperlukan berbagai upaya, komitmen, kerja keras, dan 

sinergi yang baik antar sumber daya manusia (SDM) di internal perusahaan 

serta kinerja karyawan yang baik untuk dapat menghadapi berbagai keadaan 

perekonomian (https://swa.co.id/. 2018).  
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Terdapat faktor negatif yang dapat menurunkan kinerja karyawan, 

diantaranya adalah menurunnya keinginan karyawan untuk mencapai prestasi 

kerja, kurangnya ketepatan waktu dalam penyelesaian pekerjaan sehingga 

kurang mentaati peraturan, pengaruh yang berasal dari lingkungannya, teman 

sekerja yang juga menurun semangatnya dan tidak adanya contoh yang harus 

dijadikan acuan dalam pencapaian prestasi kerja yang baik.  

Semua itu merupakan sebab menurunnya kinerja karyawan dalam 

bekerja. Faktor-faktor yang dapat digunakan untuk meningkatkan kinerja 

diantaranya adalah gaya kepemimpinan, budaya organisasi, dan disiplin kerja.  

Budaya organisasi memiliki pengaruh terhadap kinerja karyawan di 

dalam perusahaan. Budaya organisasi yang sehat dapat menimbulkan semangat 

dalam bekerja agar dapat meningkatkan kinerja sehingga tujuan perusahaan 

dapat tercapai.  

Berdasarkan masalah budaya yang sering kita lihat di perusahaan, para 

karyawan kurang maksimal dalam menciptakan dan memelihara suasana kerja 

yang baik dimana dalam instansi tersebut terjadi kerjasama yang kurang 

harmonis antar karyawan, hubungan antar pimpinan yang mementingkan 

bidangnya masing-masing sehingga menyebabkan kesenjangan dan terjadi 

kurangnya komunikasi antara karyawan yang satu dengan yang lainnya. Hal ini 

terjadi dikarenakan budaya organisasi yang bertentangan dan berbagai pihak 

saling mempertahankan pendapatnya, sehingga tidak terfokus pada 

peningkatan kinerja organisasi (Cahyono. 2012).  
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Budaya organisasi yang tidak kondusif tergambar dari kurangnya 

partisipasi karyawan dalam kegiatan seperti pelaksanaan rapat khusus yang 

dilaksanakan bagi seluruh karyawan dan staf sehingga karyawan dapat 

menghambat proses pengambilan keputusan atau kebijakan yang diambil oleh 

perusahaan. Terkadang karyawan tidak mengikuti kegiatan atau rapat dengan 

atau tanpa memberikan alasan, dan hal ini menjadi kebiasaan karena dengan 

mudah hanya mengajukan izin untuk tidak mengikuti kegiatan. Seharusnya 

karyawan dapat melaksanakan peraturan-peraturan yang telah disepakati 

bersama. Hal ini mengindikasikan kurangnya penanaman budaya perusahaan 

kepada karyawan yang dapat mempengaruhi kinerja dari karyawan maupun 

perusahaan (Kusuma dan Rahardja. 2018).  

Permasalahan diantaranya pada budaya organisasi yaitu para karyawan 

yang masih belum bisa menyesuaikan pribadinya dengan kebudayaan 

organisasi yang ada seperti absennya karyawan ketika ada rapat dan adanya 

karyawan yang tidak menjunjung tinggi arti tegur sapa antar karyawan, hal 

tersebut mengindikasikan adanya permasalahan dalam budaya perusahaan (Evi 

Wahyuni, 2015). Masalah budaya organisasi yang banyak dijumpai pada 

perusahaan dapat mengindikasikan bahwa banyaknya karyawan yang tidak 

mencapai target, kemungkinan ada penerapan budaya organisasi di perusahaan 

belum berjalan dengan baik. Hal tersebut mengindikasikan bahwa karyawan 

belum mempunyai tanggung jawab terhadap pekerjanya karena hal tersebut 

berdampak pada hasil kinerja yang kurang maksimal (Utami dan Waluyo. 

2015).  
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Kurangnya sosialisasi dan pembinaan sehubungan dengan budaya yang 

ada menjadikan budaya belum sepenuhnya didukung dan dijalankan oleh 

karyawan, hal ini juga dapat menjadi penyebab masalah dalam budaya 

organisasi (Fisla Wirda. 2013).  

Berdasarkan hasil pengamatan yang saya lakukan di Rumah Sakit Islam 

Hj. Siti Muniroh Kota Tasikmalaya, budaya organisasi yang diterapkan dalam 

meningkatkan kinerja di Rumah Sakit Islam Hj. Siti Muniroh Kota 

Tasikmalaya juga sangat kurang. Padahal, perusahaan mempunyai nilai-nilai 

khusus budaya organisasi yang bertujuan agar setiap anggota dari organisasi 

dapat bekerja sama untuk mencapai tujuan secara efisien, baik dalam 

pembagian tugas dan juga rasa tanggung jawab yang diberikan.  

Budaya ini disebut “ICARE” (Integritas, Kolaborasi, Akuntabilitas, 

Respect dan Excellence).  Hal ini membuktikan masalah yang terjadi tidak 

sesuai dan sangat bertentangan dengan “ICARE” yang mengindikasikan bahwa 

kurangnya penerapan budaya integritas atau kepercayaan terhadap karyawan di 

dalam perusahaan. Kerjasama antar divisi juga kurang terlihat di lingkungan 

kantor, hal ini terlihat dari tidak adanya interaksi antar sesama karyawan dan 

kurangnya komunikasi yang baik antar divisi atau bagian. Padahal kolaborasi 

dan kerjasama sangat dibutuhkan di dalam organisasi agar perusahaan dapat 

mencapai kinerja yang optimal.   

Selain itu, kualitas karyawan yang kurang baik juga dapat dilihat dari 

data yang saya dapatkan melalui wawancara dengan beberapa karyawan. Hal 

tersebut berdampak langsung kepada kinerja karyawan yang dapat dilihat dari 
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pencapaian yang tidak sesuai target perusahaan. Hal ini membuktikan budaya 

yang seharusnya diterapkan dalam perusahaan belum berjalan baik dengan 

nilai-nilai budaya “ICARE” yang diterapkan, sehingga masalah ini 

diperhatikan lebih mendalam oleh perusahaan agar masalah tersebut dapat 

diminimalisir. Tidak mematuhi peraturan dari perusahaan diantaranya kurang 

disiplin seperti sering absen yang otomatis jumlah karyawan menjadi 

berkurang untuk menyelesaikan pekerjaan dari yang ditargetkan perusahaan, 

terlambat mengerjakan pekerjaan seperti tidak merekap data dan kurang teliti 

dalam menjaga data data perusahaan, tidak pada tempatnya ketika pada saat 

jam kerja, serta kurangnya kerjasama antar karyawan.  

Lemahnya tingkat kedisiplinan dan tingkat kehadiran yang menurun, 

kurang adanya inisiatif dalam bekerja, suasana yang kurang kondusif disertai 

kreativitas karyawan yang rendah. Tidak adanya semangat untuk bekerja 

ditandai dengan malas bekerja, kurang mengerti arahan dari atasan, mengetahui 

bahwa mereka melakukan kesalahan tetapi tidak diperbaiki.  

Karyawan yang memiliki jam masuk pagi sesuai jadwal tetapi pada 

kenyataannya masih banyak yang belum masuk sesudah jadwal tersebut, 

kebiasaan menunda pekerjaan, kebiasaan pulang cepat, kebiasaan tidak 

konsisten dalam bekerja, tidak konsisten dalam menjaga hubungan harmonis 

sesama karyawan, kurangnya rasa partisipasi, keterlibatan dalam bekerja serta 

tanggung jawab dalam bekerja.  
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Menurut Zulhelmi dan Susanti (2017) kondisi tersebut merupakan 

kebiasaan dan pelanggaran yang merupakan hasil dari budaya organisasi yang 

turut mempengaruhi kinerja karyawan.  

Kinerja perusahaan dapat dilihat dari tingkat pencapaian target kerja 

perusahaan secara keseluruhan, di mana pencapaian target kerja perusahaan 

tersebut sangat dipengaruhi oleh pencapaian target kerja karyawan, sehingga 

apabila karyawan mampu mencapai target kerja yang dimilikinya maka 

pencapaian target kerja perusahaan dapat dicapai. Hal ini membuktikan bahwa 

produktivitas kerja setiap karyawan belum optimal dikarenakan kinerja yang 

dihasilkan setiap bulan bisa berubah-ubah dan itu timbul apabila menurunnya 

keinginan karyawan untuk mencapai prestasi kerja, kurangnya ketepatan waktu 

dalam penyelesaian pekerjaan sehingga kurang mentaati peraturan, pengaruh 

yang berasal dari lingkungannya, teman sekerja yang juga menurun 

semangatnya dan tidak adanya contoh yang harus dijadikan acuan dalam 

pencapaian prestasi kerja yang baik sehingga karyawan merasa kurang bebas 

dalam menjalankan tugas ataupun budaya organisasi yang sudah tidak nyaman 

lagi di perusahaan tersebut sehingga akan mempengaruhi kinerja karyawan itu 

sendiri.  

Dengan demikian, setelah memperhatikan masalah-masalah di atas maka 

peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul:  

PENGARUH BUDAYA ORGANISASI TERHADAP KINERJA 

KARYAWAN (Studi Kasus Pada Rumah Sakit Islam Hj. Siti Muniroh 

Kota Tasikmalaya)  
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1.2  Identifikasi Masalah dan Rumusan Masalah 

1.2.1 Identifikasi Masalah  

Tantangan bagi negara-negara berkembang di era globalisasi ini adalah 

bagaimana pelaksanaan dari perekonomiannya tersebut. Persaingan yang 

sifatnya terbuka antar pelaku ekonomi global, memaksa perusahaan dituntut 

aktiv dalam meningkatkan kemampuan serta kualitas sumber daya manusianya 

agar mampu menghadapi persaingan global. 

Berdasarkan latar belakang masalah penelitian yang telah dikemukakan 

sebelumnya, maka  masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah : 

1 Budaya organisasi pada Rumah Sakit Islam Hj. Siti Muniroh Kota 

Tasikmalaya   

2 Kinerja karyawan pada Rumah Sakit Islam Hj. Siti Muniroh Kota 

Tasikmalaya 

3 Budaya organisasi terhadap kinerja karyawan pada Rumah Sakit Islam 

Hj. Siti Muniroh Kota Tasikmalaya 

1.2.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah dikemukakan 

sebelumnya, maka rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini 

adalah : 

1 Bagaimana budaya organisasi pada Rumah Sakit Islam Hj. Siti Muniroh 

Kota Tasikmalaya   

2 Bagaimana kinerja karyawan pada Rumah Sakit Islam Hj. Siti Muniroh 

Kota Tasikmalaya 
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3 Seberapa besar pengaruh budaya organisasi terhadap kinerja karyawan 

pada Rumah Sakit Islam Hj. Siti Muniroh Kota Tasikmalaya 

1.3  Tujuan Penelitiaan 

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan sebelumnya, 

maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui yang akan dibahas dalam 

penelitian ini adalah : 

1. Untuk mengetahui budaya organisasi pada Rumah Sakit Islam Hj. Siti 

Muniroh Kota Tasikmalaya   

2. Untuk mengetahui kinerja karyawan pada Rumah Sakit Islam Hj. Siti 

Muniroh Kota Tasikmalaya 

3. Untuk mengetahui pengaruh budaya organisasi terhadap kinerja 

karyawan pada Rumah Sakit Islam Hj. Siti Muniroh Kota Tasikmalaya 

1.4  Kegunaan  Penelitian  

1. Secara Teoritis 

a. Bagi Penulis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat terhadap ilmu 

pengetahuan dan wawasan terhadap penulis maupun pembaca.  

b. Bagi Lembaga Universitas Winaya Mukti Bandung 

Penelitian ini bisa dijadikan sebagai sarana dan informasi untuk 

meningkatkan atau menambah wawasan dan pengetahuan tentang sejauh 

mana peran atau budaya organisasi terhadap peningkatan kinerja 

karyawan. Selain itu agar dapat memberikan kontribusi sebagai bahan 

referensi untuk penelitian sejenis. 



9 
 

 
 

c. Bagi Yayasan Rumah Sakit islam Hj. Siti Muniroh Kota Tasikmalaya 

Hasil penelitian ini dapat memberikan informasi tentang pengaruh 

budaya organisasi terhadap kinerja karyawan di Rumah Sakit Islam Hj. 

Siti Muniroh Kota Tasikmalaya. 

2. Secara Praktis 

a. Bagi Penulis 

Penelitian ini diharapakan menambah wawasan ilmu pengetahuan dan 

pemahaman tentang pengaruh budaya organisasi terhadap kinerja 

karyawan pada Rumah Sakit Islam Hj. Siti Muniroh Kota Tasikmalaya.  

b. Bagi Lembaga Universitas Winaya Mukti Bandung. 

Sebagai salah satu sumber referensi bagi kepentingan keilmuan dalam 

mengatasi masalah yang sama yang terkait dengan masalah dimasa 

mendatang terutama di bidang lembaga sumber daya manusia. 

c. Bagi Yayasan Rumah Sakit Islam Hj. Siti Muniroh Kota Tasikmalaya. 

Melalui adanya penelitian mengenai pengaruh budaya organisasi 

terhadap kinerja karyawan pada Rumah Sakit Islam Hj. Siti Muniroh 

Kota Tasikmalaya, maka akan bisa diketahui faktor-faktor apa saja yang 

dapat mempengaruhi motivasi kinerja karyawan secara signifikan untuk 

nantinya dapat digunakan sebagai salah satu dasar pertimbangan dalam 

pengambilan keputusan.  
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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS 

 

2.1 Kajian Pustaka 

2.1.1 Manajemen  

Manajemen adalah ilmu dan seni mengatur proses pemanfaatan sumber 

daya manusia dan sumber-sumber lain secara efektif dan efisien untuk 

mencapai suatu tujuan. Manajemen merupakan sebuah proses kerja sama 

untuk mencapai tujuan bersama.  

Miftah Thoha, (1995:8) berpendapat bahwa manajemen diartikansebagai 

“suatu proses pencapaian tujuan organisasi lewat usaha orang lain”. Hadari 

Nawawi (1993:13) menyatakan, yaitu: “manajemen adalah kegiatan yang 

memerlukan kerja sama orang lain untuk mencapai tujuan”.  

 Pendapat kedua pakar di atas, dapat disimpulkan, bahwa manajemen 

merupakan proses kerja sama antara dua orang atau lebih untuk mencapai 

tujuan bersama. Lebih lanjut, pengertian manajemen dinyatakan oleh Susilo 

Martoyo, (1980:3) menyatakan bahwa “manajemen adalah usaha untuk 

menentukan, menginterpretasikan dan mencapai tujuan-tujuan organisasi 

dengan pelaksanaan fungsi-fungsi perencanaan, pengorganisasian, 

penyusunan personalia atau kepegawaian, pengarahan dan kepemimpinan 

serta pengawasan.   

Secara umum aktivitas manajemen dalam organisasi diarahkan untuk 

mencapai tujuan organisasi secara efektif dan efisien. Manajemen adalah 
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proses bekerja sama antara individu dan kelompok serta sumber daya lainnya 

dalam mencapai tujuan, organisasi adalah sebagai aktivitas manajemen. 

Dengan kata lain, aktivitas manajerial hanya ditemukan dalam wadah sebuah 

organisasi, baik organisasi bisnis, sekolah dan juga lainnya. (Syafaruddin, 

2015:41)) 

Setiap ahli memberikan pandangan yang berbeda tentang batasan 

manajemen, karena itu tidak mudah memberikan arti universal yang dapat 

diterima semua orang. Namun demikian dari pikiran-pikiran semua ahli 

tentang definisi manajemen kebanyakan menyatakan bahwa manajemen 

merupakan suatu proses tertentu yang menggunakan kemampuan atau 

keahlian untuk mencapai suatu tujuan yang didalam pelaksanaannya dapat 

mengikuti alur keilmuan secara ilmiah dan dapat pula menonjolkan kekhasan 

atau gaya manajer dalam mendayagunakan kemampuan orang lain. (Tim 

Dosen Administrasi Pendidikan UI, 2009:86)..  

Istilah manajemen sudah populer dalam kehidupan organisasi. Dalam 

makna yang sederhana “management” diartikan sebagai pengelolaan. Suatu 

proses menata atau mengelola organisasi dalam mencapai tujuan yang 

diinginkan dipahami sebagai manajemen. (Syafaruddin & Nurmawati, 

2015:16).  

Tegasnya, kegiatan manajemen selalu saja melibatkan alokasi dan 

pengawasan uang, sumberdaya manusia, dan fisik untuk mencapai tujuan yang 

ditetapkan. Sebagai ilmu, manajemen memiliki pendekatan sistematik yang 

selalu digunakan dalam memecahkan masalah. Pendekatan manajemen 
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bertujuan untuk menganalisis proses, membangun kerangka konseptual kerja, 

mengidentifikasi prinsip-prinsip yang mendasarinya dan membangun teori 

manajemen dengan menggunakan pendekatan tersebut. Karena itu, 

manajemen adalah proses universa berkenaan dengan adanya jenis lembaga, 

berbagai posisi dalam lembaga, atau pengalaman pada lingkungan yang 

beragam luasnya antara berbagai persoalan kehidupan.  

Berdasarkan penegasan di atas, maka manajemen berisikan unsur: 

struktur organisasi yang tertata, terarah kepada tujuan dan sasaran, dilakukan 

melalui usaha orang-orang, dan menggunakan sistem dan prosedur. 

Manajemen adalah suatu proses pengaturan dan pemanfaatan sumber daya 

yang dimiliki organisasi melalui kerjasama para anggota untuk mencapai 

tujuan organisasi. Berarti manajemen merupakan prilaku anggota dalam suatu 

organisasi untuk mencapai tujuannya.  

George R. Tarry seperti yang dikutip Syafaruddin (2015:41)) 

menjelaskan bahwa manajemen adalah kemampuan mengarahkan dan 

mencapai hasil yang diinginkan dengan tujuan dari usaha-usaha manusia dan 

sumber daya lainnya.  

Manajemen dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, diartikan proses 

penggunaan sumber daya secara efektif untuk mencapai sasaran. (Lukman Ali, 

dkk., 1997:623).  Dalam istilah manajemen terdapat tiga pandangan yang 

berbeda, pertama : Mengartikan administrasi lebih luas dari pada manajemen 

(manajemen merupakan inti dari administrasi), kedua : melihat manajemen 
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lebih luas dari administrasi dan ketiga : pandangan yang beranggapan bahwa 

manajemen identik dengan administrasi. (E Mulyasa, 2012:19) 

Makna manajemen sering diartikan sebagai ilmu, kiat dan professional. 

Manajemen diartikan sebagai ilmu karena merupakan suatu bidang ilmu 

pengetahuan yang secara sistematik berusaha memahami mengapa dan 

bagaimana orang bekerjasama. Manajemen diartikan sebagai kiat karena 

manajemen mencapai sasaran melalui cara-cara dengan mengatur orang lain 

menjalankan tugasnya. Sedangkan manajemen diartikan sebagai profesi 

karena manajemen dilandasi oleh keahlian khusus untuk mencapai suatu 

prestasi manajer, dan para professional dituntut oleh suatu kode etik. (Nanang 

Fattah, 1999:1).  

Untuk memahami istilah manajemen, pendekatan yang digunakan adalah 

berdasarkan pengalaman manajer. Manajemen sebagai suatu sistem yang 

setiap komponennya menampilkan sesuatu untuk memenuhi kebutuhan. 

Dengan demikian maka manajemen merupakan suatu proses untuk mencapai 

tujuan organisasi secara efektif dan efisien. Pencapaian tujuantujuan 

organisasi dilaksanakan dengan pengelolaan fungsi-fungsi perencanaan 

(planning), pengorganisasian (organizing), penyusunan personalia atau 

kepegawaian (staffing), pengarahan dan kepemimpinan (leading) dan 

pengawasan (controlling). 

Ada bermacam-macam definisi tentang manajemen, dan tergantung dari 

sudut pandang, keyakinan, dan komprehensip dari para pendefinisi, diantara 

lain : kekuatan menjalankan sebuah perusahaan dan bertanggung jawab atas 
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kesuksesan atau kegagalannya. Ada pula pihak lain yang berpendapat bahwa, 

manajemen adalah tindakan memikirkan dan mencapai hasil-hasil yang 

diinginkan melalui usaha-usaha kelompok yang terdiri dari tindakan 

mendayagunakan bakat-bakat manusia dan sumber daya manusia secara 

singkat orang pernah menyatakan tindakan manajemen adalah sebagai 

tindakan merencanakan dan mengimplementasikan. (Winardi, 1993:4) 

Menurut Terry, yang dikutip Pandji Anoraga, (1997:109)  menyatakan 

bahwa manajemen merupakan proses yang khas yang terdiri dari tindakan-

tindakan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan yang 

masing-masing bidang tersebut digunakan baik ilmu pengetahuan maupun 

keahlian dan yang diikuti secara berurutan dalam rangka usaha mencapai 

sasaran yang telah ditetapkan.  

Manajemen merupakan sebuah proses kerja sama untuk mencapai 

tujuan bersama. Dengan demikian yang dimaksud dengan manajemen, ialah 

proses pencapaian tujuan organisasi melalui pengaturan orang-orang lain 

untuk melaksanakan berbagai pekerjaan yang diperlukan. Dengan demikian 

manajemen merupakan kemampuan dan keterampilan khusus yang dimiliki 

oleh seseorang untuk melakukan suatu kegiatan baik secara perorangan 

maupun secara bersamasama atau melalui orang lain dalam upaya mencapai 

tujuan organisasi secara produktif, efektif dan efisien.  

Dalam prespektif  lebih luas, manajemen adalah suatu proses pengaturan 

dan pemanfaatan sumber daya yang dimiliki organisasi melalui kerjasama 

para anggota untuk mencapai tujuan organisasi secara efektif dan efisien. 
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Berarti manajemen merupakan prilaku anggota dalam suatu organisasi untuk 

mencapai tujuannya. Dengan kata lain, organisasi adalah wadah bagi 

operasionalisasi manajemen, karena itu di dalamnya ada sejumlah unsur yang 

membentuk kegiatan manajemen, yaitu: unsur manusia, barang-barang, mesin, 

metode, uang dan pasar. 

Terdapat tiga fokus untuk mengartikan manajemen yaitu: 

1. Manajemen sebagai suatu kemampuan atau keahlian yang selanjutnya 

menjadi cikal bakal manajemen sebagai suatu profesi. Manajemen 

sebagai suatu ilmu menekankan perhatian pada keterampilan dan 

kemampuan manajerial yang diklasifikasikan menjadi kemampuan 

/keterampilan teknikal, manusiawi dan konseptual. 

2. Manajemen sebagai proses yaitu dengan menentukan langkah yang 

sistematis dan terpadu sebagai aktivitas manajemen. 

3. Manajemen sebagai seni tercermin dari perbedaan gaya (style) 

seseorang dalam menggunakan atau memberdayakan orang lain untuk 

mencapai tujuan.  

     (Tim Dosen Administrasi Pendidikan UI, 2009:86) 

Prinsip manajemen berdasarkan informasi; banyak aktivitas manajemen 

yang membutuhkan data dan informasi secara cepat, lengkap, dan akurat. 

Suatu aktivitas pengambilan keputusan sangat didukung oleh informasi 

begitupun untuk melaksanakan kegiatan rutin dan incidental diperlukan 

informasi yang telah dirancang sedemikian rupa sehingga memudahkan 

manajer dan pengguna mengakses dan mengolah informasi. 
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Kehadiran manajemen dalam organisasi adalah untuk melaksanakan 

kegiatan agar suatu tujuan tercapai dengan efektif dan efisien. Secara tegas 

tidak ada rumusan yang sama dan berlaku umum untuk fungsi manajemen. 

Namun demikian, fungsi manajemen dapat ditelaah dari aktifitas-aktifitas 

utama yang dilakukan para manajer yaitu perencanaan, pelaksanaan, dan 

penilaian. Dilakukannya manajemen agar pelaksanaan suatu usaha terencana 

secara sistematis dan dapat dievaluasi secara benar, akurat dan lengkap 

sehingga mencapai tujuan secara produktif, berkualitas, efektif dan efisien. 

Produktivitas; adalah perbandingan terbaik antara hasil yang diperoleh 

(out put) dengan jumlah sumber yang dipergunakan (input). Produktivitas 

dapat dinyatakan secara kuantitas maupun kualitas. Kuantitas aut put berupa 

jumlah tamatan dan kuantitas in put berupa jumlah tenaga kerja dan sumber 

daya selebihnya. Kualitas menunjukan kepada suatu ukuran penilaian atau 

penghargaan yang diberikan atau dikenakan kepada barang (products) 

dan/jasa (services) tertentu berdasarkan timbangan objek atas bobot dan/atau 

kinerja. 

Efektivitas adalah ukuran keberhasilan tujuan organisasi. Etzioni 

mengatakan bahwa “keefektifan adalah derajat dimana organisasi mencapai 

tujuan atau menurut Sergiovani yaitu, “kesesuaian hasil yang dicapai 

organisasi dengan tujuan”. Efektivitas institusi pendidikan terdiri dari dimensi 

manajemen dan kepemimpinan sekolah, guru, tenaga kependidikan, dan 

personil lainnya, siswa, kurikulum, sarana prasarana, pengelolaan kelas, 

hubungan sekolah dan masyarakat, pengelolaan bidang khusus lainnya hasil 
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nyatanya merujuk kepada hasil yang diharapkan bahkan menunjukkan 

kedekatan atau kemiripan antara hasil nyata dengan hasil yang diharapkan.  

Efisiensi berkaitan dengan cara yaitu membuat sesuatu dengan betul 

(doing thing right) sementara efektivitas adalah menyangkut tujuan (doing the 

right thing) atau efektivitas adalah perbandingan antara rencana dan tujuan 

yang akan dicapai, efesiensi lebih ditekankan pada perbandingan antara in put 

sumber daya dengan out put. Suatu kegiatan dikatakan efisien bila tujuan 

dapat dicapai secara optimal dengan penggunaan atau pemakaian sumber daya 

yang minimal. Efisiensi pendidikan adalah bagaimana tujuan itu dicapai 

dengan memiliki tingkat efisiensi waktu, biaya, tenaga dan sarana 

Kesimpulannya bahwa untuk mencapai suatu tujuan bersama, kehadiran 

manajemen pada suatu organisasi atau lembaga adalah suatu yang sangat 

penting, sebab dilakukannya manajemen agar pelaksanaan suatu usaha 

terencana secara sistematis dan dapat dievaluasi secara benar, akurat dan 

lengkap sehingga mencapai tujuan secara produktif, berkualitas dan efisien. 

2.1.2 Manajemen Sumber Daya Manusia 

Manajemen sumber daya manusia adalah Manajemen sumber daya 

merupakan bagian dari manajemen yang mengatur unsur manusia (Man). 

Manusia merupakan suatu asset utama dalam suatu organisasi karena dalam 

usaha untuk mencapai suatu tujuan yang telah ditetapkan, pendayagunaan 

terhadap manusia merupakan salah satu yang menjadi tolak ukur berjalannya 

suatu manajemen dalam organisasi tersebut. Maka dari itu, pada bagian 

manajemen ini unsur manusia sangat diperhatikan.  
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Defini Manajemen Sumber Daya Manusia yang dikutip oleh Malayu 

S.P. Hasibuan (2018:10) ialah “MSDM adalah ilmu dan seni mengatur 

hubungan dan peranan tenaga kerja agar efektif dan efisien membantu 

terwujudnya tujuan perusahaan, karyawan, dan masyarakat”.  

Sedangkan definisi Manajemen Sumber Daya Manusia yang dikutip oleh 

A. A. Anwar Prabu Mangkunegara (2011:2) yaitu “Manajemen sumber daya 

manusia merupakan suatu perencanaan, pengorganisasian,\ pengkoordinasian, 

pelaksanaan, dan pengawasan terhadap pengadaan, pengembangan, pemberian 

balas jasa, pengintegrasian, pemeliharaan, dan pemisahan tenaga kerja dalam 

rangka mencapai tujuan organisasi”.  

Dari beberapa definisi Manajemen sumber daya manusia yang 

diungkapkan diatas dapat dilihat bahwa manajemen sumber daya manusia 

adalah ilmu dan seni yang mengatur pengelolaan unsur manusia dalam suatu 

organisasi guna mencapai tujuan bersama. 

2.1.2.1 Fungsi-fungsi Manajemen Sumber Daya Manusia 

 Fungsi-fungsi Manajemen Sumber Daya Manusia yang dikemukakan 

oleh Malayu S.P. Hasibuan (2018:21) adalah sebagai berikut: 

1. Perencanaan 

Perencanaan (human resources planning) adalah merencanakan tenaga 

kerja secara efektif serta efisien agar sesuai dengan kebutuhan 

perusahaan dalam membantu terwujudnya tujuan.  
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2. Pengorganisasian 

Pengorganisasian adalah kegiatan untuk mengorganisasi semua 

karyawan dengan menetapkan pembagian kerja, hubungan kerja, 

delegasi wewenang, integrasi, dan koordinasi dalam bagan organisasi 

(organization chart). 

3. Pengarahan  

Pengarahan (directing) adalah kegiatan mengarahkan semua karyawan, 

agar mau bekerja sama dan bekerja efektif serta efisien dalam 

membantu tercapainya tujuan perusahaan, karyawan, dan masyarakat. 

Pengarahan dilakukan pimpinan dengan menugaskan bawahan agar 

mengerjakan semua tugasnya dengan baik. 

4. Pengendalian 

Pengendalian (controlling) adalah kegiatan mengendalikan semua 

karyawan, agar mentaati peraturan-peraturan perusahaan dan bekerja 

sesuai dengan rencana. 

5. Pengadaan 

Pengadaan (procurement) adalah proses penarikan, seleksi, 

penempatan, orientasi, dan induksi untuk mendapatkan karyawan yang 

sesuai dengan kebutuhan perusahaan. 

6. Pengembangan 

Pengembangan (development) adalah proses peningkatan keterampilan 

teknis, teoritis, konseptual, dan moral karyawan melalui pendidikan 

dan pelatihan. 
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7. Kompensasi 

Kompensasi (compensation) adalah pemberian balas jasa 

langsung (direct) dan tidak langsung (indirect), uang atau 

barang kepada karyawan sebagai imbalan jasa yang diberikan kepada 

perusahaan. 

8. Pengintegrasian 

Pengintegrasian (integration) adalah kegiatan untuk mempersatukan 

kepentingan perusahaan dan kebutuhan karyawan, agar tercipta kerja 

sama yang serasi dan saling menguntungkan. 

9. Pemeliharaan 

Pemeliharaan (maintenance) adalah kegiatan untuk memelihara atau 

meningkatkan kondisi fisik, mental, dan loyalitas karyawan, agar 

mereka tetap mau bekerja sama sampai pensiun. 

10. Kedisiplinan 

Kedisiplinan merupakan fungsi manajemen sumber daya manusia yang 

terpenting dan kunci terwujudnya tujuan, karena tanpa disiplin yang 

baik sulit terwujud tujuan yang maksimal. 

11. Pemberhentian 

Pemberhentian (separation) adalah putusnya hubungan kerja seseorang 

dari suatu perusahaan. pemberhentian ini disebabkan oleh keinginan 

karyawan, keinginan perusahaan, kontrak kerja berakhir, pensiun, dan 

sebabsebab lainnya.  
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Berdasarkan uraian di atas maka dapat disimpulkan bahwa fungsi-fungsi 

manajemen sumber daya manusia sangatlah jelas dibutuhkan oleh perusahaan 

sebagai pengarah, pengorganisasian, pengarahan, pengendalian, pengadaan, 

pengembangan, kompensasi, pengintegrasian, pemeliharaan, kedisiplinan, dan 

pemberhentian di dalam perusahaan agar segala kegiatan manajemen di dalam 

perusahaan dapat berjalan dengan baik sesuai dengan yang diharapkan oleh 

perusahaan. 

2.1.3 Pengertian Budaya Organisasi 

Budaya organisasi merupakan serangkaian nilai-nilai dan strategi, gaya 

kepemimpinan, visi & misi serta norma-norma kepercayaan dan pengertian 

yang dianut oleh anggota organisasi dan dianggap sebagai kebenaran bagi 

anggota yang baru yang menjadi sebuah tuntunan bagi setiap elemen 

organisasi suatu perusahaan untuk membentuk sikap dan perilaku.  

Hakikatnya, budaya organisasi bukan merupakan cara yang mudah untuk 

memperoleh keberhasilan, dibutuhkan strategi yang dapat dimanfaatkan 

sebagai salah satu andalan daya saing organisasi. Budaya organisasi 

merupakan sebuah konsep sebagai salah satu kunci keberhasilan suatu 

organisasi dalam mencapai tujuannya. 

Menurut Harvey dan Brown (dalam Bahan Bacaan Pengantar Ilmu 

Administrasi Bisnis, (2013:135) mendefinisikan budaya organisasi sebagai 

suatu sistem nilai dan kepercayaan bersama yang berinteraksi dengan orang-

orang, struktur dan sistem suatu organisasi untuk menghasilkan norma-norma 

perilaku. 
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Budaya organisasi adalah seperangkat asumsi atau sistem keyakinan, 

nilainilai dan norma yang dikembangkan dalam organisasi yang dijadikan 

pedoman tingkah laku bagi anggota-anggotanya untuk mengatasi masalah 

adaptasi eksternal dan integrasi internal (Mangkunegara, 2015:113). 

Berdasarkan pengertian tersebut maka ditarik kesimpulan bahwa 

pengertian budaya organisasi merupakan seperangkat asumsi atau sistem 

keyakinan, nilai-nilai dan norma yang dianut oleh setiap anggota organisasi 

yang dijadikan sebagai pedoman membentuk dan mengarahkan perilaku 

dalam mengatasi masalah akibat adanya perubahan.  

Adapun unsur-unsur budaya organisasi, diantaranya: 

a. Asumsi dasar 

b. Seperangkat nilai dan Keyakinan yang dianut 

c. Pemimpin 

d. Pedoman mengatasi masalah 

e. Berbagai nilai 

f. Pewarisan 

g. Acuan prilaku 

h. Citra dan Brand yang khas 

i. Adaptasi 

2.1.3.1 Fungsi Budaya Organisasi 

Tika, (2016:14) dalam bukunya yang berjudul “Budaya Organisasi dan 

Peningkatan Kinerja Perusahaan”, menyatakan bahwa terdapat 10 fungsi 

utama budaya organisasi, diantaranya: 
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Pertama, sebagai batas pembeda terhadap lingkungan, organisasi 

maupun kelompok lain. Batas pembeda ini karena adanya identitas tertentu 

yang dimiliki oleh suatu organisasi atau kelompok yang tidak dimiliki 

organisasi atau kelompok lain. 

Kedua, sebagai perekat bagi anggota organisasi dalam suatu organisasi. 

Hal ini merupakan bagian dari komitmen kolektif dari anggota organisasi. 

Mereka bangga sebagai seorang pegawai suatu organisasi atau perusahaan. 

Para pegawai mempunyai rasa memiliki, partisipasi, dan memiliki rasa 

tanggung jawab atas kemajuan perusahaannya. 

Ketiga, mempromosikan stabilitas sistem sosial. Hal ini tergambarkan 

dimana lingkungan kerja dirasakan positif, mendukung, dan konflik serta 

perubahan diatur secara efektif. 

Keempat, sebagai mekanisme dalam memandu dan membentuk sikap 

serta perilaku anggota-anggota organisasi. Dengan dilebarkannya mekanisme 

kontrol, didatarkannya struktur, diperkenalkannya tim-tim dan diberi kuasanya 

anggota organisasi oleh organisasi, makna bersama yang diberikan oleh suatu 

budaya yang kuat memastikan bahwa semua orang diarahkan kearah yang 

sama. 

Kelima, sebagai integrator. Budaya organisasi dapat dijadikan integrator 

karena adanya sub-sub budaya baru. Kondisi seperti ini biasanya dialami oleh 

adanya perusahaan-perusahaan besar dimana setiap unit terdapat sub budaya 

baru. 
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Keenam, membentuk perilaku bagi anggota-anggota organisasi. Fungsi 

ini dimaksudkan agar anggota-anggota organisasi dapat memahami bagaimana 

mencapai suatu tujuan organisasi. 

Ketujuh, sebagai saran untuk menyelesaikan masalah-masalah pokok 

organisasi. Budaya organisasi diharapkan dapat mengatasi masalah adaptasi 

terhadap lingkungan eksternal dan masalah integrasi internal. 

Kedelapan, sebagai acuan dalam menyusun perencanaan pemasaran, 

segmentasi pasar, penentuan positioning yang akan dikuasai perusahaan 

tersebut. 

Kesembilan, sebagai alat komunikasi. Budaya organisasi dapat 

berfungsi sebagai alat komunikasi antara atasan dan bawahan atau sebaliknya, 

serta antaranggota organisasi. Budaya sebagai alat komunikasi tercermin pada 

aspek-aspek komunikasi yang mencakup kata-kata, segala sesuatu yang 

bersifat material dan perilaku. 

Kesepuluh, sebagai penghambat berinovasi. Budaya organisasi dapat 

juga menjadi penghambat dalam berinovasi. Hal ini terjadi apabila budaya 

organisasi tidak mampu mengatasi masalah-masalah yang menyangkut 

lingkungan eksternal dan integrasi internal. 

Oleh karena itu, fungsi budaya organisasi sebagai pedoman kontrol 

dalam membentuk sikap dan perilaku karyawan dalam menyelesaikan 

masalah-masalah organisasi melalui nilai-nilai dan norma yang dianut untul 

lebih berinovasi. Budaya organisasi dapat pula berfungsi sebagai kontrol atas 

sikap dan perilaku anggota-anggota organisasi dalam mencapai tujuan. 
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2.1.3.2 Karakteristik Budaya Organisasi 

Menurut Robbins, (dalam Tika, 2016:10) yang bukunya berjudul 

“Budaya Organisasi dan Peningkatan Kinerja Perusahaan”, menyatakan 

bahwa terdapat 10 karakteristik budaya organisasi, diantaranya: 

a. Inisiatif Individual 

Inisiatif individual adalah tingkat tanggung jawab, kebebasan atau 

indepedensi yang dipunyai setiap anggota organisasi dalam mengemukakan 

pendapat. Inisiatif individual tersebut perlu dihargai oleh kelompok atau 

pimpinan suatu organisasi sepanjang menyangkut ide untuk memajukan dan 

mengembangkan organisasi/perusahaan. 

b. Toleransi terhadap tindakan beresiko 

Suatu budaya organisasi dikatakan baik apabila dapat memberikan 

toleransi kepada anggota atau para pegawai agar dapat bertindak agresif dan 

inovatif untuk memajukan organisasi/perusahaan serta berani mengambil 

resiko terhadap apa yang dilakukannya. 

c. Pengarahan 

Pengarahan dimaksudkan sejauh mana suatu organisasi atau 

perusahaan dapat menciptakan dengan jelas sasaran dan harapan yang 

diinginkan. Sasaran dan harapan tersebut jelas tercantum dalam visi, misi, 

dan tujuan organisasi. Kondisi ini dapat berpengaruh terhadap kinerja 

organisasi atau perusahaan. 
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d. Integrasi 

Integrasi dimaksudkan sejauh mana organisasi atau perusahaan dapat 

mendorong unit-unit organisasi untuk bekerja dengan cara yang 

terkoordinasi. Kekompakan unit-unit tersebut dapat mendorong kualitas dan 

kuantitas pekerjaan yang dihasilkan. 

e. Dukungan manajemen 

Dukungan manajemen dimaksudkan sejauh mana para manajer dapat 

memberikan komunikasi atau arahan, bantuan serta dukungan yang jelas 

terhadap bawahan. 

f. Kontrol 

Alat kontrol yang dapat dipakai adalah peraturan-peraturan atau 

norma-norma yang berlaku di dalam suatu organisasi atau perusahaan. 

g. Identitas 

Identitas dimaksudkan untuk sejauh mana para anggota suatu 

organisasi atau perusahaan dapat mengidentifikasikan dirinya sebagai suatu 

kesatuan dalam perusahaan dan bukan sebagai kelompok kerja tertentu atau 

keahlian profesional tertentu. 

h. Sistem imbalan 

Sistem imbalan dimaksudkan sejauh mana alokasi imbalan (kenaikan 

gaji, promosi dan sebagainya) didasarkan atas prestasi kerja pegawai, bukan 

didasarkan atas senioritas, sikap pilih kasih, dan sebagainya. 
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i. Toleransi terhadap konflik 

Sejauh mana para pegawai/karyawan di dorong untuk mengemukakan 

konflik dan kritik secara terbuka. Perbedaan pendapat merupakan fenomena 

yang sering terjadi dalam suatu organisasi/perusahaan. Namun, perbedaan 

pendapat dan kritik tersebut bisa digunakan untuk melakukan perbaikan atau 

perubahan strategi untuk mencapai tujuan organisasi/perusahaan. 

j. Pola komunikasi 

Sejauh mana komunikasi dibatasi oleh hirarki kewenangan yang 

formal. Kadang-kadang hierarki kewenangan dapat menghambat terjadinya 

pola komunikasi antara atasan dan bawahan atau antar karyawan itu sendiri. 

2.1.3.4 Pembentukan Budaya Organisasi 

Ada beberapa unsur yang berpengaruh terhadap pembentukan budaya 

organisasi.  Deal & Kennedy (2012) dalam bukunya Corporate Culture: The 

Roles and Ritual of Corporate, membagi lima unsur sebagai berikut : 

a. Lingkungan Usaha 

Kelangsungan hidup organisasi ditentukan oleh kemampuan 

organisasi memberi tanggapan yang tepat terhadap peluang dan tantangan 

lingkungan. Lingkungan usaha merupakan unsur yang menentukan terhadap 

apa yang harus dilakukan organisasi agar bisa berhasil. 

Lingkungan usaha yang terpengaruh antara lain meliputi produk yang 

dihasilkan, pesaing, pelanggan, pemasok, teknologi, kebijakan pemerintah, 

dan lain-lain. Maka dari itu, organisasi harus melakukan tindakan-tindakan 

untuk mengatasi lingkungan tersebut antara lain seperti kebijakan penjualan 
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penemuan baru, atau pengelolaan biaya dalam menghadapi realitas pasar 

yang berbeda dengan lingkungan usahanya. 

b. Nilai-nilai 

Nilai-nilai adalah keyakinan dasar yang dianut oleh sebuah organisasi. 

Setiap organisasi mempunyai nilai-nilai inti sebagai pedoman berfikir dan 

bertindak bagi semua warga dalam mencapai tujuan atau misi organisasi. 

Nilai-nilai inti yang dianut bersama oleh anggota organisasi antara lain 

dapat berupa slogan atau motto yang dapat berfungsi sebagai jati diri bagi 

orang yang berada dalam organisasi karena adanya rasa istimewa yang 

berbeda dengan organisasi lainnya, dan dapat dijadikan harapan konsumen 

terhadap perusahaan untuk memperoleh kualitas produk dan pelayanan yang 

baik. 

c. Pahlawan 

Pahlawan adalah tokoh panutan yang dipandang berhasil mewujudkan 

nilainilai budaya dalam kehidupan nyata. Pahlawan tersebut bisa berasal 

dari pendiri perusahaan, manajer, kelompok organisasi atau perorangan 

yang berhasil menciptakan nilai-nilai organisasi. Pahlawan ini bisa 

menumbuhkan idealisme, semangat dan tempat mencari petunjauk bila 

terjadi kesulitan atau dalam masalah organisasi. 

d. Ritual 

Ritual merupakan deretan berulang dari kegiatan yang 

mengungkapkan dan memperkuat nilai-nilai utama organisasi itu, tujuan 

apakah yang penting, orang-orang manakah yang penting dan mana yang 
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dapat dikorbankan. Acara-acara rutin ini diselenggarakan oleh organisasi-

organisasi setiap tahunnya dalam rangka memberikan pengharagaan bagi 

anggotanya. Contohnya, seperti karyawan yang tidak pernah absen, pemberi 

saran yang membangun, pelayanan terbaik, dan sebagainya. 

e. Jaringan Budaya 

Jaringan budaya adalah jaringan komunikasi informal yang pada 

dasarnya merupakan saluran komunilasi primer. Fungsinya menyalurkan 

informasi dan memberi interpretasi terhadap informasi. Melalui jaringan 

informal, kehebatan organisasi diceritakan dari waktu ke waktu. 

2.1.3.5 Kekuatan Budaya Organisasi 

Menurut Robbins,  (2017:108) mendefinisikan budaya organisasi kuat 

adalah budaya di mana nilai-nilai inti organisasi dipegang secara intensif dan 

dianut bersama secara meluas oleh anggota organisasi. Sedangkan menurut 

Vijay Sathe, budaya organisasi kuat adalah budaya organisasi yang ideal di 

mana kekuatan budaya mempengaruhi intensitas perilaku. 

Dalam menentukan kekuatan budaya organisasi, terdapat dua faktor di 

dalamnya yaitu, kebersamaan dan identitas. Kebersamaan dapat ditunjukan 

dengan besarnya derajat kesamaan yang dimiliki oleh para anggota organisasi 

tentang nilai-nilai inti yang dianut secara bersama. Sedangkan intensitas 

adalah derajat komitmen para anggota organisasi terhadap nilai-nilai inti 

budaya organisasi. 

Pada organisasi yang memiliki budaya organisasi yang kuat memiliki 

ciriciri seperti, anggota-anggota organisasi loyal kepada organisasi, tahu dan 
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jelas apa tujuan organisasi serta mengerti perilaku mana yang dipandang baik 

dan tidak baik. Pedoman bertingkah laku bagi orang-orang di dalam 

perusahaan digariskan dengan jelas, dimengerti dan dipatuhi. Nilai-nilai yang 

dianut organisasi tidak hanya berhenti pada slogan, tetapi dihayati dan 

dinyatakan dalam tingkah laku sehari-hari secara konsisten oleh orang-orang 

yang bekerja dalam perusahaan. 

Organisasi/perusahaan memberikan tempat khusus kepada pahlawan-

pahlawan yang menjadi teladan perusahaan. Banyak ritual mulai yang 

sederhana sampai yang mewah. Memiliki jaringan yang kultural yang 

menampung ceritacerita tentang kehebatan para karyawan teladan. Jadi, 

budaya organisasi yang kuat membantu perusahaan memberikan kepastian 

kepada seluruh individu yang ada dalam organisasi untuk berkembang 

bersama perusahaan dan bersama-sama meningkatkan kegiatan usaha dalam 

menghadapi persaingan. 

Beberapa langkah kegiatan yang dapat dilakukan oleh pemimpin 

organisasi (pendiri, pemimpin puncak, dan para manajer) untuk memperkuat 

budaya organisasi, diantaranya: 

a. Memantapkan nilai-nilai dasar budaya organisasi 

Pimpinan organisasi perlu memantapkan nilai-nilai dasar tersebut agar 

dapat dipakai sebagai pedoman berperilaku bagi karyawan. Dalam nilai-

nilai budaya perlu dijelaskan apa yang merupakan perintah atau anjuran, 

mana yang merupakan larangan, kegiatan apa yang bisa mendapatkan 
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penghargaan dan kegiatan yang bisa mendapatkan hukuman, dan 

sebagainya. 

b. Melakukan pembinaan terhadap anggota organisasi 

Pembinaan terhadap anggota organisasi dapat dilakukan melalui 

bimbingan dan pelatihan. 

c. Memberikan contoh atau teladan 

Dalam menanamkan dan memperkuat nilai-nilai budaya organisasi 

kepada seluruh anggota organisasi, seorang pimpinan organisasi perlu 

memberikan keteladanan dan kejujuran dalam berperilaku dengan 

berpedoman pada nilai-nilai budaya yang telah ditetapkan. Pemberian 

contoh atau teladan berpengaruh dan dapat mempercepat penanaman dan 

perkuatan budaya organisasi kepada seluruh anggota organisasi. 

d. Membuat acara-acara rutinitas 

Berbagai acara-acara rutinitas seperti rapat, rekreasi bersama, olah 

raga, malam keakraban, dapat memberikan motivasi kepada anggota-

anggota organisasi dengan keyakinan bahwa dia adalah bagian dari keluarga 

besar organisasi. 

e. Memberikan penilaian dan penghargaan 

Pemberian penghargaan kepada anggota-anggota organisasi yang 

berprestasi dalam penanaman nilai-nilai budaya organisasi secara berkala 

adalah halu tama, seperti kenaikan pangkat/jabatan, gaji, pemberian gelar, 

hadiah dan sebagainya. 
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f. Tanggap terhadap masalah eksternal dan internal 

Masalah-masalah eksternal seperti persaingan, pelanggan, penguasaan 

pasar, peraturan pemerintah dan masalah-masalah internal seperti tuntutan 

pegawai atau karyawan, konflik dalam organisasi perlu diantisipasi dan 

ditanggapi melalui budaya organisasi. 

g. Koordinasi dan kontrol 

Koordinasi dapat dilakukan melalui rapat-rapat resmi, atau koordinasi 

antar pejabat secara berjenjang. Dan untuk mengetahui perilaku anggota-

anggota organisasi perlu dilakukan pengontrolan dan pengawasan secara 

berkala. 

Dari penjelasan tersebut maka budaya organisasi akan membantu 

mengarahkan sumber daya manusia pada pencapaian visi, misi, nilai dan 

tujuan organisasi. Budaya organisasi juga akan meningkatkan solidaritas dan 

keakraban tim antar departemen, divisi atau unit dalam organisasi sehingga 

mampu menciptakan suasana yang nyaman dan menyenangkan dalam suatu 

organisasi. 

2.1.3.6  Dimensi Budaya Organisasi 

Kajian budaya organisasi oleh Denison, (2010:168), mengemukakan 

bahwa ada empat prinsip integratif mengenai hubungan timbal balik antara 

budaya organisasi dan efektifitas kerja organisasi. Keempat prinsip ini diberi 

nama empat sifat utama (main cultural traits) yang menyangkut keterlibatan 

(involvement), konsistensi (concistency), adaptabilitas (adaptibility), dan misi 

(mission). Keempat sifat utama tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut. 
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a. Keterlibatan (involvement) 

Keterlibatan merupakan faktor kunci dalam budaya organisasi. 

Keterlibatan yang tinggi dari anggota organisasi berpengaruh terhadap 

kinerja organisasi khususnya menyangkut manajemen, strategi organisasi, 

struktur organisasi, biaya-biaya transaksi dan sebagainya. Nilai-nilai, 

norma-norma dan tradisi organisasi bias merupakan konsensus bagi anggota 

organisasi untuk melibatkan diri dalam kegiatan-kegiatan organisasi. 

Keterlibatan dalam hubungan antara efektivitas bukanlah hal baru 

karena telah banyak literature yang membahasnya. Gagasan pokoknya 

adalah efektivitas organisasi merupakan fungsi dari tingkat keterlibatan dan 

partisipasi para anggota organisasi. Konsep ini mengemukakan bahwa 

tingkat keterlibatan dan partisispasi yang tinggi menciptakan kesadaran 

akan kepemilikian (sense of ownership) dan tanggung jawab (Denison dan 

Mishra, 2015:168).  

Dari kesadaran ini timbul komitmen yang lebih besar pada organisasi 

dan kebutuhan yang lebih sedikit akan sistem control yang ketat. Indikator 

keterlibatan meliputi: 

1) Empowerment 

Individu memiliki kekuasaan, inisiatif dan kemampuan untuk 

mengatur kerja mereka sendiri. Hal ini menciptakan rasa memiliki dan 

tanggung jawab terhadap keberlangsungan organisasi. 
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2) Team Orientation 

Nilai diterapkan saat bekerja sama dalam mencapai tujuan. Organisasi 

bergantung pada upaya tim dalam mencapai tujuan tersebut. 

3) Capability Development 

Organisasi secara kontinue melakukan investasi dalam membentuk 

mengembangkan kemampuan karyawan dengan tujuan untuk 

mempertahankan kompetisi dan memenuhi kebutuhan bisnis. 

b. Konsistensi (concistency) 

Konsistensi menyangkut keyakinan, nilai-nilai, symbol dan peraturan-

peraturan yang mempunyai pengaruh terhadap kinerja organisasi khususnya 

menyangku tmetode melakukan bisnis, perilaku karyawan dan tindakan-

tindakan bisnis lainnya (Pascale, 2014 : Weick, 2017, dalam Denison dan 

Mishra, 2016:168). 

Penelitian menunjukkan efektivitas terjadi karena organisasi tersebut 

konsisten dan terintegrasi secara baik.Sikap perilaku seseorang berakar pada 

sekumpulan nilai-nilai inti bersama, para pemimpin, dan anggota dilatih 

pada pencapaian kesepakatan (walaupun mereka mempunyai perbedaan 

sudut pandang). 

Organisasi dengan sifat-sifat seperti ini mempunyai budaya yang 

khusus dan kuat secara signifikan mempengaruhi sikap perilaku anggota 

pada kemampuan mereka dalam mencapai kesepakatan dan melakukan 

tindakan-tindakan terkoordinasi.  
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Teori konsistensi mengatakan bahwa makna bersama memiliki 

dampak positif karena para anggota organisasi bekerja berdasarkan 

kerangka kerja bersama mengenai nilai-nilai dan keyakinan-keyakinan yang 

membentuk dasar mereka berkomunikasi. Indikator konsistensi adalah: 

1) Coordination and Integration 

Departemen dan unit-unit kerja memungkinkan organisasi untuk 

bekerja secara bersama-sama untuk mencapai tujuan yang sama. 

2) Agreement 

Organisasi mampu mencapai kesepakatan dalam menghadapi sebuah 

issue kritis meliputi derajat kesepakatan dan kemampuan untuk 

menyelesaikan perbedaan yang terjadi. 

3) Core Values 

Anggota organisasi membagikan seperangkat nilai yang mereka anut, 

hal ini menciptakan identitas dan ekspektas. 

4) Adaptabilitas (adaptibility) 

Ada tiga aspek adaptabilitas yang mempunyai dampak eketifitas 

organisasi, yaitu kemampuan untuk menyadari dan bereaksi pada 

lingkungan eksternal, kemampuan untuk bereaksi pada lingkungan internal, 

dan kemampuan untuk bereaksi pada pelanggan internal maupun eksternal. 

Ketiga aspek di atas merupakan hasil perkembangan dari asumsi-

asumsi, nilainilai, dan norma-norma dasar yang memberikan struktur dan 

arah bagi organisasi. Orang yang telah terintegrasi dengan baik sering 

sangat sulit untuk dirubah.Integrasi kedalam dan adaptasi keluar dapat 
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menjadi rintangan. Organisasi yang dapat beradaptasi digerakkan oleh 

pelanggannya, mengambil resiko dan belajar dari kesalahannya, dan 

mempunyai kemampuan serta pengalaman untuk menciptakan perubahan. 

Mereka terus menerus meningkatkan kemampuan organisasi utnuk 

memberikan nilai yang berharga bagi pelanggannya. Organisasi yang 

memiliki ciri tersebut dikatakan sebagai organisasi yang memiliki 

adaptabilitas karena indikator adaptabilitas adalah kemampuan menciptakan 

perubahan, fokus pada pelanggan, kemampuan organisasi untuk belajar. 

Budaya yang dapat membantu organisasi mengantisipasi dan 

beradaptasi dengan perubahan lingkungan, akan diasosiasikan dengan 

kinerja superior dalam periode waktu yang panjang. Budaya yang demikian 

disebut budaya adaptif yang membantu organisasi terhadap lingkungan yang 

berubah dengan memungkinkannya mengidentifikasi dan mengeksploitasi 

peluang-peluang baru (Schein, 2015 : dalam Denison dan Mishra, 

2018:169).  

Para anggota percaya bahwa mereka dapat menata secara efektif 

masalah baru dan peluang yang mereka temui serta siap menanggung resiko. 

Indikator adaptabilitas adalah sebagai berikut: 

1) Creating Change 

Organisasi dapat menciptakan perubahan yang adaptive. Organisasi 

mampu membaca lingkungan bisnis, bereaksi secara cepat pada perubahan 

perubahan dan mengantsipasi kemungkinan perubahan masa depan. 

2) Customer Focus 
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Organisasi memahami dan bereaksi pada keinginan konsumen dan 

mengantisipasi kebutuhan masa depan dari konsumen. Hal ini merefleksikan 

derajat semangat organisasi untuk memberikan kepuasan konsumen. 

3) Organizational Learning 

Organisasi menerima, menerjemahkan, menginterpretasi sinyal 

lingkungan menjadi sebuah kesempatan yang dapat menumbuhkan inovasi, 

keinginan untuk menambah wawasan dan mengembangkan kemampuan 

organisasi 

c. Misi (Mission) 

Penghayatan misi memberikan dua pengaruh besar pada fungsi 

organisasi, yaitu: 

1) Menentukan manfaat dan makna dengan cara mendefinisikan peran 

sosial dan sasaran sosial dan sasaran eksternal bagi institusi serta 

mendefinisikan peran individu berkenaan dengan peran institusi. 

2) Memberikan kejelasan arah atau aturan. Kesadaran akan misi 

memberikan arah dan sasaran yang jelas yang berfungsi untuk 

mendefinisikan serangkaian tindakan yang tepat bagi organisasi dan 

para anggotanya. 

Organisasi yang berhasil mempunyai arah dan tujuan yang jelas 

didefinisikan dalam tujuan organisasi dan sasaran strategis dan tercermin 

dalam visi tentang akan bagaimana organisasi dimas depan. Jika visi 

menggambarkan aspirasi organisasi dan akan seperti apa, maka misi 

menggambarkan organisasi dalam melakukan usaha, melayani pelanggan 
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dan keahlian yang perlu dikembangkan untuk mencapai visi organisasi. 

Indikator misi adalah sebagai berikut: 

1) Strategic Direction & Intents 

Rencana yang dimiliki oleh organasasi untuk "make their mark". 

Strategi yang jelas dimaksudkan untuk membawa tujuan organisasi dan 

menjelaskan bagaimana cara mereka dapat memberi kontribusi guna 

mencapai tujuan organisasi tersebut 

2) Goals & Objectives 

Sekumpulan tujuan yang jelas dimana tujuan tersebut memiliki 

hubungan dengan visi, misi, dan strategi dan menyediakan arahan yang jelas 

dalam pekerjaan. 

3) Vission 

Organisasi berbagi pandangan tentang keinginan mereka di masa 

depan. Merupakan wujud dari core values dan menjadi gambaran “heart 

and mind” sebuah organisasi juga menyediakan petunjuk dan arahan. 

2.1.4 Kinerja Karyawan 

2.1.4.1 Definisi Kinerja Karyawan 

Setiap manusia mempunyai potensi untuk bertindak dalam berbagai 

bentuk aktivitas. Kemampuan bertindak itu dapat diperoleh manusia baik 

secara alami atau dipelajari. Walaupun manusia mempunyai potensi untuk 

berperilaku tertentu tetapi perilaku itu hanya diaktualisasi pada saat–saat 

tertentu saja. Potensi untuk berperilkau tertentu disebut ability, sedangkan 

ekspresi dari potensi ini dikenal sebagai performance (Brahmasari, 2018) 
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Hasibuan dan Sutiadi (dalam Brahmasari, 2018) mengemukakan bahwa 

kinerja adalah suatu hasil kerja yang dicapai seseorang dalam melaksanakan 

tugas–tugas yang dibebankan kepadanya yang didasarkan atas kecakapan, 

pengalaman dan kesungguhan serta waktu.  

Baron dan Greenberg (dalam Thoyib, 2015) mengemukakan bahwa 

kinerja pada individu juga disebut job performance, work outcomes, task 

performance. Robbins (dalam Thoyib,  2015) mengemukakan bahwa istilah 

lain dari kinerja adalah human output yang dapat diukur dari produktivitas, 

absensi, turnover, dan kepuasan. Cash dan Fischer (dalam Thoyib, 2015) 

mengemukakan bahwa kinerja sering disebut dengan performance atau result 

yang diartikan dengan apa yang telah dihasilkan oleh individu karyawan. 

Kinerja itu dipengaruhi oleh kinerja organisasi itu sendiri yang meliputi 

pengembangan organisasi, rencana kompensasi, sistem komunikasi, gaya 

manajerial, struktur organisasi, kebijakan dan prosedur organisasi. 

Landasan yang sesungguhnya dalam suatu organisasi adalah kinerja. Jika 

tidak ada kinerja maka seluruh bagian organisasi, maka tujuan tidak dapat 

tercapai. Kinerja perlu dijadikan sebagai bahan evaluasi bagi pemimpin atau 

manajer.  

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia yang dikutip dan diterjemahkan 

oleh Hadari Nawawi, (2016:63) mengatakan bahwa “Kinerja adalah (a) 

sesuatu yang dicapai, (b) prestasi yang diperlihatkan, (c) kemampuan kerja”. 

Definisi lain mengenai kinerja menurut Nawawi, (2016:63) adalah “Kinerja 

dikatakan tinggi apabila suatu target kerja dapat diselesaikan pada waktu yang 
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tepat atau tidak melampui batas waktu yang disediakan”. Kinerja menjadi 

rendah jika diselesaikan melampui batas waktu yang disediakan atau sama 

sekali tidak terselesaikan. Menurut Hasibuan, (2016:94) menjelaskan bahwa 

“Kinerja merupakan hasil kerja yang dicapai seseorang dalam melaksanakan 

tugas-tugas yang dibebankan kepadanya didasarkan atas kecakapan, 

pengalaman, kesungguhan serta waktu”.  

Sedangkan menurut Prawirosentono, (2018:2) “Kinerja atau dalam 

bahasa inggris adalah performance”, yaitu: Hasil kerja yang dapat dicapai oleh 

seseorang atau sekelompok orang dalam organisasi, sesuai dengan wewenang 

dan tanggung jawab masing-masing dalam rangka upaya mencapai tujuan 

organisasi bersangkutan secara legal, tidak melanggar hukum dan sesuai 

dengan moral maupun etika. 

Dari beberapa pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa kinerja 

karyawan adalah kemampuan mencapai persyaratan-persyaratan pekerjaan, 

dimana suatu target kerja dapat diselesaikan pada waktu yang tepat atau tidak 

melampui batas waktu yang disediakan sehingga tujuannya akan sesuai 

dengan moral maupun etika perusahaan. Dengan demikian kinerja karyawan 

dapat memberikan kontribusi bagi perusahaan tersebut. 

2.1.4.2 Faktor-Faktor Kinerja Karyawan 

Menurut Hasibuan (2016:94) mengungkapkan bahwa “Kinerja 

merupakan gabungan tiga faktor penting, yaitu kemampuan dan minat seorang 

pekerja, kemampuan dan penerimaan atas penjelasan delegasi tugas dan peran 
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serta tingkat motivasi pekerja”. Apabila kinerja tiap individu atau karyawan 

baik, maka diharapkan kinerja perusahaan akan baik pula. 

Menurut Nitisemito (2011:109), terdapat berbagai faktor kinerja 

karyawan, antara lain: 

1) Jumlah dan komposisi dari kompensasi yang diberikan 

2) Penempatan kerja yang tepat 

3) Pelatihan dan promosi 

a. Rasa aman di masa depan (dengan adanya pesangon dan sebagainya) 

4) Hubungan dengan rekan kerja 

5) Hubungan dengan pemimpin 

Para pimpinan organisasi sangat menyadari adanya perbedaan kinerja 

antara satu karyawan dengan karyawan lainnya, yang berada di bawah kontrol 

walaupun karyawan-karyawan bekerja pada tempat yang sama namun 

produktifitas mereka tidaklah sama. Secara garis besar perbedaan kinerja ini 

disebabkan oleh dua faktor (As’ad, 2018), yaitu: faktor individu dan situasi 

kerja. 

Menurut Mahmudi (2015), faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja 

adalah terdiri dari lima faktor, sebagai berikut: 

1) Faktor personal/individual, meliputi: pengetahuan, keterampilan, 

kemampuan, kepercayaan diri, motivasi, dan komitmen yang dimiliki 

oleh setiap individu. 

2) Faktor kepemimpinan, meliputi: kualitas dalam memberikan dorongan 

semangat, arahan dan dukungan yang diberikan manajer dan team leader. 
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3) Faktor tim, meliputi: kualitas dukungan dan semangat yang diberikan 

oleh rekan dalam satu tim, kepercayaan terhadap sesama anggota tim, 

kekompakan dan keeratan anggota tim. 

4) Faktor sistem, meliputi: sistem kerja, fasilitas kerja atau infrastruktur 

yang diberikan oleh organisasi, proses organisasi dan kultur kinerja 

dalam organisasi. 

5) Faktor kontekstual (situasional), meliputi: tekanan dan perubahan 

lingkungan eksternal dan internal. 

Dari beberapa faktor di atas, maka dapat disimpulkan bahwa ada banyak 

faktor yang mempengaruhi kinerja karyawan. Dintaranya faktor internal antara 

lain: kemampuan intelektualitas, disiplin kerja, kepuasan kerja dan motivasi 

karyawan. Faktor eksternal meliputi: gaya kepemimpinan, lingkungan kerja, 

kompensasi dan sistem manajemen yang terdapat di perusahaan tersebut. 

Faktor-faktor tersebut hendaknya perlu diperhatikan oleh pimpinan sehingga 

kinerja karyawan dapat optimal.  

Wirawan, (2016:105) menjelaskan bahwa secara umum aspek-aspek 

kinerja dapat dikelompokkan menjadi tiga jenis yang dalamnya terkandung 

indikator-indikator dari kinerja. 

a. Hasil kerja 

Hasil kerja adalah hal yang dihasilkan dari apa yang telah dikerjakan 

(keluaran hasil atau keluaran jasa), dapat berupa barang dan jasa yang 

dihitung dan diukur kuantitas dan kualitasnya. Kualitas kerja yang 

merupakan kemapuan karyawan menunjukkan kualitas hasil kerja yang 
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ditinjau dari segi ketelitian dan kerapian. Kuantitas kerja yang merupakan 

kemampuan karyawan dalam menyelesaikan sejumlah hasil tugas pada 

setiap harinya (Wirawan, 2016:105). 

b. Perilaku kerja 

Dalam kesehariannya di tempat kerja, seorang karyawan akan 

menghasilkan dua bentuk perilaku kerja, yaitu: 

1) Perilaku pribadi adalah perilaku yang tidak ada hubungannya dengan 

pekerjaan, contohnya cara berjalan, cara makan siang, dan lain-lain. 

2) Perilaku kerja adalah perilaku karyawan yang berhubungan dengan 

pekerjaannya, contohnya disiplin kerja, perilaku yang disyaratkan dalam 

prosedur kerja dan kerja sama, komitmen terhadap tugas, ramah pada 

pelanggan, dan lain-lain. Perilaku kerja juga bisa meliputi inisiatif yang 

dihasilkan untuk memecahkan permasalahan kerja, seperti ide atau 

tindakan yang dihasilkan, serta mampu untuk membuat alternatif solusi 

demi memperlancar pekerjaan, agar dapat menghasilkan kinerja tinggi. 

Disiplin kerja merupakan suatu sikap dan peril aku yang berniat untuk 

menaati segala peraturan organisasi yang didasari atas kesadaran diri 

untuk menyesuaikan diri dengan peraturan organisasi atau perusahann. 

Kerja sama (team work) adalah keinginan untuk bekerja sama dengan 

orang lain secara kooperatif dan menjadi bagian dari kelompok. 

3) Sifat pribadi adalah sifat yang dimiliki oleh setiap karyawan. Sifat 

pribadi karyawan yang diperlukan dalam melaksanakan pekerjaannya. 

Sebagai seorang manusia biasa, seorang karyawan memiliki banyak 
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sekali sifat bawaan, artinya sifat yang memang sudah dibawa sejak lahir 

atau watak. Sifat bawaan yang diperoleh sejak lahir ini akan diperkuat 

oleh pengalaman-pengalaman yang diperoleh pada saat manusia beranjak 

dewasa. Untuk dapat menunjang pekerjaan agar dapat terlaksana dengan 

baik maka seorang karyawan memerlukan sifat pribadi tertentu seperti 

kemampuan beradaptasi yang merupakan kemampuan seseorang dalam 

menyesuaikan diri dengan lingkungan kerjanya, kesabarn yang 

merupakan menunggu, bertahan, atau menghindari respon buruk dalam 

bekerja untuk beberapa saat sampai dapat merasa tenang dan pikiran 

dapat berfungsi kembali dengan baik, dan kejujuran dalam bekerja 

merupakan menceritakan informasi, fenomena yang ada dan sesuai 

dengan realitas tanpa ada perubahan dalam menyelesaikan pekerjaan. 

2.1.4.3 Standar Kinerja Karyawan 

Menurut Timpe (2016:247), menyatakan bahwa standar kerja 

merupakan: Standar kerja dianggap memuaskan bila pernyataannya 

menunjukkan beberapa bidang pokok tanggung jawab karyawan, memuat 

bagaimana suatu kegiatan kerja akan dilakukan, dan mengarahkan perhatian 

kepada mekanisme kuantitif bagaimana hasil-hasil kinerja diukur. 

Menurut Wirawan (2016:67) “Standar kinerja adalah target, sasaran, 

tujuan upaya kerja karyawan dalam kurun waktu tertentu. Dalam 

melaksanakan pekerjaannya, karyawan harus mengarahkan semua tenaga, 

pikiran, ketrampilan, pengetahuan, dan waktu kerjanya untuk mencapai apa 

yang ditentukan oleh standar kinerja”.  
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Menurut Randall S. Schular & Susan E. Jackson (2015:11) “Ada tiga 

jenis dasar kriteria kinerja”, yaitu: 

a. Kriteria berdasarkan sifat (memusatkan diri pada karakteristik pribadi 

seorang karyawan). 

b. Kriteria berdasarkan perilaku (kriteria yang penting bagi pekerjaan yang 

membutuhkan hubungan antar personal). 

c. Kriteria berdasarkan hasil (kriteria yang fokus pada apa yang telah 

dicapai atau dihasilkan). 

Menurut Notoatmodjo (2013:143) “Untuk mencapai tujuan kinerja 

karyawan maka dapat dinilai dari tiga hal, meliputi: penilaian harus 

mempunyai hubungan dengan pekerjaan, adanya standar pelaksanaan kerja, 

praktis (mudah dipahami atau dimengerti karyawan atau penilai)”. 

Menurut Prawirosentono (2018:27), kinerja dapat dinilai atau diukur 

dengan beberapa indikator yaitu: 

1) Efektifitas 

Efektifitas yaitu bila tujuan kelompok dapat dicapai dengan kebutuhan 

yang direncanakan. 

2) Tanggung jawab 

Merupakan bagian yang tak terpisahkan atau sebagai akibat 

kepemilikan wewenang. 

3) Disiplin 
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Yaitu taat pada hukum dan aturan yang belaku. Disiplin karyawan 

adalah ketaatan karyawan yang bersangkutan dalam menghormati perjanjian 

kerja dengan perusahaan dimana dia bekerja. 

4) Inisiatif 

Berkaitan dengan daya pikir, kreatifitas dalam bentuk suatu ide yang 

berkaitan tujuan perusahaan. Sifat inisiatif sebaiknya mendapat perhatian atau 

tanggapan perusahaan dan atasan yang baik. Dengan perkataan lain inisiatif 

karyawan merupakan daya dorong kemajuan yang akhirnya akan 

mempengaruhi kinerja karyawan. 

2.1.4.4 Penilaian Kinerja 

Dharma, (2011) menyatakan bahwa hampir seluruh cara penilaian 

kinerja mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut. 

a. Kuantitas yaitu jumlah yang harus diselesaikan 

b. Kualitas yaitu mutu yang dihasilkan 

c. Ketepatan waktu yaitu sesuai atau tidaknya dengan waktu yang telah 

direncanakan. 

Selanjutnya Simamora, (2014) menyatakan bahwa: “Penilaian kinerja 

seyogyanya tidak dipahami secara sempit, tetapi dapat menghasilkan beraneka 

ragam jenis kinerja yang diukur melalui berbagai cara. Kuncinya adalah 

dengan sering mengukur kinerja dan menggunakan informasi tersebut untuk 

koreksi pertengahan periode”. 

Mitchell, (dalam Sedarmayanti, 2011) menyatakan bahwa: “kinerja 

meliputi beberapa aspek, sebagai berikut: 
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a. Quality of work 

b. Promptness 

c. Initiative 

d. Capability 

e. Communication 

Sedangkan Simamora, (2014) menyatakan bahwa kinerja karyawan 

sesungguhnya dinilai atas lima dimensi. 

a. Mutu 

b. Kuantitas 

c. Penyelesaian proyek 

d. Kerjasama 

e. Kepemimpinan 

Tohardi, (2012) mengajukan unsur-unsur kinerja yang dinilai adalah 

sebagai berikut. 

a. Kesetiaan (loyalitas) 

b. Prestasi kerja 

c. Tanggung jawab 

d. Ketaatan 

e. Kejujuran 

f. Prakarsa 

g. Kepemimpinan 
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Berkaitan dengan pengukuran tersebut, Swanto (2013) mengemukakan 

pengukuran kinerja secara umum, yang kemudian diterjemahkan dalam 

penilaian perilaku secara mendasar, sebagai berikut: 

a. Kuantitas kerja 

b. Kualitas kerja 

c. Pengetahuan tentang pekerjaan 

d. Pendapat atau pernyataan 

e. Keputusan yang diambil 

f. Perencanaan kerja 

g. Daerah organisasi kerja 

Tidak semua kriteria pengukuran kinerja dipakai dalam suatu penilaian 

kinerja karyawan dimana hal ini harus disesuaikan dengan jenis pekerjaan 

yang akan dimulai.  

Bernardin dan Russel, (dalam Martoyo, 2014) mengajukan enam kriteria 

primer yang dapat digunakan untuk mengukur kinerja sebagai berikut: 

1) Quality 

Merupakan tingkat sejauh mana proses atau hasil pelaksanaan 

kegiatan mendekati kesempurnaan atau mendekati tujuan yang diharapkan. 

2) Quantity 

Merupakan jumlah yang dihasilkan misalnya : jumlah rupiah, jumlah 

unit, jumlah siklus kegiatan yang diselesaikan. 

3) Timeliness 
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Merupakan tingkat sejauh mana suatu kegiatan diselesaikan pada 

waktu yang dikehendaki dengan memperhatikan koordinasi output lain serta 

waktu yang tersedia untuk kegiatan yang lain. 

4) Cost Effective 

Yaitu tingkat sejauh mana penerapan sumber daya manusia, keuangan,  

teknologi, material dimaksimalkan untuk mencapai hasil tertinggi atau 

pengurangan kerugian dari setiap unit pengguna sumber daya. 

5) Need for Supervisor  

Merupakan tingkat sejauh mana seorang pekerja dapat melaksanakan 

suatu fungsi pekerjaan tanpa memerlukan pengawasan seorang supervisor 

untuk mencegah tindakan yang kurang diinginkan. 

6) Interpersonal Import 

Merupakan tingkat sejauh mana karyawan memelihara harga diri, 

nama baik dan kerja sama di antara rekan kerja dan bawahan. Penerapan 

standar diperlukan untuk mengetahui apakah kriteria karyawan telah sesuai 

dengan sasaran yang telah diharapkan, sekaligus melihat besarnya 

penyimpangan dengan cara membandingkan antara hasil pekerjaan aktual 

dengan hasil yang diharapkan. Oleh karena itu adanya suatu standar yang 

baku merupakan tolak ukur bagi kinerja yang akan dievaluasi. 

Dalam perusahaan jasa, pengukuran kinerja yang digunakan disesuaikan 

dengan situasi dan kondisi kerja. Menurut Swanto (2013) terdapat 7 poin 

penilaian perilaku kinerja, dimana ke 7 pengukuran kinerja tersebut yang 

dijadikan dasar oleh perusahaan sebagai alat ukur kinerja adalah kuantitas 
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kerja. Kuantitas kerja ini dalam bentuk satuan rupiah. Walaupun demikian dari 

ke 7 poin penilaian kerja tersebut saling berkaitan dan pada dasarnya dapat 

dinilai atau diukur pada setiap poin tersebut. Namun pada dasarnya ke 7 poin 

tersebut dapat dicerminkan oleh satu poin yaitu kuantitas kerja yang 

merupakan hasil akhir dari kinerja yang dilakukan oleh karyawan. Castetter 

(dalam Sedarmayanti, 2011) menyatakan beberapa organisasi untuk 

mengetahui tingkat kinerja (personil yang tidak efektif) dan sumber utama 

kinerja yang tidak efektif adalah dengan memperhatikan/menilai beberapa 

faktor, diantaranya seperti terlihat pada Tabel 2.1. 

Tabel 2.1 

 Beberapa Faktor Untuk Mengetahui Tingkat Kinerja 

 

Faktor Organisasi Faktor Individu Faktor Sosial 

A. Selama Bekerja 

 Keterlambatan 

 Kehadiran 

 Pelatihan 

 Penurunan produktivitas 

 Perombakan 

rencana/jadwal 

 Peningkatan tanggung 

jawab kepengawasan 

 Kekeliruan dan 

ketidakefisienan 

 

Pengaruh karier 

 

 

Pengaruh 

kemampuan 

 

 

 Ketidakpuasan klien 

 

 

 Hubungan 

masyarakat 

 Kredibilitas dan 

abilitas sistem untuk 

memberikan 

pelayanan efektif 

 

B. Di Luar Pekerjaan 
 Kehilangan investasi 

 Semangat 

 Rekruitment 

 Seleksi dan penempatan 

 Kekurangan biaya 

 Perombakan 

rencana/jadwal 

 Kompensasi sebenarnya 

 

Pengaruh sosial 

 

 

Pengaruh keluarga 

 

 

Pengaruh psikologis 

 

 

 Kekurangan dalam 

hal kualitas 

pelayanan 

pendidikan 

 

 

 Hasil gagal 

diperoleh sesuai 

dengan standar 

Sumber: Sedarmayanti (2011) 
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Faktor tersebut merupakan faktor tangible maupun intangible yang 

berhubungan dengan kinerja yang tidak efektiv. Terjadinya ketidakefektifan 

kinerja seorang pegawai, salah satunya disebabkan oleh faktor tersebut dalam 

tabel. Untuk menentukan apakah seorang pegawai memiliki kinerja yang 

efektiv atau tidak, perlu dikaji lebih dalam tentang seberapa jauh faktor 

tersebut mempunyai dampak terhadap kondisi tertentu.  

Apabila pengkajian terhadap faktor yang berpengaruh tersebut dapat 

dilakukan, maka hal tersebut dapat mengeliminasi kinerja seorang pegawai 

yang tidak efektiv. Kinerja dapat dinilai dari apa yang dilakukan oleh seorang 

pegawai dalam kerjanya. Dengan kata lain, kinerja individu adalah bagaimana 

seorang pegawai melaksanakan pekerjaannya atau untuk kerjanya. Kinerja 

pegawai yang meningkat akan turut mempengaruhi/meningkatkan prestasi 

organisasi tempat pegawai yang bersangkutan bekerja, sehingga tujuan 

organisasi yang telah ditentukan dapat dicapai. 

2.1.4.5 Metode-Metode Penilaian Kinerja 

Aspek penting dari suatu sistem penilaian kinerja adalah standar yang 

jelas. Sasaran utama dari adanya standar tersebut ialah teridentifikasinya 

unsurunsur kritikal suatu pekerjaan. Standar itulah yang merupakan tolok ukur 

seseorang melaksanakan pekerjaannya. Standar yang telah ditetapkan tersebut 

harus mempunyai nilai komparatif yang dalam penerapannya harus dapat 

berfungsi sebagai alat pembanding antara prestasi kerja seorang karyawan 

dengan karyawan lain yang melakukan pekerjaan sejenis. 
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Metode penilaian prestasi kinerja pada umumnya dikelompokkan 

menjadi 3 macam, yakni: (1) Result-based performance evaluation, (2) 

Behavior-based performance evaluation, (3) Judgment-based performance 

evaluation, sebagai berikut, (Robbins, 2013). 

a. Penilaian performance berdasarkan hasil (Result-based performance 

evaluation). Tipe kriteria performansi ini merumuskan performansi 

pekerjaan berdasarkan pencapaian tujuan organisasi, atau mengukur 

hasil-hasil akhir (end results). Sasaran performansi bisa ditetapkan oleh 

manajemen atau oleh kelompok kerja, tetapi jika menginginkan agar para 

pekerja meningkatkan produktivitas mereka, maka penetapan sasaran 

secara partisipatif, dengan melibatkan para pekerja, akan jauh berdampak 

positif terhadap peningkatan produktivitas organisasi. Praktek penetapan 

tujuan secara partisipatif, yang biasanya dikenal dengan istilah 

Management By Objective (MBO), dianggap sebagai sarana motivasi 

yang sangat strategis karena para pekerja langsung terlibat dalam 

keputusan-keputusan perihal tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. 

Para pekerja akan cenderung menerima tujuan-tujuan itu sebagai tujuan 

mereka sendiri, dan merasa lebih bertanggung jawab untuk dan selama 

pelaksanaan pencapaian tujuan-tujuan itu. 

b. Penilaian performansi berdasarkan perilaku (Behavior Based 

Performance Evaluation). Tipe kriteria performansi ini mengukur sarana 

(means) pencapaian sasaran (goals) dan bukannya hasil akhir (end 

result). Dalam praktek, kebanyakan pekerjaan tidak memungkinkan 
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diberlakukannya ukuran-ukuran performansi yang berdasarkan pada 

obyektivitas, karena melibatkan aspek-aspek kualitatif. Jenis kriteria ini 

biasanya dikenal dengan BARS (behaviorally anchored rating scales) 

dibuat dari critical incidents yang terkait dengan berbagai dimensi 

performansi. BARS menganggap bahwa para pekerja bisa memberikan 

uraian yang tepat mengenai perilaku atau perfomansi yang efektiv dan 

yang tidak efektiv. Standar-standar dimunculkan dari diskusi-diskusi 

kelompok mengenai kejadian-kejadian kritis di tempat kerja. Sesudah 

serangkaian session diskusi, skala dibangun bagi setiap dimensi 

pekerjaan. Jika tercapai tingkat persetujuan yang tinggi diantara para 

penilai maka BARS diharapkan mampu mengukur secara tepat mengenai 

apa yang akan diukur. BARS merupakan instrumen yang paling bagus 

untuk pelatihan dan produksi dari berbagai departemen. Sifatnya 

kolaboratif memakan waktu yang banyak dan biasa pada jenis pekerjaan  

tertentu, adalah job specific, tidak dapat dipindahkan dari satu organisasi 

ke organisasi lain. 

c. Penilaian performansi berdasarkan judgement (Judgement-Based 

Performance Evaluation) Tipe kriteria performansi yang menilai 

dan/atau mengevaluasi perfomansi kerja pekerja berdasarkan deskripsi 

perilaku yang spesifik, quantity of work, quality of work, job knowledge, 

cooperation, initiative, dependability, personal qualities dan yang sejenis 

lainnya. 
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Dimensi-dimensi ini biasanya menjadi perhatian dari tipe yang satu 

ini. 

1) Quantity of work, jumlah kerja yang dilakukan dalam suatu periode 

waktu yang ditentukan; 

2) Quality of work, kualitas kerja yang dicapai berdasarkan syarat-

syarat kesesuaian dan kesiapannya; 

3) Job knowledge, luasnya pengetahuan mengenai pekerjaan dan 

ketrampilannya; 

4) Cooperation, kesediaan untuk bekerja sama dengan orang lain 

(sesama anggota organisasi). 

5) Initiative, semangat untuk melaksanakan tugas-tugas baru dan 

dalam memperbesar tanggung jawabnya; 

6) Personal qualities, menyangkut kepribadian, kepemimpinan, 

keramahtamahan dan integritas pribadi. 

2.1.4.6 Hambatan Penilaian Kinerja 

Penilaian yang dilakukan dengan baik sesuai fungsinya akan sangat 

menguntungkan organisasi, yaitu akan dapat meningkatkan kinerja. Akan 

tetapi, dalam proses melakukan penilaian kinerja yang baik terdapat beberapa 

penyebab kesalahan dalam penilaian kinerja (Sedarmayanti, 2011) sebagai 

berikut. 

a. Efek halo. Terjadi bila pendapat pribadi penilai tentang karyawan 

mempengaruhi pengumuman kinerja. 
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b. Kesalahan kecenderungan terpusat. Disebabkan oleh penilai yang 

menghindari penilaian sangat baik atau sangat buruk. Penilaian kinerja 

cenderung dibuat rata-rata. 

c. Bisa terlalu lemah dan bisa terlalu keras. Bisa terlalu lemah disebabkan 

oleh kecenderungan penilai untuk terlalu mudah memberikan nilai baik 

dalam evaluasi. Bisa terlalu keras adalah penilai cenderung terlalu kental 

dalam  evaluasi. Kedua kesalahan ini pada umumnya terjadi bila standar 

kinerja tidak jelas. 

d. Prasangka pribadi. Faktor yang membentuk prasangka pribadi (seperti 

faktor senioritas, suku, agama, kesamaan kelompok dan status sosial) 

dapat mengubah penilaian. 

e. Pengaruh kesan terakhir. Penilaian dipengaruhi oleh kegiatan yang paling 

akhir. Kegiatan terakhir baik/buruk cenderung lebih diingat oleh penilai. 

2.1.4.7  Manfaat Penilaian Kinerja 

Mengenai manfaat penilaian kinerja, Sedarmayanti (2011) 

mengemukakan adalah sebagai berikut. 

a. Meningkatkan prestasi kerja. 

Dengan adanya penilaian, baik pimpinan maupun karyawan 

memperoleh umpan balik dan mereka dapat memperbaiki 

pekerjaan/prestasinya. 

b.  Memberikan kesempatan kerja yang adil. 

Penilaian akurat dapat menjamin karyawan memperoleh kesempatan 

menempati posisi pekerjaan sesuai kemampuannya. 
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c.  Kebutuhan pelatihan dan pengembangan. 

Melalui penilaian kinerja, terdeteksi karyawan yang kemampuannya 

rendah sehingga memungkinkan adanya program pelatihan untuk 

meningkatkan kemampuan mereka. 

d.  Penyesuaian kompensasi. 

Melalui penilaian, pimpinan dapat mengambil keputusan dalam 

menentukan perbaikan pemberian kompensasi, dan sebagainya. 

e.  Keputusan promosi dan demosi 

Hasil penilaian kinerja dapat digunakan sebagai dasar pengambilan 

keputusann untuk mempromosikan atau mendemosikan karyawan. 

f.  Mendiagnosis kesalahan desain pekerjaan. 

Kinerja yang buruk mungkin merupakan suatu tanda kesalahan dalam 

desain pekerjaan. Penilaian kinerja dapat membantu mendiagnosis 

kesalahan tersebut. 

g.  Menilai proses rekrutmen dan seleksi. 

Kinerja karyawan baru yang rendah dapat mencerminkan adanya 

penyimpangan proses rekruitmen dan seleksi. 

2.1.4.8 Penelitian Terdahulu  

Sebagai bahan perbandingan dalam penelitian ini, dapat dikemukakan 

hasil dari penelitian sebelumnya yang terdiri dari beberapa skripsi dan jurnal. 

Hal-hal yang akan dibahas dalam bagian ini terdiri dari berbagai penelitian 

yang terdahulu yang ada kaitannya dengan Pengaruh Budaya Organisasi 
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terhadap Kepuasan kerja karyawan. Adapun hasil penelitian terdahulu sebagai 

berikut:  

Penelitian yang dilakukan oleh Putriana (2015) dengam judul Dampak 

Budaya Organisasi Pada Kepuasan Kerja, Komitmen Organisasi Dan Prestasi 

Kerja: Studi pada Perusahaan Jepang Motorcycle di Indonesia. Hasil 

penelitian menunjukkan bahwa budaya organisasi berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap kepuasan kerja dan komitmen organisasi. Dan kepuasan 

kerja memiliki pengaruh secara signifikan terhadap komitmen organisasi. serta 

kepuasan kerja dan komitmen organisasi mempunyai pengaruh terhadap 

kinerja.  

Penelitian yang dilakukan Sangadji dan sophia (2013) mengambil judul 

Pengaruh Budaya Organisasi Pada Dosen 'Kepuasan Kerja dan Kinerja 

(Penelitian di Universitas Muhammadiyah di seluruh Jawa Timur). Hasil 

penelitian menunjukkan bahwa budaya organisasi berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap dosen kepuasan kerja, Kepuasan kerja berpengaruh positif 

dan signifikan terhadap dosen kinerja, budaya organisasi berpengaruh positif 

dan signifikan terhadap kinerja dosen, dan budaya organisasi berpengaruh 

positif dan signifikan kinerja dosen melalui kepuasan kerja.  

Penelitian yang dilakukan Shurbagi (2015) yang berjudul Pengaruh 

Budaya Organisasi pada Hubungan antara Kepuasan Kerja dan Komitmen 

Organisasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa budaya organisasi dan 

komitmen organisasi berpengaruh signifikan positif terhadap kepuasan kerja, 
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sementara efek budaya organisasi hubungan antara kepuasan kerja dan 

komitmen organisasi di bank-bank komersial di Libya.  

Penelitian yang dilakukan oleh Putriana (2015) dengam judul Dampak 

Budaya Organisasi Pada Kepuasan Kerja, Komitmen Organisasi Dan Prestasi 

Kerja: Studi pada Perusahaan Jepang Motorcycle di Indonesia. Hasil 

penelitian menunjukkan bahwa budaya organisasi berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap kepuasan kerja dan komitmen organisasi. Dan kepuasan 

kerja memiliki pengaruh secara signifikan terhadap komitmen organisasi. serta 

kepuasan kerja dan komitmen organisasi mempunyai pengaruh terhadap 

kinerja.  

Penelitian yang dilakukan Hakim (2015) yang berjudul Pengaruh 

Budaya Organisasi, Komitmen Organisasi terhadap Kinerja: Studi Di Rumah 

Sakit Kabupaten Konawe Selatan Sulawesi Tenggara. Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa budaya organisasi memiliki pengaruh positif dan 

signifikan terhadap komitmen organisasi dan kinerja karyawan. Itu juga 

menemukan bahwa komitmen organisasi memiliki pengaruh positif dan 

signifikan terhadap kinerja karyawan, dan komitmen organisasi memiliki 

peran yang signifikan sebagai variabel mediasi antara budaya organisasi 

dengan kinerja karyawan. 

 

2.2 Kerangka Pemikiran 

Budaya organisasi menciptakan nilai-nilai saling menghormati, saling 

percaya, bertanggung jawa, berlaku jujur serta menumbuhkan kreativitas dan 
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inovasi karyawan. Dengan budaya tersebut turut mendorong berkembangnya 

komitmen seorang karyawan untuk bekerja yang akan berdampak pada kantor 

tempat bekerja sampai pada keadaan seperti sekarang ini, namun dalam 

perkembangannya tingkat kestabian karyawan membawa konsekuensi baik 

terhadap budaya itu sendiri, sehingga mempengaruhi kinerja karyawan. 

Berdasarkan kajian teoritis dan kajian empiris, aka kerangka pemikiran 

yang mendasari penelitian ini adalah bahwa budaya organisasi sangat erat 

kaitannya dan mempunyai pengaruh yang besar terhadap kinerja karyawan. 

Budaya organisasi diamati dari indikator: a) inisiatif individu, b) 

pengarahan, c) Integrasi, d) dukungan manajemen, e) kontrol dan f) pola 

komunikasi (Robbins, 2016:10). Sedangkan kinerja karyawan diukur dengan 

indikator internal kinerja yaitu :  hasil kerja, prilaku pribadi, dan sifat pribadi 

(Wirawan, 2016:105). Untuk lebih jelasnya, kerangka pikir penelitian ini 

dijelaskan dengan bagan sebagai berikut: 

Gambar 2.1 

Bagan Kerangka Pemikiran 

 

 

 

 

 

 

 

 

Budaya Organisasi  

 Inisiatif individu, 

 pengarahan; 

 integrasi, 

 dukungan manajemen; 

 kontrol; dan 

 pola komunikasi 

     Robbins, (2016:10) 
 

Kinerja Karyawan  

 Hasil kerja; 

 Prilaku Pribadi dan 

 Sifat Pribadi 

Wirawan, (2016:105) 
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2.3 Hipotesis Penelitian 

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah 

penelitian. Dikatakan sementara karena jawaban yang diberikan baru 

didasarkan pada teori yang relevan, belum didasarkan pada fakta-fakta empiris 

yang diperoleh melalui pengumpulan data (Sugiyono, 2014:51).  

Berdasarkan penelitian terdahulu maka hipotesis yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah  Variabel budaya organisasi (X) terhadap kinerja 

karyawan (Y). Budaya organisasi adalah seperangkat asumsi atau sistem 

keyakinan, nilainilai dan norma yang dikembangkan dalam organisasi yang 

dijadikan pedoman tingkah laku bagi anggota-anggotanya untuk mengatasi 

masalah adaptasi eksternal dan integrasi internal (Mangkunegara, 2015:113). 

Menurut Hasibuan (2016:94) mengungkapkan bahwa “Kinerja 

merupakan gabungan tiga faktor penting, yaitu kemampuan dan minat seorang 

pekerja, kemampuan dan penerimaan atas penjelasan delegasi tugas dan peran 

serta tingkat motivasi pekerja”. Apabila kinerja tiap individu atau karyawan 

baik, maka diharapkan kinerja perusahaan akan baik pula. Hal ini dapat 

mengidentifikasikan jika budaya organisasi meningkat maka kinerja karyawanpun 

akan meningkat.   

Maka untuk hipotesisnya : Ada pengaruh positif dan signifikan antara 

budaya organisasi terhadap kinerja karyawan pada Rumah Sakit Islam Hj. Siti 

Muniroh Kota Tasikmalaya.  
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Metode yang Digunakan  

Metode penelitian ini adalah penelitian kuantitatif. Penelitian yang 

digunakan adalah dengan teknik analisis korelasi. Analisis korelasi 

dilakukan untuk mengetahui kuat lemahnya hubungan variabel yang 

dianalisis. (Riduwan. 2009)  

 Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan 

metode deskriptif. Menurut Nazir (2009:54) metode deskriptif adalah sebagai 

berikut: “Metode deskriptif adalah studi menemukan fakta dengan inprestasi 

yang tepat dimana didalamnya termasuk studi untuk melukiskan secara akurat 

sifat-sifat dari beberapa fenomena kelompok dan individu serta studi untuk 

menentukan frekuensi terjadinya suatu keadaan untuk meminimalisir bias dan 

memaksimumkan reabilitas. Metode deskriptif yang digunakan peneliti disini 

adalah untuk mendeskripsikan variabel-variabel indepanden dan dependen 

yaitu variabel pengaruh budaya organisasi terhadap kinerja karyawan pada 

Rumah Sakit Islam Hj. Siti Muniroh Kota Tasikmalaya. 

3.2 Operasionalisasi Variabel 

Definisi operasional variabel adalah bagaimana menemukan dan 

mengukur variabel-variabel tersebut dilapangan dengan merumuskan secara 

singkat dan jelas serta tidak menimbulkan berbagai tafsiran.  Dalam penelitian 

ini definisi operasional dari variabel dan indikator  penelitian sebagai berikut: 
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3.2.1 Variabel Bebas (Independent) 

Variabel bebas adalah suatu variabel yang variasinya mempengaruhi 

variabel lain atau bisa diartikan variabel yang pengaruhnya terhadap variabel 

lain yang ingin diketahui. Azwar, (2013:62) variabel independent atau 

variabel bebas pada penelitian ini adalah budaya organisasi (Variabel X). 

Budaya organisasi adalah seperangkat asumsi atau sistem keyakinan, nilai-

nilai dan norma yang dikembangkan dalam organisasi yang dijadikan 

pedoman tingkah laku bagi anggota-anggotanya untuk mengatasi masalah 

adaptasi eksternal dan integrasi internal (Robbins, 2016:108). Budaya 

organisasi diamati dari indikator : a) inisiatif individu, b) pengarahan, c) 

Integrasi, d) dukungan manajemen, e) kontrol dan f) pola komunikasi 

(Robbins, dalam Tika 2016:10).  

3.2.2 Variabel Terikat (Dependent) 

Variabel terikat adalah variabel penelitian yang diukur untuk mengetahui 

besarnya efek atau pengaruh variabel lain.  

Azwar, (2013:62) variabel terikat atau variabel dependent pada penelitian 

ini adalah Kinerja karyawan (Variabel Y). 

Hasibuan dan Sutiadi (dalam Brahmasari, 2018) mengemukakan bahwa 

kinerja adalah suatu hasil kerja yang dicapai seseorang dalam melaksanakan 

tugas–tugas yang dibebankan kepadanya yang didasarkan atas kecakapan, 

pengalaman dan kesungguhan serta waktu.  

Sedangkan kinerja karyawan diukur dengan indikator internal kinerja 

yaitu :  hasil kerja, prilaku pribadi, dan sifat pribadi (Wirawan 2016:105). 
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Tabel 3.1 

Operasional Variabel Penelitian (X dan Y) 

Variabel Dimensi Indikator 

Skala 

Pengukura

n 

Budaya 

Organisasi 

(X) 

Budaya organisasi kuat 

adalah budaya di mana 

nilai-nilai inti organisasi 

dipegang secara intensif 

dan dianut bersama secara 

meluas oleh anggota 

organisasi.  

Menurut Robbins,  

(2016:108) 

 Inisiatif Individu 

 Pengarahan 

 Integrasi 

 Dukungan 

Manajemen 

 Kontrol 

 Pola Komunikasi 

(Robbins, dalam Tika 

2016:10). 

Sakala 

Liker 

Kinerja 

Karyawan 

(Y) 

Hasil kerja adalah hal yang 

dihasilkan dari apa yang 

telah dikerjakan (keluaran 

hasil atau keluaran jasa), 

dapat berupa barang dan 

jasa yang dihitung dan 

diukur kuantitas dan 

kualitasnya. Kualitas kerja 

yang merupakan kemapuan 

karyawan menunjukkan 

kualitas hasil kerja yang 

ditinjau dari segi ketelitian 

dan kerapian. Kuantitas 

kerja yang merupakan 

kemampuan karyawan 

dalam menyelesaikan 

sejumlah hasil tugas pada 

setiap harinya (Wirawan, 

2016:105). 

 hasil kerja,  

 prilaku  

 pribadi,dan  

 sifat pribadi 

 (Wirawan 2016:105) 

 

Sakala 

Liker 

3.3 Sumber dan Cara Penentuan Data  

3.3.1 Populasi Penelitian 

Penelitian perlu ditetapkan sejumlah populasi sebagai objek penelitian 

yang akan menjadi sumber data. Populasi adalah wilayah generalisasi yang 

terdiri atas objek dan subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik 
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tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik 

kesimpulannya. (Sugiyono. 2010).  

Populasi adalah keseluruhan subjek penelitian Suharsimi Arikunto, 

(2003:102). Pada kenyataannya subjek yang dijadikan populasi dalam 

penelitian ini adalah seluruh para karyawan pada Rumah Sakit Islam Hj. Siti 

Muniroh Kota Tasikmalaya yang berjumlah 380 orang karyawan.  

3.3.2 Sampel Penelitian 

Adapun sampel menurut Suharsimi Arikunto (2004:104) adalah 

“sebagian atau wakil populasi yang diteliti”. Untuk memudahkan penulis 

melakukan penelitian, maka berpedoman pada pendapat Suharsimi Arikunto 

(2004:104) yang menyatakan bahwa jika populasi melebihi 100 orang, maka 

sample dapat di ambil antara 10-15% atau 20-25% atau lebih sesuai dengan 

kemampuan peneliti. 

Berdasarkan pendapat di atas, maka populasi yang dijadikan sampel 

adalah sebanyak 10%, yaitu 38 orang karyawan di Rumah Sakit Islam Hj. Siti 

Muniroh Kota Tasikmalaya. 

3.4 Teknik Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data pada penelitian ini adalah sebagai berikut : 

3.4.1 Teknik Observasi 

Teknik observasi adalah suatu teknik pengumpulan data yang 

dilakukan dengan mengadakan pengamatan baik secara langsung maupun 

tidak langsung terhadap gejala-gejala yang diteliti. Adapun objek yang diteliti 
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adalah budaya organisasi dan kinerja karyawan pada Rumah Sakit Islam Hj. 

Siti Muniroh Kota Tasikmalaya. 

3.4.2 Kuesioner (angket) 

Winarno Surakhmad (2010:180) menyatakan bahwa “angket adalah 

pengumpulan data yang wajar pada pengumpulan pendapat atau pengumpulan 

fakta yang diketahui sample, yang tidak dapat diperoleh dengan jalan lain”. 

Angket yang digunakan adalah angket langsung tertutup, para karyawan 

memilih jawaban sesuai dengan pilihannya. Teknik ini digunakan untuk 

mendapatkan data kuantitaif. 

Kuesioner berupa angket merupakan teknik pengumpulan data yang 

dilakukan melalui pemberian pertanyaan-pertanyaan secara tertulis kepada 

responden untuk dijawab. Pertanyaan kuesioner pada penelitian ini bersifat 

terbuka dan tertutup. 

Alasan digunakannya metode kuesioner adalah : 

3.4.2.1 Kuesioner bisa digunakan untuk mengumpulkan data dalam waktu 

yang relatif singkat, walaupun jumlah responden banyak. 

3.4.2.2 Memudahkan dalam menganalisa data, karena responden mendapatkan 

pertanyaan yang sama dan tidak perlu menginterprestasi. 

3.4.3 Wawancara 

Wawancara merupakan metode pengumpulan data dengan 

mengadakan tanya jawab atau mengajukan pertanyaan langsung kepada 

responden secara langsung untuk mengumpulkan keterangan-keterangan yang 

dibutuhkan. 
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3.4.4 Studi Pustaka 

Studi pustaka adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan 

cara membaca dan mencatat berbagai referensi seperti buku, jurnal, majalah, 

artikel, dan lain-lain yang berkaitan dengan penelitian yang sedang dilakukan.  

3.4.5 Skala Pengukuran 

Skala pengukuran yang digunakan dalam penelitian ini berupa skala 

likert yang menggunakan lima tingkatan penilaian berupa pernyataan. 

Pernyataan pada bagian ini dikembangkan dengan menggunakan model skala 

likert yang masing-masing butir pertanyaan diberi skor 1 sampai 5. Dapat 

dilihat pada tabel berikut: 

Tabel. 3.2 

Pembobotan Nilai Kategori Jawaban Instrumen Variabel 

 

Kategori Skor Positif Skor Negatif 

Sangat Setuju (SS) 5 1 

Setuju (S) 4 2 

Kurang Setuju (KS) 3 3 

Tidak Setuju(TS) 2 4 

Sangat Tidak Setuju (STS) 1 5 

3.5 Rancangan Analisis dan Uji Hipotesis 

Variabel penelitian adalah suatu atribut atau sifat atau aspek dari orang 

maupun objek yang mempunyai variasi tertentu yang di terapkan peneliti 

untuk di pelajari dan di tarik kesimpulannya. (Sugiyono, 2002:20). 

Dalam penelitian ini terdapat dua variable yang diamati, yaitu pengruh 

budaya organisasi sebagai variabel independent (variabel X) dan kinerja 
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karyawan sebagai variabel depiden (variabel Y), hubungan dua variabel 

tersebut dapat di gambarkan dalam paradigm sebagai berikut: 

X  Y 

      

Gambar  3.1 

Paradigma Penelitian 

Keterangan : 

X    = Kualitas pelayanan  

Y    = Loyalitas pelanggan  

→ = Arah Hubungan 

3.5.1 Metode Analisis 

Analisis kuantitatif merupakan metode analisis dengan angka-angka 

yang dapat di hitung maupun di ukur.analisis kuantitatif dimaksudkan untuk 

memperkirakan besarnya pengaruh secara kuantitatif dari perubahan satu atau 

beberapa kejadian lainnya, dengan menggunakan alat analisis statistik. Dalam 

penelitian ini analisis data kuantitatif yang di gunakan antara lain : 

3.5.2 Uji Validitas 

Valid berarti instrument yang di gunakan dapat mengukur apa yang 

hendak di ukur (Perdinan , 2006). Uji validitas digunakan untuk mengukur sah 

atau valid tidaknya suatu kuisioner, (Ghozali, 2006). Validitas yang digunakan 

dalam penelitian ini menggambarkan kesesuaian pengukur data dengan apa 

yang di ukur,dasar untuk mengambil keputusan untuk mengambil butir angket 

adalah : 

a) Jika rhitung lebih besar dari rtable ( rh > rt ) maka variable tersebut valid. 
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b) Jika rhitung lebih kecil dari rtable ( rh < rt ) maka variable tersebut tidak 

valid. 

3.5.3 Uji Relibialitas 

Uji reliabilitas berfungsi untuk mengukur konsistensi konstruk atau 

indikator penelitian, suatu kusioner dikatakan reliable atau handal jika 

jawaban seseorang terhadap pertanyaan adalah konsisten atau stabil dari waktu 

ke waktu untuk menguji kehandalan kuisioner yang di gunakan, maka 

dilakukan analisis reabilitas berdasarkan koefisien alpha cronbach. Koefisien 

alpha cronbach  menafsirkan korelasi antara skala yang di buat dengan semua 

skala indikator yang ada dengan keyakinan tingkat kendala.indikator yang 

dapat diterima apabila koefisien alpha di atas 0,60. suatu konstruk atau 

variabel dikatakan reliable apabila cronbach alpanya lebih besar > 0,60. 

3.5.4 Uji Regresi Linier Sederhana 

Uji ini digunakan untuk mengetahui hubungan yang ada antara dua 

variable atau lebih sehingga dari hubungan yang di peroleh dapat mengetahui 

besarnya suatu hubungan variabel. Dalam analisis ini di butuhkan dua data 

yang terdiri atas dua kelompok yang mempunyai hubungan fungsional/klausal 

satu variabel independent atau variabel bebas (X) dan variabel terikat atau 

variabel dependent.  

Menurut Sudjana (2002:264-265) uji regresi yaitu suatu teknik yang 

digunakan untuk mengetahui hubungan antar varibel X dan variabel Y, secara 

sistematis rumusnya dapat dinyatakan dalam bentuk persamaan regresi 

sebagai berikut:   
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      Ŷ = a + bX 

Nilai a dan b dapat di peroleh dengan rumus : 

a= 
(∑ 𝑌) −( ∑ 𝑋2 )(∑ 𝑋𝑌)

𝑛(𝑋2)−(∑𝑋)2]  

b = 
𝑛(∑ 𝑋𝑌) −( ∑ 𝑋 )(∑ 𝑌)

𝑛(∑𝑋2)−(∑𝑋)2]  

Keterangan:  

X = variabel bebas (budaya orgamisasi) 

Y = variabel terikat (kinerja karyawan) 

a =konstanta 

b = kofisien arah regresi 

n = sampel yang diambil 

∑ = jumlah 

3.5.5 Uji Korelasi 

Menurut Sudjana  (2002 : 264-265) uji korelasi yaitu suatu teknik yang 

digunakan untuk mengetahui derajat atau kekuatan hubungan antara budya 

organisasi dengan kinerja karyawan, adapun persamaannya yaitu : 

 𝑅𝑥𝑦 =
𝑛(∑𝑋𝑌)−(∑𝑋(∑𝑌)

√{𝑛(∑𝑋2)−(𝑋)2}{𝑛∑𝑌2)−(∑𝑌)2
 

Keterangan : 

 R  = Koefidien korelasi 

 X = Variabel bebas 

 Y = Variabel terikat 
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 n = Jumlah sampel 

Untuk mengetahui arti keeratan hubungan variabel-variabel tersebut 

dapat dilihat pada tabel berikut ini: 

Tabel 3.3 

Penfsiran Koefisien Korelasi 

 

Interval Koefisien Tingkat Hubungan  

0,00 – 0,19 Sanagat rendah  

0,20 – 0,39 Rendah 

0.40 – 0,59 Sedang 

0,60 – 0,79 Kuat 

0,80 – 1,00 Sangat kuat 

       Sumber : Suharsimi  Arikunto (2006:276) 

3.5.6 Uji Determinasi Dan Uji Non Determinasi 

3.5.6.1 Uji Determinasi 

Uji ini digunakan untuk mengetahui besarnya % persentase 

pengaruh variabel X (budaya organisasi) terhadap variabel Y (kinerja 

karyawan) koefisien penentu yang rumusnya menurut Sudjana (2002 : 

264-265)  adalah sebagai berikut : 

                Koefisien Detrminasi (KD) = r2 x 100% 

3.5.6.2 Uji Nondeterminasi 

Uji ini digunakan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh 

faktor lain selain faktor x terhadap y, maka digunakan rumus koefisien 

sebagai berikut : 

Koefisien Non Detrminasi (KND) = (1r2) x 100% 
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3.5.6.3 Uji Hipotsis 

Hipotesis adalah jawaban sementara yang menunjukan dugaan 

terhadap apa yang kita amati dalam usahanya untuk memahaminya. 

Pengujian hipotesis dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut: 

3.5.6.4 Penetapan Hipotesis Penelitian 

Ho : Budaya Organisasi tidak berpengaruh signifikan terhadap 

Kinerja Karyawan di Rumah Sakit Islam Hj. Siti Muniroh Kota 

Tasikmalaya. 

Ha : Budaya Organisasi berpengaruh signifikan terhadap Kinerja 

Karyawan di Rumah Sakit Islam Hj. Siti Muniroh Kota 

Tasikmalaya 

3.5.6.5 Penetapan Nilai t hitung dan t tabel 

Untuk menetapkan thitung hasil analisa pengaruh variabel X 

terhadap variabel Y,  Maka penulis menggunakan uji t, sedangkan ttabel 

dicari dari tabel statistik distribusi t pada ɑ = 0,05 dan dk = n – 2. 

Adapun rumus untuk mencari thitung adalah sebagai berikut : 

𝑡 =
r √n−2

√1 − 𝑟2
  

Keteranagan : 

T = Nilai thitung 

R = Nilai Koefisien Korelasi 

N = Banyaknya Sampel 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 HASIL PENELITIAN 

4.1.1 Visi Rumah Sakit Islam Tasikmalaya 

Visi : Terwujudnya Rumah Sakit Islam Tasikmalaya yang profesional, 

berkualitas dan Islami serta terjangkau oleh masyarakat demi tegaknya si'ar 

Islam dan Ukhuwwah Islamiyah.  

Rumah Sakit Islam Hj. Siti Muniroh TAsikmalaya dibangun pada area 

3653,34 m2 dengan luas area keseluruhan 38653,34 m2. Yayasan Rumah 

Sakit Islam Tasikmalaya disingkat YARSI didirikan di Tasikmalaya pada 

tanggal 25 April 1985 dengan dibuatkannya Akta Notaris no. 59 tahun 1985 di 

hadapan notaris Pak Suryana, SH. Akta pendirian YARSI Tasikmalaya telah 

didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tasikmalaya, tertanggal 2 Mei 

1985 no. 56/1985/AN.PN/Tsm. 

Yayasan Rumah Sakit Islam Tasikmalaya bertanggung jawab 

sepenuhnya kepada JAMIYATUL HUJAJ  Kab. DT II Tasikmalaya, dengan 

susunan pengurus: Ketua : dr. H. Mohammad Sodik, SKM. Sekretaris : drs. H. 

Ahmad Djuwaeni. Bendahara : Hj. Siti Muniroh Pada tanggal, 31 Januari 1989 

diterbitkan Surat Izin Mendirikan Rumah Sakit Islam dari Dinas Propinsi 

JABAR no.503/SK-241-RS/1989. 

Pada tanggal 26 Agustus 1988 diterbitkan Surat Izin mendirikan 

bangunan Rumah Sakit Islam Tasikmalaya dari BKD Tk. II Tasikmalaya no. 
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503/SK/680/95/Huk/1988. Pembangunan Rumah Sakit Islam YARSI 

Tasikmalaya didirikan di atas tanah wakaf seluas 35.000 m2 dan untuk 

sementara dibangunnya seluas 2.203,20m2. Peletakan batu pertama pada 

bulan Desember 1988, dihadiri oleh tokoh-tokoh masyarakat, pejabat dan 

ulama Kab. Tasikmalaya. 

4.1.2 Tokoh masyarakat pendiri Rumah Sakit Islam Tasikmalaya: 

H. Hudli Bambang Aruman (Alm. Mantan Bupati Kab. Tasikmalaya). 

KH. Khoer Afandi (Alm. Pimpinan Pesantren Miftahul Huda). 

H. Oman Roesman. 

Drs. H. Endang Ruchiyat. 

Drs. H. Endin Tajudin. 

Dr. H. Mohammad Sodik, SKM. 

H. Engkud Mahpud. 

H. Endun Abdurrazak (Alm.) 

Dr. H. Djoni Ahmad Mulyana (Alm. Mantan Direktur RSUD 

Tasikmalaya. 

4.1.3 Riwayat Operasional Rumah Sakit Islam Tasikmalaya: 

Pada tanggal 20 Desember 1995, diawali dengan poliklinik serta KIA, 

mengadakan pengobatan gratis (bertepatan dengan peringatan Isro Mi’raj Nabi 

Muhammad SAW). Pada tanggal 21 Juni 1996 mulai adanya Rawat Inap. 

Pada tanggal 21 Februari 1997 mulai melakukan operasi bedah. Pada tanggal 

diterbitkan surat persetujuan Direktur RSI atas nama dr. Muzwar Anwar, dari 
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KANWIL Depkes Propinsi Jawa Barat tanggal 18 Agustus 1988 

no.YM.00.02.1-7.2.0735A. 

Pada tanggal 1 Agustus 1998 pelantikan Direktur Rumah Sakit Islam 

pertama. Surat Ijin Sementara Menyelenggarakan dan Perpanjangan Rumah 

Sakit Islam Tasikmalaya, yaitu : 

Tanggal 26 September 1998 no.503/SK.4016-RS/1988 dari Dinkes 

Propinsi JABAR. 

Tanggal 20 September 1999 no.503/SK.3477-RS/1999 dari Dinkes 

Propinsi JABAR. 

Tanggal 21 Juni 2005 no.445/2051/05/YANKES/RS/2005 dari Dinkes 

Kota Tasikmalaya. 

Tanggal 21 Juni 2007 no.503/10/SK/Yanmed – PPT SP dari Dinkes 

Propinsi JABAR. 

Tahun 2009 sudah izin tetapBerdasarkan hasil musyawarah kerja YARSI 

Tasikmalaya 

Tanggal 28 Juli 2008 telah menghasilkan kesepakatan untuk melengkapi 

nama Rumah Sakit Islam Tasikmalaya yang ditetapkan mulai tanggal 2 

Agustus 2008, yaitu : RUMAH SAKIT ISLAM Hj. SITI MUNIROH 

TASIKMALAYA  Ditindaklanjuti dengan permohonan kepada Ka. 

Dinkes Provinsi Jawa Barat dengan surat no. 41/RSI-SM/K-01/08 

4.1.4 Karakteristik Responden 

Karakteristik responden yang dimaksud dalam penelitian ini yaitu jenis 

kelamin, usia, dan pendidikan. Lebih jelasnya diuraikan sebagai berikut: 
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4.1.5 Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin 

Dari data yang masuk dapat terlihat bahwa responden yang mengisi 

kuesioner paling banyak berjenis kelamin laki-laki dibandingkan yang berjenis 

kelamin perempuan. Tabel berikut menggambarkan data jenis kelamin 

responden dari hasil kuesioner. 

Tabel 4.1 

Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin. 

Jenis Kelamin Jenis Kelamin 

 

Persentase 

(%) 

Laki-laki 30 81,81 

Perempuan 8 18,18 

Jumlah 38 100 

       Sumber : Data Primer diolah, 2019 

Tabel 4.3. menunjukan bahwa 81,81% responden yang menjawab 

kuesioner adalah karyawan berkelamin laki-laki dan sisanya sebesar 18,18% 

berkelamin perempuan. Kondisi tersebut menjelaskan bahwa laki-laki lebih 

banyak yang bekerja pada Rumah Sakit Islam Hj. Siti Muniroh Kota 

Tasikmalaya. 

4.1.6 Karakteristik Responden Berdasarkan Usia 

Umur seseorang akan sangat berpengaruh terhadap aktivitasnya dalam 

memenuhi kebutuhannya. Sesuai hasil penelitian dengan menggunakan 

kuesioner (Lampiran 1) ternyata responden yang diteliti termasuk dalam 

kategori usia dewasa. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut: 
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Tabel 4.2 

 Karakteristik Responden Berdasarkan Umur. 

Kelompok Umur 

(Tahun) 

Jumlah Responden 

(Orang) 

Persentase 

(%) 

22 – 28 2 6,06 

29 – 35 7 21,21 

36 – 40 13 33,33 

40 > ke atas 16 39,39 

Jumlah 38 100 

   Sumber : Data Primer, diolah 2019 

Tabel 4.2 menunjukkan bahwa sebanyak 2 responden (6,06%) berumur 

antara 22 – 28 tahun, sedangkan rensponden yang berusia 29 – 35 tahun 

sebanyak 7 responden (21,21%). Selanjutnya responden yang berusia 36 – 40 

tahun sebanyak 11 orang (33,33%) responden. Dan responden yang berusia 40 

keatas sebanyak 13 orang (39,39%).  

Dengan demikian, maka dapat diketahui bahwa responden yang 

bekerja pada Rumah Sakit Islam Hj. Siti Muniroh Kota Tasikmalaya lebih 

didominasi oleh karyawan yang sudah dewasa dalam bertindak dan berpikir. 

4.1.7 Karakteristik Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan 

Tingkat pendidikan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari 

kemampuan seorang karyawan dalam melaksanakan perkerjaan yang 

diembannya. 

Berikut ini distribusi karyawan Rumah Sakit Islam Hj. Siti Muniroh 

Kota Tasikmalaya, menurut tingkat pendidikan dapat dilihat pada tabel 

sebagai berikut: 

 



77 
 

 
 

Tabel 4.3  

Distribusi Responden Menurut Tingkat Pendidikan 

Tingkat 

Pendidikan 

Responden (orang) 

Jumlah Persentase (%) 

SLTA 9 15,15 

D3 9 21,21 

S-1 19 51,51 

S 2 4 12,12 

Jumlah 38 100,00 

         Sumber : Data Primer (diolah), 2019 

Data pada tabel 4.3 tersebut menunjukkan tingkat pendidikan 

karyawan di Rumah Sakit Islam Hj. Siti Muniroh Kota Tasikmalaya mayoritas 

(51,51%) berpendidikan S-1. Dan yang berpendidikan D3 sebanyak 7 orang 

(21,21%). selanjutnya SLTA sebanyak 5 orang atau (15,15%) dan S-2 hanya 4 

orang atau (12,12%). Dengan demikian dapat dikatakan bahwa rata-rata 

karyawan Rumah Sakit Islam Hj. Siti Muniroh Kota Tasikmalaya memiliki 

pendidikan yang baik untuk menjawab kuesioner yang diberikan. 

4.1.8 Deskripsi Variabel Penelitian 

Deskriptif variabel penelitian bertujuan untuk menginterpretasikan 

mengenai distribusi frekwensi jawaban responden dari data yang telah 

dikumpulkan. Dalam penelitian ini jawaban responden dikategorikan dalam 

lima kategori dengan menggunakan skala likert. Dalam memberikan makna 

penilaian secara empiris variabel penelitian ini mengadopsi prinsip dari 

pembobotan yang dikemukakan Arikunto (2002). Nilai rata-rata pembobotan 
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atau nilai skor jawaban responden yang diperoleh diklasifikasi ke dalam 

rentang skala kategori nilai yang disajikan. 

4.1.9 Analisis Data 

Setelah data tersusun dan terkumpul secara sistematis maka akan 

dilakukan penganalisaan data. Penelitian ini melibatkan dua variabel yaitu 

variabel Budaya organisasi (X) dan variabel Kinerja karyawan (Y). Maka 

penulis menganalisis secara logika dan pendekatan statistik, untuk data yang 

aslinya berbentuk data kualitatif akan dirubah ke bentuk data kuanitatif. 

Setelah proses kuantifikasi data akan dilakukan penulisis analisis parsial dan 

analisis korelasional dengan rincian sebgai berikut :  

Metode analisis yang di gunakan untuk mengevaluasi dan dan 

membandingkan skor Budaya organisasi terhadap Kinerja karyawan di Rumah 

Sakit Islam Hj. Siti Muniroh Kota Tasikmalaya dengan teori yang sudah 

dipelajari oleh peneliti. Untuk mengetahui kriteria setiap item pertanyaan, 

penulis menggunakan analisis kualitatif melalui pengolahan data yang di 

tabulasi dan di deskrifsikan ke dalam kelas rentang interval yaitu dengan cara 

nilai tertinggi di kurangi nilai terendah dibagi jumlah klasifikasi. 

Variable bebas (X) serta variabel terikat (Y) 

190 − 38

5
= 30,4 di bulatkan menjadi 30 

Sehingga kelas intervalnya adalah  bisa dilihat pada tabel 4.4 sebagai 

berikut :  
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Tabel. 4.4 

Kelas interval 

 

No Kelas interval Skor 

1 Sangat baik 160 - 190 

2 Baik 131 - 161 

3 Sedang 100 - 130 

4 Kurang 69 - 99 

5 Sangat kurang 38 - 68 

 

4.1.8 Gambaran Tentang Budaya Organisasi  

Data pengaruh Budaya organisasi di deskrifsikan menjadi enam faktor 

yaitu : 

 Inisiatif individu, 

 pengarahan; 

 integrasi, 

 dukungan manajemen; 

 kontrol; dan 

 pola komunikasi 

Robbins, dalam Tika, (2016:10) 

Ke enam indikator Budaya organisasi tersebut di kembangkan menjadi 10 

item pertanyaan. Sebelum menganalisis skor tentang Budaya organisasi secara 

keseluruhan penulis terlebih dahulu menganalisis setiap item pertanyaan dari 

sejumlah sampel penelitian. Sehingga dapat menarik kesimpulan yang lebih 

jelasdan berikut ini hasil deskripsi jawaban responden tentang Budaya organisasi. 
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Tabel 4.5 

Tanggapan Responden Mengenai Saya diberi kebebasan untuk 

mengeluarkan Pendapat 

( n = 38 ) 

No Jawaban F Alternatif % Skor 

1 Sangat Setuju  8 5 21,05 40 

2 Setuju 22 4 57,89 88 

3 Kurang Setuju 3 3 7,89 9 

4 Tidak Setuju 4 2 10,52 8 

5 Sangat Tidak Setuju 1 1 2,63 1 

Jumlah 38  100 146 

       Sumber : Hasil Pengolahan Data, 2019 

Pada tabel 4.5 terlihat,  sebesar 21,05 %  responden menyatakan 

Sangat Setuju. 57,89 % responden menyatakan Setuju, 7,89 %  responden 

menyatakan Kurang Setuju, 10,52 % responden menyatakan Tidak Setuju, 

2,63 % responden menyatakan Sangat Tidak Setuju. Hal ini menunjukan 

bahwa Saya diberi kebebasan untuk mengeluarkan Pendapat memperoleh skor 

146 hal ini menunjukan kriteria Baik. 

Tabel 4.6 

Tanggapan Responden Mengenai Saya dihargai oleh pimpinan dalam 

memberikan tanggapan baik lisan maupun 

 (n = 38) 

No Jawaban F Alternatif % Skor 

1 Sangat Setuju  8 5 21,05 40 

2 Setuju 23 4 60,52 92 

3 Kurang Setuju 6 3 15,78 18 

4 Tidak Setuju 1 2 2,63 2 

5 Sangat Tidak Setuju 0 1 0 0 

Jumlah  38  100% 152 

       Sumber : Hasil Pengolahan Data, 2019 
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Pada tabel 4.6 terlihat, sebesar 21,05 % responden menyatakan Sangat 

Setuju, 60,52 % responden menyatakan Setuju, 15,78 % responden 

menyatakan Kurang Setuju, 2,63 % responden menyatakan Tidak Setuju, 0 % 

responden menyatakan Sangat Tidak Setuju.  Hal ini menunjukan bahwa 

Mengenai Saya dihargai oleh pimpinan dalam memberikan tanggapan baik 

lisan maupun memperoleh skor 152 hal ini menunjukan kriteria Baik. 

Tabel 4.7 

Tanggapan Responden Mengenai Saya diberi arahan agar bekerja untuk 

sesuai visi dan misi 

( n = 38 ) 

 

No Jawaban F Alternatif % Skor 

1 Sangat Setuju  7 5 18,42 35 

2 Setuju 20 4 52,63 80 

3 Kurang Setuju 8 3 21,05 24 

4 Tidak Setuju 3 2 7,89 6 

5 Sangat Tidak Setuju 0 1 0 0 

Jumlah  38  100% 145 

             Sumber : Hasil Pengolahan Data, 2019 

Pada tabel 4.7 terlihat,  sebesar 18,42 %  responden menyatakan 

Sangat Setuju, 52,63 % responden menyatakan Setuju, 21,05 % responden 

menyatakan  Kurang Setuju, 7,89  % responden menyatakan Tidak Setuju, 0 

%  responden menyatakan  Sangat Tidak Setuju.  Hal ini menunjukan bahwa 

Saya diberi arahan agar bekerja untuk sesuai visi dan misi memperoleh skor 

145 hal ini menunjukan kriteria Baik. 
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Tabel 4.8 

Tanggapan Responden Mengenai Saya di dorong untuk bekerja sama 

secara Profesional 

( n = 38 ) 

 

No Jawaban F alternatif % Skor 

1 Sangat Setuju  4 5 10,52 20 

2 Setuju 21 4 55,26 84 

3 Kurang Setuju 7 3 18,42 21 

4 Tidak Setuju 5 2 13,15 10 

5 Sangat Tidak Setuju 1 1 2,63 1 

Jumlah   100% 136 

         Sumber : Hasil Pengolahan Data, 2019 

Pada tabel 4.8 terlihat, sebesar 10,52 %  responden menyatakan Sangat 

Setuju, 55,26 % responden menyatakan Setuju, 18,42 % responden 

menyatakan Kurang Setuju, 13,15 % responden menyatakan Tidak Setuju, 

2,63% responden menyatakan Sangat Tidak Setuju. Hal ini menunjukan 

bahwa Saya di dorong untuk bekerja sama secara Profesional memperoleh 

skor 136 hal ini menunjukan kriteria Baik 

Tabel 4.9 

Tanggapan Responden Mengenai Saya didukung oleh pimpinan untuk 

meningkatkan kemampuan dalam 

 ( n = 38 ) 

No Jawaban F alternatif % Skor 

1 Sangat Setuju  2 5 5,26 10 

2 Setuju 28 4 73,68 112 

3 Kurang Setuju 6 3 15,78 18 

4 Tidak Setuju 2 2 5,26 4 

5 Sangat Tidak Setuju 0 1 0 0 

Jumlah 38  100% 144 

             Sumber : Hasil Pengolahan Data, 2019 
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Pada tabel 4.9 terlihat, sebesar 5,26  % responden menyatakan Sangat 

Setuju, 73,68 % responden menyatakan Setuju, 15,78 % responden 

menyatakan Kurang Setuju, 5,26  % responden menyatakan Tidak Setuju, 0 % 

responden menyatakan Sangat Tidak Setuju. Hal ini menunjukan bahwa Saya 

didukung oleh pimpinan untuk meningkatkan kemampuan dalam memperoleh 

skor 144 hal ini menunjukan kriteria Baik. 

Tabel 4.10 

Tanggapan Responden Mengenai Saya menggunakan aturan baku dan 

tertulis untuk mengawasi dan mengendalikan perilaku karyawan. 

( n = 38 ) 

No Jawaban F alternatif % Skor 

1 Sangat Setuju  8 5 21,05 40 

2 Setuju 22 4 57,89 88 

3 Kurang Setuju 3 3 7,89 9 

4 Tidak Setuju 4 2 10,52 8 

5 Sangat Tidak Setuju 1 1 2,63 1 

Jumlah 38  100% 146 

        Sumber : Hasil Pengolahan Data, 2019 

Pada tabel 4.10 terlihat, sebesar 21,05 % responden menyatakan 

Sangat Setuju, 57,89 % responden menyatakan Setuju, 7,89 % responden 

menyatakan Kurang Setuju, 10,52 % responden menyatakan Tidak Setuju, 

2,63 % responden menyatakan Sangat Tidak Setuju. Hal ini menunjukan 

bahwa Saya menggunakan aturan baku dan tertulis untuk mengawasi dan 

mengendalikan perilaku karyawan memperoleh skor 146 hal ini menunjukan 

kriteria Baik. 
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Tabel 4.11 

Tanggapan Responden Mengenai Saya mendapat pengawasan dari 

pimpinan dalam menjalankan tugas 

( n = 38 ) 

No Jawaban F alternatif % Skor 

1 Sangat Setuju  8 5 21,05 40 

2 Setuju 23 4 60,52 92 

3 Kurang Setuju 6 3 15,78 18 

4 Tidak Setuju 1 2 2,63 2 

5 Sangat Tidak Setuju 0 1 0 0 

Jumlah   100% 152 

         Sumber : Hasil Pengolahan Data, 2019 

Pada tabel 4.11 terlihat, sebesar 21,05 % responden menyatakan 

Sangat Setuju, 60,52 % responden menyatakan Setuju, 15,78 % responden 

menyatakan Kurang Setuju, 2,63 % responden menyatakan Tidak Setuju, 0 % 

responden menyatakan Sangat Tidak Setuju. Hal ini menunjukan bahwa Saya 

mendapat pengawasan dari pimpinan dalam menjalankan tugas memperoleh 

skor 152 hal ini menunjukan kriteria Baik. 

Tabel 4.12 

Tanggapan Responden Mengenai Dalam menjalankan tugas sering 

terjadi komunikasi antara atasan dengan bawahan 

( n = 38 ) 

No Jawaban F alternatif % Skor 

1 Sangat Setuju  7 5 18,42 35 

2 Setuju 20 4 52,63 80 

3 Kurang Setuju 8 3 21,05 24 

4 Tidak Setuju 3 2 7,89 6 

5 Sangat Tidak Setuju 0 1 0 0 

Jumlah 38  100% 145 

           Sumber : Hasil Pengolahan Data, 2019 
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Pada tabel 4.12 terlihat, sebesar 18,42 % responden menyatakan 

Sangat Setuju, 52,63 % responden menyatakan Setuju, 21,05 % responden 

menyatakan Kurang Setuju, 7,89 % responden menyatakan Tidak Setuju, 0 % 

responden menyatakan Sangat Tidak Setuju. Hal ini menunjukan bahwa 

Dalam menjalankan tugas sering terjadi komunikasi antara atasan dengan 

bawahan memperoleh skor 145 hal ini menunjukan kriteria Baik. 

Tabel 4.13 

Tanggapan Responden Mengenai Dalam menjalankan tugas tidak terjadi 

perbedaan pemaknaan antara atasan dengan bawahan. 

( n = 38 ) 

 

No Jawaban F alternatif % Skor 

1 Sangat Setuju  4 5 10,52 20 

2 Setuju 21 4 55,26 84 

3 Kurang Setuju 7 3 18,42 21 

4 Tidak Setuju 5 2 13,15 10 

5 Sangat Tidak Setuju 1 1 2,63 1 

Jumlah 38  100% 136 

           Sumber : Hasil Pengolahan Data, 2019 

Pada tabel 4.13 terlihat, sebesar 10,52 % responden menyatakan 

Sangat Setuju, 55,26 % responden menyatakan Setuju, 18,42 % responden 

menyatakan Kurang Setuju, 13,15 % responden menyatakan Tidak Setuju, 

2,63 % responden menyatakan Sangat Tidak Setuju. Hal ini menunjukan 

bahwa Tanggapan Responden Mengenai Dalam menjalankan tugas tidak 

terjadi perbedaan pemaknaan antara atasan dengan bawahan memperoleh skor 

136 hal ini menunjukan kriteria Baik. 
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Tabel 4.14 

Tanggapan Responden Mengenai Dalam menjalankan tugas tidak terjadi 

komunikasi antara atasan dengan bawahan 

( n = 38 ) 

No Jawaban F alternatif % Skor 

1 Sangat Setuju  2 5 5,26 10 

2 Setuju 28 4 73,68 112 

3 Kurang Setuju 6 3 15,78 18 

4 Tidak Setuju 2 2 5.26 4 

5 Sangat Tidak Setuju 0 1 0 0 

Jumlah 38  100% 144 

          Sumber : Hasil Pengolahan Data, 2019 

Pada tabel 4.14 terlihat, sebesar 5,26 % responden menyatakan Sangat 

Setuju, 73,68 % responden menyatakan Setuju, 15,78 % responden 

menyatakan Kurang Setuju, 5,26  % responden menyatakan Tidak Setuju, 0 % 

responden menyatakan Sangat Tidak Setuju. Hal ini menunjukan bahwa 

Dalam menjalankan tugas tidak terjadi komunikasi antara atasan dengan 

bawahan memperoleh skor 144 hal ini menunjukan kriteria Baik. 

Berdasarkan hasil penelitian di atas dari keseluruhan jawaban 

kuisioner mengenai varabel Budaya organisasi kemudian direkap untuk dilihat 

skor total jawaban seperti terlihat pada tabel rekapitulasi sebagai berikut: 
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Table. 4.15 

Rekapitulasi Variable Budaya organisasi  

( n = 38 ) 

No. Item pertanyaan Skor Kriteria 

1 1 142 Baik 

2 2 152 Baik  

3 3 145 Baik 

4 4 136 Baik 

5 5 144 Baik 

6 6 146 Baik 

7 7 152 Baik 

8 8 145 Baik 

9 9 136 Baik 

10 10 144 Baik 

Jumlah  1442  

            Sumber : Hasil Pengolahan Data, 2019 

Nilai tertinggi Budaya organisasi secara keseluruhan : 

38 x 5 x 10 = 1900 

Nilai terrendah Budaya organisasi secara keseluruhan : 

38 x 1 x 10 = 380  

Jumlah kriteria pernyataan = 5 

NJI = 
1900−380

5
= 304 

Klasifikasi hasil penilaian Budaya organisasi di Rumah Sakit Islam Hj. 

Siti Muniroh Kota Tasikmalaya dapat dilihat dibawah ini: 
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Tabel. 4.16 

Klasifikasi Penilaian Untuk Variabel Budaya Organisasi  

Nilai Klasifikasi Penilaian 

380 – 684 Sangat kurang 

685 – 989 kurang 

990 – 1294 Cukup 

1295 – 1599 Baik 

1600 – 1900 Sangat baik 

 

Dari perhitungan table 4.16  Budaya organisasi memperoleh total skor 

adalah 1442. Hal ini menunjukan klasifikasi baik, artinya Budaya organisasi 

terhadap karyawan di Rumah Sakit Islam Hj. Siti Muniroh Kota Tasikmalaya 

sudah baik. 

4.1.9 Gambaran Kinerja Karyawan  

Gambaran data Kinerja karyawan di deskrifsikan menjadi tiga faktor 

yaitu : 

 Hasil kerja; 

 Prilaku Pribadi dan 

 Sifat Pribadi 

(Wirawan, 2016:105) 

Kinerja karyawan di didapatkan dari hasil penyebaran kuisioner 

dengan 10 item pertanyaan menurut sub variable jumlah pada 38 responden 

Pada karyawan di Rumah sakit Islam Hj. Siti Muniroh Kota Tasikmalaya 

adalah sebagai berikut : 
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Tabel 4.17 

Tanggapan Responden Mengenai Saya mampu menyelesaikan semua 

pekerjaan dengan tepat dan sempurna 

( n = 38 ) 

No Jawaban F Alternatif % Skor 

1 Sangat Setuju  16 5 42,10 80 

2 Setuju 21 4 55,26 84 

3 Kurang Setuju 0 3 0 0 

4 Tidak Setuju 1 2 2,63 2 

5 Sangat Tidak Setuju 0 1 0 0 

Jumlah 38  100% 166 

              Sumber : Hasil Pengolahan Data, 2019 

Pada tabel 4.17 terlihat, sebesar 42,10 % responden menyatakan 

Sangat Setuju, 55,26 % responden menyatakan Setuju, 0 % responden 

menyatakan Kurang Setuju, 2,63 % responden menyatakan Tidak Setuju, 0 % 

responden menyatakan Sangat Tidak Setuju. Hal ini menunjukan bahwa Saya 

mampu menyelesaikan semua pekerjaan dengan tepat dan sempurna 

memperoleh skor 166 hal ini menunjukan kriteria Baik. 

Tabel 4.18 

Tanggapan Responden Mengenai Saya menampilkan hasil yang kerja 

yang baik secara konsisten  

( n = 38 ) 

No Jawaban F Alternatif % Skor 

1 Sangat Setuju  14 5 36,84 70 

2 Setuju 17 4 44,73 68 

3 Kurang Setuju 6 3 15,78 18 

4 Tidak Setuju 1 2 2,63 2 

5 Sangat Tidak Setuju 0 1 0 0 

Jumlah 38  100% 158 

              Sumber : Hasil Pengolahan Data, 2019 
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Pada tabel 4.18 terlihat, sebesar 36,84 % responden menyatakan 

Sangat Setuju, 44,73 % responden menyatakan Setuju, 15,78 % responden 

menyatakan Kurang Setuju, 2,63 % responden menyatakan Tidak Setuju, 0 % 

responden menyatakan Sangat Tidak Setuju. Hal ini menunjukan bahwa Saya 

menampilkan hasil yang kerja yang baik secara konsisten memperoleh skor 

158 hal ini menunjukan kriteria Baik. 

Tabel 4.19 

Tanggapan Responden Mengenai Dalam satu hari, saya mampu 

menyelesaikan beberapa pekerjaan hingga tuntas 

( n = 38 ) 

No Jawaban F Alternatif % Skor 

1 Sangat Setuju  6 5 15,78 30 

2 Setuju 23 4 60,52 92 

3 Kurang Setuju 8 3 21,05 24 

4 Tidak Setuju 1 2 2,63 2 

5 Sangat Tidak Setuju 0 1 0 0 

Jumlah 38  100% 148 

              Sumber : Hasil Pengolahan Data, 2019 

Pada table 4.19 terlihat, sebesar 15,78 % responden menyatakan 

Sangat Setuju, 60,52 % responden menyatakan Setuju, 21,05 % responden 

menyatakan Kurang Setuju, 2,63 % responden menyatakan Tidak Setuju, 0 % 

responden menyatakan Sangat Tidak Setuju. Hal ini menunjukan bahwa 

Dalam satu hari, saya mampu menyelesaikan beberapa pekerjaan hingga 

tuntas memperoleh skor 148 hal ini menunjukan kriteria Baik. 
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Tabel 4.20 

Tanggapan Responden Mengenai Saya mampu menyelesaikan pekerjaan 

sebelum batas waktu yang ditentukan 

( n = 38 ) 

No Jawaban F Alternatif % Skor 

1 Sangat Setuju  5 5 13,15 25 

2 Setuju 20 4 52,63 80 

3 Kurang Setuju 4 3 10.52 12 

4 Tidak Setuju 6 2 15,78 12 

5 Sangat Tidak Setuju 3 1 7,89 3 

Jumlah 38  100% 132 

             Sumber : Hasil Pengolahan Data, 2019 

Pada tabel 4.20 terlihat, sebesar 13,15 % responden menyatakan 

Sangat Setuju, 52,63 % responden menyatakan Setuju , 10,52 % responden 

menyatakan Kurang Setuju, 15,78 % responden menyatakan Tidak Setuju, 

7,89 % responden menyatakan Sangat Tidak Setuju. Hal ini menunjukan 

bahwa Saya mampu menyelesaikan pekerjaan sebelum batas waktu yang 

ditentukan  memperoleh skor 132 hal ini menunjukan kriteria Baik. 

Tabel 4.21 

Tanggapan Responden Mengenai Saya masuk kerja tepat waktu. 

( n = 38 ) 

No Jawaban F Alternatif % Skor 

1 Sangat Setuju  4 5 10,52 20 

2 Setuju 32 4 84,21 128 

3 Kurang Setuju 1 3 2,63 3 

4 Tidak Setuju 0 2 0 0 

5 Sangat Tidak Setuju 0 1 0 0 

Jumlah 38  100% 151 

            Sumber : Hasil Pengolahan Data, 2019 
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Pada tabel 4.21 terlihat, sebesar 10,52 % responden menyatakan Sangat 

Setuju, 84,21 % responden menyatakan Setuju, 2,63 % responden menyatakan 

Kurang Setuju, 0 % responden menyatakan Tidak, 0 % responden menyatakan 

Sangat Tidak Setuju. Hal ini menunjukan bahwa Saya masuk kerja tepat 

waktu memperoleh skor 151 hal ini menunjukan kriteria Baik. 

Tabel 4.22 

Tanggapan Responden Mengenai Saya menaati jadwal kerja yang sudah 

Ditetapkan 

( n = 38 ) 

No Jawaban F Alternatif % Skor 

1 Sangat Setuju  16 5 42,10 80 

2 Setuju 21 4 55,26 84 

3 Kurang Setuju 0 3 0 0 

4 Tidak Setuju 1 2 2,63 2 

5 Sangat Tidak Setuju 0 1 0 0 

Jumlah 38  100% 166 

            Sumber : Hasil Pengolahan Data, 2019 

Pada table 4.22 terlihat, sebesar 42,10 % responden menyatakan 

Sangat Setuju, 55,26 % responden menyatakan Setuju, 0 % responden 

menyatakan Kurang Setuju, 2,63 % responden menyatakan Tidak Setuju, 0 % 

responden menyatakan Sangat Tidak Setuju. Hal ini menunjukan bahwa Saya 

menaati jadwal kerja yang sudah Ditetapkan memperoleh skor 166 hal ini 

menunjukan kriteria Baik. 
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Tabel 4.23 

Tanggapan Responden Mengenai Saya mampu mengambil inisiatif untuk 

menyelesaikan permasalahan dalam pekerjaan  

 ( n = 38 ) 

 

No Jawaban F Alternatif % Skor 

1 Sangat Setuju  14 5 36,84 70 

2 Setuju 17 4 44,73 68 

3 Kurang Setuju 6 3 15,78 18 

4 Tidak Setuju 1 2 2,63 2 

5 Sangat Tidak Setuju 0 1 0 0 

Jumlah 38  100% 158 

         Sumber : Hasil Pengolahan Data, 2019 

Pada tabel 4.23 terlihat, sebesar 36,84 % responden menyatakan 

Sangat Setuju, 44,73 % responden menyatakan Setuju, 15,78 % responden 

menyatakan Kurang Setuju, 2,63 % responden menyatakan Tidak Setuju, 0 % 

responden menyatakan Sangat Tidak Setuju. Hal ini menunjukan bahwa Saya 

mampu mengambil inisiatif untuk menyelesaikan permasalahan dalam 

pekerjaan memperoleh skor 158 hal ini menunjukan kriteria Baik. 

Tabel 4.24 

Tanggapan Responden Mengenai Saya memiliki alternatif solusi pada 

saat menghadapi permasalahan dalam pekerjaan  

( n = 38 ) 

No Jawaban F Alternatif % Skor 

1 Sangat Setuju  6 5 15,78 30 

2 Setuju 23 4 60,52 92 

3 Kurang Setuju 8 3 21,05 24 

4 Tidak Setuju 1 2 2,63 2 

5 Sangat Tidak Setuju 0 1 0 0 

Jumlah 38  100% 148 
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           Sumber : Hasil Pengolahan Data, 2019 

Pada tabel 4.24 terlihat, sebesar 15,78 % responden menyatakan 

Sangat Setuju, 60,52 % responden menyatakan Setuju, 21,05 % responden 

menyatakan Kurang Setuju bahwa, 2,63 % responden menyatakan tidak 

Setuju bahwa, 0 % responden menyatakan Sangat Tidak Setuju. Hal ini 

menunjukan bahwa Saya memiliki alternatif solusi pada saat menghadapi 

permasalahan dalam pekerjaan memperoleh skor 148 hal ini menunjukan 

kriteria Baik. 

Tabel 4.25 

Tanggapan Responden Mengenai Saya bersedia menerima pendapat dan 

saran dari rekan kerja 

( n = 38 ) 

 

No Jawaban F Alternatif % Skor 

1 Sangat Setuju  5 5 13,15 25 

2 Setuju 20 4 52,63 80 

3 Kurang Setuju 4 3 10,52 12 

4 Tidak Setuju 6 2 15,78 12 

5 Sangat Tidak Setuju 3 1 7,89 3 

Jumlah   100% 132 

             Sumber : Hasil Pengolahan Data, 2019 

Pada tabel 4.25 terlihat, sebesar 13,15 % responden menyatakan 

Sangat Setuju, 52,63 % responden menyatakan Setuju, 10,52 % responden 

menyatakan Kurang Setuju, 15,78 % responden menyatakan Tidak Setuju, 

7,89 % responden menyatakan tidak Sangat Tidak Setuju. Hal ini menunjukan 

bahwa Saya bersedia menerima pendapat dan saran dari rekan kerja 

memperoleh skor 132 hal ini menunjukan kriteria Baik. 
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Tabel 4.26 

Tanggapan Responden Mengenai Saya mampu bekerja sama dengan 

baik dengan rekan kerja 

( n = 38 ) 

No Jawaban F Alternatif % Skor 

1 Sangat Setuju  4 5 10,52 20 

2 Setuju 32 4 84,21 128 

3 Kurang Setuju 1 3 2,63 3 

4 Tidak Setuju 1 2 2,63 2 

5 Sangat Tidak Setuju 0 1 0 0 

Jumlah 38  100% 153 

             Sumber : Hasil Pengolahan Data, 2019 

Pada tabel 4.26 terlihat, sebesar 10,52 % responden menyatakan 

Sangat Setuju, 84,21 % responden menyatakan Setuju, 2,63 % responden 

menyatakan Kurang Setuju, 2,63 % responden menyatakan Tidak Setuju  , 

2,63 % responden menyatakan Sangat Tidak Setuju. Hal ini menunjukan 

bahwa Saya mampu bekerja sama dan menunjukkan kekebalan dari daya tarik 

produk sejenis dari pesaing memperoleh skor 153 hal ini menunjukan kriteria 

Baik. 

Berdasarkan hasil penelitian di atas dari keseluruhan jawaban 

kuisioner mengenai varabel Kinerja karyawan di Rumah Sakit Islam Hj. Siti 

Muniroh Kota Tasikmalaya kemudian direkap untuk dilihat skor total jawaban 

seperti terlihat pada tabel rekapitulasi sebagai berikut: 
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Tabel. 4.27 

Rekapitulasi Variabel Kinerja Karyawan di Rumah Sakit Islam Hj. Siti 

Muniroh Kota Tasikmalaya  

( n = 38 ) 

 

No. Item pertanyaan Skor Kriteria 

1 1 166 Baik 

2 2 158 Baik  

3 3 148 Baik 

4 4 132 Baik 

5 5 151 Baik 

6 6 166 Baik 

7 7 158 Baik 

8 8 148 Baik 

9 9 132 Baik 

10 10 153 Baik 

Jumlah  1514  

              Sumber : Hasil Pengolahan Data, 2019 

Nilai tertinggi faktor kinerja karyawan secara keseluruhan : 

 38 x 5 x 10 = 1900 

Nilai terrendah faktor kinerja karyawan secara keseluruhan : 

 38 x 1 x 10 = 380  

Jumlah kriteria pernyataan = 5 

 NJI = 
1900−380

5
= 304 

Klasifikasi hasil penilaian faktor kinerja karyawan di Rumah Sakit 

Islam Kota Tasikmalaya dapat dilihat dibawah ini: 
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Tabel. 4.28 

Klasifikasi Penilaian Untuk Variabel Kinerja Karyawan  

Nilai Klasifikasi Penilaian 

380 – 684 Sangat kurang 

685 – 989 Kurang 

990 – 1294 Cukup 

1295 – 1599 Baik 

1600 – 1900 Sangat baik 

 

Dari perhitungan tabel 4.28  Kineja karyawan di Rumah Sakit Islam 

Kota Tasikmalaya memperoleh total skor adalah 1514. Hal ini menunjukan 

klasifikasi baik, artinya Kineja karyawan di Rumah Sakit Islam Kota 

Tasikmalaya. 

4.2 Pembahasan  

4.2.1 Uji Validitas 

Uji validitas digunakan untuk menunjukan sejauh mana ketepatan dan 

kecermatan suatu alat ukur (kuisioner). Uji validitas dalam penelitian ini di 

hitung menggunakan bantuan program SPSS versi 16. Sehingga secara 

sederhana, suatu  item (pertanyaan dalam kuisioner) dikatakan valid apabila 

nilai Corrected Item-Total Correlation pada output lebih besar atau sama 

dengan 0,300. Syarat minimum untuk memenuhi syarat adalah : apabila r 

hitung lebih besar dari pada r table ( rhitung > rtabel ) maka item pertanyaan 

valid,dan apabila rhitung lebih kecil dari r table ( rhitung< rtabel ) maka item 

pertanyaan tidak valid (Sugiyono, 2005:152) 
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Tabel 4.30 

Hasil Uji Validitas 

Variabel 
Item 

pertanyaan 

Corrected 

item-total 

correlation 

r-tabel keterangan 

Budaya 

Organisasi  

 

( Variable X ) 

Pertanyaan 1 0,819 0,300 Valid  

Pertanyaan 2 0.850 0,300 Valid 

Pertanyaan 3 0,862 0,300 Valid 

Pertanyaan 4 0,793 0,300 Valid 

Pertanyaan 5 0,768 0,300 Valid 

Pertanyaan 6 0,819 0,300 Valid 

Pertanyaan 7 0,850 0,300 Valid 

Pertanyaan 8 0,862 0,300 Valid 

Pertanyaan 9 0,793 0,300 Valid 

Pertanyaan 10 0,768 0,300 Valid 

Kinerja 

Karyawan  
 

( Variabel Y )   

Pertanyaan 11 0,584 0,300 Valid 

Pertanyaan 12 0,773 0,300 Valid 

Pertanyaan 13 0,771 0,300 Valid 

Pertanyaan 14 0,720 0,300 Valid 

Pertanyaan 15 0,765 0,300 Valid 

Pertanyaan 16 0,584 0,300 Valid 

Pertanyaan 17 0,773 0,300 Valid 

Pertanyaan 18 0,771 0,300 Valid 

Pertanyaan 19 0,720 0,300 Valid 

Pertanyaan 20 0,765 0,300 Valid 

          Sumber: hasil pengolahan data, 2019 
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4.2.2 Uji Reabilitas 

Table 4.31 

Hasil Uji Reliable Item 

Rebility Statistics 

 
 

 

 

 

 

 

Sumber : Data diolah, 2019 

 

Dari keterangan tabel 4.31 di atas dapat diketahui bahwa dari semua 

pertanyaan variabel memiliki Cronbach’s Alpha > 0,60. Dengan demikian 

kedua variabel pengaruh Budaya organisasi terhadap Kinerja karyawan  dapat 

dikatakan reliable. 

4.2.3 Pengaruh Budaya Organisasi Terhadap Kinerja Karyawan Di 

Rumah Sakit Islam Hj. Siti Muniroh Kota Tasikmalaya.  

4.2.3.1 Uji Regresi Linier Sederhana. 

Uji ini dilakukan untuk mengetahui hubungan fungsional yang ada 

diantara variabel X (Budaya organisasi) dan variabel Y (Kinerja karyawan). 

Maka dihitung dengan rumus persamaan Ŷ = a + bX dimana nilai a dan b 

diperoleh dengan rumus:  

a = 
(∑ 𝑌) –( ∑ 𝑋2 )(∑ 𝑋𝑌)

𝑛(𝑋2)−(∑𝑋)2]  

a =
(1514)(56276)(1446)(57492)

38(56276) − (1446)²
 

a =
85201864 − 83133432

2138488 − 2,090916
 

Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

.909 10 
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a =
2068414

47572
 

a = 43,47 
 

 

b =
(∑ 𝑌) – ( ∑ 𝑋2 )(∑ 𝑋𝑌)

𝑛(𝑋2) − (∑𝑋)2]
 

 

b =
38(57492) − (1446)(1514)

38(56276) − (1446)2  

 

b =
2184696 − 2189244

2138488 − 2090916
 

 

b =
−4,548

47,572
 

 

b = 0,09 
 

Setelah nilai a dan b diketahui, maka persamaan regresi dapat 

diketahui, dengan rumus persamaan Ŷ= 43,47 + 0,09X. Artinya setiap 

Budaya organisasi meningkat maka Kinerja karyawanpun akan meningkat 

sebesar 0,09. 

4.2.3.2 Uji Korelasi 

Uji ini dilakukan untuk mengetahui keeratan hubungan antara 

variabel X (Budaya organisasi) terhadap variabel Y (Kinerja karyawan). 

Rumus yang digunakan dalam uji korelasi ini sebagai berikut : 

𝑟 =
𝑛(∑𝑋𝑌) − (∑𝑋)(∑𝑌)

√{𝑛(∑𝑋2) − (∑𝑋)²}{𝑛(∑𝑌2) − (∑𝑌)²}
 

𝑟 =
38(57492) − (1449)(1514)

√{56276) − (1446)²}{38(61548) − (1514)²}
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𝑟 =
2,184696 − 2193786

√{2138488 − 2090916}{2338824 − 2292196}
 

𝑟 =
−9090

√(47572)(46628)
 

𝑟 =
−9090

√2218187216
 

𝑟 =
−9090

√40979408
   

𝑟 = 0,73    

Berdasarkan penghitungan di atas, diperoleh korelasi (r) sebesar 0,73 

yang artinya bahwa Budaya organisasi berpengaruh kuat terhadap Kinerja 

karyawan di Rumah Sakit Islam Hj. Siti muniroh Kota Tasikmalaya. 

4.2.3.3 Uji Deferminasi 

Uji ini digunakan untuk mengetahui besarnya presentase pengaruh 

antara variabel X (Budaya organisasi) terhadap variabel Y (Kinerja 

karyawan). Hal ini dapat ditentukan dengan menggunakan rumus sebagai 

berikut : 

𝐾𝑑 = 𝑟²𝑥100% 

𝐾𝑑 = 0,73²𝑥100% 

𝐾𝑑 = 0,53292 x 100%  = 53 % 

Berdasarkan hasil perhitungan diatas,menunjukan bahwa Budaya 

organisasi mempengaruhi Kinerja karyawan sebesar 53 %. Dan sisanya 47% 

dipengaruhi oleh variabel lain. 
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4.2.3.4 Uji Non Determinasi 

Uji ini digunakan untuk mengetahui besarnya presentase pengaruh 

faktor lain diluar variabel X (Budaya organisasi) terhadap variabel Y 

(Kinerja karyawan), dengan menggunakan rumus : 

Knd  = (1-r2) x 100% 

Knd  = (1- 0,732) x 100% 

= 0,47 x 100% 

     = 47% 

Berdasarkan perhitungan diatas dapat disimpulkan bahwa besarnya 

koefisien non determinasi adalah sebesar 47 % yang berarti terdapat faktor-

faktor lain yang mempengaruhi kinerja karyawan di Rumah Sakit Islam Hj. 

Siti muniroh Kota Tasikmalaya. 

4.2.3.5 Uji Hipotesis 

Mengingat bahwa hipotesis yang penulis ajukan perlu di buktikan 

kebenarannya,  maka  pengujian hipotesa dilakukan dengan langkah-langkah 

sebagai berikut : 

a. Pengujian hipotesa penelitian 

Ho : Budaya organisasi tidak berpengaruh secara signifikan 

terhadap kinerja karyawan di Rumah Sakit Islam Hj. Siti 

muniroh Kota Tasikmalaya. 

Ha : Budaya organisasi berpengaruh secara signifikan terhadap 

kinerja karyawan di Rumah Sakit Islam Hj. Siti muniroh Kota 

Tasikmalaya. 
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b. Membandingkan nilai thitung dengan nilai ttabel 

Selanjutnya nilai r diketahui dari nilai uji korelasi sebesar 0,73, 

maka terlebih dahulu dihitung nilai thitung dengan menggunakan rumus 

sebagai berikut : 

thitung  = 
𝑟√𝑛−2

√1−𝑟
 

    =
0,73√36−2

√1−(0,73)²
 

     =
(0,73)(6)

√1 − 0,53
 

     =
4,38

√0,47
 

     =
4,83

0.68
 

          = 7,102 

Nilai ttabel dicari pada table distribusi t dengan rumus ttabel = (1-ɑ) 

dk, Dimana : dk = n - 2 

                    = 38 – 2 

                    = 36 

Karena nilai dk 36 tidak ada dalam tabel distribusi, maka nilai ttabel 

dapat dicari dengan rumus interpolasi sebagai berikut : 

Dketahui : ttabel  = t ( -ɑ ) 

         = (1 - 0,05) 

         = t (0,95) 

Dimana : dk = t (30) = 1,967 
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                    = t (40) =1,684 

              ttabel = 1,967 (
36

30
×

36

40
) (1,967 − 1,684) 

                    = 1,967 – ( 1,08 x 283) 

                    = 1,967 - 305,06  = 1,661 

c. Kaidah Pengujian Hipotesa 

Berdasarkan perhitungan di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa 

thitung > ttabel yaitu  7,102  > 1,661, sehingga Ho ditolak dan Ha diterima, 

yang berarti Budaya organisasi berpengaruh positif terhadap kinerja 

karyawan di Rumah Sakit Islam Hj. Siti muniroh Kota Tasikmalaya.  

. Maka dengan kata lain, semakin baik Budaya organisasi maka 

akan semakin baik pula kinerja karyawan Rumah Sakit Islam Hj. Siti 

muniroh Kota Tasikmalaya.  
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan penulis di Rumah Sakit 

Islam Hj. Siti Muniroh Kota Tasikmalaya, mengenai pengaruh Budaya 

organisasi terhadap Kinerja karyawann di Rumah Sakit Islam Hj. Siti Muniroh 

Kota Tasikmalaya maka penulis dapat mengambil kesimpulan bahwa: 

1. Mengenai Budaya organisasi di Rumah Sakit Islam Hj. Siti Muniroh Kota 

Tasikmalaya berdasarkan, klasifikasi hasil penelitian menunjukan kategori 

baik, hal ini di buktikan dengan perolehan total skor yaitu 1442. 

2. Kinerja Karyawan di Rumah Sakit Islam Hj. Siti Muniroh Kota 

Tasikmalaya, berdasarkan klasifikasi kriteria pengujian termasuk kategori 

baik, hal ini di buktikan dengan perolehan total skor yaitu 1514. 

3. Terdapat pengaruh yang positif maka Budaya organisasi terhadap Kinerja 

Karyawan di Rumah Sakit Islam Hj. Siti Muniroh Kota Tasikmalaya, hal 

ini di buktikan dengan perolehan angka indeks korelasi sebesar 

0,73.kemudian membandingkan thitung  dengan nilai ttabel, di peroleh nilai 

thitung sebesar 7,102 dan ttabel sebesar 1,661.maka nilai t hitung lebih besar 

dari t table artinya hipotesis diterima. 
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5.2 Saran 

Sehubungan dengan hasil penelitian di atas, ada beberapa saran yang 

dikemukakan diantaranya: 

1. Rumah Sakit Islam Hj. Siti Muniroh Kota Tasikmalaya, harus lebih 

mendorong para karyawan dalam bekerja memakai jasa kesehatan lebih 

berkembang, karena dengan adanya dorongan produksi jasa kesehatan 

akan lebih meningkat dan tentunya pendapatan akan meningkat. Dalam hal 

produksi jasa kesehatan seharusnya merencanakan proses kinerja 

karyawan agar lebih berhati-hati terhadap kejadian yang tidak di inginkan 

2. Untuk meningkatkan pendapatan Rumah Sakit Islam Hj. Siti Muniroh 

Kota Tasikmalaya, harus lebih memerhatikan dan memaksimalkan Budaya 

organisasi seperti sumberdaya mnusia, peralatan kedehatan dan lain 

sebagainya, karenanya semakin baik kinerja karyawan maka akan besar 

pula pendapatan yang diterima. 

3. Hasil penelitian ini belum mencakup semua unsur yang dapat 

meningkatkan kinerja karyawan pendapatan Rumah Sakit Islam Hj. Siti 

Muniroh Kota Tasikmalaya, oleh karena itu diperlukan penelitian lanjutan 

oleh variabel lain yang berpengaruh terhadap kinerja karyawan terutama 

dalam pendapatan jasa kesehatan di rumah saklit Islam. 
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LAMPIRAN – LAMPIRAN 

 

 



 

 

 

Lampiran 1 

 

PETUNJUK KUESIONER 
 

 

PENGARUH BUDAYA ORGANISASI TERHADAP  

KINERJA KARYAWAN 

 (Studi Kasus Pada Rumah Sakit Islam Hj. Siti Muniroh Kota Tasikmalaya) 

 

POKOK 

MASALAH INDIKATOR 
SUMBER 

DATA 
ITEM 

SOAL 

Budaya 

Organisasi 

(Variabel X) 

 Inisiatif individu, 

 pengarahan; 

 integrasi, 

 dukungan manajemen; 

 kontrol; dan 

 pola komunikasi 

Robbins, dalam Tika, 

(2016:10) 

Pelanggan 

1,2,3, 

4 

5 

8 

6,7, 

9,10 

 

Kinerja 

Karyawan 

 (Variabel Y) 

 Hasil kerja; 

 Prilaku Pribadi dan 

 Sifat Pribadi 

(Wirawan, 2016:105) 

Pelanggan 

1,2,3,4 

5,6 

7,8 

9,10 

 

 

 

1.  Petunjuk Pengisian 

a. Kuesioner ini diperuntukan bagi seluruh karyawan Rumah Sakit Swasta Hj. 

Siti Muniroh Kota Tasikmlaya Provinsi Jawa Barat. 

b. Berilah jawaban pada kolom yang tersedia, dan pilih sesuai dengan keadaan 

yang sebenarnya. 



 

 

 

2. Karakteristik Responden 

a. Usia    : ........ Tahun 

b. Jenis Kelamin   : Laki-laki / Perempuan *) 

c. Divisi / Bagian   : ............................................... 

d. Jabatan    : ............................................... 

e. Pendidikan Terakhir  : ............................................... 

 

3. Kusioner pertanyaan angket Budaya Organisasi (Varibel X) 

 

No. Item Pertanyaan 

Pilihan  

Jawaban 

 

1 Saya diberi kebebasan untuk mengeluarkan 

Pendapat 
STS TS KS S SS 

2 Saya dihargai oleh pimpinan dalam 

memberikan tanggapan baik lisan maupun 

tulisan 

     

3 Saya diberi arahan agar bekerja untuk sesuai 

visi dan misi 
     

4 Saya di dorong untuk bekerja sama secara 

Profesional 
     

5 Saya didukung oleh pimpinan untuk 

meningkatkan kemampuan dalam 

melaksanakan tugas 

     

6 Saya menggunakan aturan baku dan tertulis 

untuk mengawasi dan mengendalikan perilaku 

karyawan 

     

7 Saya mendapat pengawasan dari pimpinan 

dalam menjalankan tugas 
     

8 Dalam menjalankan tugas sering terjadi 

komunikasi antara atasan dengan bawahan 
     

9 Dalam menjalankan tugas tidak terjadi 

perbedaan pemaknaan antara atasan dengan 

bawahan. 

     

10 Dalam menjalankan tugas tidak terjadi 

komunikasi antara atasan dengan bawahan 
     

 

 

 



 

 

 

4.  Kusioner pertanyaan angket Kinerja Karyawan (Varibel Y)  

 

No. Item Pertanyaan 

Pilihan  

Jawaban 

 

1 Saya mampu menyelesaikan semua pekerjaan 

dengan tepat dan sempurna 
STS TS KS S SS 

2 Saya menampilkan hasil yang kerja yang baik 

secara konsisten 
     

3 Dalam satu hari, saya mampu menyelesaikan 

beberapa pekerjaan hingga tuntas 
     

4 Saya mampu menyelesaikan pekerjaan 

sebelum batas waktu yang ditentukan 
     

5 Saya masuk kerja tepat waktu      

6 Saya menaati jadwal kerja yang sudah 

Ditetapkan 
     

7 Saya mampu mengambil inisiatif untuk 

menyelesaikan permasalahan dalam pekerjaan 
     

8 Saya memiliki alternatif solusi pada saat 

menghadapi permasalahan dalam pekerjaan 
     

9 Saya bersedia menerima pendapat dan saran 

dari rekan kerja 
     

10 Saya mampu bekerja sama dengan baik 

dengan rekan kerja 
     

 

 



 

 

 

Lampiran 2 

 

DATA ORDINAL VARIABEL BUDAYA ORGANISASI  

( VARIABEL X ) 

Skor Jawaban Variable Budaya Organisasi 

No 

Responden 

P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 skor Rata-

rata 

1 4 3 3 5 4 4 3 3 5 4 38  

2 4 3 3 4 3 4 3 3 4 3 34  

3 4 3 3 4 3 4 3 3 4 3 34  

4 4 4 4 3 4 4 4 4 3 4 38  

5 2 3 4 4 4 2 3 4 4 4 34  

6 3 4 3 4 4 3 4 3 4 4 36  

7 4 4 4 2 4 4 4 4 2 4 36  

8 4 4 4 2 4 4 4 4 2 4 36  

9 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40  

10 2 2 2 1 2 2 2 2 1 2 18  

11 5 5 4 4 4 5 5 4 4 4 44  

12 5 4 4 3 4 5 4 4 3 4 40  

13 4 5 5 4 4 4 5 5 4 4 44  

14 5 4 4 4 4 5 4 4 4 4 42  

15 4 4 3 2 4 4 4 3 2 4 34  

16 5 5 4 4 4 5 5 4 4 4 44  

17 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40  

18 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40  

19 4 3 3 3 4 4 3 3 3 4 34  

20 4 3 3 2 4 4 3 3 2 4 32  



 

 

 

 

21 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 50  

22 5 5 5 4 5 5 5 5 4 5 48  

23 4 5 4 4 4 4 5 4 4 4 42  

24 3 4 5 4 4 3 4 5 4 4 40  

25 4 4 5 5 4 4 4 5 5 4 44  

26 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40  

27 2 4 4 3 3 2 4 4 3 3 32  

28 4 4 4 3 3 4 4 4 3 3 36  

29 4 4 4 3 3 4 4 4 3 3 36  

30 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40  

31 3 4 2 3 4 3 4 2 3 4 32  

32 2 4 3 4 3 2 4 3 4 3 32  

33 5 5 4 4 4 5 5 4 4 4 44  

34 4 5 4 4 4 4 5 4 4 4 42  

35 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40  

36 5 4 2 2 2 5 4 2 2 2 30  

37 4 4 5 5 4 4 4 5 5 4 44  

38 1 4 5 4 4 1 4 5 4 4 36  

 146 152 145 136 144 146 152 145 136 144 1446  

Jumlah   



 

 

 

Lampiran 3 

DATA ORDINAL VARIABEL KINERJA KARYAWAN  

( VARIABEL Y ) 

Skor Jawaban Variable Kinerja Karyawan  

No 

Responden 
P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 skor 

Rata-

rata 

1 4 4 4 2 4 4 4 4 2 4 36 
 

2 4 4 4 2 4 4 4 4 2 4 36  

3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40  

4 2 2 2 1 2 2 2 2 1 2 18  

5 5 5 4 4 4 5 5 4 4 4 44  

6 5 4 4 3 4 5 4 4 3 4 40  

7 4 5 5 4 4 4 5 5 4 4 44  

8 5 4 4 4 4 5 4 4 4 4 42  

9 4 4 3 2 4 4 4 3 2 4 34  

10 5 5 4 4 4 5 5 4 4 4 44  

11 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40  

12 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40  

13 4 3 3 3 4 4 3 3 3 4 34  

14 4 3 3 2 4 4 3 3 2 4 32  

15 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 50  

16 5 5 5 4 5 5 5 5 4 5 48  

17 4 5 4 4 4 4 5 4 4 4 42  

18 5 4 4 5 4 5 4 4 5 4 44  

19 5 5 4 4 4 5 5 4 4 4 44  

20 4 4 4 1 4 4 4 4 1 4 34  



 

 

 

 

21 5 5 4 4 4 5 5 4 4 4 44  

22 5 4 4 3 4 5 4 4 3 4 40  

23 4 5 5 4 4 4 5 5 4 4 44  

24 5 4 4 4 4 5 4 4 4 4 42  

25 4 4 3 2 4 4 4 3 2 4 34  

26 5 5 4 4 4 5 5 4 4 4 44  

27 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40  

28 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40  

29 4 3 3 3 4 4 3 3 3 4 34  

30 4 3 3 2 4 4 3 3 2 4 32  

31 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 50  

32 5 5 5 4 5 5 5 5 4 5 48  

33 4 5 4 4 4 4 5 4 4 4 42  

34 5 4 4 5 4 5 4 4 5 4 44  

35 5 5 4 4 4 5 5 4 4 4 44  

36 4 4 4 1 4 4 4 4 1 4 34  

37 4 3 3 5 4 4 3 3 5 4 38  

38 4 3 3 4 3 4 3 3 4 3 34  

 166 158 148 132 153 166 158 148 132 153 1514  

Jumlah   



 

 

 

Lamipran 4 

 

DATA ORDINAL DISTRIBUSI SKOR 

 

No X Y XY X2 Y2 

1 38 36 1368 1444 1296 

2 34 36 1224 1156 1296 

3 34 40 1360 1156 1600 

4 38 18 684 1444 792 

5 34 44 1496 1156 1936 

6 36 40 1440 1296 1600 

7 36 44 1584 1296 1936 

8 36 42 1512 1296 1764 

9 40 34 1360 1600 1156 

10 18 44 792 324 1936 

11 44 40 1760 1936 1600 

12 40 40 1600 1600 1600 

13 44 34 1496 1936 1156 

14 42 32 1344 1764 1024 

15 34 50 1700 1156 2500 

16 44 48 2112 1936 2304 

17 40 42 1680 1600 1764 

18 40 44 1760 1600 1436 

19 34 44 1496 1156 1436 

20 32 34 1088 1024 1156 

21 50 44 2200 2500 1936 

22 48 40 1920 2304 1600 



 

 

 

23 42 44 1848 1764 1936 

24 40 42 1680 1600 1764 

25 44 34 1496 1936 1156 

26 40 44 1760 1600 1436 

27 32 40 1280 1024 1600 

28 36 40 1440 1296 1600 

29 36 34 1224 1296 1436 

30 40 32 1280 1600 1600 

31 32 50 1600 1024 2500 

32 32 48 1536 1024 2304 

33 44 42 1848 1936 1764 

34 42 44 1848 1764 1936 

35 40 44 1760 1600 1936 

36 30 34 1020 900 1156 

37 44 38 1672 1936 1444 

38 36 34 1224 1296 1156 

Jumlah 1446 1514 57492 56276 61548 

 

∑X = 1446  ∑XY = 57492   ∑Y² = 61548 

∑Y = 1514  ∑X²  = 56276 
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