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BAB II 

TINJAUAN TEORI 

 

A. Kinerja Karyawan 

1. Pengertian Kinerja Karyawan 

Menurut Simamora (2001) kinerja karyawan adalah tingkat 

terhadap mana para karyawan mencapai persyaratan-persyaratan 

pekerjaan. Mahsun (dalam Prakoso, 2016) mengatakan bahwa kinerja 

adalah mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan atau 

program/kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, visi dan misi yang 

tertuang dalam perencanaan suatu organisasi. Menurut Byars dan Rue 

(dalam Aini, 2014) kinerja merupakan derajat penyusunan tugas yang 

mengaur pekerjaan seseorang. Jadi, kinerja adalah kesediaan seseorang 

atau kelompok orang untuk melakukan kegiatan atau menyempurnakan 

sesuai dengan tanggung jawabnya dengan hasil seperti yang diharapkan.  

Definisi kinerja menurut Kusriyanto (dalam Mangkunegara, 2014) 

adalah perbandingan hasil yang dicapai denga peran serta tenaga kerja 

persatuan waktu (lazimnya per jam). Kemudian Riniwati (2011) 

berpendapat bahwa kinerja adalah sejauhmana seseorang telah memainkan 

bagiannya dalam melaksanakan strategi organisasi, baik dalam mencapai 

sasaran khusus yang berhubungan dengan peran perorangan atau dengan 

memperlihatkan kompetensi yang dinyatakan relevan bagi organisasi.  

Menurut Gomes (Mangkunegara, 2014) kinerja adalah hasil kerja 

secara kualitas dan kuantitas yang dicapai seseorang dalam melaksanakan 
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tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya. 

Selanjutnya, definisi kinerja karyawan menurut Mangkunegara (2014) 

bahwa kinerja karyawan adalah hasil kerja secara kualitas dan kuantitas 

yang dicapai oleh seseorang karyawan dalam melaksanakan tugasnya 

sesuai dengan tanggung jawab uang diberikan kepadanya.  

Berdasarkan uraian diatas, maka dapat disimpulkan bahwa kinerja 

karyawan adalah suatu tingkat pencapaian dalam melaksanakan suatu 

kegiatan atau program/kebijakan berdasarkan kualitas dan kuantitas yang 

dicapai seseorang atau sekelompok orang, dalam melaksanakan tugasnya 

sesuai dengan bagiannya dan tanggung jawab yang diberikan kepadanya 

dalam periode waktu tertentu, untuk mewujudkan sasaran, tujuan, visi dan 

misi yang tertuang dalam perencanaan suatu organisasi atau perusahaan. 

2. Kriteria–kriteria Kinerja 

Kitreria kinerja adalah dimensi-dimensi penevaluasian kinerja 

seseorang pemegang jabatan, suatu tim, dan suatu unit kerja. Secara 

bersama-sama dimensi itu merupakan harapan kinerja yang berusaha 

dipenuhi individu dan tim guna mencapai organisasi.  

Menurut Schuler dan Jackson (2003) bahwa ada tiga jenis dasar 

kriteria kinerja, yaitu :  

a. Kriteria berdasarkan sifat memutuskan diri pada karakteristik pribadi 

seorang karyawan. Loyalitas, keandalan, kemampuan berkomunikasi, 

dan keterampilan memimpin merupakan sifat-sifat yang sering dinilai 

selama proses penilaian. Jenis kriteria ini memusatkan diri pada 
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bagaimana seseorang, bukan apa yang dicapai atau tidak dicapai 

seseorang pada pekerjaannya.  

b. Kriteria berdasarkan perilaku terfokus pada bagaimana pekerjaan 

dilaksanakan. Kriteria semacam ini penting sekali bagi pekerjaan yang 

membutuhkan hubungan antar personal. Sebagai contoh apakah SDM-

nya ramah atau menyenangkan. 

c. Kriteria berdasarkan hasil, kriteria ini semakin populer dengan makin 

ditekannya produktivitas dan daya saing internasional. Kriteria ini 

berfokus pada apa yang telah dicapai atau dihasilkan ketimbang 

bagaimana sesuatu dicapai atau dihasilkan. 

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa kriteria-kriteria 

kinerja, yiatu kriteria berdasarkan sifat, kriteria berdasarkan perilaku, dan 

kriteria berdasarkan hasil 

3. Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Kinerja 

Menurut Davis (dalam Mangkunegara, 2014) faktor-faktor yang 

mempengaruhi kinerja adalah : 

a. Kemampuan 

b. Kejelasan dan penerimaan atau kejelasan peran seseorang pekerja yang 

merupakan taraf pengertian dan penerimaan seseorang atas tugas yang 

diberikan kepadanya. 

c. Tingkat motivasi pekerja yaitu daya energi yang mendorong, 

mengarahkan dan mempertahankan perilaku. 
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Gibson, Ivancevich, dan Donnely (1996) menjelaskan terdapat 3 

faktor yang berpengaruh terhadap kinerja yaitu :  

a. Faktor individu (kemampuan, keterampilan, latarbelakang keluarga, 

pengalaman kerja, tingkat sosial dan demografi seseorang).  

b. Faktor psikologis (persepsi, peran, sikap, kepribadian, motivasi dan 

kepuasan kerja) 

c. Faktor organisasi (struktur organisasi, desain pekerjaan, 

kepemimpinan, sistem penghargaan, atau reward system) 

Timple (dalam Mangkunegara, 2014) mengemukakan faktor-faktor 

kinerja dapat dilihat dari faktor internal dan faktor eksternal, yaitu  : 

a. Faktor Internal (disposisional) yaitu faktor yang dihubungkan dengan 

sifat-sifat seseorang. Misalnya, kinerja seseorang baik disebabkan 

karena mempunyai kemampuan tinggi dan seseorang itu tipe pekerja 

keras, sedangkan seseorang yang mempunyai kinerja jelek disebabkan 

orang tersebut tidak memiliki upaya-upaya untuk memperbaiki 

kemampuannya. 

b. Faktor Eksternal yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi 

kinerja seorang yang berasal dari lingkungan. Seperti perilaku, sikap, 

dan tindakan-tindakan rekan kerja, bawahan atau pimpinan, fasilitas 

kerja dan iklim organisasi. 

Faktor internal dan eksternal ini merupakan jenis-jenis atribusi 

yang mempengaruhi kinerja seseorang. Jenis-jenis atribusi yang dibuat para 

pegawai memiliki sejumlah akibat psikologi dan berdasarkan kepada 

tindakan. 
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4. Aspek–aspek Kinerja 

Menurut Hasibuan (2005) terdapat beberapa macam unsur dalam 

penilaian sebuah kinerja seseorang, yaitu:  

1. Kesetiaan 

Penilaian tekad dan kesanggupan menanti, melaksanakan, dan 

mengamalkan sesuatu yang ditaati dengan penuh kesadaran dan 

tanggung jawab. Tekad dan kesanggupan tersebut harus dibuktikan 

dengan sikap dan perilaku pegawai yang bersangkutan dalam kegiatan 

sehari-hari.  

2. Prestasi 

Penilaian hasil kerja baik kualitas dan kuantitas yang dapat dihasilkan 

oleh karyawan dalam melaksanakan tugas yang dibebankan 

kepadanya. Pada umumnya, prestasi kerja dipengaruhi oleh keakapan, 

keterampilan, pengalaman dan kesanggupan pegawai dalam 

melaksanakan tugas dan fungsinya. Dengan demikian tidak hanya 

kemampuan dalam memanfaatkan peralatan yang ada guna hasil lebih 

baik menjadi ukuran kinerja pegawai.  

3. Kejujuran 

Kejujuran adalah ketulusan hati seorang tenaga kerja dalam 

melaksanakan tugas pekerjaan serta kemampuan untuk tidak 

menyalahgunakan wewenang yang telah diberikan kepadanya.  

4. Ketaatan  

Kesanggupan seorang pegawai untu menaati segala ketetapan, 

peraturan perundang-undangan serta peraturan dinsa yang berlaku, 
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serta kesediaan untuk tidak melanggar larangan yang telah ditetapkan 

perusahaan.  

5. Kedisiplinan  

Penilaian disiplin dalam sejauhmana pegawai memenuhi peraturan-

peraturan yang ada dan melakukan pekerjaan sesuai dengan instruksi 

yang diberikan kepadanya. Disiplin dapat diartikan melaksanakan apa 

yang telah disetujui bersama antara pimpinan dengan para pegawai 

baik persetujuan tertulis, lisan dan berupa peraturan dan kebiasaan.  

6. Kerjasama  

Penilaian kesediaan bekerjasama dengan karyawan lain secara vertikal 

(dengan pimpinan atau bawahan) dan horisontal (dengan sesama) 

dalam melaksanakan pekerjaannya, atau tugas yang ditentukan, 

sehingga pekerjaannya akan semakin baik.  

7. Kepemimpinan 

Menilai kemampuan pegawai untuk memimpin, berpengaruh, 

mempunyai pribadi yang kuat, dihormati, berwibawa, dan dapat 

memotivasi orang lain atau bawahannya untuk bekerja secara efektif. 

8. Kepribadian 

Menilai pegawai dari sikap perilaku, kesopanan, periang, disukai, 

memberi kesan menyenangkan, memperlihatkan sikap yang baik, serta 

berpenampilan simpatik dan wajar. 
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9. Prakarsa 

Diniali dari kemampuan untuk berpikir orisinil dan berdasarkan dari 

inisiatif sendiri untuk menganalisis, menilai, menciptakan, memberi 

alasan, mendapatkan kesimpulan, dan membuat keputusan 

penyelesaian masalah yang dihadapi.  

10. Tanggung Jawab 

Kesanggupan seorang pegawai yang menyelesaikan tugasnya yang 

diserahkan kepadanya dengan sebaikanya dan tepat pada waktunya 

serta berani memikul resiko pekerjaan yang dilakukan. 

      Dari penejelasan di atas diperoleh kesimpulan bahwa aspek-aspek 

kinerja karyawan terdiri dari  kesetiaan, prestasi kerja, tanggung jawab, 

ketaatan, kejujuran, kerjasama, prakarasa, kedisiplinan, kepemimpinan dan 

kepribadian.  

 

B. Komitmen Organisasi 

4. Pengertian Komitmen Organisasi 

Komitmen organisasional didefinisikan sebagai “The degree to 

which an employee identifies with a particular organization and its goals, 

and wishes to maintain membership in the organization” Robbins dan 

Judge (2007). Selanjutnya, Porter et al. (dalam Tobing, 2009) 

mendefinisikan komitmen organisasional sebagai kekuatan relatif individu 

terhadap suatu organisasi dan keterlibatannya dalam organisasi tertentu, 

yang dicirikan oleh tiga faktor psikologis: (1) Keinginan yang kuat untuk 

tetap menjadi anggota organisasi tertentu, (2)  keinginan untuk berusaha 
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sekuat tenaga demi organisasi dan (3) kepercayaan yang pasti dan 

penerimaan terhadap nilai-nilai dan tujuan organisasi. 

Mayer dan Allen (1997) menjelaskan bahwa komitmen organisasi 

dapat diartikan sebagai sejauh mana seseorang karyawan mengalami masa 

kesatuan dengan organsasi mereka. Lebih lanjut lagi, komitmen organisasi 

merupakan suatu kemauan individu untuk bersama organisasi yang 

memiliki tiga karakteristik utama, yaitu antara lain affective commitmen, 

continuance commitment, dan normative commitment. 

Menurut Muchlas (2008) komitmen organisasi sebagai salah satu 

sikap dalam pekerjaan didefinisikan sebagai orientasi seseorang terhadap 

organisasi dalam arti kesetiaan, identifikasi, dan keterlibatan. Sedangkan 

menurut Soekidjan (2009) komitmen merupakan perilaku seseorang 

terhadap organisasi atau perusahaan dimana individu tersebut bisa 

bersikap tegas dan berpegang teguh pada organisasi tersebut untuk selalu 

memprioritaskan masalah organisasi dan tujuan organisasinya, mencakup 

cara-cara mengembangkan tujuan atau memenuhi kebutuhan organisasi 

yang intinya mendahulukan misi organisasi daripada kepentingan pribadi. 

Curtis dan Wright (2001) menyebutkan bahwa komitmen 

didefinisikan sebagai kekuatan identifikasi seorang individu yang berada 

dalam sebuah organisasi. Jika seseorang memiliki komitmen untuk 

organisasinya, ia akan memiliki identifikasi yang kuat dengan organisasi, 

memiliki nilai-nilai keanggotaan, mendukung tujuan dan sistem nilai, 

kemungkinan akan tetap di dalamnya, dan akhirnya siap untuk bekerja 

keras demi organisasinya.  
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Berdasarkan teori-teori di atas dapat disimpulkan bahwa komitmen 

organisasional adalah suatu kekuatan yang mengikat perorangan kepada 

suatu tindakan keterkaitan pada satu atau lebih target di dalam sebuah 

perusahaan.  

5. Dimensi-dimensi Komitmen 

Allen dan Mayer (1997) merumuskan tiga dimensi dalam 

berorganisasi, yaitu :  

a. Affective Commitment (komitmen afektif) 

Affective comitment berkaitan dengan hubungan emosional anggota 

terhadap organisasinya, identifikasi dengan organisasi dan keterlibatan 

anggota dengan kegiatan di organisasi. Anggota organisasi dengan 

affective commitment yang tinggi akan terus menjadi anggota dalam 

organisasi karena memiliki keinginan untuk itu. 

b. Continuance Commitment (komitmen berkelanjutan) 

Contiunance commitment berkaitan dengan kesadaran anggota 

organisasi akan mengalami kerugian jika meninggalkan organisasi. 

Anggota organisasi dengan continuance commitment tinggi akan terus 

menjadi anggota dalam organisasi karena mereka memiliki kebutuhan 

untuk menjadi anggota organisasi tersebut. 

 

 

 

Pengaruh Komitmen Organisasi…, Ani Diati Masipa, Fakultas Psikologi, UMP, 2017



18 
 

 
 

c. Normative Commitment (komitmen normatif) 

Normative commitment menggambarkan perasaan keterkaitan untuk 

terus berada di dalam organsasi. Anggota organsasi dengan normative 

comitment yang tinggi akan terus menjadi anggota dalam organisasi 

karena merasa dirinya harus berada dalan organisasi tersebut  

Sedangkan menurut Newstron dan Davis (dalam Tobing, 2009), 

komitmen organisasi merupakan tingkat dimana individu memihak dan 

ingin secara continue berpartisipasi aktif dalam organisasi yang tercermin 

melalui karakteristik-karakteristik sebagai berikut : 

a. Adanya keyakinan yang kuat dan penerimaan atas nilai dan tujuan 

organisasi.  

b. Kesediaan untuk mengusahakan yang trebaik bagi organisasi. 

c. Adanya keinginan yang pasti untuk bertahan dalam organisasi. 

Berdasarkan penjelasan diatas dapat disimpulkan bahawa dimensi-

dimensi komitmen organisasi, yaitu meliputi affectiv commitmen, 

continuance commitmen, dan normative commitmen.  

6. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Komitmen Organisasi  

Faktor-faktor yang mempengaruhi komitmen organisasi menurut 

Allen dan Meyer (1997), yaitu : 

a. Karakteristik pribadi individu 

Karakteristik pribadi terbagi kedalam dua variabel, yaitu variabel 

demografis dan variabel disposisional. Variabel demogerafis 

mencakup gender, usia, status pernikahan, tingkat pendidikan, dan 
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lamanya seorang bekerja pada suatu organisasi. Sedangkan variabel 

disposisional mencakup kepribadian dan nilai yang dimiliki anggota 

organisasi. Variabel disposisional ini memiliki hubungan yang lebih 

kuat dengan komitmen berorganisasi, karena adanya perbedaan 

pengalaman masing-masing anggota dalam organisasi tersebut.  

b. Karakteristik organisasi 

Yang termasuk dalam karakteristik individu itu sendiri yaitu : struktur 

organisasi, desain kebijaksanaan dalam organisasi dan bagaimana 

kebijaksanaan organisasi tersebut disosialisasikan.  

c. Pengalaman organisasi 

Sedangkan pengalaman berorganisasi tercakup keadalam kepuasan dan 

motivasi anggota organisasi selama berada dalam organisasi tersebut, 

dan hubungan antara anggota dengan organisasi tersebut, dan 

hubungan antara anggota organisasi dengan supervisor atau 

pimpinannya. 

Steers (dalam Muranaka, 2012) menyatakan tiga faktor yang 

mempengaruhi komitmen seorang karyawan antara lain :  

1. Ciri pribadi pekerja termasuk masa jabatannya dalam perusahaan, dan 

variasi kebutuhan dan keinginan yang berbeda dari tiap karyawan 

2. Ciri pekerjaan, seperti identitas tugas dan kesempatan berinteraksi 

dengan rekan sekerja 

3. Pengalaman kerja, seperti cara karyawan lain mengutarakan dan 

membicarakan perasaannya tentang perusahaan. 
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Sementara itu, Minner (dalam Muranaka, 2012) mengemukakan 

empat faktor yang mempengaruhi komitmen karyawan antara lain : 

1. Faktor personal, misalnya usia, jenis kelamin, tingkat pendidikan, 

pengalaman kerja dan kepribadian 

2. Karakteristik pekerjaan, misalnya lingkup jabatan, tantangan dalam 

pekerjaan, konflik peran, tingkat kesulitan dalam pekerjaan 

3. Karakteristik struktur, misalnya besar kecilnya perusahaan, kehadiran 

serikat pekerjan, dan tingkat pengendalian yang dilakukan perusahaan 

terhadap karyawan 

4. Pengalaman kerja. Pengalaman kerja seorang karyawan sangat 

berpengaruh terhadap tingkat komitmen karyawan pada perusahaan. 

Karyawan yang baru beberapa tahun bekerja dan karyawan yang sudah 

puluhan tahun bekerja dalam perusahaan tentu memiliki tingkat 

komitmen yang berlainan 

       Berdasarkan teori-teori diatas dapat disimpulkan bahwa faktor-faktor 

yang dapat mempengaruhi komitmen organisasi yaitu, karakteristik pribadi 

individu, karakteristik organisasi, dan pengalaman kerja.  

 

C. Budaya Organisasi 

7. Pengertian Budaya Organisasi 

Menurut Porter (dalam Liana, 2015) budaya adalah sarana untuk 

mencapai keunggulan kompetitif dan bukan merupakan tujuan. Sedangkan 

Taylor (dalam Liana, 2015) menyatakan bahwa budaya adalah suatu 

totalitas kompleks yang meliputi pengetahuan, kepercayaan, seni, moral, 
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hukum, kebiasaan dan setiap kemampuan dan kebiasaan yang dibutuhkan 

manusia sebagai anggota masyarakat. Schein (dalam Wibowo, 2010) 

mengemukakan bahwa budaya organisasi adalah sebagai filosofi yang 

mendasari kebijakan organisasi adalah sebagai filosofi yang mendasari 

kebijakan organisasi, aturan main untuk bergaul, dan perasaan atau iklim 

yang dibawa oleh persiapan fisik organisasi.  

Gibson dan Ivancevich, dan Donelly (1996) mengatakan budaya 

organisasi adalah sebuah pola asusmsi dasar yang cukup bekerja baik 

untuk dipertimbangkan layak, dan karena itu diajarkan kepada anggota 

baru sebagai cara yang benar untuk mempersiapkan, berpikir, dan merasa 

dalam hubungannya  dengan masalah tersebut. Sementara itu Vecchio 

(dalam Wibowo, 2010) memberikan definisi budaya organisasi sebagai 

nilai-nilai dan norma-norma bersama yang terdapat dalam suatu organisasi 

dan mengajarkan pada pekerja yang datang. Definisi ini menganjurkan 

bahwa budaya organisasi menyangkut keyakinan dan perasaan berasama, 

keteraturan dan perilaku dan proses historis untuk meneruskan nilai-nilai 

dan norma-norma. Hal yang sama juga diungkapkan oleh Mangkunegara 

(2005) yang menyatakan bahwa 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 internal.  

Menurut Turner (dalam Kharisma, 2013) budaya organisasi adalah 

norma-norma perilaku, sosial, dan moral yang mendasari setiap tindakan  

dalam organisasi dan dibentuk oleh kepercayaan, sikap, dan prioritas 
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anggotanya. Menurut Tan (dalam Wibowo, 2010) budaya organisasi 

merupakan serangkaian norma yang terdiri dari keyakinan, sikap, nilai-

nilai inti dan pola perilaku, dibagikan oleh orang dalam suatu organisasi. 

Keyakinan bersama, nilai-nilai inti dan pola perilaku mempengaruhi 

kinerja dalam organisasi. Belief atau keyakinan adalah asumsi atau 

persepsi tentang sesuatu, orang dan organisasi secara keseluruhan, 

diterima sebagai sesuatu yang benar dan layak. Core values adalah nilai 

dominan atau inti, yang diterima diseluruh organisasi. Behavior pattren 

atau pola perilaku adalah cara orang bertindak satu sama lain. 

Dengan demikian dari berbagai macam pengertian budaya 

organisasi diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwa budaya organisasi 

merupakan suatu nilai-nilai atau keyakinan bersama yang di jadikan 

sebagai panutan bersama di dalam sebuah organisasi, yang merupakan 

acuan dalam pembuatan keputusan dan pemecaham masalah di dalam 

organisasi tersebut, serta nilai-nilai budaya tersebut dipraktekan atau 

diterapkan sebagai aturan dasar untuk berperilaku. 

8. Karakteristik Budaya Organiasasi 

Robbins dan Judge (2007) menyatakan bahwa terdapat tujuh 

karakteristik budaya organisasi yaitu :  

a. Inovasi dan keberanian mengambil risiko adalah sejauh mana 

organisasi mendorong para karyawan bersikap inovatif dan berani 

mengambil risiko. Selain itu bagaimana organisasi menghargai 

tindakan pengambilan risiko oleh karyawan dan membangkitkan ide 

karyawan.  
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b. Perhatian terhadap detail adalah sejauh mana organisasi mengharapkan 

karyawan memperlihatkan kecermatan, analisis, dan perhatian kepada 

rincian.  

c. Berorientasi kepada hasil, yaitu sejauh mana manajemen memusatkan 

perhatian pada hasil dibandingkan perhatian pada teknik dan proses 

yang digunakan untuk meraih hasil tersebut.  

d. Berorientasi kepada manusia, adalah sejauh mana keputusan 

manajemen memperhitungkan efek hasil-hasil pada orang-orang di 

dalam organisasi.  

e. Berorientasi tim, adalah sejauh mana kegiatan kerja diorganisasikan 

sekitar tim-tim tidak hanya pada individu-individu untuk mendukung 

kerjasama. 

f. Agresivitas, adalah sejauh mana orang-orang dalam organisasi itu 

agresif dan kompetitif untuk menjalankan budaya organisasi sebaik-

baiknya. 

g. Stabilitas, adalah sejauh mana kegiatan organisasi menekankan status 

quo sebagai kontras dari pertumbuhan.  

Berdasarkan uraian diatas maka dapat disimpulkan bahwa 

karakteristik budaya organisasi, yaitu inovasi dan keberanian mengambil 

resiko, perhatian terhadap detail, berorientasi kepada hasil, berorientasi 

kepada manusia, berorientasi tim, agresifitas, dan stabilitas.  
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9. Fungsi Budaya Organisasi  

Menurut Robbins dan Judge (2007) budaya menjalankan sejumlah 

fungsi di dalam sebuah organisasi, yaitu :  

a. Budaya mempunyai peran menetapkan tapal batas; artinya budaya 

menciptakan perbedaan yang jelas antara satu organisasi dan yang lain.  

b. Budaya membawa suatu rasa identitas bagi anggota-anggota 

organisasi. 

c. Budaya mempermudah timbulnya komitmen pada sesuatu yang lebih 

luas daripada kepentingan diri pribadi seseorang.  

d. Budaya itu meningkatkan kemantapan sistem sosial. Budaya 

merupakan perekat sosial yang membantu mempersatukan organisasi 

itu dengan memberikan standar-standar yang tepat untuk apa yang 

harus dikatakan dandilakukan oleh para karyawan.  

e. Budaya organisasi berfungsi sebagai mekanisme pembuat makna dan 

kendali yang memandu dan membentuk sikap serta perilaku para 

karyawan.  

Menurut Shane dan Glinow (dalam Liana, 2015) budaya organisasi 

memiliki tiga fungsi penting, diantaranya yaitu :  

a. Sebagai sistem kontrol. 

Budaya organisasi secara mendalam melembaga dalam bentuk kontrol 

sosial yang mempengaruhi pengambilan keputusan dan perilaku 

pegawai. Budaya bersifat menyebar dan berlangsung secara tidak 

sadar. 
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b. Perekat sosial. 

Budaya organisasi merupakan perekat sosial yang mengikat seseorang 

secara bersama dan membuat perasaan sebagai bagian dari pengalaman 

organisasi. Pegawai yang termotivasi untuk menginternalisasikan 

budaya-budaya yang dimiliki organisasi karena dapat memenuhi 

kebutuhannya untuk identitas sosial. Perekat sosial inipenting sebagai 

cara untuk menarik staf baru dan mempertahankan kinerja unggul. 

c. Menciptakan pengertian. 

Hal ini membantu pegawai memahami apa yang harus dilanjutkan dan 

mengapa sesuatu terjadi di perusahaan. Budaya organisasi juga 

membuat pegawai lebih mudah untuk memahami apa yang diharapkan 

darinya dan untuk berinteraksi dengan pegawai lain yang mengetahui 

dan kepercayaan di dalamnya. 

Dengan demikian beradasarkan penjelasan beberapa tokoh diatas 

mengenai fungsi budaya organisasi, dapat ditarik kesimpulan bahwa 

fungsi budaya organisasi, yaitu sebagai sistem kontrol, perekat sosial, dan 

menciptakan pengertian.  

10. Manfaat Budaya Organisasi 

Manfaat budaya organisasi menurut Wibowo (2010) adalah sebagai 

berikut :  

a. Membantu mengarahkan sumber daya manusia pada pencapaian visi, 

misi, dan tujuan organisasi.  

b. Meningkatkan kekompakan tim antar berbagai departemen, divisi, atau 

unit dalam organisasi sehingga mampu menjadi perekat yang mengikat 

orang dalam organisasi bersama-sama.  
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c. Membentuk perilaku staf dengan mendorong pencampuran corevalues 

dan perilaku yang diinginkan sehingga memungkinkan organisasi 

bekerja dengan lebih efisien dan efektif, meningkatkan knsistensi, 

menyelesaikan konflik dan memfasilitasi koordinasi dan control.  

d. Meningkatkan motivasi staf dengan memberi mereka perasaan 

memiliki, loyalitas, kepercayaan dan nilai-nilai, dan mendorong 

mereka berfikir positif tentang mereka dan organisasi.  

e. Dapat memperbaiki perilaku dan motivasi sumber daya manusia 

sehingga mampu meningkatkan kinerjanya dan pada gilirannya 

meningkatkan kinerja organisasi untuk mencapai tujuan organisasi.  

11. Indikator-indikator Budaya Organisasi 

Indikator-indikator budaya organisasi menurut Mckenna (dalam 

Kharisma, 2013) adalah sebagai berikut :  

a. Hubungan antar manusia dengan manusia 

Hubungan antar manusia dengan manusia yaitu keyakinan 

masing-masing para anggota organisasi bahwa mereka diterima secara 

benar dengan cara yang tepat dalam sebuah organisasi.  

b. Kerjasama  

Kerjasama adalah kemampuan seseorang tenaga kerja untuk 

bekerja bersama dengan orang lain dalam menyelesaikan suatu tugas 

dan pekerjaan yang telah ditetapkan sebagai mencapai daya guna yang 

sebesar-besarnya.  
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c. Penampilan karyawan 

Penampilan karyawan adalah kesan yang dibuat oleh seseorang 

terhadap orang lainnya, misalnya keserasian pakaian dan 

penampilannya.  

Indikator budaya organisasi menurut Tan (dalam Kharisma, 2013), 

yaitu :  

a. Individual initiative (inisiatif perseorangan) 

Yaitu tingkat tanggung jawab, kebebasan dan kemerdekaan yang 

dimiliki individu. 

b. Risk tolerance (toleransi terhadap risiko) 

Yaitu suatu tngkatan di mana pekerja didorong mengambil risiko, 

menjadi agresif dan inovatif 

c. Control (pengawasan) 

Yaitu jumlah aturan dan pengawasan langsung yang dipergunakan 

untuk melihat dan mengawasi para perilaku kerja. 

d. Management support (dukungan manajemen) 

Yaitu tingkat di mana manajer mengusahakan komunikasi yang jelas, 

bantuan dan dukungan pada bawahannya. 

e. Communication pattern (pola komunikasi)  

Yaitu suatu tingkatan di mana komunikasi organisasi dibatasi pada 

kewenangan hierarki formal. 

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa indikator-

indikator budaya budaya organisasi adalah, hubungan manusia dengan 

manusia, kerjasama, dan pengawasan 
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12. Sumber-sumber Budaya Organisasi 

Isi dari suatu budaya organisasi terutama berasal dari tiga sumber 

(Robbins dan Judge, 2007) yaitu :  

1. Pendiri organisasi  

Pendiri sering disebut memiliki kepribadian dinamis, nilai yang kuat, 

dan visi yang jelas tentang bagaimana organisasi seharusnya. Pendiri 

mempunyai peranan kunci dalam menarik karyawan. Sikap dan nilai 

mereka diterima oleh karyawan dalam organisasi, dan tetap 

dipertahankan sepanjang pendiri berada dalam organisasi tersebut, atau 

bahkan setelah pendirinya meninggalkan organisasi. 

2. Pengalaman organisasi menghadapi lingkungan eksternal  

Penghargaan organisasi terhadap tindakan tentunya dan kebijakannya 

mengarah pada pengembangan berbagai sikap dan nilai. 

3. Karyawan, hubungan kerja  

Karyawan membawa harapan, nilai, sikap mereka kedalam organisasi. 

Hubungan kerja mencerminkan aktivitas utama organisasi yang 

membentuk sikap dan nilai.  

Jadi budaya organisasi sering dibentuk oleh pengaruh orang-orang 

yang mendirikan organisasi tersebut, oleh lingkungan eksternal di mana 

organisasi beroperasi, dan oleh karyawan serta hakikat dari organisasi 

tersebut. 
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D. Pengaruh Komitmen Organisasi Terhadap Kinerja Karyawan  

Menurut Mowday, Porter, dan Steers (dalam Luthans, 2006) pegawai 

yang memiliki komitmen tinggi merasakan adanya loyalitas dan rasa memiliki 

organisasi; memiliki keinginan kuat untuk tetap bergabung dengan organisasi; 

terlibat sungguh-sungguh dalam pekerjaannya; dan menampilkan tingkah laku 

yang sesuai dengan tujuan organisasi. Hasil penelitian dari Harrison dan 

Hubard (dalam Devi, 2009) menyatakan bahwa komitmen mempengaruhi 

outcomes (keberhasilan) organisasi. Kinerja karyawan dipengaruhi oleh 

komitmen organisasional. Karyawan yang mempunyai keterlibatan tinggi 

dalam bekerja tidak mempunyai keinginan untuk keluar dari perusahaan dan 

dalam hal ini merupakan modal dasar untuk mendorong produktivitas yang 

tinggi. Pendapat tersebut didukung oleh Riady (2011) yang berpendapat 

bahwa setiap organisasi akan mengalami kesulitan jika komitmen 

karyawannya rendah. Karyawan dengan komitmen yang rendah tidak akan 

memberikan yang terbaik kepada organisasi dan dengan mudahnya keluar 

organisasi. Selain itu menurut Prasetyo (2011), dalam penelitiannya mengenai 

pengaruh motivasi, kompetensi, dan komitmen organisasi terhadap kinerja 

karyawan PT. Asuransi Jiwa Sraya,tbk menyebutkan bahwa komitmen 

organisasi sangat berpengaruh terhadap kinerja karyawan, terutama kinerja 

yang baik maka dapat mempertahankan perusahaan untuk dapat mencapai 

target usahanya.  

 

E. Pengaruh Budaya Organisasi Terhadap Kinerja Karyawan 

Kotter dan Heskett (dalam Soedjono, 2005) mengatakan bahwa budaya 

yang kuat dapat menghasilkan efek yang sangat mempengaruhi individu dan 
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kinerja, bahkan dalam suatu lingkungan bersaing pengaruh tersebut dapat 

lebih besar daripada faktor-faktor lain seperti struktur organisasi, alat analisis 

keuangan, kepemimpinan dan lain–lain. Budaya organisasi yang mudah 

menyesuaikan dengan perubahan jaman adalah yang dapat meningkatkan 

kinerja.  

Budaya organisasi yang kuat akan membantu organisasi dalam 

memberikan kepastian kepada seluruh karyawan untuk berkembang bersama, 

tumbuh dan berkembangnya instansi. Pemahaman tentang budaya organisasi 

perlu ditanamkan sejak dini kepada karyawan. Bila pada waktu permulaan 

masuk kerja, mereka masuk ke instansi dengan berbagai karakteristik dan 

harapan yang berbeda–beda, maka melalui training, orientasi dan penyesuaian 

diri, karyawan akan menyerap budaya organisasi yang kemudian akan 

berkembang menjadi budaya kelompok, dan akhirnya diserap sebagai budaya 

pribadi. Bila proses internalisasi budaya organisasi menjadi budaya pribadi 

telah berhasil, maka karyawan akan merasa identik dengan instansinya, 

merasa menyatu dan tidak ada halangan untuk mencapai kinerja yang optimal.  

 

F. Kerangka Berpikir 

Komitmen organisasi yang kuat dalam sebuah organisasi akan 

berdampak positif bagi peningkatan kinerja para pegawai. Adanya komitmen 

organisasi yang kuat akan menyebabkan individu berusaha keras mencapai 

tujuan organisasi sesuai dengan kepentingan organisasi tersebut. Akan tetapi 

sebuah budaya organisasi yang belum mampu di terapkan dan oleh dalam 

menjalankan setiap pekerjaannya juga akan mempengaruhi kinerja pegawai di 
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sebuah organisasi, sehingga dengan komitmen organisasi yang tinggi dan juga 

diikuti dengan budaya organisasi yang di terapkan dengan baik oleh karyawan 

akan berdampak baik terhadap keefektifan kinerja. Pencapaian kinerja yang 

dari organisasi dapat terwujud yang keseluruhannya tertuang ke dalam strategi 

perencanaan suatu organisasi.  

Pengaruh Budaya Organisasi bisa menciptakan situasi yang dapat 

mendorong karyawan agar meningkatkan kinerja yang mereka miliki. Karena 

dengan adanya suatu budaya organisasi yang baik dan terarah dapat 

menjalankan pekerjaan dengan runtun dengan hasil yang maksimal. Tanpa 

adanya budaya organisasi yang diterapkan pada suatu organisasi atau 

perusahaan, maka akan sangat sulit organisasi atau perusahaan tersebut 

mencapai tujuan yang diinginkan.  

Budaya organisasi merupakan suatu alat penggerak perusahaan dalam 

hal menjalankan visi dan misinya. Berdasarkan uraian di atas dapat 

disimpulkan bahwa budaya organisasi mempunyai pengaruh yang positif 

terhadap kinerja karyawan. Pengaruh yang positif ini menunjukkan adanya 

pengaruh yang searah antara budaya organisasi dengan kinerja karyawan, atau 

dengan kata lain dengan adanya budaya organisasi yang baik maka 

produktivitas kinerja karyawan akan tinggi. Kerangka berfikir penulis di 

gambarkan dalam bagan sebagai berikut :  
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G. Hipotesis 

Berdasarkan uraian di atas, maka dari itu adapun hipotesis dalam 

penelitian ini adalah : 

1. Ada pengaruh yang signifikan komitmen organisasi terhadap kinerja 

karyawan Bank Syariah Mandiri Cabang Purwokerto 

2. Ada pengaruh yang signifikan budaya organisasi terhadap kinerja 

karyawan Bank Syariah Mandiri Cabang Purwokerto 

3. Ada pengaruh yang signifikan komitmen organisasi dan budaya organisasi 

terhadap kinerja karyawan Bank Syariah Mandiri Cabang Purwokerto. 
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