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BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Landasan Teori

1. Kinerja

a. Definisi

Menurut Rivai (2004) kinerja merupakan perilaku yang nyata yang 

ditampilkan setiap orang sebagai prestasi kerja yang dihasilkan oleh 

karyawan sesuai dengan perannya dalam perusahaan. Moeheriono 

(2014) kinerja atau performance merupakan gambaran tentang tingkat 

pencapaian pelaksanaan program kegiatan atau kebijakan dalam 

mewujudkan sasaran, tujuan, visi, dan misi organisasi yang dituangkan 

melalui perencanaan strategis suatu organisasi. Terdapat definisi lain 

yang dikemukakan oleh Amstrong dan Baron 1998 (dalam Abdullah, 

2014) berpendapat bahwa kinerja merupakan hasil pekerjaan yang 

memiliki hubungan dengan tujuan strategi organisasi, kepuasan 

konsumen serta turut memberikan kontribusi ekonomi.

Dari ketiga definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa kinerja 

merupakan hasil keluaran dari indikator atau fungsi atas suatu pekerjaan 

yang bertujuan untuk mewujudkan sasaran, tujuan, visi dan misi pada 

suatu aktivitas yang dilakukan dalam perusahaan atau organisasi. 

Kinerja sangatlah penting, karena berguna untuk mengetahui 

kemampuan individu dalam melakukan suatu pekerjaan yang pada 

akhirnya dapat digunakan untuk membuat keputusan dalam hal 
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pemberian penghargaan atau pemberhentian pegawai. Penghargaan 

tersebut diberikan kepada pegawai, jika pegawai tersebut memiliki 

kinerja yang baik dan sebaliknya pegawai dapat di berhentikan jika 

memiliki kinerja yang buruk.

b. Indikator

Mangkunegara (2009) berpendapat bahwa indikator kinerja, yaitu:

1) Kualitas

Kualitas kerja adalah bagaimana seorang karyawan mengerjakan 

dengan baik tentang apa yang telah menjadi tugasnya.

2) Kuantitas

Seberapa lama atau seberapa banyak pekerjaan yang dihasilkan 

seorang pegawai per hari. Atau kuantitas dapat juga dilihat dari 

kecepatan kerja setiap pegawai.

3) Pelaksanaan Tugas

Seberapa jauh karyawan mampu melakukan pekerjaannya dengan 

akurat atau tidak ada kesalahan.

4) Tanggung Tawab

Kesadaran akan kewajiban karyawan untuk melaksanakan 

pekerjaan yang diberikan perusahaan.

Adapun indikator kinerja menurut Rivai dan Basri (2004), antara lain:

1) Pengetahuan

2) Kemampuan kerja

3) Disiplin
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4) Teamwork

5) Kualitas kerja

c. Tujuan Kinerja

Tujuan dari penilaian karyawan atau pegawai ialah untuk 

memperbaiki atau meningkatkan kinerja sebuah organisasi melalui 

peningkatan kinerja sumber daya manusia organisasi tersebut. Penilaian 

kinerja juga berguna untuk mengetahui kebutuhan pelaksanaan 

pelatihan dan pengembangan. Ketika pegawai memiliki kinerja yang 

kurang baik maka pegawai tersebut dapat beri pelatihan kembali supaya 

memiliki kinerja yang lebih baik.

d. Faktor – faktor yang Mempengaruhi Kinerja

Ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi kinerja. Menurut 

pendapat Prawirosentono 1999 (dalam Titisari, 2014) faktor tersebut 

antara lain, sebagai berikut:

1) Efektivitas dan Efisiensi

Hubungannya dengan kinerja organisasi, ukuran baik atau 

buruknya kinerja diukur oleh efektivitas dan efisiensi. Dikatakan 

efektif jika bisa mencapai tujuan, dikatakan efisien bila hal itu 

memuaskan sebagai pendorong mencapai tujuan.

2) Otoritas dan tanggung jawab

Pada organisasi yang baik wewenang dan tanggung jawab 

didelegasikan, tanpa adanya tugas yang tumpang – tindih.
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3) Disiplin

Disiplin menunjukkan suatu sikap hormat yang ada dalam 

diri karyawan terhadap peraturan serta ketetapan dari perusahaan.

4) Inisiatif

Inisiatif seseorang berkaitan dengan daya pikir, kreatifitas 

dalam bentuk ide untuk merencanakan sesuatu yang berkaitan 

dengan tujuan organisasi.

Mangkunegara (2001) mengemukakan dua faktor yang 

memperngaruhi kinerja pegawai yakni:

1) Faktor Individu.

Secara psikologis, individu yang normal adalah individu 

yang mempunyai integritas tinggi antara rohani dan jasmani. 

Selain itu konsentrasi yang baik merupakan modal utama 

individu untuk mampu mengelola dan mendayagunakan potensi 

dirinya secara optimal untuk melakukan kegiatan supaya tujuan 

organisasi tercapai.

2) Faktor lingkungan organisasi.

Lingkungan kerja sangat menunjang individu dalam 

mencapai kinerja. Faktor tersebut antara lain jabatan yang jelas, 

target kerja yang menantang, komunikasi yang efektif dan 

fasilitas kerja yang memadai.
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e. Manfaat

Adapun manfaat kinerja bagi organisasi menurut Wibowo (2010), 

yakni:

1) Menyesuaikan tujuan antara organisasi, kelompok, dan individu.

Sebuah organisasi telah mengetahui kinerja dari organisasinya 

maka akan membantu organisasi dalam menyesuaikan tujuan, baik 

itu organisasi, kelompok, maupun individu.

2) Memperbaiki kinerja.

Ketika kinerja karyawan telah diketahui maka akan mudah 

bagi organisasi untuk memperbaiki kinerjanya.

3) Memotivasi karyawan.

Hasil dari kinerja karyawan dapat memotivasi karyawan untuk 

dapat bekerja lebih baik dari sebelumnya.

4) Meningkatkan komitmen.

Kinerja yang baik akan dapat meningkatkan komitmen 

karyawan terhadap organisasi.

5) Mendukung nilai – nilai inti.

Adanya kinerja berarti turut mendukung nilai – nilai inti dari 

organisasi.

6) Memperbaiki proses pelatihan dan pengembangan.

Kinerja dapat dijadikan pedoman untuk proses pelatihan dan 

juga pengembangan karyawan.
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7) Meningkatkan keterampilan.

Peningkatan keterampilan dapat dilakukan melalui pelatihan 

dan pengembangan dari hasil kinerja.

8) Mengusahakan perbaikan dan pengembangan berkelanjutan.

Ketika kinerja organisasi masih belum memuaskan maka akan 

ada usaha dari organisasi untuk melakukan perbaikan dan juga 

pengembangan yang berkelanjutan.

9) Mengusahakan basis perencanaan karir.

Dari hasil kinerja dapat dijadikan organisasi untuk 

menentukan perencanaan karir bagi karyawan.

10) Dapat mencegah atau mengurangi resign.

Penanganan yang tepat dari hasil kinerja, dapat mencegah 

karyawan resign dari organisasi.

11) Mendukung peningkatan kualitas dan pelayanan pelanggan.

Dengan mengetahui kinerjanya, organisasi dapat lebih 

meningkatkan kualitas dan juga pelayanannya terhadap pelanggan.

12) Mendukung program perubahan budaya.

Kinerja dapat mendukung perubahan budaya untuk 

menjadikan lebih baik.

Sedangkan menurut Wibowo (2010) kinerja bermanfaat untuk individu, 

diantaranya:
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1) Memperjelas peran dan tujuan.

Ketika karyawan mengetahui kinerjanya, akan lebih 

memperjelas peran dan tujuan karyawan tersebut dalam organisasi.

2) Mendorong untuk lebih baik.

Adanya kinerja individu, mendorong individu untuk menjadi 

lebih baik lagi.

3) Membantu mengembangkan kemampuan dan kinerja.

Hasil dari kinerja dapat dijadikan ukuran untuk peningkatan 

kemampuan dan kinerja selanjutnya.

4) Waktu dapat semakin berkualitas.

Ketika karyawan mengetahui kinerjanya, maka dia akan lebih 

bijak dalam menggunakan waktu agar menjadi semakin berkualitas 

dari sebelumnya.

5) Hal yang paling objektif dan jujur untuk mengukur kinerja.

Kinerja merupakan hal yang paling objektif dan jujur, karena 

terlihat hasilnya.

6) Untuk memformulasikan rencana dan tujuan perbaikan.

Hasil kinerja bisa dijadikan formulasi dalam merencanakan 

dan menentukan tujuan dari perbaikan kinerja.

f. Dampak Kinerja

Dalam Djati dkk (2005) menunjukan bahwa kinerja karyawan 

berpengaruh secara signifikan terhadap kepuasan pelanggan. Sehingga 
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jika karyawan dari organisasi memiliki kinerja yang baik, maka 

pelanggan akan merasa puas.

Sedangkan dalam Setiawati dkk (2013), menunjukan berdasarkan 

hasil analisis korelasi pearson ada hubungan kuat antara kinerja 

karyawan dengan kualitas pelayanan. Artinya semakin tinggi kinerja 

karyawan, maka semakin tinggi kualitas pelayanan. Sedangkan 

berdasarkan koefisien determinasi, kinerja karyawan memiliki 

pengaruh besar terhadap kualitas pelayanan.

2. Organizational Citizenship Behaviour (OCB)

a. Definisi

Organizational Citizenship Behavior dapat dikatakan sebagai 

perilaku dari seorang individu diluar kewajibannya yang dapat 

memberikan nilai tambah terhadap organisasi. Menurut Organ (1997) 

Organizational Citizenship Behavior sebagai perilaku individu yang 

bebas, tidak berkaitan secara langsung dengan sistem reward serta 

dapat meningkatkan fungsi efektif organisasi. Sedangkan menurut 

pendapat Dyne et al 1995 (dalam Titisari, 2014) Organizational 

Citizenship Behavior yaitu perilaku yang memberikan keuntungan atau 

cenderung memberikan keuntungan bagi organisasi, secara sukarela 

serta melebihi apa yang menjadi tuntutan peran. 

Definisi yang berbeda menurut Organ 1999 (dalam Titisari, 2014) 

Organizational Citizenship Behavior merupakan perilaku karyawan 
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perusahaan yang ditujukan untuk meningkatkan efektifitas kinerja 

perusahaan tanpa mengabaikan tujuan produktivitas individual 

karyawan. Konsep ini berfokus untuk mengidentifikasi perilaku 

karyawan yang seringkali diukur menggunakan alat ukur kinerja 

karyawan yang tradisional.

b. Dimensi

Menurut Organ (1988) dimensi Organizational Citizenship 

Behavior adalah sebagai berikut:

1) Altruism

Perilaku membantu individu lain yang sedang mengalami 

kesulitan, baik itu tentang tugas organisasi ataupun masalah pribadi. 

Perilaku ini mengacu pada pemberian pertolongan yang bukan 

merupakan tanggung jawabnya.

2) Conscientiousness

Perilaku yang menunjukkan usaha untuk melebihi apa yang 

diharapkan oleh perusahaan dan bersifat sukarela. Dimana perilaku 

tersebut bukan merupakan tugas atau kewajiban dari karyawan.

3) Sportmanship

Sikap toleransi terhadap kondisi yang kurang ideal dalam 

organisasi tanpa mengajukan keluhan. Individu yang memiliki 

tingkat Sportmanship yang baik akan dapat menumbuhkan iklim 

positif di antara karyawan dalam organisasi, sehingga dapat 

menciptakan lingkungan yang lebih menyenangkan.
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4) Courtesy

Perilaku yang bertujuan untuk menjaga hubungan baik dengan 

rekan kerja, supaya terhindar dari masalah pribadi antar karyawan.

5) Civic Virtue

Perilaku yang menandakan adanya tanggung jawab pada 

kehidupan organisasi. Dimensi ini mengacu pada tanggung jawab 

yang diberikan organisasi kepada karyawannya untuk lebih 

meningkatkan kualitas pekerjaan yang ditekuninya.

c. Faktor yang Mempengaruhi OCB

OCB pegawai dipengaruhi oleh beberapa motif, diantaranya yaitu:

1) Komitmen terhadap organisasi.

Adanya keinginan untuk berpartisipati dengan baik dalam 

organisasi serta bangga menjadi bagian dari organisasi tersebut 

(Sena, 2011).

2) Kepuasan kerja.

Menurut Panggabean (dalam Sena, 2011) kepuasan adalah 

fungsi dari tingkat kesesuaian antara apa yang diharapkan dengan 

apa yang diperoleh atau antara kebutuhan dan penghargaan.

d. Motif –motif yang Mendasari OCB

Adapun motif yang mendasari yang dapat menyebabkan perilaku 

ini. Menurut McClelland 1987 (dalam Titisari, 2014) terdapat tiga 

tingkatan motif manusia, yaitu:
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1) Motif berprestasi, dapat mendorong orang untuk menunjukan suatu 

keistimewaan, mencari prestasi yang didapat dari tugas, kesempatan 

ataupun kompetisi.

2) Motif afliasi, mendorong bagi individu untuk dapat memperbaiki, 

serta menjaga hubungan dengan individu lain.

3) Motif kekuasaan, mendorong individu untuk dapat mencari status 

dan situasi dimana mereka dapat mengontrol pekerjaan atau 

tindakan orang lain.

e. Manfaat OCB Bagi Perusahaan

Menurut Titisari (2014), Organizational Citizenship Behavior

memiliki manfaat bagi perusahaan. Diantaranya:

1) Agar produktivitas rekan kerja meningkat.

2) Agar produktivitas manajer maningkat.

3) Untuk menghemat sumber daya secara keseluruhan, baik yang 

dimiliki oleh pihak manajemen maupun organisasi.

4) Untuk membantu menghemat energi sumber daya dalam 

memelihara fungsi kelompok.

5) Menjadi sarana yang efektif dalam mengkordinasi adanya 

kegiatan kerja kelompok.

6) Sebagai sarana untuk meningkatkan kemampuan organisasi dalam 

mempertahankan dan merekrut karyawan terbaik.

7) Menambah kestabilan kinerja organisasi.
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8) Meningkatkan kemampuan organisasi dalam menghadapi 

perubahan di dalam lingkungannya.

Manfaat OCB bagi peningkatan kinerja organisasi sangat vital. 

Menurut Podsakof et al (1996), dari hasil – hasil penelitian mengenai 

pengaruh OCB terhadap kinerja organisasi dapat disimpulkan beberapa 

manfaat dari OCB tersebut, yakni:

1) OCB dapat meningkatkan produktifitas rekan kerja.

2) OCB dapat meningkatkan produktivitas pimpinan.

3) OCB dapat menghemat sumber daya yang dimiliki oleh 

manajemen serta organisasi atau lembaga secara keseluruhan.

4) OCB dapat membantu menghemat energi sumber daya yang 

langka untuk memelihara fungsi kelompok.

5) OCB dapat menjadi sarana efektif untuk mengkoordinasi 

kegiatan – kegiatan yang dilakukan kelompok kerja.

6) OCB dapat meningkatkan kemampuan organisasi untuk merekrut 

dan mempertahankan pegawai terbaik.

7) OCB dapat meningkatkan adanya stabilitas kinerja organisasi.

8) OCB dapat meningkatkan kemampuan organisasi untuk 

beradaptasi dengan adanya perubahan lingkungan.

f. Dampak OCB

Penelitian Biswas et al (2007), menunjukkan persepsi individu 

tentang iklim psikologis akan memiliki dampak positif dan signifikan 
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terhadap OCB, begitu juga halnya dengan tingkat OCB individu akan 

memiliki dampak positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan.

Sementara Zhang et al (2010) menyatakan OCB memberikan 

kontribusi untuk evaluasi kinerja dan kompensasi keputusan.

3. Budaya Organisasi

a. Definisi

Menurut Robbins dan Coulter (2010) budaya organisasi 

merupakan sehimpunan nilai, prinsip, tradisi, cara bekerja yang dianut 

bersama serta mempengaruhi perilaku dan tindakan para anggota 

organisasi. Vicchio 1995 (dalam Wibowo, 2013) budaya organisasi 

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

organisasi dan mengajarkan pada pekerja yang datang. Jadi dapat 

disimpulkan bahwa, budaya organisasi merupakan sekumpulan nilai 

dan norma yang dianut oleh para anggota dari sebuah organisasi yang 

dapat mempengaruhi perilaku dari anggota tersebut. Owens 1991 

(dalam Tika, 2012) mendefinisikan budaya adalah suatu system 

pembagian nilai dan kepercayaan yang berinteraksi dengan orang 

dalam suatu organisasi, struktur organisasi, dan sistem control yang 

menghasilkan norma perilaku.

b. Indikator Budaya Organisasi

Adapun indikator budaya organisasi menurut Jaghargh et al (2012), 

berdasarkan teori dan dimensi Robbins yaitu:
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1) Inovasi dan pengambilan risiko

2) Kepemimpinan

3) Integritas

4) Dukungan manajemen

5) Kontrol

6) Identitas

7) Sistem penghargaan

8) Kompromi dengan konflik

9) Pola komunikasi

c. Dimensi

Terdapat tujuh dimensi budaya organisai menurut Robbins dan 

Coulter (2010) yaitu:

1) Inovasi dan pengambilan risiko

Tentang bagaimana organisasi mendorong para karyawannya 

untuk bersikap inovatif dan berani mengambil risiko.

2) Perhatian pada detail

Seberapa baik ketelitian, analisis serta perhatian pada detail 

yang dituntut bagi para karyawan oleh organisasinya.

3) Orientasi Hasil

Dimana organisasi lebih menginginkan pencapaian sasaran atau 

hasil, daripada cara pencapaian atau proses dalam pencapaian 

sasarannya.
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4) Orientasi Manusia

Bagaimana organisasi turut mempertimbangkan faktor 

karyawan dalam proses pengambilan keputusan.

5) Orientasi Tim

Seberapa besar organisasi menekankan karyawannya pada 

pekerjaan yang bersifat kelompok atau tim, daripada pekerjaan yang 

bersifat individu, dalam penyelesaian tugas – tugas.

6) Agresivitas

Seberapa besar organisasi mendorong para karyawannya untuk 

saling bersaing, ketimbang saling bekerja-sama.

7) Stabilitas

Seberapa besar organisasi menekankan pada pemeliharaan 

status quo di dalam pengambilan berbagai keputusan dan tindakan.

Selain itu terdapat dimensi budaya organisasi yang dikemukakan 

oleh Hofstede et al 1997 (dalam Sobirin, 2007):

1) Process oriented vs Result oriented

Pada dimensi ini mengontraskan organisasi yang berorientasi 

pada orientasi proses dan orientasi hasil. Orientasi proses yaitu 

perhatian ditujukan pada proses aktivitas yang berjalan selama ini. 

Orientasi hasil yaitu perhatian ditujukan pada hasil dibanding

dengan prosesnya.



 

 

28 

2) Employee oriented vs Job oriented

Employee oriented beranggapan bahwa organisasi harus 

bertanggung jawab terhadap semua aspek kehidupan karyawan jika 

organisasi menghendaki kinerja membaik. Sedangkan job oriented, 

para karyawan harus mendahulukan pekerjaan sebelum menuntut 

dipenuhinya kepentingan mereka.

3) Parochial vs Professional

Parochial menjelaskan bahwa tingkat ketergantungan 

karyawan pada atasannya sangat tinggi. Dalam dimensi ini 

karyawan merasa bahwa dirinya merupakan bagian integral 

organisasi sehingga semua di pengaruhi oleh norma yang berlaku 

dalam organisasi. Sedangkan professional, karyawan merasa 

kehidupan pribadi adalah urusan mereka pribadi dan alasan 

organisasi merekrut adalah semata – mata kompetensi dalam 

melakukan pekerjaan bukan hal lainnya.

4) Open system vs Close system

Open system menjelaskan bahwa organisasi cenderung 

membuka diri dari adanya perubahan, baik itu bersifat internal atau 

eksternal. Sedangkan Close system diperlakukan layaknya sebuah 

mesin yang hanya bekerja mengikuti pola tanpa ada banyak 

perubahan.
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5) Loose control vs Tight control

Dimensi ini berkaitan dengan tata kelola internal organisasi. 

Loose control, seolah – olah organisasi tidak memiliki kendali dan 

tata aturan yang ketat. Sedangkan Tight control, organisasi 

menerapkan aturan – aturan yang ketat.

6) Normative vs Pragmative

Normative yaitu adanya anggapan bahwa tugas yang diemban 

pada organisasi terhadap dunia luar merupakan bentuk 

implementasi dari peraturan. Sedangkan Pragmative berarti 

organisasi yang memiliki orientasi pada konsumen.

d. Faktor – faktor yang mempengaruhi Budaya Organisasi

Menurut Munandar (2001), budaya organisasi dipengaruhi oleh 

adanya beberapa faktor yakni:

1. Adanya pengaruh umum dari luar yang luas, mencakup faktor –

faktor yang dapat dikendalikan atau hanya sedikit yang dapat 

dikendalikan oleh organisasi.

2. Adanya pengaruh dari nilai – nilai di masyarakat, keyakinan serta 

nilai – nilai yang dominan pada masyarakat luas.

3. Faktor – faktor yang spesifik dari organisasi selalu berinteraksi 

dengan lingkungannya. Dalam menghadapi masalah internal 

maupun eksternal organisasi dapat menyelesaikan dengan berhasil. 

Keberhasilan mengatasi berbagai masalah tersebut merupakan 

dasar tumbuhnya budaya organisasi.
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Luthans (dalam Tika, 2012) mengemukakan adanya dua faktor 

utama yang menentukan kekuatan budaya organisasi yaitu:

1) Kebersamaan.

Sejauh mana anggota organisasi memiliki nilai – nilai inti 

yang dianut bersama. Derajat kebersamaan dipengaruhi oleh unsur 

orientasi dan imbalan. Orientasi yang dimaksud yakni bimbingan 

dari anggota senior melalui pelatihan. Imbalan itu dapat berupa 

adanya kenaikan gaji, promosi, serta hadiah – hadiah.

2) Intensitas.

Derajat komitmen dari anggota organisasi kepada nilai inti 

budaya organisasi. Derajat intensitas bisa merupakan suatu hasil 

dan struktur imbalan. Keinginan karyawan dalam melaksanakan 

nilai – nilai budaya serta dalam pekerjaan semakin meningkat 

seiring dengan adanya imbalan yang didapat.

e. Ciri – ciri

Terdapat beberapa ciri – ciri yang menandakan budaya organisasi 

kuat dan budaya organisasi lemah. Adapun ciri budaya organisasi kuat 

yang dikemukakan oleh Robbins 1996 (dalam Tika, 2012), antara lain:

1) Menurunnya tingkat keluarnya karyawan.

2) Ada kesepakatan yang tinggi di kalangan anggota mengenai apa 

yang dipertahankan oleh organisasi.

3) Ada pembinaan kohesif, kesetiaan, dan komitmen organisasi.
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Adapun ciri yang menandakan budaya organisasi lemah yang 

dikemukakan oleh Deal dan Kennedy 1982 (dalam Tika, 2012) adalah:

1) Mudah terbentuk kelompok – kelompok yang bertentangan satu 

sama lain.

2) Kesetiaan kepada kelompok melebihi kesetiaan kepada organisasi.

3) Anggota organisasi tidak segan – segan mengorbankan kepentingan 

organisasi untuk kepentingan kelompok atau kepentingan diri 

sendiri.

f. Karakteristik Budaya Organisasi

Menurut Robbins 2003 (dalam Moeheriono, 2014) budaya 

organisasi memiliki beberapa karakteristik, yaitu:

1) Inisiatif individual 

Definisi inisiatif individual yaitu merupakan tingkat 

tanggung jawab (responsibility), kebebasan (freedom) atau 

independensi (independent) yang dimiliki oleh setiap individu 

dalam berpendapat. Kelompok, khususnya pimpinan sebaiknya 

menghargai inisiatif individu karena dinilai memang perlu dihargai 

dalam suatu organisasi, selama ide dan inisiatif tersebut berguna 

dalam memajukan serta mengembangkan organisasi atau 

perusahaan.

2) Toleransi Terhadap Tindakan Berisiko

Setiap pegawai dan anggota atau kader perlu ditekankan 

tentang adanya batas batas dalam bertindak agresif, inovatif dan 
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mengambil risiko. Budaya organisasi yang baik adalah sebuah 

budaya yang memberikan toleransi terhadap anggota atau para 

karyawan dalam bertindak inovatif dan agresif dalam 

mengembangkan dan memajukan organisasi atau perusahaan serta 

mendorong untuk berani dalam mengambil risiko terhadap apa yang 

akan dilakukannya.

3) Pengarahan

Pengarahan yaitu, sejauh mana perusahaan atau organisasi 

dapat membuat dengan jelas sasaran dan harapan yang diinginkan. 

Sasaran dan harapan tersebut haruslah tercantum jelas pada visi, 

misi serta tujuan organisasi. Keadaan yang seperti ini akan 

memberikan pengaruh terhadap kinerja karyawan di perusahaan 

atau organisasi.

4) Integrasi

Integrasi dalam budaya organisasi adalah kemampuan suatu 

organisasi atau perusahaan dalam memberikan dorongan terhadap 

setiap unit atau satuan dalam organisasi ataupun perusahaan untuk 

bekerja secara terpimpin atau terkoordinasi. Melalui kerja yang 

kompak dan terkoordinasi dengan baik dapat mendorong kualitas 

dan kuantitas pekerjaan yang dihasilkan oleh sebuah perusahaan 

atau organisasi.
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5) Dukungan manajamen

Dukungan manajemen dalam budaya organisasi adalah 

tentang bagaimana tingkat kemampuan manajer dalam sebuah 

organisasi atau perusahaan dalam berkomunikasi kepada karyawan. 

Komunikasi tersebut dapat berbentuk dukungan, arahan ataupun 

berbentuk kritik serta saran kepada bawahan. Dengan adanya 

dukungan manajer yang komunikatif, sebuah perusahaan atau 

organisasi dapat berjalan dengan baik.

6) Kontrol

Kontrol dalam budaya organisasi sangat penting. Kontrol 

yang dimaksud adalah peraturan atau norma yang digunakan dalam 

suatu organisasi atau perusahaan. Oleh karena itu, diperlukan 

sejumlah peraturan serta tenaga pengawas yang berfungsi untuk 

mengawasi sekaligus mengontrol perilaku pegawai dan karyawan 

dalam suatu organisasi.

7) Identitas

Identitas dalam budaya organisasi yaitu kemampuan seluruh 

karyawan pada suatu organisasi atau perusahaan dalam 

mengidentifikasikan dirinya sebagai suatu kesatuan dalam 

perusahaan dan bukan sebagai kelompok kerja tertentu atau tenaga 

ahli profesional tertentu.
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8) Sistem Imbalan

Sistem imbalan tidak kalah pentingnya dalam budaya 

organisasi. Sistem imbalan seperti pemberian kenaikan gaji, 

promosi jabatan, bonus liburan dan lainnya haruslah sesuai dengan 

kemampuan atau prestasi karyawan. Dalam bekerja sangat tidak 

diperbolehkan apabila hal tersebut diberikan atas alasan seperti 

senioritas, pilih kasih dan hal-hal lain yang menyangkut adanya 

tindakan korupsi, kolusi dan nepotisme. Sistem imbalan dapat 

memberikan dorongan terhadap prestasi kerja serta dapat 

meningkatkan perilaku inovatif yang nantinya akan menjadikan 

kinerja karyawan menjadi maksimal, terlebih apabila pekerjaan 

dilakukan sesuai dengan keahlian dan kemampuan yang dimiliki 

oleh karyawan atau anggota organisasi.

9) Toleransi terhadap Publik

Dalam budaya organisasi, perbedaan pendapat dapat 

memunculkan konflik yang sering terjadi dalam sebuah perusahaan 

atau organisasi. Dalam hal inilah pimpinan haruslah mampu untuk 

mengarahkan konflik yang terbangun dengan melakukan perbaikan 

serta perubahan strategi untuk mencapai tujuan organisasi. 

Toleransi terhadap konflik harus dimediasi oleh pimpinan atau 

karyawan superior agar mendapat solusi yang dapat membangun 

dan tidak saling menyerang.
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10) Pola komunikasi

Pola komunikasi pada perusahaan atau organisasi sering 

dibatasi oleh adanya hierarki kewenangan formal. Akan tetapi, pola 

yang terlalu ketat justru akan menghambat perkembangan 

organisasi, karena tidak adanya hubungan emosional yang kental 

terhadap bawahan dan atasan dalam organisasi. Ada lima pola 

kinerja komunikasi yaitu, personal, passion, sosial, organizational 

politics, dan enkulturasi.

Sementara itu Greenberg dan Baron 1997 (dalam wibowo, 2013) 

mengemukakan bahwa terdapat tujuh elemen yang menunjukan 

karakteristik budaya organisasi:

1) Innovation (inovasi), suatu tingkatan dimana individu diharapkan 

dapat kreatif dan membangkitkan gagasan baru.

2) Stability (stabilitas), bersifat menghargai lingkungan yang stabil, 

dapat diperkirakan, dan berorientasi pada peraturan.

3) Orientation toward people (orientasi pada orang), merupakan 

orientasi untuk menjadi jujur, mendukung, dan menunjukkan 

penghargaan pada hak individual.

4) Result-orientationa (Orientasi hasil), meletakkan kekuatan pada 

kepedulian untuk mencapai hasil yang diharapkan.

5) Easygoingness (bersikap tenang), suatu keadaan di mana tercipta 

iklim yang bersifat santai.
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6) Attention to detail (perhatian pada hal detail), dimaksudkan dengan 

berkepentingan untuk menjadi analitis dan seksama.

7) Collaborative orientation (orientasi pada kolaborasi), orientasi 

yang menekankan pada bekerja dalam tim sebagai lawan dari 

bekerja secara individual.

g. Fungsi Budaya Organisasi

Menurut Robbins 2003 (dalam Moeheriono 2014) fungsi budaya 

organisasi adalah sebagai berikut:

1) Budaya menjadikan satu organisasi dengan organisasi lain berbeda.

2) Budaya organisasi menjadi suatu identitas atau jati diri bagi 

anggota-anggota organisasi.

3) Budaya mempermudah timbulnya komitmen pada sesuatu yang 

lebih luas daripada kepentingan diri individual seseorang.

4) Budaya merupakan sarana sosial untuk membantu mempersatukan 

organisasi, dengan memberikan standar-standar yang tepat untuk 

dilakukan karyawan.

5) Budaya sebagai penuntun mekanisme pembuat makna serta kendali 

yang memandu sekaligus membentuk sikap, perilaku karyawan dan 

memberikan motivasi kerja yang baik.

Kreitner dan Kinicki 2003 (dalam Tika, 2012) membagi empat 

fungsi budaya organisasi, yakni:

1) Memberikan identitas organisasi kepada karyawannya.

2) Memudahkan komitmen kolektif.



 

 

37 

3) Mompromosikan stabilitas sistem sosial.

4) Membentuk perilaku dengan membantu manajer merasakan 

keberadaannya.

h. Dampak Budaya Organisasi

Budaya organisasi memiliki dampak terhadap kinerja jangka 

panjang organisasi. Budaya organisasi dapat meningkatkan kinerja 

sehingga produktivitas organisasi meningkat. Organisasi yang memiliki 

budaya kuat dan positif memungkinkan orang merasa termotivasi untuk 

berkembang, belajar serta memperbaiki diri. Organisasi yang dikelola 

dengan baik akan menimbulkan orang bekerja dengan memiliki 

motivasi dan kepuasan lebih tinggi (Uha, 2014). Berdasarkan temuan 

Darto 2015 (dalam Sari, 2016) bahwa budaya organisasi berpengaruh 

terhadap kinerja karyawan yaitu nilai – nilai budaya organisasi yang 

menghambat kinerja organisasi diubah menjadi nilai – nilai baru. 

Transformasi ini diimplementasikan dengan dua tahap penting yaitu 

menemukan nilai – nilai inti baru, dan menerapkan mereka nilai – nilai 

dalam kegiatan organisasi sehari – hari.
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B. Penurunan Hipotesis

1. Pengaruh Budaya Organisasi dengan OCB

Apabila terdapat budaya organisasi yang positif, serta berjalan dengan 

baik pada suatu perusahaan atau organisasi, maka akan menimbulkan 

perilaku OCB antar karyawan di dalam perusahaan atau organisasi tersebut. 

Hal ini dikarenakan adanya keterkaitan antara dimensi dari budaya 

organisasi dengan OCB. Contoh yaitu, apabila di dalam perusahaan tersebut 

memiliki budaya organisasi untuk bekerja yang berorientasi pada tim, 

dimana antar karyawan mau untuk bekerja sama, memiliki pola komunikasi 

yang baik antar rekan kerja, sehingga cenderung saling membantu satu sama 

lain dalam menyelesaikan pekerjan, maka pekerjaan tersebut akan lebih 

cepat selesai. Orientasi tim adalah merupakan dimensi dari budaya 

organisasi. Saling membantu atau tolong menolong adalah contoh 

penerapan perilaku dari OCB yaitu altruism. Sehingga kedua dimensi dari 

variabel tersebut, yaitu budaya organisasi dan OCB memiliki hubungan dan 

pengaruh. Hal ini didukung dengan adanya penelitian terdahulu seperti di 

dalam tabel berikut:
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Tabel 2. 1

Hasil penelitian Terdahulu Budaya Organisasi dengan OCB
No. Nama Peneliti Judul Penelitian Hasil Analisis

1. Maysarah, 
Rahardjo 
(2015)

Analisis Pengaruh 
Budaya 
Organisasi, 
Keadilan 
Organisasi, dan 
Komitmen 
Organisasi 
terhadap 
Organizational 
Citizenship 
Behavior (Studi 
Pada PT Kereta 
Api Indonesia 
(Persero) Daerah 
Operasi 4 
Semarang)

Hipotesis pertama, Budaya 
Organisasi berpengaruh positif 
terhadap Organizational Citizenship 
Behavior dapat diterima.

2. Rini, Rusdarti, 
Suparjo (2013)

Pengaruh 
Komitmen 
Organisasi, 
Kepuasan Kerja 
dan Budaya 
Organisasi 
terhadap 
Organizational 
Citizenship 
Behavior (OCB) 
(Studi pada PT. 
Plasa 
Simpanglima 
Semarang)

Budaya organisasi berpengaruh 
positif dan signifikan terhadap 
Organizational Citizenship 
Behavior (OCB) karyawan di 
PT. PlasaSimpanglima 
Semarang..

Oleh karena itu, berdasarkan uraian serta didukung dengan adanya 

penelitian terdahulu maka hipotesis yang dapat disusun yaitu:

H1: Budaya Organisasi berpengaruh secara positif dan signifikan 

terhadap Organizational Citizenship Behaviour.
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2. Pengaruh OCB dengan Kinerja

Apabila terdapat perilaku OCB antar karyawan pada suatu perusahaan 

atau organisasi maka tentu saja hal ini akan menimbulkan pengaruh 

terhadap kinerja karyawan didalam perusahaan atau organisasi tersebut. Hal 

ini dikarenakan adanya keterkaitan antara dimensi maupun indikator dari 

OCB dengan kinerja. Contoh yaitu, setiap anggota organisasi ataupun 

karyawan pada perusahaan yang memiliki perilaku positif seperti dengan 

selalu berusaha untuk memberikan yang terbaik bagi perusahaan, bekerja 

lebih dari apa yang diharapkan oleh perusahaan, maka tentunya karyawan 

tersebut dapat dinilai telah memiliki kemampuan kerja yang baik. Hal itu 

akan membawa kebaikan bagi perusahaan, karena dengan begitu maka 

kinerja karyawan akan meningkat, seiring dengan adanya kemampuan kerja 

yang baik oleh karyawan sehingga pekerjaan dapat dikerjakan secara efektif 

dan efisien. Bekerja lebih dari apa yang diharapkan oleh perusahaan adalah 

merupakan contoh perilaku dari salah satu dimensi yang ada pada OCB 

yaitu conscientiousness, sedangkan adanya kemampuan kerja adalah 

merupakan salah satu indikator dari kinerja. Sehingga kedua indikator atau 

dimensi dari variabel tersebut, yaitu OCB dan kinerja memiliki hubungan 

dan pengaruh. Hal ini didukung dengan adanya penelitian terdahulu seperti 

di dalam tabel berikut:
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Tabel 2. 2

Hasil Penelitian Terdahulu OCB dengan Kinerja
No. Nama Peneliti Judul Penelitian Hasil Analisis

1. Ticoalu (2013) Organizational 
Citizenship 
Behavior (OCB) 
dan Komitmen 
Organisasi 
pengaruhnya 
terhadap Kinerja 
Karyawan.

Organizational Citizenship 
Behavior (OCB), 
berpengaruh signifikan 
terhadap kinerja karyawan.

2. Cendani, 
Tjahjaningsih 
(2015)

Pengaruh 
Employee 
Engagement dan 
Modal Sosial 
terhadap Kinerja 
Karyawan dengan 
OCB 
(Organizational 
Citizenship 
Behavior) sebagai 
Mediasi (Studi 
pada Bank Jateng 
Kantor Pusat).

OCB berpengaruh signifikan 
dan positif terhadap Kinerja.

Oleh karena itu, berdasarkan uraian serta didukung dengan adanya 

penelitian terdahulu maka hipotesis yang dapat disusun yaitu:

H2: Organizational Citizenship Behaviour berpengaruh secara positif 

dan signifikan terhadap Kinerja.
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3. Pengaruh Budaya Organisasi dengan Kinerja

Budaya organisasi positif yang telah berjalan dengan baik pada suatu 

perusahaan atau organisasi, maka akan menimbulkan pengaruh positif 

terhadap kinerja karyawan didalam perusahaan atau organisasi tersebut, 

begitu juga sebaliknya, ketika budaya organisasi tersebut bersifat negatif, 

maka akan berpengaruh terhadap kinerja yang juga menjadi negatif. Hal ini 

dikarenakan adanya keterkaitan antara dimensi maupun indikator dari 

budaya organisasi dengan kinerja. Contoh yaitu, dalam suatu perusahaan 

yang memiliki budaya didalam organisasinya seperti perhatian pada setiap 

detail atau kontrol yang baik terhadap sesuatu, maka karyawan pada 

perusahaan tersebut haruslah memiliki ketelitian serta kepekaan terhadap 

hal apapun yang terjadi selama proses produksi atau terhadap hal apapun 

yang berkaitan dengan pekerjaan. Seperti adanya kesesuaian antara kualitas 

produk yang dihasilkan dengan apa yang diharapkan konsumen. Kontrol 

detail, terutama pada kualitas sangat diperlukan untuk menghindari adanya 

kesalahan yang terjadi, baik itu kesalahan produksi, pemasaran ataupun 

yang lainnya. Untuk itu perlu ada pembiasaan untuk hal tersebut, karena 

ketelitian terutama dalam menganalisis suatu masalah atau kejadian perlu 

dilatih agar dapat semakin perhatian pada setiap detailnya dan dapat 

mendapatkan kualitas yang terbaik. Jika sudah begitu maka kinerja yang 

dihasilkan akan lebih baik. Perhatian pada detail adalah merupakan salah 

satu dimensi dari budaya organisasi, sedangkan kualitas merupakan salah 

satu indikator dari kinerja. Sehingga dimensi dan indikator dari kedua 
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variabel tersebut, yaitu budaya organisasi dan kinerja memiliki hubungan 

dan pengaruh. Hal ini didukung dengan adanya penelitian terdahulu seperti 

di dalam tabel berikut:

Tabel 2. 3

Hasil Penelitian Terdahulu Budaya Organisasi dengan Kinerja
No. Nama Peneliti Judul Penelitian Hasil Analisis

1. Anggiriawan, 
Wirakusuma 
(2015)

Pengaruh Gaya 
Kepemimpinan 
dan Budaya 
Organisasi 
terhadap Kinerja 
Organisasi dengan 
Penerapan Good 
Governance
sebagai Variabel 
Moderasi

Budaya organisasi 
berpengaruh terhadap 
kinerja.

2. Youwe, Sudiro 
(2014)

Analisis Pengaruh 
Budaya 
Organisasi dan 
Motivasi Kerja 
terhadap Kinerja 
Pengelola melalui 
Kepuasan Kerja 
(Studi pada 
Pengelola 
Program 
Pemberdayaan 
Masyarakat di 
Kota Jayapura 
Provinsi Papua)

Budaya organisasi 
berpengaruh positif dan 
signifikan terhadap kinerja 
pengelola.

Oleh karena itu, berdasarkan uraian serta didukung dengan adanya 

penelitian terdahulu maka hipotesis yang dapat disusun yaitu:

H3: Budaya Organisasi berpengaruh secara positif dan signifikan 

terhadap Kinerja.
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4. Pengaruh Budaya Organisasi Terhadap Kinerja dengan OCB sebagai 

Variabel Intervening

Perusahaan yang berorientasi kepada hasil, tentu akan memiliki cara 

tersendiri untuk mencapai hasil produksinya dengan baik. Salah satu cara 

untuk mencapai target tersebut adalah mengontrol pada setiap prosesnya. 

Demi menghasilkan kualitas yang ditargetkan, perusahaan memerlukan 

karyawan yang memiliki rasa atau sikap tanggung jawab terhadap 

pekerjaannya. Apabila karyawan memiliki rasa tanggung jawab terhadap 

pekerjaannya, maka kualitas produksi yang telah ditargetkan oleh 

perusahaan akan tercapai dan tentunya sesuai dengan budaya perusahaan 

yang berorientasi pada hasil. Berorientasi pada hasil adalah salah satu 

dimensi dari budaya organisasi. Kualitas juga merupakan salah satu 

indikator dari kinerja. Sedangkan rasa atau sikap tanggung jawab sendiri 

adalah merupakan perilaku dari salah satu dimensi OCB yaitu civic virtue. 

Sehingga rasa tanggung jawab dapat memediasi perusahaan yang 

berorientasi pada hasil dan kuantitas kinerja. Hal ini didukung dengan 

adanya penelitian terdahulu seperti di dalam tabel berikut:
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Tabel 2. 4

Hasil Penelitian Terdahulu Budaya Organisasi terhadap Kinerja
dengan OCB sebagai variabel intervening

No. Nama Peneliti Judul Penelitian Hasil Analisis

1. Juliningrum
(2013)

Pengaruh 
Kompensasi, 
Budaya 
Organisasi, 
terhadap Motivasi 
Kerja dan Kinerja 
Pegawai

Budaya organisasi 
berpengaruh secara tidak 
langsung terhadap kinerja 
pegawai melalui motivasi 
kerja.

2. Susmiati, 
Sudarma (2015)

Pengaruh Budaya
Organisasi dan
Dukungan
Organisasi
Persepsian
terhadap Kinerja
Karyawan dengan
Komitmen
Organisasi
sebagai Variabel
Intervening

Budaya organisasi 
berpengaruh terhadap kinerja 
karyawan melalui komitmen 
organisasi.

3. Aulia (2016) Pengaruh Budaya 
Organisasi
Terhadap Kinerja 
Karyawan 
Melalui 
Knowledge 
Sharing Sebagai 
Variabel 
Intervening (Studi 
Pada PT. 
Pelabuhan 
Indonesia III 
Cabang Tanjung 
Perak Surabaya)

Budaya organisasi 
berpengaruh signifikan 
positif terhadap kinerja 
karyawan melalui mediasi 
knowledge sharing.

4. Wahyuni dkk 
(2016)

Pengaruh Budaya 
Organisasi, Locus 
of Control, Stres 
Kerja terhadap 
Kinerja Aparat 
Pemerintahan 
Daerah dan 
Kepuasan Kerja 
sebagai Variabel 
Intervening

Kepuasan Kerja memediasi 
pengaruh budaya organisasi 
dan kinerja aparat pemerintah 
daerah.
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Berdasarkan penelitian terdahulu, budaya organisasi terhadap kinerja 

dapat diintervensi oleh beberapa variabel. Variabel – variabel tersebut 

misalnya motivasi kerja, komitmen organisasi, knowledge sharing, dan 

kepuasan kerja. Hal ini menjadikan peneliti tertarik untuk meneliti pengaruh 

dari variabel budaya organisasi terhadap kinerja yang diintervensi oleh 

variabel OCB. Oleh karena itu, berdasarkan uraian serta didukung dengan 

adanya penelitian terdahulu maka hipotesis yang dapat disusun yaitu:

H4: Budaya Organisasi memiliki pengaruh secara positif dan signifikan 

terhadap Kinerja melalui Organizational Citizenship Behaviour 

sebagai variabel intervening.

C. Desain Penelitian

Berdasarkan uraian serta hipotesis di atas, maka desain pada penelitian ini 

adalah:

Gambar 2. 1

Desain Penelitian

BO OCB KKH1

H3

H2


