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ABSTRAK 

 

 

TEGUH SUGIARTO, NIM. 1621100095, Fakultas Ekonomi, Jurusan 

Manajemen, Universitas Widya Dharma Klaten. Skripsi. “PENGARUH 

BUDAYA ORGANISASI DAN LINGKUNGAN KERJA TERHADAP 

KINERJA PEGAWAI PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA 

KLATEN”   

Tujuan penelitian ini adalah untuk : 1) menguji signifikansi pengaruh 

antara budaya organisasi terhadap kinerja pegawai pada Kantor Pelayanan Pajak 

Pratama Klaten, 2) menguji signifikansi antara lingkungan kerja terhadap kinerja 

pegawai pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Klaten, 3) menguji signifikansi 

secara simultan pengaruh antara budaya organisasi dan lingkungan kerja terhadap 

kinerja pegawai pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Klaten. 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kuantitatif. 

Metode untuk mengumpulkan data dengan angket, wawancara dan observasi. 

Variabel dalam penelitian ini adalah variabel bebas yaitu budaya organisasi (X1) 

dan lingkungan kerja (X2) serta variabel terikat (Y) yaitu kinerja pegawai. Teknik 

analisis data dengan analisis korelasi Product Moment 

Dari hasil uji t diperoleh nilai t hitung untuk X1= 3,15;  X2= 2,228. Dengan 

menggunakan batas signifikansi 0,05; nilai signifikansi tersebut berada di bawah 

taraf 5% dan t hitung X1 sebesar 3,15 > t tabel sebesar 2,042. Maka  budaya 

organisasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja pegawai. Sehingga 

dapat diartikan bahwa semakin baik budaya organisasi, maka semakin tinggi 

kinerja pegawai.  Untuk t hitung X2 sebesar 4,228 < t tabel sebesar 2,042. Maka 

lingkungan kerja  berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja pegawai. 

Sehingga dapat diartikan baik lingkungan kerja, maka semakin baik kinerja 

pegawai.   

 

 

 

Keywords : budaya organisasi, lingkungan kerja, kinerja pegawai 
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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 

pegawai. Dengan demikian kinerja seorang pegawai 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 

membangun komitmen mewujudkan visi, memenangkan hati pelanggan, 
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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 pegawai 

yang efektif dan efisien demi kemajuan organisasi maka perlu adanya budaya 

organisasi sebagai salah satu pedoman kerja yang bisa menjadi acuan pegawai 

untuk melakukan aktivitas organisasi. Setiap organisasi maupun perusahaan 

akan berusaha untuk meningkatkan kinerja pegawai untuk mencapai tujuan 

organisasi yang telah ditetapkan. Banyak perusahaan atau organisasi yang 

mencoba berbagai cara untuk meningkatkan kinerja perusahaan atau 

organisasi menjadi lebih efektif dan efisien, misalnya melalui pendidikan dan 

pelatihan, pemberian kompensasi dan motivasi, serta menciptakan lingkungan 

kerja yang baik. 

Lingkungan kerja sendiri diartikan sebagai kondisi-kondisi material dan 

psikologis yang ada dalam organisasi. Maka dari itu organisasi harus 
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menyediakan lingkungan kerja yang memadai seperti lingkungan fisik (tata 

ruang kantor yang nyaman, lingkungan yang bersih, pertukaran udara yang 

baik, warna, penerangan yang cukup maupun musik yang merdu ), serta  

lingkungan non fisik (suasana kerja pegawai, kesejahteraan pegawai, 

hubungan antar sesama pegawai, hubungan antar pegawai dengan pimpinan, 

serta tempat ibadah). Lingkungan kerja yang baik dapat mendukung 

pelaksanaan kerja sehingga pegawai memiliki semangat bekerja dan 

meningkatkan kinerja pegawai. 

Lingkungan kerja dapat menciptakan hubungan kerja yang mengikat 

antara orang-orang yang ada didalam lingkungannya. Oleh karena itu, 

hendaknya diusahakan agar lingkungan kerja harus baik dan kondusif karena 

lingkungan kerja yang baik dan kondusif menjadikan pegawai merasa betah 

berada diruangan dan merasa senang serta bersemangat untuk melaksanakan 

tugas-tugasnya sehingga kepuasan kerja akan terbentuk dan dari kepuasan 

kerja pegawai tersebut maka kinerja pegawai juga akan meningkat. 

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Klaten juga tidak ingin ketinggalan 

dalam membangun budaya organisai yang efektif guna menciptakan hasil 

kerja, disiplin kerja dan kualitas kerja pegawai yang lebih baik. Kantor 

Pelayanan Pajak Pratama Klaten dituntut untuk memiliki visi dan misi yang 

jelas, strategik dan setiap komponen di dalamnya juga dituntut untuk dapat 

merealisasikan visi dan misi instansi. Visi dan misi inilah yang kemudian 

melahirkan nilai-nilai yang diyakini oleh anggota dan mencerminkan budaya 

organisasi. 
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Tolak ukur keberhasilan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Klaten sebagai 

instansi pemerintahan akan sangat tergantung dari kepiawaian pegawai dalam 

memberikan pelayanan terhadap pelanggan. Budaya yang tidak kondusif dan 

lingkungan kerja yang kurang nyaman akan mengakibatkan pegawai tidak 

termotivasi dalam menjalankan tugasnya. Untuk itu perlu diadakan kajian 

lebih lanjut terhadap kinerja pegawai Kantor Pelayanan Pajak Pratama Klaten 

yang berhubungan dengan budaya organisasi dan lingkungan kerja, sehingga 

kinerja pegawai menjadi lebih optimal. Berangkat dari hal tersebut maka 

dalam penelitian ini peneliti mengambil judul “PENGARUH BUDAYA 

ORGANISASI DAN LINGKUNGAN KERJA TERHADAP KINERJA 

PEGAWAI PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA 

KLATEN”. 

 

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, 

lingkungan kerja dan kinerja pegawai. 

2. Alasan Objektif 

a. Budaya organisasi sebagai salah satu pedoman kerja yang bisa menjadi 

acuan karyawan untuk melakukan aktivitas organisasi diperlukan 
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untuk menciptakan kinerja karyawan yang efektif dan efisien demi 

kemajuan organisasi.  

b. Peningkatan kinerja pegawai dapat tercapai apabila kebutuhan pegawai 

dapat dipenuhi oleh instansi. Salah satu kebutuhan tersebut adalah 

kebutuhan akan lingkungan kerja yang baik, aman dan nyaman. 

Sebaliknya apabila instansi tidak memenuhinya maka kinerja pegawai 

akan menurun. 

 

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. Lingkungan Kerja 

Suasana lingkungan kerja adalah keadaan fisik dan non fisik ditempat 

kerja yang berkaitan dengan sistem organisasi, komunikasi, fasilitas, 

perlengkapan kerja dan keadaan lingkungan kerja, yang dapat 

mempengaruhi pekerja dalam menjalankan tugas-tugas yang ditetapkan 

oleh organisasi. 

3. Kinerja 

Kinerja merupakan suatu keseluruhan kemampuan seseorang untuk 

bekerja sedemikian rupa sehingga mencapai tujuan kerja secara optimal 
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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. Faktor-faktor yang 

mempengaruhi kinerja pegawai pada suatu organisasi sangatlah banyak, maka 

peneliti hanya akan meneliti pengaruh budaya organisasi dan lingkungan kerja 

terhadap kinerja pegawai. 

 

E. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah seperti yang telah penulis uraikan 

diatas. Maka dapatlah penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut :  

1. Adakah pengaruh yang signifikan antara budaya organisasi terhadap 

kinerja pegawai pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Klaten? 

2. Adakah pengaruh yang signifikan antara lingkungan kerja terhadap kinerja 

pegawai pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Klaten? 

3. Secara simultan adakah pengaruh yang signifikan antara budaya organisasi 

dan lingkungan kerja terhadap kinerja pegawai pada Kantor Pelayanan 

Pajak Pratama Klaten? 
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F. Tujuan Penelitian 

Dengan mengacu pada permasalahan diatas, maka penelitian ini 

bertujuan untuk : 

1. Menguji signifikansi pengaruh antara budaya organisasi terhadap kinerja 

pegawai pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Klaten. 

2. Menguji signifikansi antara lingkungan kerja terhadap kinerja pegawai 

pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Klaten. 

3. Menguji signifikansi secara simultan pengaruh antara budaya organisasi 

dan lingkungan kerja terhadap kinerja pegawai pada Kantor Pelayanan 

Pajak Pratama Klaten. 

 

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, lingkungan 

kerja dan kinerja pegawai.  

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

bahan kajian dalam penelitian tentang pengaruh budaya organisasi dan 

lingkungan kerja terhadap kinerja pegawai. 
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2.  Manfaat Praktis  

a.   Bagi organisasi pemerintah maupun swasta yang lain untuk 

mengetahui seberapa besar budaya organisasi dan lingkungan kerja 

berpengaruh pada kinerja pegawai. Kemudian hasilnya dapat dijadikan 

bahan pertimbangan dalam menyusun strategi dan menyusun kebijakan 

pemimpin untuk meningkatkan kinerja para pegawai.  

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 pegawai di dalam organisasi. 

 

H. Hipotesis Penelitian 

Hipotesis identik pengertiannya dengan dugaan awal yang bersifat 

sementara yang harus dibuktikan kebenarannya. Dalam penelitian ini, penulis 

mengajukan hipotesis sebagai berikut : 

1. Ada pengaruh yang signifikan antara budaya organisasi terhadap kinerja 

pegawai pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Klaten. 

2. Ada pengaruh yang signifikan antara lingkungan kerja terhadap kinerja 

pegawai pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Klaten. 

3. Ada pengaruh yang signifikan secara simultan antara motivasi kerja dan 

lingkungan kerja terhadap kinerja pegawai pada Kantor Pelayanan Pajak 

Pratama Klaten. 
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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, lingkungan kerja dan kinerja. 

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 

Berdasarkan hasil pengolahan data dan pembahasan, maka dapat 

disimpulkan sebagai berikut : 

1. Berdasarkan hasil analisis regresi linear berganda diperoleh hasil Ŷ = 8,35 

+ 0,43 X1 + 0,34X2. Dari persamaan regresi linier berganda di atas dapat 

diartikan sebagai berikut:  

a. Konstanta 8,35 menunjukkan bila tanpa ada budaya organisasi dan 

lingkungan kerja yang baik, kinerja pegawai tetap bernilai 8,35. 

b. Nilai 0,43 pada variabel  budaya organisasi (X1) menunjukkan bila 

budaya organisasi dinaikkan satu satuan maka kinerja pegawai akan 

naik 0,43 satuan. 

c. Nilai 0,34 pada variabel lingkungan kerja (X2) menunjukkan bila 

lingkungan kerja dinaikkan satu satuan maka kinerja pegawai akan 

naik 0,34 satuan. 

2. Dari hasil uji t diperoleh nilai t hitung untuk X1= 3,15;  X2= 2,228. 

Dengan menggunakan batas signifikansi 0,05; nilai signifikansi tersebut 

berada di bawah taraf 5% dan t hitung X1 sebesar 3,15 > t tabel sebesar 

2,042. Maka budaya organisasi berpengaruh positif dan signifikan 

terhadap kinerja pegawai. Sehingga dapat diartikan bahwa semakin baik 

budaya organisasi, maka semakin tinggi kinerja pegawai.  Untuk t hitung 
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X2 sebesar 4,228 < t tabel sebesar 2,042. Maka lingkungan kerja  

berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja pegawai. Sehingga 

dapat diartikan baik lingkungan kerja, maka semakin baik kinerja pegawai.  

3. Dari perhitungan didapatkan hasil bahwa F hitung = 7,097 dan F tabel = 

3,32 yang berarti bahwa F hitung > F tabel sehingga diperoleh kesimpulan 

bahwa ada hubungan signifikan yang kuat antara variabel budaya 

organisasi dan lingkungan kerja terhadap kinerja pegawai Kantor 

Pelayanan Pajak Pratama Klaten. 

4. Dari hasil perhitungan koefisien determinasi menunjukkan bahwa kedua 

variabel independen yaitu budaya organisasi (X1) dan lingkungan kerja 

(X2) dapat mempengaruhi 34,46% kinerja pegawai. Sedangkan sisanya 

yaitu 65,54% kinerja pegawai Kantor Pelayanan Pajak Pratama Klaten 

dipengaruhi oleh variabel-variabel lainnya yang tidak diteliti dalam 

penelitian ini. 

 

B. Saran-saran 

1. Budaya organisasi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Klaten sudah cukup 

baik, sehingga pimpinan perlu mempertahankannya dengan membangun 

iklim kerja yang mendukung budaya organisasi untuk mempengaruhi 

pegawai dalam meningkatkan kinerjanya. 

2. Pimpinan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Klaten perlu merumuskan 

budaya organisasi dengan jelas, yaitu dengan menuangkannya dalam 
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bentuk pedoman tingkah laku secara tertulis agar dapat mempersatukan 

kesepahaman para karyawan dalam bekerja. 

3. Lingkungan kerja yang kondusif, aman dan nyaman harus selalu 

diusahakan oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Klaten. Hal ini bertujuan 

agar pegawai merasa nyaman dalam bekerja sehingga efektivitas kerjanya 

meningkat dengan demikian akan dapat meningkatkan kinerjanya. 

4. Untuk penelitian yang akan datang diharapkan menambah jumlah sampel 

yang akan diteliti agar penelitian dapat lebih valid. 
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