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ABSTRAK 

 

 

SRI ISMINAH, NIM. 1221103457, Fakultas Ekonomi, Jurusan 

Manajemen, Universitas Widya Dharma Klaten. Skripsi. “PENGARUH 

BUDAYA ORGANISASI TERHADAP KINERJA KARYAWAN DI PT. 

TAMAN WISATA CANDI BOROBUDUR, PRAMBANAN DAN RATU 

BOKO” 

Latar belakang dari penelitian ini adalah Keberhasilan suatu organisasi 

sangat erat kaitannya dengan kualitas kinerja para anggotanya, sehingga 

organisasi dituntut untuk selalu mengembangkan dan meningkatkan kinerja dari 

para anggotanya. untuk menciptakan kinerja karyawan yang efektif dan efisien 

demi kemajuan organisasi maka perlu adanya budaya organisasi sebagai salah 

satu pedoman kerja yang bisa menjadi acuan karyawan untuk melakukan aktivitas 

organisasI. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah ada pengaruh 

yang positif dan signifikan budaya organisasi terhadap kinerja karyawan di PT. 

Taman Wisata Candi Borobudur, Prambanan dan Ratu Boko. 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif. 

Metode untuk mengumpulkan data dengan angket, wawancara dan observasi. 

Populasi dalam penelitian ini sejumlah 30 orang karyawan. Variabel dalam 

penelitian ini ada dua yaitu variabel bebas (X) yaitu budaya organsiasi dan 

variabel terikat (Y) yaitu kinerja karyawan. Teknik analisis data dengan analisis 

korelasi Product Moment.  

Dari hasil analisis dapat disimpulkan bahwa ada pengaruh yang signifikan 

antara budaya organisasi terhadap kinerja karyawan. Hal ini dibuktikan dari hasil 

perhitungan diperoleh r hitung 0,511 dan r tabel 0,361 sehingga r hitung lebih besar 

daripada r tabel sehingga dapat dikatakan bahwa ada pengaruh yang signifikan 

antara budaya terhadap kinerja karyawan sedangkan t tabel untuk taraf uji 0,05 

dengan derajat kebebasan (dk) = N – 2 = 30 – 2 = 28. Uji dua pihak ½  = 0,025. 

Diperoleh t hitung 3,147 sedang t tabel 2,042. Jadi t hitung > t tabel atau t hitung 

< -t tabel (3,147 > 2,042 atau – 3,147 < -2,042). Hal ini berarti hipotesa yang 

digunakan terbukti secara sangat signifikan. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

A. Latar Belakang Masalah  

Keberhasilan suatu organisasi sangat erat kaitannya dengan kualitas 

kinerja para anggotanya, sehingga organisasi dituntut untuk selalu 

mengembangkan dan meningkatkan kinerja dari para anggotanya. Kinerja 

berarti hasil kerja yang dapat ditampilkan atau penampilan kerja seorang 

karyawan. Dengan demikian kinerja seorang karyawan dapat diukur dari hasil 

kerja, hasil tugas, atau hasil kegiatan dalam kurun waktu tertentu 

(Notoatmodjo, 2009: 124). Kinerja karyawan yang tinggi akan mendukung 

produktivitas organisasi, sehingga sudah seharusnya pimpinan organisasi 

senantiasa memperhatikan peningkatan kinerja anggotanya demi kemajuan 

organisasi. Peningkatan kinerja para anggota juga erat kaitannya dengan cara 

bagaimana organisasi mengembangkan budaya organisasi yang ada. 

Setiap organisasi memiliki ciri khas yang membedakannya dengan 

organisasi lain, ciri khas ini menjadi identitas bagi organisasi. Ciri khas inilah 

yang dinamakan budaya organisasi. Budaya organisasi mengacu pada 

hubungan yang unik dari norma-norma, nilai-nilai, kepercayaan dan cara 

berperilaku yang menjadi ciri bagaimana kelompok dan individu dalam 

menyelesaikan sesuatu. Budaya organisasi mengandung nilai-nilai yang harus 

dipahami, dijiwai, dan dipraktikkan bersama oleh semua individu/ kelompok 

yang terlibat didalamnya. Budaya berhubungan dengan bagaimana organisasi 
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membangun komitmen mewujudkan visi, memenangkan hati pelanggan, 

menenangkan persaingan dan membangun kekuatan perusahaan. Dengan kata 

lain budaya menentukan kemajuan setiap organisasi, tidak peduli apapun jenis 

organisasi tersebut. 

Budaya organisasi dibentuk dari filosofi organisasi dan nilai-nilai yang 

dianut oleh sumber daya manusia di dalam organisasi, akan tetapi peran dari 

pimpinan atau top manajemen sangat besar dalam pembentukan budaya 

organisasi. Budaya yang ada pada suatu organisasi akan mempengaruhi cara 

pekerjaan dilakukan dan cara para pekerja berperilaku serta menyebabkan para 

pekerja memiliki cara pandang yang sama dalam melaksanakan aktivitas 

pekerjaan. Budaya organisasi juga akan memiliki dampak pada efisiensi dan 

efektivitas organisasi. 

Susanto (2006:109) mengatakan untuk menciptakan kinerja karyawan 

yang efektif dan efisien demi kemajuan organisasi maka perlu adanya budaya 

organisasi sebagai salah satu pedoman kerja yang bisa menjadi acuan 

karyawan untuk melakukan aktivitas organisasi. Setiap organisasi maupun 

perusahaan akan berusaha untuk meningkatkan kinerja karyawan untuk 

mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan. Banyak perusahaan atau 

organisasi yang mencoba berbagai cara untuk meningkatkan kinerja karyawan 

menjadi lebih efektif dan efisien, misalnya melalui pendidikan dan pelatihan, 

pemberian kompensasi dan motivasi, serta menciptakan lingkungan kerja yang 

baik. 
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Untuk dapat mengelola organisasi dengan baik diperlukan pengertian 

yang jelas dan perhatian terhadap budaya organisasi. Mengenai budaya 

organisasi dalam sebuah organisasi tidak akan berkembang menjadi organisasi 

yang maju tanpa memperkokoh fondasi budayanya, setelah budaya kuat maka 

akan berpengaruh besar terhadap strategi yang dijalankan untuk mencapai 

tujuan yang telah ditetapkan. Budaya organisasi akan mempengaruhi kinerja 

karyawan yang dapat menaikkan koordinasi antar karyawan.  

Pemahaman budaya organisasi terhadap karyawan akan membina 

kohesifitas, kesetiaan dan komitmen organisasional. Kualitas ini selanjutnya 

akan mengurangi kecenderungan karyawan untuk meninggalkan organisasi. 

Suatu organisasi untuk mencapai keberhasilan perlu meningkatkan faktor 

kinerja organisasi dengan membentuk dan mengembangkan suatu budaya 

organisasi yang mendukung terciptanya komitmen karyawan. 

Taman Wisata Candi Borobudur, Prambanan dan Ratu Boko juga tidak 

ingin ketinggalan dalam membangun budaya organisai yang efektif guna 

menciptakan hasil kerja, disiplin kerja dan kualitas kerja karyawan yang lebih 

baik. Perusahaan dituntut untuk memiliki visi dan misi yang jelas, strategik 

dan setiap komponen di dalamnya juga dituntut untuk dapat merealisasikan 

visi dan misi perusahaan. Visi dan misi inilah yang kemudian melahirkan 

nilai-nilai yang diyakini oleh anggota dan mencerminkan budaya organisasi. 

Keberhasilan Taman Wisata Candi Borobudur, Prambanan dan Ratu 

Boko akan sangat tergantung dari kepiawaian karyawan dalam memberikan 

pelayanan terhadap pelanggan. Budaya yang tidak kondusif akan 
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mengakibatkan karyawan tidak termotivasi dalam menjalankan tugasnya. 

Untuk itu perlu diadakan kajian lebih lanjut terhadap kinerja karyawan Taman 

Wisata Candi Borobudur, Prambanan dan Ratu Boko yang berhubungan 

dengan budaya organisasi, sehingga kinerja karyawan menjadi lebih optimal. 

Berangkat dari hal tersebut maka dalam penelitian ini peneliti mengambil 

judul “PENGARUH BUDAYA ORGANISASI TERHADAP KINERJA 

KARYAWAN DI PT. TAMAN WISATA CANDI BOROBUDUR, 

PRAMBANAN DAN RATU BOKO”. 

 

B. Alasan Pemilihan Judul 

Dalam penelitian ini penulis mempunyai beberapa alasan dalam 

mengambil judul diatas antara lain : 

1. Alasan Subjektif 

a. Menghemat waktu tenaga dan biaya karena lokasi penelitian strategis 

dan mudah dijangkau. 

b. Menambah wawasan pengetahuan tentang budaya organisasi dan 

kinerja karyawan. 

2. Alasan Objektif 

Budaya organisasi sebagai salah satu pedoman kerja yang bisa menjadi 

acuan karyawan untuk melakukan aktivitas organisasi diperlukan untuk 

menciptakan kinerja karyawan yang efektif dan efisien demi kemajuan 

organisasi.  
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C. Penegasan Judul 

Untuk menghindari kekeliruan dalam memahami atau menafsirkan maka 

dalam penelitian ini dikemukakan penegasan judul sebagai berikut : 

1. Budaya Organisasi 

Budaya organisasi adalah penggabungan antara gaya kepemimpinan 

manajemen puncak dan norma-norma serta sistem nilai keyakinan para 

anggota organisasi (Sondang, 1995:233). 

2. Kinerja 

Kinerja merupakan suatu keseluruhan kemampuan seseorang untuk 

bekerja sedemikian rupa sehingga mencapai tujuan kerja secara optimal 

dan berbagai sasaran yang telah diciptakan dengan pengorbanan yang 

secara rasio lebih kecil dibandingkan dengan hasil yang dicapai (Sondang, 

1995:227). 

 

D. Pembatasan Masalah 

Dalam penelitian ini perlu adanya pembatasan masalah supaya 

pembahasan dalam penelitian ini menjadi lebih terfokus, ruang lingkup 

penelitian ini menjadi jelas dan terarah pada sasaran, serta tidak terlalu luas 

dan membuat peneliti lebih spesifik dalam meneliti. Maka peneliti hanya akan 

meneliti pengaruh budaya organisasi terhadap kinerja karyawan. 

 

E. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah seperti yang telah penulis uraikan 

diatas. Maka dapatlah penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut : 
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“Apakah ada pengaruh budaya organisasi terhadap kinerja karyawan di PT. 

Taman Wisata Candi Borobudur, Prambanan dan Ratu Boko?” 

 

F. Tujuan Penelitian 

Dengan mengacu pada permasalahan diatas, maka penelitian ini 

bertujuan untuk mengetahui apakah ada pengaruh yang positif dan signifikan 

budaya organisasi terhadap kinerja karyawan di PT. Taman Wisata Candi 

Borobudur, Prambanan dan Ratu Boko. 

 

G. Manfaat Penelitian 

Melalui penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat ganda baik 

teoritis maupun praktis sebagai berikut :  

1.   Manfaat teoritis  

a. Bagi peneliti, sebagai sarana untuk melatih berfikir secara ilmiah 

dengan berdasar pada disiplin ilmu yang diperoleh di bangku kuliah 

khususnya yang berhubungan dengan budaya organisasi dan kinerja 

karyawan.  

b.   Bagi pembaca, untuk menambah informasi, sumbangan pemikiran dan 

bahan kajian dalam penelitian tentang pengaruh budaya organisasi 

terhadap kinerja karyawan. 

2.  Manfaat Praktis  

a.   Bagi perusahaan maupun badan usaha yang lain untuk mengetahui 

seberapa besar budaya organisasi berpengaruh pada kinerja karyawan. 
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Kemudian hasilnya dapat dijadikan bahan pertimbangan dalam 

menyusun strategi dan menyusun kebijakan pemimpin untuk 

meningkatkan kinerja para karyawan.  

b.   Bagi para akademisi sebagai implikasi lebih lanjut dalam memberikan 

informasi guna menciptakan peningkatan kemampuan dan pemahaman 

mengenai manajemen sumber daya manusia yang mengarah pada 

kondisi kinerja karyawan di dalam perusahaan. 

 

H.  Hipotesis Penelitian 

Hipotesis merupakan jawaban sementara yang harus dibuktikan 

kebenarannya. Dari pengertian tersebut penulis menyajikan hipotesis sebagai 

berikut : “Ada pengaruh yang positif dan signifikan budaya organisasi 

terhadap kinerja karyawan di PT. Taman Wisata Candi Borobudur, Prambanan 

dan Ratu Boko”. 

 

I. Sistematika Penulisan 

Untuk membantu memahami isi dan uraian dari aktivitas penelitian 

sesuai dengan judul yang penulis maksud, perlu kiranya penulis menyusun 

sistematika penulisan sebagai berikut : 

BAB I. Pendahuluan berisi tentang latar belakang masalah, alasan 

pemilihan judul, penegasan judul, pembatasan masalah, perumusan masalah, 

tujuan penelitian, manfaat penelitian, hipotesis dan sistematika penulisan. 

BAB II. Tinjauan pustaka berisi tentang pengertian manajemen sumber 

daya manusia, budaya organisasi, kinerja karyawan dan penelitian terdahulu. 
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BAB III. Metode penelitian berisi tentang metode penelitian, dan 

penjelasan tentang objek penelitian 

BAB IV. Hasil dan pembahasan, bab ini merupakan hasil analisis yang 

dicari penyelesaiannya 

BAB V. Simpulan dan saran, berisi tentang simpulan dan saran diajukan 

dalam hasil akhir penelitian. 
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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

A. Simpulan 

Dari analisis pada bab IV, diperoleh beberapa temuan sebagai berikut : 

1. R hitung 0,511 dan r tabel 0,361 sehingga r hitung lebih besar daripada r 

tabel sehingga dapat dikatakan bahwa ada pengaruh yang signifikan antara 

budaya organisasi terhadap kinerja karyawan. Sedangkan t tabel untuk 

taraf uji 0,05 dengan derajat kebebasan (dk) = N – 2 = 30 – 2 = 28. Uji dua 

pihak ½  = 0,025. Diperoleh t hitung 3,147 sedang t tabel 2,042. Jadi t 

hitung > t tabel atau t hitung < -t tabel (3,147 > 2,042 atau – 3,147 < -

2,042). Hal ini berarti hipotesa yang digunakan terbukti secara sangat 

signifikan. 

2. Ada pengaruh antara budaya organisasi terhadap kinerja karyawan yaitu 

kinerja karyawan dipengaruhi oleh budaya organisasi sebesar 26,11% 

sedangkan 73,89%  dipengaruhi faktor lain, misal adanya motivasi kerja, 

gaya kepemimpinan, gaji, tempat lingkungan kerja yang baik, adanya 

promosi dan lain-lain. 

3. Dari perhitungan dengan analisis regresi dapat diperoleh persamaan 

regresi Y = 19,62 + 0,49X yang artinya a = 28,39 (konstanta) artinya tanpa 

ada kenaikan strategi pemasaran masih ada kenaikan jumlah pengunjung 

sebesar 28,39 satuan dan b = 0,49 (slope) artinya jika ada kenaikan budaya 
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organisasi sebesar 1 satuan maka kinerja karyawan akan naik sebesar 0,49 

satuan kinerja. 

 

B. Saran-saran 

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan dan dukungan teori yang 

dikemukakan para ahli, penulis akan mengemukakan beberapa saran mengenai 

budaya organisasi dan kinerja karyawan. 

1. Budaya organisasi di PT. Taman Wisata Candi Borobudur, Prambanan dan 

Ratu Boko sudah cukup baik, sehingga pimpinan perlu mempertahan-

kannya dengan membangun iklim kerja yang mendukung budaya 

organisasi untuk mempengaruhi karyawan dalam meningkatkan 

kinerjanya. 

2. Pimpinan PT. Taman Wisata Candi Borobudur, Prambanan dan Ratu Boko 

perlu merumuskan budaya organisasi dengan jelas, yaitu dengan 

menuangkannya dalam bentuk pedoman tingkah laku secara tertulis agar 

dapat mempersatukan kesepahaman para karyawan dalam bekerja. 

3. Agar para pegawai tahu secara pasti akan tanggung jawab pekerjaannya 

dan bisa secara efektif melaksanakan pekerjaannya maka perlu adanya 

ketentuan yang berupa kebijaksanaan, instruksi maupun keputusan yang 

dibuat oleh pimpinan secara jelas, tertulis dan diberikan kepada seluruh 

karyawan sebagai pedoman dalam melaksanakan pekerjaannya. 
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