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PERANAN BUDAYA ORGANISASI TERHADAP KINERJA KARYAWAN
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Abstract

A good companies are usually characterized by a number of innovations product.
Of course, many of these innovations is determined by the organizational culture that
exists in the company. In simple terms what is meant by organizational culture is the
system of values, beliefs or norms that have long been in force, agreed and followed by
members of an organization to guide behavior and solving organizational problems.
Therefore, a pleasant working environment in this case related to the organizational
culture of a company is very important to encourage employee performance levels. The
performance is the result of a person as a whole during the period in carrying out tasks,
such as work standards, targets or goals or criteria that have been determined in
advance and agreed upon. Thus the culture of the organization, either directly or
indirectly, will affect the performance of the organization.

Keywords: Organizational Culture, Employee Performance

Setiap perusahaan berusaha untuk mencari keunggulan kompetitif, sementara

pesaing juga melakukan hal yang serupa. Kondisi tersebut merupakan konsekuensi dari

globalisasi yang berkembang dalam dunia bisnis yang membuat persaingan menjadi

sangat ketat, dinamis, tidak terprediksi dan tidak pasti. Perubahan yang terjadi setiap

saat dan makin cepat ini menuntut organisasi untuk mampu beradaptasi dengan cepat

dan tangkas, untuk memperoleh keunggulan kompetitif. Organisasi membutuhkan

strategi baru yang lebih sesuai dengan kondisi intern dan ekstern organisasi saat ini

(Widyaningsih, 2003).

Lebih lanjut Wibowo (2006) menyatakan bahwa banyak manajer menyadari bahwa

sebuah organisasi akan sungguh-sungguh memiliki keunggulan kompetitif bergantung

pada karyawan-karyawan yang ada didalamnya. Semua anggota organisasi perlu untuk

diikutsertakan dan berperan aktif dalam mencapai keberhasilan perusahaan. Apabila

semua sumber daya seperti teknologi dan pendanaan dapat diadopsi maka yang tersisa

hanyalah sumber daya manusia dan kinerja yang meliputinya.

Kinerja suatu organisasi sangat ditentukan oleh sumber daya manusia yang

berada di dalamnya. Sumber daya manusia yang memiliki motivasi tinggi, kreatif dan
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mampu mengembangkan inovasi akan membuat kinerja sumber daya manusia tersebut

menjadi makin baik. Oleh karena itu diperlukan adanya upaya untuk meningkatkan

kemampuan sumber daya manusia (Wibowo, 2006).

Kondo (Widyaningsih, 2003) menyatakan  bahwa rasa tanggung jawab yang

tinggi oleh karyawan sangatlah diperlukan untuk meraih tujuan pekerjaan, dan hal itu

bisa terwujud dengan memenuhi kondisi berikut, yaitu tujuan pekerjaan harus

dinyatakan dengan jelas dan karyawan harus diberikan kebebasan sebesar mungkin

melalui cara dan metode yang dapat mereka gunakan untuk mencapai tujuan tersebut.

Namun bukan berarti karyawan bebas melakukan segala sesuatu sesuai kehendaknya,

melainkan karyawan bebas untuk merencanakan dan menggunakan cara sebanyak-

banyaknya untuk melakukan pekerjaan sesuai dengan kemampuan sehingga karyawan

masih berada di dalam batasan yang wajar.

Salah satu “truisme” dalam dunia manajemen adalah bahwa setiap organisasi

mempunyai karakteristik atau jati diri yang khas. Artinya, setiap organisasi mempunyai

“kepribadian” sendiri yang membedakannya dari organisasi-organisasi lain. Tentunya

kepribadian yang khas itu tidak serta merta terbentuk begitu saja ketika suatu organisasi

didirikan. Diperlukan waktu sebagai proses organisasi itu bertumbuh, berkembang, dan

mapan. Pada setiap perkembangan itu dapat dikatakan bahwa organisasi akan

menemukan jati dirinya yang khas, dengan demikian organisasi tersebut akan

mempunyai kepribadian sendiri (Siagian, P. Sondang, 2002).

Salah satu faktor yang membedakan suatu organisasi dari organisasi yang

lainnya ialah budayanya. Dalam kehidupan masyarakat sehari-hari tidak terlepas dari

ikatan budaya yang diciptakan. Ikatan budaya tercipta oleh masyarakat yang

bersangkutan baik dalam keluarga, organisasi, bisnis maupun bangsa. Budaya

membedakan masyarakat satu dengan yang lain dalam cara berinteraksi dan bertindak

menyelesaikan suatu pekerjaan. Budaya mengikat anggota kelompok masyarakat

menjadi satu kesatuan pandangan yang menciptakan keseragaman berperilaku dan

bertindak. Seiring dengan bergulirnya waktu, budaya pasti terbentuk dalam organisasi

dan dapat pula dirasakan manfaatnya dalam memberi kontribusi bagi efektivitas

organisasi secara keseluruhan.

Berbicara tentang budaya organisasi, biasanya yang dimaksud dengan budaya

organisasi menurut Keith Davis dan John W. Newstrom (Mangkunegara, 2008) adalah

“organizational culture is the set of assumptions, believes, values, and norms that is

shared among its members”. Lebih lanjut John R. Schermerhorn dan James G. Hunt
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(Mangkunegara, 2008) mengemukakan bahwa “organizational culture is the system of

shared beliefs and values that develop within an organization and guides the behavior of

its members”. Berdasarkan pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa pengertian

budaya organisasi adalah seperangkat asumsi atau sistem keyakinan, niali-nilai dan

norma yang dikembangkan dalam organisasi yang dijadikan pedoman tingkah laku bagi

anggota-anggotanya untuk mengatasi masalah adaptasi eksternal dan integrasi internal.

Budaya organisasi sangat berpengaruh terhadap perilaku para anggota

organisasi karena sistem nilai dalam budaya organisasi dapat dijadikan acuan perilaku

manusia dalam organisasi yang berorientasi pada pencapaian tujuan atau hasil kinerja

yang ditetapkan, sehingga jika budaya organisasi baik, maka tidak mengherankan jika

anggota organisasi adalah orang-orang yang baik dan berkualitas pula. Dengan

demikaian budaya organisasi baik secara langsung maupun tidak langsung akan

berpengaruh terhadap kinerja seorang karyawan.

Rivai dan Basri (2009) mengatakan bahwa kinerja adalah hasil seseorang secara

keseluruhan selama periode tertentu dalam melaksanakan tugas, seperti standar hasil

kerja, target atau sasaran atau kriteria yang telah ditentukan terlebih dahulu dan telah

disepakati bersama. Bahkan suatu penelitian telah memperlihatkan bahwa suatu

lingkungan kerja yang menyenangkan sangat penting untuk mendorong tingkat kinerja

karyawan yang paling produktif.  Jelaslah, bahwa peranan budaya organisasi sangat

berpengaruh terhadap kinerja seorang karyawan sebab setiap kegiatan organisasi harus

dapat diukur dan dinyatakan keterkaitannya dengan pencapaian arah organisasi di

masa yang akan datang yang dinyatakan dalam visi dan misi organisasi. Berhasil

tidaknya pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi akan dipengaruhi oleh kinerja para

karyawan itu sendiri.

Tujuan penerapan budaya organisasi adalah agar seluruh individu dalam

perusahaan atau organisasi mematuhi dan berpedoman pada sistem nilai keyakinan

dan norma-norma yang berlaku dalam perusahaan atau organisasi tersebut. Dengan

demikian budaya organisasi baik secara langsung maupun tidak langsung akan

berpengaruh terhadap kinerja seorang karyawan.

Pembahasan
Budaya Organisasi

Budaya organisasi merupakan sistem penyebaran kepercayaan dan nilai-nilai

yang berkembang dalam suatu organisasi dan mengarahkan perilaku anggota-



Prosiding Seminar Nasional
Peran Budaya Organisasi Terhadap Efektivitas dan Efisiensi Organisasi

98

anggotanya. Budaya organisasi dapat menjadi instrumen keunggulan kompetitif yang

utama, yaitu bila budaya organisasi mendukung strategi organisasi, dan bila budaya

organisasi dapat menjawab atau mengatasi tantangan lingkungan dengan cepat

(Soedjono, 2005).

Dalam kehidupan sehari-hari seseorang tidak akan terlepas dari lingkungannya.

Kepribadian seseorang akan dibentuk pula oleh lingkungannya dan agar kepribadian

tersebut mengarah kepada sikap dan perilaku yang positif tentunya harus didukung oleh

suatu norma yang diakui tentang kebenarannya dan dipatuhi sebagai pedoman dalam

bertindak. Pada dasarnya manusia atau seseorang yang berada dalam kehidupan

organisasi berusaha untuk menentukan dan membentuk sesuatu yang dapat

mengakomodasi kepentingan semua pihak, agar dalam menjalankan aktivitasnya tidak

berbenturan dengan berbagai sikap dan perilaku dari masing-masing individu. Sesuatu

yang dimaksud tidak lain adalah budaya dimana individu berada, seperti nilai,

keyakinan, anggapan, harapan dan sebagainya (Koesmono, 2005).

Sejalan dengan pendapat di atas Abdullah dan Arisanti Herlin (2010) mengatakan

bahwa ikatan budaya tercipta oleh masyarakat baik dalam keluarga, organisasi, bisnis

maupun bangsa. Budaya membedakan masyarakat satu dengan yang lain dalam

berinteraksi dan bertindak menyelesaikan suatu pekerjaan. Budaya mengikat anggota

kelompok masyarakat menjadi satu kesatuan pandangan yang menciptakan

keseragaman berperilaku atau bertindak.

Edgar H. Schein (Mangkunegara, 2008) mengatakan an organization’s culture is a

pattern of basic assumptions invented, discovered or developed by a given group as it

learns to cope with is problems of external adaptation and internal integration that has

worked well enough to be considered valid and to be taught to new members as the

correct way to perceive, think and feel in relation to these problems. Berdasarkan

pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa pengertian 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 adapatasi eksternal dan integrasi internal.

Budaya organisasi menurut McShane dan Von Glinow (Widodo, 2011) adalah

organizational culture is the basic pattern of shared values and assumptions governing

the way employees within an organization think about and act on problems and

opportinities. McShane dan Von Glinow juga mengatakan, bahwa budaya organisasi

yang kuat memiliki potensi meningkatkan kinerja dan sebaliknya bila budaya
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organisasinya lemah mengakibatkan kinerja menurun. Budaya organisasi memiliki tiga

fungsi penting yaitu sebagai sistem pengawasan, perekat hubungan sosial, dan saling

memahami.

Robbins (2008) mendefinisikan budaya organisasi sebagai suatu sistem makna

bersama yang dianut oleh anggota-anggota yang membedakan organisasi tersebut

dengan organisasi yang lain. Lebih lanjut, Robbins menyatakan bahwa sebuah sistem

pemaknaan bersama dibentuk oleh warganya yang sekaligus menjadi pembeda dengan

organisasi lain. Sistem pemaknaan bersama merupakan seperangkat karakter kunci dari

nilai-nilai organisasi.

Robbins (2008) berusaha memberikan karakteristik budaya organisasi sebagai

berikut : (1) Inovasi dan keberanian mengambil resiko (Inovation and Risk Taking) yaitu

sejauh mana organisasi mendorong para karyawan bersikap inovatif dan berani

mengambil resiko. Selain itu, bagaimana organisasi menghargai tindakan pengambilan

resiko oleh karyawan dan membangkitkan ide, (2) Perhatian pada hal-hal rinci atau

perhatian terhadap detail (Attention to detail) yaitu sejauh mana karyawan diharapkan

menjalankan presisi, analisis, dan perhatian pada hal-hal detail, (3) Orientasi Hasil

(Outcome Orientation) yaitu sejauh mana manajemen berfokus lebih pada hasil

ketimbang pada teknik dan proses yang digunakan untuk mencapai hasil tersebut, (4)

Orientasi Orang (People Orientation) yaitu sejauh mana keputusan-keputusan

manajemen mempertimbangkan efek dari hasil tersebut atas orang yang ada di

organisasi, (5) Orientasi Tim (Team Orientation) yaitu sejauh mana kegiatan-kegiatan

kerja diorganisasi pada tim ketimbang pada individu-individu, (6) Keagresifan

(Aggressiveness) yaitu sejauh mana orang bersikap agresif dan kompetitif ketimbang

santai, (7) Stabilitas (Stability) yaitu sejauh mana kegiatan-kegiatan organisasi

menekankan dipertahankannya status quo dalam perbandingannya dengan

pertumbuhan.

Masing-masing karakteristik ini berada pada di suatu kontinum mulai dari rendah

sampai tinggi. Karenanya, menilai organisasi berdasarkan ketujuh karakteristik ini akan

menghasilkan suatu gambaran utuh mengenai kultur (budaya) sebuah organisasi.

Gambaran ini menjadi basis bagi sikap pemahaman bersama yang dimiliki para anggota

mengenai organisasi, bagaimana segala sesuatu dilakukan di dalamnya, dan cara para

anggota diharapkan berperilaku.

Sejalan dengan pendapat Robbins di atas, Robert dan Angelo (Abdullah dan

Arisanti Herlin, 2010) menyebutkan tiga definisi karakteristik budaya organisasi yang
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penting yaitu : (1) budaya organisasi diberikan kepada para karyawan baru melalui

proses sosialisasi, (2) budaya organisasi mempengaruhi perilaku kita di tempat kerja, (3)

budaya organisasi berlaku pada dua tingkat yang berbeda. Misalkan, bila sebuah

perusahaan benar-benar menyediakan layanan berkualitas tinggi, para karyawan akan

lebih cenderung menyesuaikan perilaku merespons protes konsumen dengan cepat.

Para karyawan dapat memberikan layanan berkualitas tinggi karena pengalamannya

saat mereka berinteraksi dengan para pelanggan.

Dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan budaya organisasi adalah

sistem nilai organisasi yang dianut oleh anggota organisasi yang kemudian

mempengaruhi cara bekerja dan perilaku para anggota organisasi.  Dalam masyarakat,

budaya organisasi mempengaruhi nilai-nilai atau etika individu, sikap-sikap, asumsi-

asumsi dan harapan-harapan individu. Perpaduan budaya masyarakat dan budaya

organisasional dapat menghasilkan dinamika di dalam suatu organisasi.

Kinerja Karyawan
Suatu penelitian telah memperlihatkan bahwa suatu lingkungan kerja yang

menyenangkan sangat penting untuk mendorong tingkat kinerja karyawan yang paling

produktif. Dalam interaksi sehari-hari, antara atasan dan bawahan berbagai asumsi dan

harapan lain muncul. Ketika atasan dan bawahan membentuk serangkaian asumsi dan

harapan mereka sendiri yang sering agak berbeda, perbedaan-perbedaan ini yang

akhirnya berpengaruh pada tingkat kinerja. Kinerja adalah hasil seseorang secara

keseluruhan selama periode tertentu di dalam melaksanakan tugas, seperti standar hasil

kerja, target atau sasaran atau kriteria yang telah ditentukan terlebih dahulu dan telah

disepakati bersama (Rivai dan Basri, 2009).

Kinerja SDM merupakan istilah yang berasal dari kata Job Performance atau

Actual Performance (prestasi kerja atau prestasi sesungguhnya yang dicapai

seseorang). Definisi kinerja karyawan yang dikemukakan Bambang Kusriyanto

(Mangkunegara, 2005) adalah perbandingan hasil yang dicapai dengan peran serta

tenaga kerja persatuan waktu (lazimnya per jam).

Faustino Cardosa Gomes (Mangkunegara, 2005) mengemukakan definisi kinerja

karyawan sebagai ungkapan seperti output, efisiensi serta efektivitas sering

dihubungkan dengan produktivitas. Selanjutnya, definisi kinerja karyawan menurut

Mangkunegara (2005) bahwa kinerja karyawan (prestasi kerja) adalah hasil kerja secara

kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seorang karyawan dalam melaksanakan
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tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya. Oleh karena itu,

disimpulkan bahwa kinerja karyawan adalah prestasi kerja atau hasil kerja (output) baik

kualitas maupun kuantitas yang dicapai SDM persatuan periode waktu dalam

melaksanakan tugas kerjanya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan

kepadanya.

Kinerja juga berarti prestasi kerja, prestasi penyelenggaraan sesuatu. Dengan

demikian kinerja organisasi merupakan suatu prestasi kerja dan proses

penyelenggaraan tujuan organisasi yang ingin dicapai. Secara umum dapat juga

dikatakan bahwa kinerja merupakan usaha untuk mencapai suatu prestasi oleh

organisasi dalam periode tertentu (Adullah dan Arisanti Herlin, 2010).

Menurut Wirawan (Widodo, 2011) secara umum dimensi kinerja dapat

dikelompokkan menjadi tiga jenis, yaitu 1) Hasil Kerja, 2) Perilaku Kerja, dan 3) Sifat

Pribadi yang berhubungan dengan pekerjaan. Kinerja karyawan merupakan kombinasi

dari hasil kerja, perilaku kerja, dan sifat pribadi yang ada hubungannya dengan

pekerjaan. Hasil kerja harus dicapai dengan berperilaku tertentu sesuai standar dan

tidak boleh sekehendak hati pekerja. Demikian juga untuk mencapai hasil tertentu

diperlukan sifat pribadi tertentu.

Bagaimanapun, setiap kegiatan organisasi harus dapat diukur dan dinyatakan

keterkaitannya dengan pencapaian arah organisasi di masa yang akan datang yang

dinyatakan dalam visi dan misi organisasi. Berhasil tidaknya pelaksanaan seluruh

kegiatan organisasi akan dipengaruhi oleh kinerja para karyawan itu sendiri.

Pengaruh Budaya Organisasi terhadap Kinerja Karyawan

Budaya organisasi tidak pernah kekurangan definisi. Budaya organisasi dijelaskan

misalnya sebagai : (1) nilai-nilai dominan yang didukung oleh organisasi, (2) falsafah

yang menuntun kebijaksanaan organisasi terhadap pegawai dan pelanggan, (3) cara

pekerjaan dilakukan di tempat itu, (4) asumsi dan kepercayaan dasar yang terdapat

diantara anggota organisasi (Robbins, 1994).

Suatu peninjauan yang lebih mendalam dari sederet definisi memperlihatkan

sebuah tema sentral budaya organisasi merujuk pada suatu sistem pengertian yang

diterima secara bersama. Kesemua itu, pada gilirannya menciptakan pemahaman yang

sama di antara para anggota mengenai bagaimana sebenarnya organisasi itu dan

bagaimana anggotanya harus berperilaku. Bagaimanapun, budaya yang kuat dicirikan

oleh nilai inti dari organisasi yang dianut dengan kuat, diatur dengan baik, dan dirasakan
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bersama secara luas. Makin banyak anggota yang menerima nilai-nilai inti, menyetujui

jajaran tingkat kepentingannya dan merasa sangat terikat kepadanya maka makin kuat

budaya tersebut.

Pada dasarnya, budaya organisasi adalah seperangkat nilai-nilai, keyakinan, sikap

dan tradisi bersama yang mengikat anggota organisasi sebagai acuan untuk bekerja

dan berinteraksi antar sesama anggota organisasi. Banyak definisi budaya organisasi

yang dikemukakan para pakar. Salah satu definisi dikemukakan oleh Amstrong (Ancok,

2012) adalah sebagai berikut : “Organizational or corporate culture is the pattern of

values, norms, beliefs, attitudes, and assumptions that may not have been articulated

but shape the way in which people behave and things get done. Values refer to what is

believed to be important about how people and the organizations behave. Norms are the

unwritten rules of behaviour”.

Berdasarkan definisi di atas, budaya organisasi atau budaya korporat dapat

didefinisikan sebagai pola tata nilai, norma, keyakinan, sikap dan asumsi tentang

bagaimana cara berperilaku dan melakukan pekerjaan di sebuah organisasi. Budaya ini

terbentuk karena kebiasaan kerja yang terbangun dalam organisasi, yang dibentuk oleh

pendiri dan pemilik organisasi. Budaya yang berasal dari para pendiri tersebut

selanjutnya disosialisasikan kepada para karyawan dan karyawan generasi berikutnya.

Budaya ini kemudian dipelajari oleh kelompok untuk dijadikan sebagai acuan dalam

pemecahan masalah yang dihadapi oleh anggota organisasi (Ancok, 2012).

Budaya organisasi mempunyai kekuatan untuk menggiring anggota ke arah

pencapaian tujuan organisasi dan berpengaruh terhadap individu dan kinerjanya,

bahkan terhadap lingkungan kerja. Kemudian pada tataran implementasi, budaya

organisasi akan diwujudkan dalam bentuk perilaku individu masing-masing anggota

organisasi dalam pembelajaran mengatasi persoalan yang dihadapai.

Budaya organisasi berperan sebagai perekat sosial yang mendekatkan antar

anggota organisasi karena adanya pemahaman yang sama (shared meanings) tentang

bagaimana anggota organisasi harus berperilaku. Seperti yang dikemukakan oleh

Kreitner dan Kinicki (Ancok, 2012) bahwa budaya organisasi merupakan pemersatu

organisasi dan mengikat anggota organisasi melalui nilai-nilai yang diyakini, serta simbol

yang mengandung cita-cita sosial bersama yang ingin dicapai. Dalam lingkungan

dengan budaya organisasi yang kuat, karyawan merasakan adanya kesepahaman yang

menjadi pengikat antar anggota dan berpengaruh secara positif pada kinerja karyawan.
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Kinerja karyawan adalah hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai

oleh seseorang karyawan dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung

jawab yang diberikan kepadanya (Mangkunegara, 2005). Secara umum dapat juga

dikatakan bahwa kinerja merupakan usaha untuk mencapai suatu prestasi oleh

organisasi dalam periode tertentu (Ikhsan dan Muhammad, 2005). Jelaslah, bahwa

budaya organisasi merupakan komponen yang sangat penting dalam meningkatkan

kinerja seorang karyawan. Dengan adanya budaya organisasi akan memudahkan

karyawan dalam menyesuaikan dengan lingkungan kerjanya dan membantu karyawan

untuk mengetahui tindakan apa yang seharusnya dilakukan sesuai dengan nilai-nilai

yang ada dalam organisasi. Robbins (Abdullah dan Arisanti Herlin, 2010) berpendapat

bahwa kinerja seorang karyawan tergantung pada tingginya tingkat pengetahuannya

dengan memahami cara yang benar untuk melakukan suatu pekerjaan.

Oleh sebab itu, budaya organisasi sangat berpengaruh terhadap perilaku para

anggota organisasi karena sistem nilai dalam budaya organisasi dapat dijadikan acuan

perilaku manusia dalam organisasi yang berorientasi pada pencapaian tujuan atau hasil

kinerja yang ditetapkan, sehingga jika budaya organisasi baik, maka tidak

mengherankan jika anggota organisasi adalah orang-orang yang baik dan berkualitas

pula. Dengan demikian budaya organisasi baik secara langsung maupun tidak langsung

akan berpengaruh terhadap kinerja organisasi.

Sejalan dengan pendapat di atas, Mangkunegara (2005) mengatakan bahwa

budaya perusahaan atau organisasi yang disosialisasikan dengan komunikasi yang baik

dapat menentukan kekuatan menyeluruh perusahaan, kinerja dan daya saing dalam

jangka panjang. Adapun Robbins (Mangkunegara, 2005) berusaha menggambarkan

hubungan antara komunikasi, budaya perusahaan yang berdampak pada kinerja

karyawan sebagaimana tertera pada gambar di bawah ini :

FAKTOR OBYEKTIF
Inovasi dan
Pengambilan Resiko
Perhatikan Kerincian
Orientasi Hasil
Orientasi Orang
Orientasi Tim
Keagresifan

MANAJEMEN
PUNCAK

FAKTOR
KOMUNIKASI
ATAU
SOSIALISASI

BUDAYA
PERUSAHAAN

TINGGI

RENDAH

KINERJA

KEPUASAN
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Gambar : Diagram dampak hubungan antara budaya perusahaan terhadap kinerja

karyawan

Berdasarkan diagram tersebut, tampak bahwa pembentukan kinerja yang baik

dihasilkan jika terdapat komunikasi antara seluruh karyawan sehingga membentuk

internalisasi budaya perusahaan yang kuat dan dipahami sesuai dengan nilai-nilai

organisasi yang dapat menimbulkan persepsi yang positif antara semua tingkatan

karyawan untuk mendukung dan mempengaruhi iklim kepuasan yang berdampak pada

kinerja karyawan.

Kesimpulan dan Rekomendasi
Perusahaan yang unggul ditandai oleh banyaknya inovasi yang dihasilkannya,

sangat ditentukan oleh budaya organisasi yang ada dalam perusahaan tersebut. Secara

sederhana apa yang dimaksud dengan budaya organisasi adalah cara bagaimana

orang-orang dalam bekerja dan berinteraksi dalam melaksanakan tugas mereka dalam

organisasi. Budaya organisasi yang kuat menjadi pengikat kebersamaan dalam bekerja

yang membuat organisasi menjadi produktif. Budaya organisasi menjadi identitas

sebuah organisasi yang mempengaruhi bagaimana orang-orang berbuat dalam

organisasi (Ancok, 2012).

Budaya organisasi sangat berpengaruh terhadap perilaku para anggota

organisasi karena sistem nilai dalam budaya organisasi dapat dijadikan acuan perilaku

manusia dalam organisasi yang berorientasi pada pencapaian tujuan atau hasil kinerja

yang ditetapkan, sehingga jika budaya organisasi baik, maka tidak mengherankan jika

anggota organisasi adalah orang-orang yang baik dan berkualitas pula.

Waldman (Koesmono, H. Teman, 2005) menyatakan kinerja merupakan

gabungan perilaku dengan prestasi dari apa yang diharapkan dan pilihannya atau

bagian syarat-syarat tugas yang ada pada masing-masing individu dalam organisasi.

Sejalan dengan pendapat di atas bahwa kinerja juga berarti prestasi kerja, prestasi

penyelenggaraan sesuatu. Dengan demikian kinerja organisasi merupakan suatu

prestasi kerja dan proses penyelenggaran tujuan organisai yang ingin dicapai (Abdullah

dan Arisanti Herlin, 2010).

Oleh karena itu, budaya organisasi baik secara langsung maupun tidak langsung

akan berpengaruh terhadap kinerja karyawan dan organisasi.  Bagaimanapun, berhasil



Prosiding Seminar Nasional
Peran Budaya Organisasi Terhadap Efektivitas dan Efisiensi Organisasi

105

tidaknya pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi akan dipengaruhi oleh kinerja para

karyawan itu sendiri.
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