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ABSTRACT
The people generally know that our employees have civil service performance
(performance) is not so good in completing a task. The performance of the civil servants
according to the issues occurred in almost all of Indonesia. This research is helpful to
know the factors that affect the performance of employees and expected to obtain
information on matters related to employee performance improvement. The formulation
of the hypothesis in this study as follows alleged organizational culture significantly
influence the performance of employees in the Directorate General of the Ministry of
Industry Manufacturing Industry. The method used is the method of quantitative analysis
methods ie regression analysis, hypothesis testing and identification of determinants. The
data used are primary data and secondary data. Researchers use 139 employees as
respondents. This research was supported theory work culture and performance as well
as other theoretical description. The results showed no significant relationship between
work culture that consisted of professionalism, friendship, orderliness, integration of the
performance consists of Conduct innovative, time management, self-potential level in the
Directorate General of the Ministry of Industry Manufacturing Industry. This means that
the hypothesis is rejected.
Keywords: Organizational Culture, Performance.

PENDAHULUAN
Kelancaran
penyelenggaraan
tugas
pemerintahan dan pembangunan nasional
sangat tergantung pada kesempurnaan
aparatur Negara khususnya Pegawai Negeri
sebagaimana
yang dijelaskan dalam
Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999
Tentang perubahan atas Undang-undang
Nomor 08 Tahun 1974 Tentang Pokok –
pokok Kepegawaian bahwa kepegawaian
adalah para pegawai yang berkedudukan
sebagai unsur aparatur negara yang bertugas
untuk memberikan pelayanan kepada
masyarakat secara professional, jujur, adil,
dan merata dalam penyelenggaraan tugas
negara, pemerintahan, dan pembangunan.
Oleh karena itu, dalam rangka mencapai
tujuan pembangunan nasional yakni
mewujudkan masyarakat yang sejahtera, adil
dan makmur, diperlukan Pegawai Negeri
yang harus menyelenggarakan pelayanan
secara adil dan merata kepada masyarakat
dengan dilandasi kesetiaan, dan ketaatan
kepada Pancasila dan Undang-undang Dasar
1945.
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PNS dan juga pejabat negara adalah
pamong praja, yaitu abdi dan pelayan
masyarakat. Tugasnya adalah memberikan
pelayanan secara menyenangkan kepada
masyarakat tentang apa saja yang menjadi
kepentingan-kepentingannya.
Namun,
selama ini masih ada sebagian masyarakat
beranggapan
bahwa kinerja aparatur
pemerintah belum profesional dalam
menjalankan tugas dan kewajiban sebagai
abdi negara. Hal ini berkaitan dengan
budaya kerja Pegawai Negeri Sipil (PNS)
mempunyai konotasi yang tidak baik seperti
terlalu birokratis, malas, dan biaya tinggi
karena banyak pungutan dari beberapa
oknum.
Dalam lingkungan instansi pemerintah
dikenal adanya budaya aparatur negara.
Sesuai Keputusan Menteri Pendayagunaan
Aparatur
Negara
Nomor
25/KEP/M.PAN/04/2002 tanggal 25 April
2002, sebagai budaya, maka budaya kerja
aparatur negara dapat dikenali wujudnya
dalam bentuk nilai-nilai yang terkandung di
dalamnya, institusi atau sistem kerja, serta
sikap dan perilaku Sumber Daya Manusia
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aparatur negara, sehingga budaya kerja
aparatur negara dalam keputusan tersebut
diartikan sebagai sikap dan perilaku individu
dan kelompok aparatur negara yang didasari
atas nilai-nilai yang diyakini kebenarannya
dan telah menjadi sifat, serta kebiasaan
dalam melaksanakan tugas dan pekerjaan
sehari-hari. Budaya kerja aparatur negara
diharapkan akan bermanfaat bagi pribadi
aparatur negara maupun unit kerjanya, di
mana secara pribadi memberi kesempatan
berperan, berprestasi dan aktualisasi diri,
sedangkan
dalam
kelompok
dapat
meningkatkan kualitas kinerja bersama.
Kementerian Perindustrian khususnya
Direktorat
Jenderal
Basis
Industri
Manufaktur, sebagaimana amanat Peraturan
Presiden Republik Indonesia Nomor 5
Tahun 2012 tentang Pembangunan Jangka
Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 20102014, bahwa arah pembangunan jangka
menengah adalah untuk lebih memantapkan
penataan kembali Indonesia di segala bidang
dengan
menekankan
pada
upaya
peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia
termasuk pengembangan kemampuan Ilmu
Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) dan
penguatan daya saing perekonomian.
Penguatan daya saing tersebut diwujudkan
melalui penguatan industri manufaktur.
Jumlah pegawai negeri sipil pada Direktorat
Jenderal Basis Industri Manufaktur (Ditjen
BIM) Kementerian Perindustrian.
Masyarakat pada umumnya mengetahui
bahwa aparatur negara mempunyai kinerja
(performance) yang tidak begitu baik dalam
menyelesaikan suatu tugas. Kinerja Pegawai
Negara Sipil tersebut menurut isu hampir
terjadi di seluruh Indonesia. Berkaitan
dengan uraian tersebut di atas, maka perlu
dilakukan penelitian untuk mengetahui
pengaruh budaya organisasi terhadap kinerja
karyawan di pada direktorat jenderal basis
industri manufaktur. Dalam hal ini akan
dilakukan kajian tersebut dengan mengambil
karyawan PNS sebagai obyek penelitian,
yaitu “Pengaruh Budaya Organisasi
terhadap
Kinerja
Karyawan
di
Direktorat Jenderal Basis Industri
Manufaktur
Kementerian
Perindustrian”.
Berdasarkan latar belakang yang
diuraikan di atas maka rumusan masalah
yang tepat adalah: Apakah budaya
organisasi
memiliki
pengaruh
yang
signifikan terhadap kinerja karyawan di
Direktorat
Jenderal
Basis
Industri
Manufaktur Kementerian Perindustrian?
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Tujuan
Penulisan
berdasarkan
perumusan masalah di atas, maka tujuan dari
penelitian ini adalah untuk mengetahui
pengaruh signifikan budaya organisasi
terhadap kinerja karyawan di Direktorat
Jenderal
Basis
Industri
Manufaktur
Kementerian Perindustrian.
BAHAN DAN METODE
Jenis penelitian dalam penelitian ini ialah
penelitian Kuantitatif. Penelitian bertujuan
untuk menguji suatu teori atau hipotesis
guna memperkuat atau bahkan menolak teori
atau hipotesis hasil penelitian yang sudah
ada.
Sumber Data Sumber data dibagi
menjadi dua bagian yaitu :
1. Data Primer adalah data yang
dikumpulkan secara langsung dari
obyek yang diteliti. Data ini diperoleh
melalui kuesioner, teknik wawancara,
dan observasi yang dilakukan secara
langsung dari karyawan Direktorat
Jenderal Basis Industri Manufaktur
Kementerian Perindustrian.
2. Data sekunder adalah data yang
diperoleh melalui jurnal- jurnal,
literatur, buku- buku serta data yang di
peroleh dari Direktorat Jenderal Basis
Industri
Manufaktur
Kementerian
Perindustrian meliputi data tentang
gambaran umum perusahaan yang
meliputi struktur organisasi, sejarah
perusahaan, deskripsi jabatan, dll.
Populasi menurut Arikunto (2006:112)
jika subyeknya kurang dari 100 orang
sebaiknya diambil seluruhnya. Populasi
dalam penelitian ini adalah karyawan yang
ada di Direktorat Jenderal Basis Industri
Manufaktur Kementerian Perindustrian
karena keterbatasan maka penelitian
dilakukan secara sampling.
Untuk menentukan jumlah sampel yang
akan diambil agar mendapatkan data yang
representatif.
Jumlah
sampel
dapat
ditentukan dengan menggunakan rumus
Slovin (Umar,
2008), dengan rumus
berikut:

n

N
1  Ne 2

Keterangan :
n = Ukuran Sampel
N = Ukuran Populasi
e = Tingkat Kesalahan
Sebagai penelitian sosial dan dengan
jumlah populasi yang tidak terlalu besar
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maka kemungkinan terjadinya kesalahan
atau bias dalam penelitian cukup kecil.
Tingkat kesalahan yang dapat diterima
dalam penelitian ini 5 persen (e=5%) atau
dapat
pula
dikatakan
penelitian
menggunakan taraf kepercayaan 95 persen.
Dengan populasi (N) sebanyak 213 orang
dan tingkat kesalahan (e)
5%, maka
besarnya sampel (n) dalam penelitian ini
adalah:
213
1  213(0,05)
n =139
n

Perindustrian. Variabel terbentuk dari
indikator-indikator yang diukur dengan
berbagai macam nilai untuk memberikan
gambaran yang lebih nyata mengenai
fenomena-fenomena yang diteliti. Proses
pembentukan indikator atau dimensi pada
masing-masing variabel pada bagian ini
merupakan upaya pembentukan indikator
dari sebuah variabel untuk memudahkan
pengamatan dalam pengumpulan data di
lapangan.
Budaya Organisasi
1. Definisi Konseptual
Budaya organisasi merupakan suatu
sistem makna bersama yang dianut oleh
anggota-anggota yang membedakan
organisasi itu dari organisasi-organisasi
lain.
2. Definisi Operasional
Budaya organisasi merupakan suatu
sistem makna bersama yang dianut oleh
anggota-anggota yang membedakan
organisasi itu dari organisasi-organisasi
lain, diukur melalui delapan indikator,
yaitu: mencurahkan seluruh kemampuan,
mengorganisasikan pekerjaan sendiri,
ramah, inisiatif, rapat tepat waktu,
memperhatikan biaya, rasa aman dengan
pekerjaan, rasa bangga dan dihargai
(Robbin, 2006).
Budaya organisasi dalam penelitian ini
termasuk
variabel
eksogen
dan
digambarkan sebagai variabel BO
3. Dimensi, Indikator dan Nomor Butir
Pernyataan

2

Jadi sampel yang diambil 139 orang
responden. Teknik pengambilan sampel
dalam
penelitian
ini
menggunakan
proportional random sampling yang
memberikan peluang sama bersifat tak
terbatas untuk setiap unsur populasi untuk
dipilih menjadi sampel berdasarkan strata
(kelas) dengan jumlah proporsional. Caranya
dengan membagi strata
berdasarkan
direktorat, terdapat lima direktorat. Metode
ini relatif sederhana, karena hanya
memerlukan satu tahap prosedur pemilihan
sampel. Setiap unsur secara independen
mempunyai probabilitas untuk dipilih satu
kali.
Instrumen penelitian digunakan untuk
mengidentifikasikan
variabel
eksogen
(independen) yaitu Budaya Organisasi; dan
variabel endogen (dependen) berupa Kinerja
Karyawan pada PNS Direktorat Jenderal
Basis Industri Manufaktur Kementerian

Tabel 1. Dimensi, Indikator dan NomorButir Kuesioner Budaya Organisasi
Variabel

Dimensi

Indikator

No Butir
1-2

Profesionalisme
- Mencurahkan seluruh kemampuan
- Mengorganisasikan pekerjaan sendiri

Budaya Organisasi
(Robbin, 2006)

- Ramah
- Inisiatif

Persaha-batan
Keteraturan

Integrasi

- Rapat tepat waktu
- Memperhatikan biaya

3-4

5-6

- Rasa aman dengan pekerjaan
- Rasa bangga dan dihargai
7-8

(Robin, 2006)
Kinerja Karyawan
1. Definisi Konseptual
Perilaku nyata yang ditampilkan
setiaporang sebagai prestasi kerja yang
dihasilkan oleh karyawan sesuai dengan
perannya dalam perusahaan.
2. Definisi Operasional
BSI Convention Center Bekasi, 6 Agustus 2016

Perilaku nyata yang ditampilkan setiap
orang sebagai prestasi kerja yang
dihasilkan
oleh karyawan sesuai
perannya dalam perusahaan, diukur
melalui tujuh indikator, yaitu kualitas
kerja, efisiensi, kemampuan karyawan,
ketepatan waktu, pengetahuan karyawan,
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kreativitas, melaksanakan tugas sesuai
prosedur (Rivai, 2005).
Kinerja karyawan dalam penelitian ini
termasuk
variabel
endogen
dan
digambarkan sebagai variabel KK.

3. Dimensi, Indikator dan Nomor Butir
Pernyataan

Tabel 2. Dimensi, Indikator dan Nomor Butir Kuesioenr Kinerja Karyawan
Variabel

Dimensi
Perilaku inovatif

Kinerja Karyawan
(Rivai, 2005)

Manaje-men
waktu

Tingkat
potensi diri

Indikator
- Kualitas kerja
- Efisiensi

No Butir
9-10

- Kemampuan karyawan
- Ketepatan waktu

11-12

- Pengetahuan karyawan
- Kreativitas
- Melaksanakan tugas sesuai prosedur

13-15

(Rivai, 2005)
Budaya Organisasi
Budaya organisasi berkaitan dengan nilai
yang dianut oleh anggota organisasi, nilainilai tersebut menginspirasi individu untuk
menentukan tindakan dan perilaku yang
diterima oleh organisasinya. Nilai yang
membentuk budaya organisasi sering kali
tidak diterima begitu saja, tidak tertulis tetapi
merupakan hasil usaha kompromi bersama
para individu organisasi. Untuk mentransfer
nilai-nilai budaya digunakan atribut sebagai
bahasa komunikasi untuk mengerti dengan
jelas mengenai pengertian budaya organisasi,
berikut adalah beberapa pendapat dari para
ahli mengenai budaya organisasi.
Berdasarkan Kementerian Pendayagunaan
Aparatur Negara RI (2002:15) “budaya
organisasi adalah cara pandang dari suasana
hati yang menumbuhkan keyakinan yang kuat
atas dasar nilai-nilai yang diyakininya, serta
memiliki semangat yang tinggi dan
bersungguh-sungguh untuk mewujudkan
prestasi kerja terbaik”. Robbins (2006),
menyatakan bahwa budaya organisasi adalah
suatu persepsi bersama yang dianut oleh
seluruh
anggota
organisasi
yang
mmembedakan organisasi itu dengan
organisasi-organisasi yang lain. Kemudian
Yukl (2005), berpendapat bahwa budaya
organisasi adalah asumsi-asumsi dan
keyakinan-keyakinan dasar yang dianut
bersama oleh seluruh anggota organisasi.
Menurut
Luthans
(2006),
budaya
organisasi mempunyai sejumlah karakteristik
penting, yaitu:
1. Aturan perilaku yang diamati
Ketika anggota organisasi berinteraksi
satu sama lain, dengan menggunakan
bahasa, istilah dan ritual umum yang
berkaitan dengan rasa hormat dan cara
berperilaku.
MN-40

2. Norma
Norma adalah standar perilaku, mencakup
pedoman mengenai seberapa banyak
pekerjaan yang dilakukan, yang dalam
banyak perusahaan menjadi “jangan
melakukan terlalu banyak; jangan terlalu
sedikit”.
3. Nilai dominan
Organisasi mendukung dan berharap
peserta membagikan nilai-nilai utama,
contohnya adalah kualitas produk tinggi,
sedikit absen dan efisiensi tinggi.
4. Filosofi
Terdapat kebijakan yang membentuk
kepercayaan
organisasi
mengenai
bagaimana karyawan dan, atau pelanggan
diperlakukan.
5. Aturan
Terdapat pedoman ketat berkaitan dengan
pencapaian perusahaan. Pendatang baru
harus mempelajari teknik dan prosedur
yang ada agar diterima sebagai anggota
kelompok yang berkembang.
6. Iklim organisasi
Iklim organisasi merupakan keseluruhan
“perasaan” yang disampaikan dengan
pengaturan baru yang bersifat fisik, cara
peserta berinteraksi, dan cara anggota
organisasi
berhubungan
dengan
pelanggan dan individu dari luar.
Hasil penelitian Kotter dan Heskett dalam
Stoner, et.al. (1996) menunjukkan bahwa
budaya mempunyai dampak yang kuat dan
semakin besar pada prestasi kerja organisasi.
Penelitian
tersebut
mempunyai
tiga
kesimpulan, yaitu:
1. Budaya perusahaan dapat mempunyai
dampak signifikan pada prestasi kerja
ekonomi perusahaan dalam jangka
panjang.
2. Budaya perusahaan bahkan mungkin
merupakan faktor yang lebih penting
BSI Convention Center Bekasi, 6 Agustus 2016
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dalam menentukan sukses atau gagalnya
perusahaan dalam dekade mendatang.
3. Budaya perusahaan yang menghambat
prestasi keuangan yang kokoh dalam
jangka panjang adalah tidak jarang;
budaya itu berkembang dengan mudah,
bahkan dalam perusahaan yang penuh
dengan orang yang bijaksana dan pandai.
Walaupun sulit untuk diubah, budaya
perusahaan dapat dibuat untuk lebih
meningkatkan prestasi. Budaya organisasi
adalah suatu sistem nilai yang diperoleh dan
dikembangkan oleh organisasi dan pola
kebiasaan dan falsafah dasar pendirinya, yang
terbentuk menjadi aturan yang digunakan
sebagai pedoman dalam berfikir dan
bertindak dalam mencapai tujuan organisasi.
Budaya organisasi merupakan budaya dimana
nilai inti organisasi itu dipegang secara
mendalam dan dianut bersama secara meluas
(Robbin, 2006).
Selain itu, Robbin (2006) berpendapat
budaya organisasi adalah suatu sistem makna
bersama yang dianut oleh anggota-anggota
yang membedakan organisasi itu dari
organisasi-organisasi lain. Menurut Furnham
dan Gunter dalam Sunarto (2005) budaya
organisasi sebagai keyakinan, sikap dan nilai
yang umumnya dimiliki, yang timbul dalam
suatu organisasi dikemukakan dengan lebih
sederhana, Dalam hal ini, budaya adalah
“cara kami melakukan sesuatu disekitar sini”.
Terdapat tujuh karakteristik primer yang
merupakan hakikat dari budaya organisasi
menurut Robbin (2006), adalah
1. Inovasi dan mengambil risiko, artinya
para karyawan didorong untuk bersikap
inovatif dan mengambil risiko
2. Perhatian terhadap detail, artinya tentang
karyawan diharapkan memperlihatkan
kecermatan, analisis dan perhatian
terhadap detail.
3. Orientasi hasil, artinya tentang para
manajemen memusatkan perhatian pada
hasil bukannya pada teknik dan prosesproses yang digunakan untuk mencapai
hasil-hasil itu.
4. Orientasi
orang,
artinya
tentang
keputusan-keputusan
manajemen
memperhitungkan pengaruh hasil-hasil
terhadap manusia didalam organisasi.
5. Orientasi tim, artinya tentang kegiatan
kerja diorganisasikan berdasarkan tim,
bukan berdasarkan individu.
6. Keagresifan, artinya tentang orang
bersikap agresif, bersaing dan bukannya
santai-santai.
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7. Kemantapan, artinya tentang kegiatan
organisasi menekankan dipertahankannya
status quo bukannya pertumbuhan.
Dari beberapa pendapat di atas dapat
dinyatakan bahwa budaya organisasi adalah
suatu nilai dan kepercayaan yang membantu
individu untuk memahami fungsi organisasi,
struktur organisasi dan norma-norma
berperilaku yang dianut oleh seluruh anggota
organisasi.
Kinerja Karyawan
Kinerja merupakan kondisi yang harus
diketahui dan diinformasikan kepada pihakpihak tertentu untuk mengetahui tingkat
pencapaian hasil suatu instansi dihubungkan
dengan visi yang diemban suatu organisasi
serta mengetahui dampak positif dan negatif
suatu kebijakan operasional yang diambil.
Dengan adanya informasi mengenai kinerja
suatu instansi pemerintah, akan dapat diambil
tindakan yang diperlukan seperti koreksi atas
kebijakan, meluruskan kegiatan-kegiatan
utama, tugas pokok instansi, bahan untuk
perencanaan,
menentukan
tingkat
keberhasilan instansi untuk memutuskan
suatu tindakan, dan lain-lain.
Kinerja seseorang dapat tampak pada
situasi dan kondisi kerja sehari-hari. Pada
umumnya kinerja diberi batasan sebagai
kesuksesan seseorang dalam melaksanakan
suatu pekerjaan yang diperoleh dari
perbuatannya. Kinerja adalah “performance,
how well you do a please of work and
activity”. Hal ini menunjukkan bahwa kinerja
terlihat dari aktivitas seseorang dalam
melaksanakan pekerjaan. Aktivitas ini
menggambarkan bagaimana ia berusaha
dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan.
Kinerja juga merupakan hasil evaluasi
terhadap
pekerjaan
yang
dilakukan
dibandingkan dengan kriteria yang telah
ditetapkan bersama.
Menurut
Mahsun
(2006),
kinerja
merupakan gambaran mengenai tingkat
pencapaian, tingkat pelaksanaaan suatu
kegiatan/program/kebijakan
dalam
mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi
organisasi yang tertuang dalam strategic
planning suatu organisasi. Ilyas (2002)
menjelaskan kinerja merupakan penampilan
hasil karya personal baik kuantitas maupun
kualitas dalam suatu organisasi. Kinerja dapat
merupakan penampilan individu maupun
kelompok kerja personel. Penampilan hasil
karya tidak terbatas pada personel yang
memangku jabatan fungsional maupun
struktural, tetapi juga pada keseluruhan
jajaran personel di dalam organisasi.
Hariandja (2002: 195) menambahkan bahwa
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kinerja adalah hasil kerja yang dihasilkan
oleh pegawai atau perilaku nyata yang
ditampilkan sesuai dengan perannya dalam
organisasi. Kinerja pegawai merupakan suatu
hal yang sangat penting dalam usaha
organisasi mencapai tujuannya, sehingga
berbagai kegiatan harus dilakukan organisasi
untuk meningkatkannya.
Menurut Rivai (2004) Kinerja merupakan
hasil atau tingkatan keberhasilan seseorang
secara keseluruhan selama periode tertentu
dalam melaksanakan tugas dibandingkan
dengan standar hasil kerja, target atau sasaran
atau kriteria yang telah ditentukan terlebih
dahulu dan telah disepakati bersama.
Kinerja menurut Nawawi (2005) adalah
hasil pelaksanaan suatu pekerjaan baik
bersifat fisik/material maupun non fisik/non
material. Pengertian kinerja karyawan dalam
melaksanakan keseluruhan tugas-tugas yang
menjadi tanggung jawabnya. Tugas-tugas
tersebut biasanya berdasarkan indikatorindikator keberhasilan yang sudah ditetapkan.
Sebagai hasilnya akan diketahui bahwa
seorang karyawan masuk dalam tingkatan
kinerja
tertentu.
Tingkatannya
dapat
bermacam istilah. Kinerja karyawan dapat
dikelompokkan ke dalam: tingkatan kinerja
tinggi, menengah atau rendah. Menurut
Cokroaminoto (2007)
kinerja karyawan
dapat juga dikelompokkan melampaui target,
sesuai target, atau di bawah target.
Untuk
dapat
mengetahui
kinerja
seseorang atau organisasi, perlu diadakan
pengukuran kinerja. Menurut Stout dalam
BPKP (2000), pengukuran kinerja merupakan
proses mencatat dan mengukur pencapaian
pelaksanaan kegiatan dalam arah pencapaian
misi melalui hasil-hasil yang ditampilkan
berupa produk, jasa ataupun suatu proses.
Maksudnya setiap kegiatan organisasi harus
dapat diukur dan dinyatakan keterkaitannya
dengan pencapaian arah organisasi di masa
yang akan datang dengan pencapaian visi dan
misi organisasi. Produk dan jasa yang
dihasilkan akan kurang berarti apabila tidak
ada kontribusinya terhadap pencapaian visi
dan misi organisasi.
Menurut Peraturan Pemerintah Republik
Indonesia nomor 10 tahun 1979 tentang DP3
Pegawai Negeri Sipil (PNS) seperti dikutip
Suprihanto (2001), standar yang digunakan
untuk mengukur kinerja seorang pegawai
negeri sipil adalah:
1. Kesetiaan;
mengandung
muatan
kesetiaan, ketaatan dan pengabdian
kepada Pancasila, Undang-undang Dasar
1945, negara dan pemerintah.
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2. Prestasi kerja, adalah hasil kerja yang
dicapai oleh seorang PNS dalam
melaksanakan tugas yang dibebankan
kepadanya.
3. Tanggungjawab adalah kesanggupan
seorang PNS menyelesaikan pekerjaan
yang diserahkan kepadanya dengan
sebaik-baiknya dan tepat pada waktunya
serta berani memikul risiko atas
keputusan yang diambilnya, atau tindakan
yang dilakukannya.
4. Ketaatan adalah kesanggupan seorang
PNS untuk mentaati segala peraturan
perundang-undangan
dan
peraturan
kedinasan yang berlaku, mentaati perintah
kedinasan yang diberikan oleh atasan
yang berwenang, serta kesanggupan tidak
melanggar larangan yang ditentukan.
5. Kejujuran adalah ketulusan hati seorang
PNS dalam melaksanakan tugas dan
kemampuan
untuk
tidak
menyalahgunakan
wewenng
yang
diberikan kepadanya.
6. Kerjasama adalah kemampuan seorang
PNS untuk bekerja bersama-sama dengan
orang lain dalam menyelesaikan suatu
tindakan
yang
diperlukan
dalam
melaksanakan
tugas
pokok
tanpa
menunggu perintah dari atasan.
7. Kepemimpinan
adalah
kemampuan
seorang PNS untuk meyakinkan orang
lain sehingga dapat dikerahkan secara
maksimal untuk melaksanakan tugas
pokok.
Melalui pengukuran kinerja diharapkan
pola
kerja
dan
pelaksanaan
tugas
pembangunan dan tugas umum pemerintahan
akan terlaksana secara efisien dan efektif
dalam
mewujudkan
tujuan
nasional.
Pengukuran kinerja pegawai akan dapat
berguna untuk: (BPKP, 2000).
1. mendorong orang agar berperilaku positif
atau memperbaiki tindakannya yang
berada di bawah standar kinerja,
2. sebagai bahan penilaian bagi pihak
pimpinan apakah karyawan telah bekerja
dengan baik,
3. memberikan dasar yang kuat bagi
pembuatan kebijakan untuk peningkatan
organisasi
Pengaruh Budaya Organisasi terhadap
Kinerja Karyawan
Odom, Boxx dan Dunn dalam Chen
(2004: 434) menemukan bahwa perilaku dan
tingkah laku pekerja dipengaruhi budaya
organisasi
yang
dapat
menimbulkan
karakteristik inovatif. Menurut Kementerian
Pendayagunaan Aparatur Negara Republik
Indonesia (2005:2) pengembangan budaya
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organisasi aparatur negara, diarahkan untuk
meningkatkan kinerja pemerintah melalui
pembinaan yang etis, bermoral, berdisiplin,
profesional, produktif dan bertanggungjawab
dalam rangka mewujudkan kepemerintahan
yang baik, sekaligus untuk memantapkan dan
memelihara persatuan bangsa dan menjaga
integritas nasional secara lestari.
Perumusan Hipotesis
Rumusan hipotesis dalam penelitian ini
sebagai berikut:
H0= Diduga budaya organisasi berpengaruh
secara signifikan terhadap kinerja karyawan
di Direktorat Jenderal Basis Industri
Manufaktur Kementerian Perindustrian.
HASIL DAN PEMBAHASAN
Metode Analisis Data
1. Uji Validitas
Uji validitas dilakukan Uji Validitas Item
atau butir dapat dilakukan dengan
menggunakan software SPSS. Untuk proses
ini, akan digunakan Uji Korelasi Pearson
Product Moment. Dalam uji ini, setiap item
akan diuji relasinya dengan skor total
variabel yang dimaksud. Dalam hal ini
masing-masing item yang ada di dalam
variabel X dan Y akan diuji relasinya dengan
skor total variabel tersebut.
Agar penelitian ini lebih teliti, sebuah
item sebaiknya memiliki korelasi (r) dengan
skor total masing-masing variabel ≥ 0,25.
Item yang punya r hitung < 0,25 akan
disingkirkan akibat mereka tidak melakukan
pengukuran secara sama dengan yang
dimaksud oleh skor total skala dan lebih jauh
lagi, tidak memiliki kontribusi dengan
pengukuran seseorang jika bukan malah
mengacaukan.
Dari hasil uji validitas memperlihatkan
nilai r hitung setiap indikator variabel Budaya
Organisasi dan kinerja lebih besar dibanding
nilai r tabel. Dengan demikian indikator
atau kuesioner yang digunakan oleh
masing-masing
variabel
Budaya
Organisasi dan kinerja dinyatakan valid
untuk digunakan sebagai alat ukur
variabel.
2. Uji Reliabilitas
Uji
reliabilitas
digunakan
untuk
mengetahui apakah indikator atau kuesioner
yang digunakan dapat dipercaya atau handal
sebagai alat ukur variabel. Reliabilitas suatu
indikator atau kuesioner dapat dilihat dari
nilai cronbach’s alpha (α), yaitu apabila nilai
cronbach’s alpha (α) lebih besar (>) 0,60
maka indikator atau kuesioner adalah
reliabel, sedangkan apabila nilai cronbach’s
BSI Convention Center Bekasi, 6 Agustus 2016
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alpha (α) lebih kecil (<) 0,60 maka indikator
atau kuesioner tidak reliabel.
Jika nilai alpha > 0,7 artinya reliabilitas
mencukupi (sufficient reliability) sementara
jika alpha > 0,80 ini mensugestikan seluruh
item reliabel dan seluruh tes secara konsisten
secara internal karena memiliki reliabilitas
yang
kuat
Atau,
ada
pula
yang
memaknakannya sebagai berikut:
a. Jika alpha > 0,90 maka reliabilitas
sempurna
b. Jika alpha antara 0,70 – 0,90 maka
reliabilitas tinggi
c. Jika alpha antara 0,50 – 0,70 maka
reliabilitas moderat
d. Jika alpha < 0,50 maka reliabilitas rendah
Secara keseluruhan hasil uji reliabilitas
dapat dilihat hasilnya pada tabel berikut :
Tabel 3. Uji Reliabilitas
Variabel
Budaya
Organisasi (x)
Kinerja
Karyawan (y)

Cronbach’s
Alpha
,651
,824

Standard
Reabilitas
0,6
0,6

Keterang
an
Reliabel
Reliabel

(Sumber: Data diolah)
Nilai cronbach’s alpha semua variabel
lebih besar dari 0,60, sehingga dapat
disimpulkan indikator atau kuesioner yang
digunakan variabel Budaya Organisasi
dan kinerja, semua dinyatakan handal
atau dapat dipercaya sebagai alat ukur
variabel.
3. Uji F (Uji Keberartian)
Uji F bertujuan untuk menguji
signifikansi
model
regresi
gaya
kepemimpinan terhadap kinerja karyawan.
Hasil uji F:
Tabel 4. Anova (Uji F)
a
ANOVA
Model

Sum of
df
Mean
F
Squares
Square
1
Regression
4,507
1
4,507
1,462
Residual
422,414 137
3,083
Total
426,921 138
a.
Dependent Variable: kinerja karyawan
b.
Predictors: (Constant), budaya organisasi

(Sumber: data diolah)
Dengan bantuan pengolahan komputer
berdasarkan perhitungan dengan alat bantu
piranti lunak SPSS 21 for windows tersebut
diperoleh F hitung sebesar 1,462 dengan
tingkat signifikan (probabilitas) sebesar 0,229
> 0,05 maka Ha Ditolak, Keputusan Terima
Ho, Kesimpulannya adalah budaya
organisasi tidak mempunyai pengaruh
terhadap kinerja karyawan Direktorat
Jenderal Basis Industri Manufaktur
Kementerian Perindustrian.
MN-43
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correlation, yakni sebsar 0,103, artinya
Budaya Organisasi mempunyai hubungan
yang lemah dan searah terhadap kinerja
karyawan. Hal ini disebabkan disebabkan
organisasi karyawan belum mencurahkan
seluruh kemampuannya untuk bekerja, yang
mungkin
dikarenakan
latarbelakang
pendidikan yang tidak sesuai dengan tuntutan
pekerjaan dan kurangnya motivasi dalam
bekerja.
Uji Koefisien Determinasi
Ho: Budaya Organisasi tidak mempunyai
pengaruh terhadap Kinerja Karyawan
Ha: Budaya Organisasi mempunyai pengaruh
terhadap Kinerja Karyawan

Analisis Regresi
a. Uji koefisien Korelasi
Ho: tidak ada hubungan antara budaya
organisasi kinerja karyawan
Ha: ada hubungan antara budaya organisasi
kinerja karyawan
Tabel 5. Uji Korelasi

Pearson
Correlation
Sig.(1tailed)

N

Correlations
Kinerja
karyawan
kinerja
1,000
karyawan
budaya
,103
organisasi
kinerja
karyawan
budaya
,114
organisasi
kinerja
139
karyawan
Budaya
139
organisasi

Budaya
organisasi
,103
1,000
,114

Tabel 6. Anova (Uji Determinasi)
a
ANOVA

139

Model

Sum of
df
Mean
F
Square
Squar
s
e
1
4,507
1
4,507
1,46
Regressi
422,41
13
3,083
2
on
4
7
Residual
426,92
13
Total
1
8
a. Dependent Variable: kinerja karyawan
b. Predictors: (Constant), budaya organisasi

139

(Sumber: Data diolah)
Berdasarkan tabel di atas diketahui sig
sebesar 0,114>0,05 maka H0 Diterima,
Keputusannya Tolak Ha. Kesimpulannya
adalah tidak ada hubungan antara budaya
organisasi kinerja karyawan. Besarnya
hubungan dapat dilihat pada pearson

Sig.

,229
b

(Sumber: Data diolah)

Tabel 7. Model SummaryUji determinasi
b
Model Summary
Model

1

R

,103a

R Square

,011

Adjusted
R Square

,003

Std. Error
of
the
Estimate
1,75594

Change Statistics
R
Square
Change

F
Change

df1

df2

Sig.F
Change1

,011

1,462

1

137

,229

a.Predictors: (Constan), budaya organisasi
b.Dependent Variable: kinerja karyawan
(Sumber: Data diolah)
Berdasarkan tabel di atas diketahui sig
sebesar 0,229 > 0,05 maka Ha Ditolak,
Keputusan Terima Ho, Kesimpulannya
adalah
Budaya
Organisasi
tidak
mempunyai pengaruh terhadap Kinerja
Karyawan. Besarnya pengaruh dapat dilihat
pada R Square, yakni sebesar 0,011, artinya
kinerja karyawan dipengaruhi oleh
budaya organisasi hanya sebesar 1,1%,
dengan
kata
lain
kinerja
tidak
dipengaruhi oleh budaya organisasi
secara signifikan. Tidak adanya pengaruh
secara signifikan budaya organisasi terhadap
kinerja karyawan, disebabkan organisasi
karyawan belum mencurahkan seluruh
kemampuannya untuk bekerja, yang
mungkin
dikarenakan
latarbelakang
pendidikan yang tidak sesuai dengan
tuntutan pekerjaan dan kurangnya motivasi
dalam bekerja. Dengan latar belakang
pendidikan yang tidak sesuai dengan
MN-44

pekerjaannya
menyebabkan
karyawan
kurang termotivasi untuk memberikan
kemampuan
terbaiknya
dalam
memanfaatkan kesempatan yang diberikan
organisasi sehingga kinerja yang dicapai
masih kurang maksimal. Selain itu,
ketidakcocokan yang lebih besar antara nilai
individu
dengan
budaya
organisasi
tempatnya bekerja berhubungan dengan
perilaku individu yang tercermin dari
perilaku yang tidak ramah dan juga
mempengaruhi outcome seperti kinerja yang
kurang baik. Dengan demikian diperlukan
peningkatan nilai diri pada masing-masing
individu membuat karyawan merasa nyaman
bekerja, memiliki komitmen dan kesetiaan
serta membuat karyawan berusaha lebih
keras,
meningkatkan
kinerja
serta
mempertahankan keunggulan kompetitif.
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Uji Regresi Linear
Ho: Persamaan regresi yang terbentuk tidak
Signifikan
Ha: Persamaan regresi yang terbentuk
signifikan
Tabel 8. Coefficient (Uji Regresi Linier)
Coefficientsa

Model
1 (Constant)
budaya organisasi

Unstandardized
Coefficients
B
Std. Error
25,267

1,542

,057

,047

Standardi
zed
Coefficien
ts
Beta

DAFTAR PUSTAKA
t

Sig.

16,385 ,000
,103

UCAPAN TERIMA KASIH
Pada
kesempatan
ini
penulis
menyampaikan rasa terima kasih yang
sebesar-besarnya dan penghargaan yang
setinggi-tingginya kepada suami tercinta atas
dukungan
serta
motivasinya
hingga
penulisan ini selesai.

1,209 ,229

a. Dependent Variable: kinerja karyawan

Sumber: Data diolah
Berdasarkan tabel di atas diperoleh
significant
sebesar
0,001
<
0,05.
Keputusannya
adalah
Terima
Ha,
Kesimpulan yang didapat Persamaan
Regresi yang terbentuk adalah Signifikan
Y = 25,267 + 0,057X
Hal ini berarti:
a.
Jika tidak ada perubahan budaya
organisasi maka kinerja karyawan sebesar
25,267
b. Jika budaya organisasi bertambah satu
satuan maka akan menambah kinerja
karyawan sebesar 0,057 ( tidak
menambah secara signifikan).
KESIMPULAN
Budaya Organisasi tidak mempunyai
pengaruh terhadap Kinerja Karyawan
Direktorat
Jenderal
Basis
Industri
Manufaktur Kementerian Perindustrian.
Budaya
Organisasi
mempunyai
hubungan yang lemah dan searah terhadap
kinerja karyawan.
Budaya Organisasi tidak mempunyai
pengaruh terhadap Kinerja Karyawan.
Besarnya pengaruh dapat dilihat pada R
Square, yakni sebesar 0,011, artinya kinerja
karyawan
dipengaruhi
oleh
budaya
organisasi hanya sebesar 1,1%, dengan kata
lain kinerja tidak dipengaruhi oleh budaya
organisasi secara signifikan.
Persamaan Regresi yang terbentuk
adalah Signifikan Y = 25,267 + 0,057X
Hal ini berarti:
a. Jika tidak ada perubahan budaya
organisasi maka kinerja karyawan
sebesar 25,267
b. Jika budaya organisasi bertambah satu
satuan maka akan menambah kinerja
karyawan sebesar 0,057 ( tidak
menambah secara signifikan).
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