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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS 

 

2.1 Tinjauan Pustaka 

2.1.1 Pengertian Budaya 

 Budaya atau kebudayaan berasal dari bahasa sangsekerta yaitu buddhayah, 

yang merupakan bentuk jamak dari buddhi (budi atau akal) diartikan sebagai hal-hal 

yang berkaitan dengan akal. Dalam bahasa inggris, kebudayaan disebut dengan culture, 

yang berasal dari kata Latin Colere, yaitu mengolah atau mengerjakan. Kata culture 

juga kadang diterjemahkan sebagai “kultur” dalam Bahasa Indonesia. 

Menurut Ernawan (2011:3-4) pengertian budaya merupakan: 

“Suatu sistem nilai dan norma yang diberikan pada suatu kelompok atau 

komunitas manusia dan ketika itu disepakati atau disahkan bersama-sama 

sebagai landasan dalam kehidupan. Budaya dapat dibagikan pada 

anggota dalam suatu kelompok, organizasi maupun bangsa. Nilai-nilai 

diartikan sebabagai ide-ide abstrak mengenai apakah suatu kelompok 

mempercayai kebaikan, kebenaran dan keinginan. Sedangkan norma 

diartikan sebagai aturan sosial dan petunjuk-petunjuk yang menentukan 

perilaku dalam keadaan-keadaan tertentu”. 

2.1.2 Pengertian Organisasi 

 Organisasi pada dasarnya digunakan sebagai tempat atau wadah bagi oaring-

orang untuk berkumpul, bekerja sama secara rasional dan sistematis, terencana, 

terpimpin dan terkendali, dalam memanfaatkan sumber daya (uang, material, mesin, 
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metode, dan lingkungan), sarana-prasarana, data, dan lain sebagainya yang digunakan 

secara efisien dan efektif untuk mencapai tujuan organisasi. 

Menurut Ernawan (2011:15) pengertian organisasi merupakan: 

“Suatu kesatuan sosial dari sekelompok manusia, yang saling berinteraksi 

menurut suatu pola tertentu sehingga setiap anggota organisasi memiliki 

fungsi dan tugasnya masing-masing, sebagai suatu kesatuan yang 

mempunyai tujuan tertentu dan mempunyai batas-batas yang jelas, 

sehingga bisa dipisahkan”. 

2.1.3 Pengertian Budaya Organisasi 

 Budaya organisasi (Corporate Culture) sering diartikan sebagai nilai-nilai, 

simbol-simbol yang dimengerti dan dipatuhi bersama, yang dimiliki oleh suatu 

organisasi sehinga anggota organisasi merasa satu keluarga dan menciptakan suatu 

kondisi dengan organisasi lain. 

Berikut ini beberapa pengertian budaya organisasi menurut para ahli antara lain: 

Menurut Kreitner dan Kinicki (dalam Ernawan, 2011:81) mengemukakan bahwa: 

“Budaya organisasi merupakan gaya dan cara hidup dari suatu organisasi 

yang berwujud dengan anggapan yang dimiliki, diterima secara implisit 

oleh kelompok (organisasi) dan menentukan bagaimana kelompok 

(organisasi) tersebut merasakan, memikirkan dan bereaksi terhadap 

lingkungannya yg beraneka ragam”. 

Sedangkan menurut Schein (dalam Riani, 2011:6) pengertian budaya organisasi 

adalah: 
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“Suatu pola dari asumsi-asumsi dasar yang ditemukan, diciptakan, atau 

dikembangkan oleh suatu kelompok tertentu dengan maksud agar 

organisasi belajar mengatasi atau menanggulangi masalah-masalahnya 

yang timbul akibat adaptasi eksternal dan integrasi internal yang sudah 

berjalan dengan cukup baik, sehingga perlu diajarkan kepada anggota-

anggota baru sebagai cara benar untuk memahami, memikirkan dan 

merasakan berkenaan dengan masalah-masalah tersebut”. 

Adapun menurut Mulyadi (2015:96) pengertian budaya organisasi adalah: 

“Alat pemecahan masalah, (solusi) yang secara konsisten dapat berjalan 

berjalan dengan baik bagi suatu kelompok atau lembaga tertentu dalam 

menghadapi persoalan-persoalan eksternal dan internalnya, sehingga 

dapat ditularkan atau diajarkan kepada para anggotanya baik yang baru 

maupun lama sebagai suatu metoda persepsi, berpikir dan merasakan 

dalam hubungannya dengan persoalan-persoalan tersebut”. 

2.1.4 Dimensi Budaya Organisasi 

 Menurut Horison dan Stokes (dalam Ernawan, 2011:84-87) membedakan 

budaya organisasi menjadi 4 yg merupakan orientasi budaya yang dipersepsikan oleh 

para anggotanya, yaitu: 

1. Orientasi pada Kekuasaan (The Power Orientation) 

Perusahaan yang berorientasi pada kekuasaan didasarkan atas perbedaan akses 

kepada sumber. Orang-orang yang berkuasa menggunakan sumber-sumber 

untuk mengendalikan perilaku ornag lain. Para anggota organisasi 

ditumbuhkan motivasinya oleh imbalan dan hukuman, dan oleh keinginan 

untuk bekerja dengan pimpinan yang kuat. Di dalam perusahaan yang 

berorientasi pada kekuasaan, kepemimpinannya berdasarkan atas kekuatan, 
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keadilan dan kebijakan. Pemimpinnya merasa bertanggung jawab kepada 

bawahannya. Orientasi kekuasaan cocok sekali dengan situasi saat pemimpin 

mempunyai visi, intelejensi, dan berkeinginan untuk mengelola usaha dan 

mengawasi langasung aktivitas bawahannya. Ada hubungan yang sifatnya 

personal antara pemimpin dan pengikutnya, serta terdapat ketergantungan 

pengikut/bawahan terhadap petunjuk dan keamanan dari pemimpin. 

Ketergantungan pada pemimpin di sini sangatlah tinggi. 

2. Orientasi pada Peran (The Role Orientation) 

Orientasi pada peran menempatkan sebuah sistem dari struktur dan prosedur 

untuk menggantikan kekuasaan pemimpin. Struktur dan sistem memberikan 

proteksi terhadap bawahan dan stabilitas organisasi. Perjuangan akan 

kekuasaan dimoderasi oleh peraturan hukum. Kewajiban dan imbalan bagi 

anggota/bawahan didefinisikan dengan teliti, biasanya secara tertulis dan 

mengadakan kontrak yang eksplisit atau implisit antara organisasi dan individu. 

Orang menjalankan fungsi khusus untuk menerima imbalan yang ditetapkan. 

Nilai dari orientasi peran yaitu berkaitan dengan nilai-nilai yang menutamakan 

pada katerkaitan, rasionalitas dan konsistensi. Sistem dalam organisasi tersebut 

kinerjanya diorganisasi oleh struktur dan prosedur, bukan diawasi secara 

pribadi oleh pemimpin. Wewenang dan tanggung jawab didelegasikan ke 

bawah. Masing-masing tingkatan di dalam organisasi memiliki bidang 

wewenang yang diterapkan, tanpa ada pengawasan langsung dari atas. 

3. Orientasi pada Prestasi (The Achievement Orientation) 

Orientasi yang berorientasi pada prestasi disebut juga organisasi sejajar, karena 

tipe ini menggunakan misi untuk menarik dan mengeluarkan energi perorangan 

dari para anggotanya untuk mengejar tujuan bersama. Para angota memberikan 
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kontribusi mereka dengan bebas sebagai respon terhadap komitmen mereka 

kepada tujuan yang dibagi, mereka dengan sukarela memberi lebih banyak 

kepada organisasi. Organisasi ini menekankan pada motivasi yang tinggi pada 

anggota organisasi untuk menghilangkan ketidakefesiensian dari struktur, 

sistem dan perencanaan, dalam budaya ini tujuan utama organisasi adalah 

menarik dan memancing tenaga para anggota untuk mengejar tujuan bersama. 

4. Orientasi pada Dukungan (The Support Orientation) 

Ikim dalam organisasi yang didasarkan pada saling pecaya diantara para 

anggota sebagai individu dengan organisasi itu sendiri. Dalam kondisi ini 

pegawai yakin bahwa mereka dinilai sebagai manusia, bukan hanya sebagai 

mesin. Ada kehangatan yang mendorong semangat dalam organisasi. Orang 

berangkat pada pagi hari ke tempat kerja bukan hanya karena mereka menyukai 

pekerjaannya saja, tetapi juga karena mereka peduli kepada lingkungan 

sekelilingnya. 

Organisasi yang berorientasi pada dukungan menawarkan kepada para 

anggotanya kepuasan yang berasal dari hubungan. Dengan asumsi orang-orang 

akan memberikan kontribusi karena komitmen kepada suatu kelompok atau 

organisasi, karena mereka memiliki rasa saling memiliki. Ada keinginan para 

anggota kelompok untuk berkorban demi anggota kelompok lainnya. 

 Adapun menurut Victor Tan (dalam Wibowo, 2013:47-48) terdapat sepuluh 

karakteristik budaya organisasi, yaitu: 

a. Individual initiative (Inisiatif individual). Menunjukan tingkat tanggung jawab, 

kebebasan, dan ketidaktergantungan yang dimiliki individu. 

b. Risk tolerance (Toleransi terhadap risiko). Suatu keadaan di mana pekerja 

didorong mengambil risiko, mengjadi agresif dan inovatif. 
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c. Direction (Arah). Merupakan kemampuan organisasi menciptakan sasaran 

yang jelas dan menetapkan harapan kinerja. 

d. Integration (Integrasi). Suatu tingkatan di mana suatu unit dalam organisasi 

didorong untuk bekerja dengan cara terkoordinasi. 

e. Management support (dukungan manajemen). Manajer menyediakan 

komunikasi yang jelas, bantuan, dan dukungan kepada bawahannya. 

f. Control (Pengawasan). Merupakan jumlah aturan dan ketentuan dan jumlah 

pengawasan yang dipergunakan untuk melihat dan mengawasi perilaku 

karyawan. 

g. Identity (Identitas). Suatu tingkatan di mana anggota mengidentifikasi dengan 

organisasi secara keseluruhan, daripada dengan kelompok kerja tertentu atau 

bidang keahlian professional tertentu. 

h. Reward system (Sistem penghargaan). Di mana alokasi reward (kenaikan upah 

atau gaji), didasarkan pada kriteria alokasi biaya didasarkan pada kriteria 

kinerja, sebagai lawan dari senioritas dan favoritism. 

i. Conflict tolerance (Toleransi terhadap konflik). Suatu tingkatan di mana 

pekerja didorong untuk meredakan konflik dan kritikan secara terbuka. 

j. Communication pattern (Pola komunikasi). Suatu tingkatan di mana 

komunikasi dibatasi pada hierarki formal dan komunikasi organisasi dibatasi 

pada kewenangan hierarki formal. 

 Sedangkan menurut O’Reily dan Jehn (dalam Mulyadi, 2015:121-122) 

menyebutkan terdapat tujuh karakteristik utama budaya organisasi: 

a. Innovation and risk taking, yakni derajat sejauh mana pekerja didorong untuk 

inovatif dan berani mengambil risiko. 
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b. Attention to detail, yakni derajat sejauh mana para pekerja diharapkan 

menunjukan presisi, analisis, dan perhatian pada hal-hal detail. 

c. Outcome orientation, yakni sejauh mana pimpinan berfokus pada hasil bukan 

pada teknis dari proses yang dipakai untuk menjadi hasil. 

d. People orientation, yakni sejauh mana keputusan manajemen memperhatikan 

efek hasil-hasil pada orang dalam model perilaku di atas menjadi inti dari suatu 

budaya organisasi. 

e. Team orientation, yakni sejauh mana kegiatan kerja diorganisasikan atas dasar 

tim kerja daripada individu. 

f. Aggressiveness, yakni sejauh mana orang-orang bersifat agresif dan kompetitif 

bukan memperlihatkan sikap yang santai. 

g. Stability, yakni sejauh mana aktivitas organisasi menekankan pemeliharaan 

status quo, sebagai konteks dari pertumbuhan. 

2.1.5 Fungsi Budaya Organsasi 

 Menurut Kreitner dan Kinicki (dalam Ernawan, 2011:92-93) berpendapat 

bahwa fungsi budaya organisasi mencakup: 
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Gambar 2.1 

Fungsi Budaya Organisasi 

      Sumber: Kreitner dan Kinicki (dalam Ernawan 2011) 

  

 Sebuah budaya organisasi memenuhi empat fungsi, untuk melihat keempat 

fungsi tersebut dapat diuraikan sebagai berikut: 

1. Memberikan identitas organisasi kepada karyawannya. Salah satu cara 

mempromosikan inovasi adalah dengan cara mendukung riset dan 

perkembangan produk barang dan/atau jasa baru. Sebaiknya perusahaan 

menetapkan target penjualan masa depan berdasarkan pada presentase 

penjualan yang harus berasal dari produk barang dan/atau jasa yang baru. 

Identitas ini didukung dengan mengadakan penghargaan yang mendorong 

inovasi. 

2. Memudahkan komitmen kolektif. Bagaimana sebuah organisasi (perusahaan) 

membuat para karyawannya bangga menjadi bagian dirinya. Karyawan yang 

menyukai budaya organisasi cenderung tetap bekerja di organisasi (perusahan) 

Identitas 

Organisasi 

Cara Pembinaan 
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dalam waktu lama. Perlunya komitmen dan kebanggaan yang diekspresikan 

oleh setiap karyawan, yang tentu saja harus dipelopori seorang manajer sumber 

daya manusia. Seorang karyawan yang telah bekerja lama, tidak ada alasan 

untuk keluar dari perusahaan. Karena karyawan yang telah lama bekerja, tentu 

telah memiliki banyak kesempatan untuk melakukan pekerjaan yang berbeda 

dan meningkatkan karier. 

3. Mempromosikan stabilitas sistem sosial.  Stabilitas sistem sosial 

mencerminkan taraf dimana lingkungan kerja dirasakan positif dan 

mendukung, dan konflik serta perubahan diatur dengan efektif. Perusahaan 

sebaiknya selalu memperhatikan karyawan terutama kesejahteraan, kesehatan, 

keamanan dan kepuasan kerja karyawan. Rotasi dan mutasi dalam perusahaan 

kadang dilakukan agar karyawan mengalami perubahan, mendapatkan suasana 

baru, atau apapun alasannya, yang jelas tidak semua karyawan tidak suka dalam 

hal ini. Strategi ini sebaiknya membantu mempertahankan lingkungan kerja 

yang positif dalam menghadapi setiap kesulitan, bukan merotasi atau mutasi. 

Peusahaan juga sebaiknya berusaha meningkatkan stabilitas melalui budaya 

promisi dari dalam, sebuah kebijakan perekrutan strategis yang menjamin 

lulusan universitas yang cakap akan direkrut pada saat yang tepat, dan 

kebijakan pemberhentian yang menyediakan waktu setidak-tidaknya enam 

bulan. 

4. Membentuk perilaku dengan membantu manajer merasakan keberadaannya. 

Fungsi budaya ini membantu para karyawan memahami mengapa organisasi 

melakukan apa yang seharusnya dilakukan dan bagaimnana perusahaan 

bermaksud mencapai tujuan jangka panjangnya. Perusahaan sebaiknya 

membentuk pengharapan akan inovasi dengan beragam cara. Sebagai contoh, 

perusahaan menerapkan program pelatihan. Karyawan baru diukur dan 
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dievaluasi berdasarkan standar perjalanan karir selama enam bulan pertama 

hingga tiga tahun bekerja. 

2.1.7 Tipe-Tipe Budaya Organisasi 

Menurut Keitner dan Kinicki (dalam Ernawan, 2011:94) ada 3 tipe budaya 

organisasi, yaitu: 

 Budaya Konstruktif  

Budaya dimana para karyawan didorong berinteraksi dengan orang lain dan 

menjalankan tugas proyeknya dengan cara yang akan membantu mereka dalam 

memuaskan kebutuhannya untuk tumbuh dan berkembang. Tipe budaya ini 

mendukung keyakinan normatif yang berhubungan dengan pencapaian tujuan 

aktualisasi diri, penghargaan yang manusiawi. 

 Budaya Pasif-defensif 

Bercirikan keyakinan yang memungkinkan bahwa karyawan berinteraksi 

dengan karyawan lain dengan cara yang tidak mengancam keamanannya 

sendiri. Budaya ini mendorong keyakinan normatif yang berhubungan dengan 

persetujuan, konvensional, ketergantungan, dan penghindaran. 

 Budaya Agresif-defensif 

Budaya ini mendorong karyawan untuk mengerjakan tugasnya dengan baik 

untuk melindungi keamanan kerja dan status mereka. Tipe budaya ini lebih 

bercirikan keyakinan normatif yang mencerminkan oposisi dan kekuasaan. 
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2.2 Motivasi 

2.2.1 Pengertian Motivasi 

 Motivasi berasal dari kata latin movere yang bearti dorongan, daya penggerak 

atau kekuatan yyang menyebabkan suatu tindakan atau perbuatan. Kata movere, dalam 

bahasa inggris sering disepadankan dengan motivation yang berarti pemberian motif 

atau suatu hal dan keadaan yang menimbulkan dorongan. Secara harfiah motivasi 

berarti pemberian motif. Seseorang melakukan sesuatu dengan sengaja, tentu ada suatu 

maksud atau tujuan yang mendorongnya melakukan suatu tindakan. Motif dasar dari 

seseorang tersebut adalah adanya kebutuhan orang tersebut akan suatu hal yang harus 

terpenuhi. 

Berikut ini beberapa pengertian motivasi menurut para ahli antara lain: 

Menurut Fahmi (2013:107) pengertian motivasi adalah: 

“Aktivitas perilaku yang bekerja dalam usaha memenuhi kebutuhan-

kebutuhan yang diinginkan”. 

Sedangkan menurut Badrudin (2013:191) menyatakan bahwa pengertian motivasi 

adalah: 

“Kondisi psikologis dalam diri individu yang menggerakan individu untuk 

bertindak sehingga terjadi perubahan tingkah laku yang disadari untuk 

mencapai tujuan. Tindakan motivasi dapat berupa kegiatan yang 

dilaksanakan guna mencapai tujuan yang diharapkan”. 

Adapun menurut Siagian (dalam Sedarmayanti, 2013:233) menyatakan pengertian 

motivasi merupakan: 
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“Keseluruhan proses pemberian motivasi bekerja kepada bawahan 

sedemikian rupa sehingga mereka mau bekerja dengan ikhlas demi 

tercapainya tujuan organisasi dengan efisien dan ekonomis”. 

2.2.2 Tujuan dan Fungsi Motivasi 

 Menurut Hasibuan (dalam Badrudin, 2013:192) mengemukakan tujuan 

motivasi yaitu sebagai berikut: 

a. Meningkatkan moral dan kepuasan kerja. 

b. Meningkatkan produktivitas kerja karyawan. 

c. Mempertahankan kestabilan karyawan perusahaan. 

d. Meningkatkan disiplin karyawan. 

e. Mengefektifkan pengadaan karyawan. 

f. Menciptakan suasana dan hubungan kerja yang baik 

g. Meningkatkan loyalitas, kreativitas, dan partisipasi karyawan. 

h. Meningkatkan kesejateraan karyawan. 

i. Mempertinggi rasa tanggung jawab karyawan terhadap tugas-tugasnya. 

j. Meningkatkan efesiensi penggunaan alat-alat dan bahan baku. 

 Sedangkan menurut Nawawi (dalam Badrudin, 2013:192) mengemukakan 

fungsi motivasi bagi manusia yaitu: 

a. Sebagai energi atau penggerak bagi manusia, ibarat bahan bakar pada kendraan. 

b. Pengatur memilih alternatif di antara dua atau lebih kegiatan yang bertentangan. 

Dengan memperkuat satu motivasi, akan memperlemah motivasi lain, maka 
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seseorang hanya akan melakukan satu aktivitas dan meninggalkan aktivitas 

yang lain. 

c. Pengatur arah atau tujuan dalam melakukan aktivitas. Dengan kata lain setiap 

orang hanya akan memilih dan berusaha untuk mencapai tujuan, yaitu 

motivasinya tinggi dan bukan mewujudkan tujuan yang lemah motivasinya. 

2.2.3 Bentuk-Bentuk Motivasi 

 Menurut Santoso Soroso (dalam Fahmi, 2013:108) terdapat bentuk-bentuk 

motivasi yang muncul dalam dua bentuk dasar, yaitu: 

1. Motivasi Ekstrinsik 

Motivasi ekstrinsik muncul dari luar diri seseorang, kemudian selanjutnya 

mendorong orang tersebut untuk membangun dan menumbuhkan semangat 

motivasi pada diri orang tersebut untuk mengubah seluruh sikap yang dimilki 

olehnya saat ini ke arah yang lebih baik. 

2. Motivasi Intrinsik 

Motivasi intrinsik adalah motivasi yang muncul dan tumbuh serta berkembang 

dalam diri orang tersebut, yang selanjutnya kemudian mempengaruhi dia dalam 

melakukan sesuatu secara bernilai dan berarti. 

2.2.4 Teori-Teori Motivasi 

 Perkembangan pembahasan mengenai teori motivasi dapat di klasifikasikan ke 

dalam dua kategori, yaitu teori dini (sampai tahun 1950-an) dan teori kontemporer. 

Menurut Triatna (2015:85-91) menyatakan bahwa klasifikasi teori motivasi ini dapat 

dilihat menjadi dua kelompok, yaitu: Teori Dini (1950-an): 1) Teori Hierarki 

Kebutuhan, 2) Teori X dan Y, 3) Teori Motivasi-Higiene. Teori Kontemporer: 1) 
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Teori ERG, 2) Teori Kebutuhan McClelland, 3) Teori Evaluasi Kognitif, 4) Teori 

Penentapan Tujuan, 5) Teori Penguatan, 6) Teori Keadilan.  

1. Teori Dini (1950-an) 

a. Teori Kebutuhan Maslow 

 Menurut Abraham H. Maslow (dalam Fahmi, 2013:109), mengemukakan 

bahwa manusia memiliki 5 (lima) tingkatan kebutuhan, dimana setiap tingkatan 

(hierarchy) akan diperoleh jika telah dilalui dengan tingkatan yang dibawahnya 

dan seterusnya. Kebutuhan pada suatu peringkat paling tidak harus terpenuhi 

sebagian sebelum kebutuhan pada peringkat berikkutnya menjadi penentu 

tindakan yang penting. 

Adapun hierarki kebutuhan Maslow tersebut dapat kita lihat pada gambar berikut: 

            
             

  Gambar 2.2 

                Hierarki Kebutuhan Menurut Abraham H.Maslow 

    Sumber: Abraham H. Maslow (dalam Fahmi, 2013) 

  

 Adapun tiap tingkatan atau hierarki dari kebutuhan menurut teori Abraham 

H.Maslow adalah sebagai berikut: 

Self-
actualization

Esteem needs

Social needs

Safety and security needs

Physiological needs
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1. Physiological needs (kebutuhan psikologikal) 

Physiological needs adalah kebutuhan yang paling dasar yang harus dipenuhi 

oleh seorang individu. Kebutuhan tersebut mencakup sandang, pangan, papan. 

Contohnya kebutuhan makan, minum, perumahan, seks, istirahat untuk 

menjaga kesehatan, berobat jika sakit. 

2. Safety and security needs (kebutuhan rasa aman) 

Safety and security needs adalah kebutuhan yang diperoleh setelah kebutuhan 

yang pertama dipenuhi. Pada kebutuhan tahap kedua ini seorang individu 

menginginkan terpenuhinya rasa keamanan. Kebutuhan rasa aman dapat 

terpenuhi dalam berbagai bentuk seperti: 

 Karyawan yang bekerja mampu untuk menyisikan gaji untuk ditabung. 

 Bagi seorang karyawan memiliki pekerjaan yang ada jaminan pension, 

asuransi kesehatan/jiwa dan sejenisnya. 

 Kondisi kerja yang menyenangkan, termasuk memiliki pimpinan yang 

aspiratif. 

 Keamanan dalam tempat tinggal. 

3. Social needs (kebutuhan sosial) 

Social needs adalah kebutuhan yang mencakup perasaan seseorang seperti 

termilikinya cinta dan kasih sayang dari seseorang, memiliki keluarga yang 

harmonis, tergabung dalam organisasi sosial. Social needs disini 

memperlihatkan seseorang yang membutuhkan pengakuan atau penghormatan 

dari orang lain. 
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4. Esteem needs (kebutuhan penghargaan)  

Esteem needs adalah kebutuhan seseorang untuk memperoleh harga diri. Harga 

diri atau respek diri ini bergantung pada keinginan akan kekuatan, kompetensi, 

kebebasan dan kemandirian. Pada tahap ini sesorang memiliki keinginan kuat 

untuk memperlihatkan prestasi yang dimiliki, serta prestasi tersebut selanjutnya 

diinginkan orang lain mengetahuinya dan menghargai atas prestasi yang telah 

diperoleh tersebut. 

5. Self-actualization needs (kebutuhan aktualisasi diri) 

Self-actualization needs adalah kebutuhan untuk menggunakan potensi yang 

dimiliki dan mengaktualisasikannya dalam bentuk pengembangan dirinya. 

b. Teori Motivasi Herzberg 

 Motivasi faktor 

Faktor yang mempengaruhi tingkat kepuasan bekerja berdasarkan pemenuhan 

kebutuhan tingkat tinggi seperti pencapaian, penghargaan, tanggung jawab, dan 

peluang untuk bertumbuh. Dan yang tergolong sebagai faktor motivasional antara 

lain ialah pekerjaan seseorang, keberhasilan yang diraih, kesempatan bertumbuh, 

kemajuan dalam karir dan pengakuan dari orang lain. 

 Hygiene faktor 

Melihat bagaimana kondisi kerja, lingkungan kerja dan sejenisnya memiliki 

pengaruh dalam mendorong seseorang memiliki motivasi kuat dalam 

membangun semangat kerja. 
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c. Teori X dan Y McGregor 

McGregor melalui teorinya berusaha menonjolkan sisi peranan sentral yang 

dimainkan manusia dalam organisasi, dengan menempatkan beberapa aspek 

penting yang berhasil disadap dari hakikat manusia itu sendiri. Menurut 

McGregor, karakteristik manusia dapat diklasifikasikan pada dua kategori, yaitu: 

1. Teori X berasumsi bahwa karyawan tidak menyukai kerja, malas, tidak 

menyukai tanggung jawab, dan harus dipaksa agar berprestasi. 

2. Teori Y berasumsi bahwa karyawan menyukai kerja, kreatif, berusaha, 

bertanggung jawab, dan dapat menjalankan pengarahan diri. 

2. Teori Kontemporer 

a. Teori ERG 

Teori ERG dikemukakan oleh Clayton Aldefder. Kata ERG merupakan 

kepanjangan dari existence, relatedness, dan growth. 

 Existence (eksistensi): kebutuhan faali dan keamanan dalam klasifikasi 

Maslow. 

 Relatedness (hubungan): kebutuhan sosial komponen eksternal penghargaan 

dalam klasifikasi Maslow. 

 Growth (pertumbuhan): hasrat intrinsik untuk perkembangan pribadi, 

mencakup komponen intrinsik dari kategori penghargaan Maslow dan 

karakteristik yang tercakup pada aktualisasi diri. 

b. Teori Kebutuhan McClelland 

Menurut McClelland terdapat tiga motif yang dimiliki oleh setiap orang, yaitu 

sebagai berikut: 
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 Motif Berprestasi 

Mereka yang memiliki nilai standar yang tinggi. Jika gagal dalam bekerja ia 

selalu ingin mengulang kembali karena mereka berprinsip kegagalan adalah 

kesuksesan yang tertunda. 

Mereka yang di atas standar sangat membahayakan lingkungan. Egoisme 

selalu ditinggikan sehingga mereka tak acuh terhadap lingkungannya, mereka 

mengumpulkan teman-temannya dan jika sudah berhasil biasanya teman-

temannya itu ditinggalkan. 

 Motif Berkuasa 

Mereka yang memiliki nilai di atas standar, membahayakan lingkungan dan 

bersifat kejam dengan menghalalkan segala cara untuk memeras orang lain. 

Mereka yang di bawah standar jangan memimpikan jabatan yang lebih tinggi 

karena hal itu akan membuat mereka yang berstandar tinggi akan mengolok-

olok mereka. 

 Motif Bersahabat 

Mereka yang berada di atas standar akan mempunyai banyak kawan tapi lupa 

akan pekerjaannya apalagi prestasi kerja. 

Mereka yang di bawah standar akan mengabaikan orang lain. Jika 

memperoleh nilai nol sama sekali tidak butuh teman dan cenderung hidup 

menyendiri. 

c. Teori Evaluasi Kognitif 

Teori ini berasumsi bahwa membagi ganjaran-ganjaran ekstrinsik untuk perilaku 

yang sebelumnya secara intrinsik telah diberi hadiah, cenderung mengurangi 
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tingkat motivasi keseluruhan. Artinya, bila ganjaran ekstrinsik diberikan kepada 

seseorang untuk menjalankan suatu tugas yang menarik, pemberian ganjaran 

akan menyebabkan minat intrinsik terhadap tugas sendiri merosot. 

d. Teori Penetapan Tujuan 

Berdasarkan teori ini suatu tujuan akan memberitahu karyawan apa yang perlu 

dikerjakan dan apa yang tidak perlu dikerjakan, serta betapa banyak upaya yang 

dikeluarkan untuk mencapai tujuan tersebut. 

e. Teori Penguatan 

Teori penguatan memandang perilaku itu muncul disebabkan oleh lingkungan 

sehingga para ahli berargumen bahwa penguatanlah yang mengkondisikan 

perilaku manusia, bukan semata-mata dirinya. Teori ini dilandasi oleh aliran 

behavioristic yang menganggap perilaku itu muncul karena ada pengaruh 

stimulus dari lingkungan. 

f. Teori Keadilan 

Teori keadilan mengemukakan bahwa individu akan membandingkan masukan 

dan keluaran pekerjaan mereka dengan masukan/keluaran orang lain dan 

kemudian merespon untuk menghapuskan setiap ketidakadilan. 

2.2.5 Indikator Motivasi 

 Dalam penelitian ini penulis menggunakan indikator motivasi menurut 

Hierarki kebutuhan Abraham H. Maslow yang diurutkan menjadi lima kategori, 

yaitu: 

1. Fisiologis, antara lain kebutuhan akan sandang, pangan, papan dan kebutuhan 

jasmani lainnya. 
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2. Keamanan, antara lain kebutuhan akan keselamatan dan perlindungan 

terhadap kerugian fisik. 

3. Sosial, antara lain hubungan persahabatan, komunikasi, kekeluargaan dan rasa 

saling memiliki. 

4. Penghargaan, antara lain mencakup faktor penghormatan diri seperti harga 

diri, otonomi, prestasi, status di perusahaan, pengakuan dan perhatian. 

5. Aktualisasi Diri, merupakan dorongan untuk menjadi seseorang yang sesuai 

dengan ambisinya mencakup pertumbuhan, pencapaian potensi dan pemenuhan 

kebutuhan diri. 

2.3 Kinerja 

2.3.1 Pengertian Kinerja 

 Kinerja dalam sebuah organisasi merupakan salah satu unsur yang tidak dapat 

dipisahkan dalam suatu organisasi, baik itu lembaga pemerintahan maupun lembaga 

swasta. Istilah kinerja berasal dari job performance atau actual performance yang 

merupakan prestasi kerja atau prestasi sesungguhnya yang dicapai seseorang. 

Berikut ini definisi kinerja menurut beberapa ahli: 

Menurut Fahmi (2013:127) pengertian kinerja adalah: 

“Hasil yang diperoleh oleh suatu organisasi baik organisasi tersebut 

bersifat profit oriented dan non profit oriented yang dihasilkan selama satu 

periode waktu”. 
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Sedangkan menurut Amstrong dan Baron (dalam Fahmi, 2013:127) mengatakan 

bahwa kinerja merupakan: 

“Hasil pekerjaan yang mempunyai hubungan kuat dengan tujuan 

strategis organisasi, kepuasan konsumen dan memberikan kontribusi 

ekonomi”. 

Adapun menurut Bangun (2012:231) pengertian kinerja merupakan: 

“Hasil pekerjaan yang dicapai berdasarkan persyaratan-persyaratan 

pekerjaan”. 

2.3.2 Indikator Kinerja  

 Menurut Bangun (2012:233-234) standar pekerjaan dapat ditentukan dari isi 

suatu pekerjaan, dapat dijadikan sebagai dasar penilaian setiap pekerjaan. Untuk 

memudahkan penilaian kinerja karyawan, standar pekerjaan harus dapat diukur dan 

dipahami secara jelas. Suatu pekerjan dapat diukur melalui jumlah, kualitas, ketepatan 

waktu mengerjakannya, kehadiran, kemampuan bekerja sama yang dituntut suatu 

pekerjaan tertentu. 

1. Jumlah Pekerjaan. Setiap pekerjaan memiliki standar kerja yang berbeda 

sehingga menuntut karyawan harus memenuhi persyaratan tersebut baik 

pengetahuan, keterlampilan, maupun kemampuan yang sesuai. Berdasarkan 

persyaratan pekerjaan tersebut dapat diketahui jumlah karyawan yang 

dibutuhkan untuk dapat mengerjakannya, atau setiap karyawan dapat 

mengerjakan berapa unit pekerjaan. 

2. Kualitas Pekerjaan. Setiap pekerjaan mempunyai standar kualitas tertentu 

yang harus disesuaikan oleh karyawan untuk dapat mengerjakannya sesuai 
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ketentuan. Karyawan memiliki kinerja yang baik bila dapat menghasilkan 

pekerjaan sesuai persyaratan kualitas yang dituntut pekerjaan tersebut. 

3. Ketepatan Waktu.  Setiap pekerjaan memiliki karakterisktik yang berbeda, 

untuk jenis pekerjaan tertentu harus diselesaikan tepat waktu, karena 

memiliki ketergantungan atas pekerjaan lainnya. Jadi, bila pekerjaan pada 

suatu bagian tertentu tidak selesai tepat waktu akan menghambat jumlah dan 

kualitas hasil pekerjaan. 

4. Kehadiran. Suatu jenis pekerjaan tertentu menuntut kehadiran karyawan 

dalam mengerjakannya sesuai dengan waktu yang ditentukan. Ada tipe 

pekerjaan yang menuntut kehadiran karyawan selama delapan jam sehari 

untuk lima hari kerja seminggu. Kinerja karyawan ditentukan oleh tingkat 

kehadiran karyawan dalam mengerjakannya. 

5. Kemampuan Kerja Sama. Tidak semua pekerjaan dapat diselesaikan oleh 

satu orang karyawan saja. Untuk jenis pekerjaan tertentu mungkin harus 

diselesaikan oleh dua orang karyawan atau lebih, sehingga membutuhkan 

kerjasama antarkaryawan. Kinerja karyawan dapat dinilai dari 

kemampuannya bekerjasama dengan rekan sekerja lainnya. 

 Sedangkan menurut Gomez (dalam Rahadi, 2010:36) dalam melakukan 

penelitian terhadap kinerja ada delapan dimensi dalam pengukuran kinerja pegawai, 

yaitu: 

1. Kualitas kerja, yaitu kualitas kerja yang dicapai berdasakan syarat-syarat 

kesesuaian dan kesiapannya. 

2. Kuantitas kerja, yaitu jumlah pekerjaan yang dilakukan dalam periode yang 

ditentukan. 
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3. Pengetahuan pekerjaan, yaitu luasnya pengetahuan mengenai pekerjaan dan 

keterlampilannya. 

4. Kreativitas, yaitu keaslian gagasan-gagasan yang dimunculkan dan tindakan-

tindakan untuk menyelesaikan persoalan yang terjadi. 

5. Kerjasama, yaitu kesediaan untuk bekerjasama dengan orang lain atau sesama 

anggota organisasi. 

6. Inisiatif, yaitu semangat untuk melaksanakan tugas tugas baru dalam 

memperbesar tanggung jawabnya. 

7. Ketergantungan, yaitu kesadaran untuk dapat dipercaya dalam hal kehadiran 

dan penyelesaian kerja. 

8. Kualitas personal, menyangkut kepribadian, kepimpinan, keramahtamahan dan 

integritas pribadi. 

2.3.3 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kinerja 

 Menurut Mc Cornick dan Tiffin (dalam Riani, 2011:100) menjelaskan bahwa 

terdapat dua variabel yang dapat mempengaruhi kinerja, yaitu: 

a. Variabel Individu 

Variabel ini terdiri dari pengalaman, pendidikan, jenis kelamin, umur, 

motivasi, keadaan fisik, kepribadian, dan sikap. 

b. Variabel Situasional 

Variabel situasional menyangkut dua faktor yaitu: 

1. Faktor sosial dari organisasi meliputi: kebijakan, jenis latihan dan 

pengalaman, sistem upah serta lingkungan sosial. 
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2. Faktor fisik dan pekerjaan meliputi: metode kerja, kebisingan, 

penyinaran dan temperatur. 

2.4 Hubungan Budaya Organisasi dan Kinerja 

 Suatu organisasi biasanya dibentuk untuk mencapai suatu tujuan tertentu 

melalui kinerja segenap sumber daya manusia yang ada dalam organisasi. Namun, 

kinerja sumber daya manusia sangat ditentukan oleh kondisi lingkungan internal 

maupun eksternal organisasi, termasuk budaya organisasi. Karenanya, kemampuan 

menciptakan suatu organisasi dengan budaya yang mampu mendorong kinerja adalah 

suatu kebutuhan (Wibowo, 2013: 363). 

 Dengan adanya budaya organisasi akan memudahkan pegawai untuk 

menyesuaikan diri dengan lingkungan organisasi, dan membantu pegawai untuk 

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

di dalam organisasi dan menjunjung tinggi nilai-nilai tersebut sebagai pedoman 

karyawan untuk berperilaku yang dapat dijalankan dalam melaksanakan tugas dan 

pekerjaannya (Riani, 2011: 109). 

 Pegawai yang sudah memahami keseluruhan nilai-nilai organisasi akan 

menjadikan nilai-nilai tersebut sebagai suatu kepribadian organisasi. Nilai dan 

keyakinan tersebut akan diwujudkan menjadi perilaku keseharian mereka dalam 

bekerja, sehingga akan menjadi kinerja individual. Didukung dengan sumber daya 

manusia yang ada, sistem dan teknologi, strategi perusahaan dan logistik, masing-

masing kinerja individu yang baik akan menimbulkan kinerja organisasi yang baik 

pula. 

2.5 Hubungan Motivasi dan Kinerja 

 Menurut Triatna (2015:92) motivasi dan kinerja memiliki hubungan yang erat, 

dimana keduanya memiliki keterkaitan satu sama lain. Motivasi yang baik akan 
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menciptakan kinerja yang baik. Dalam pemberian motivasi organisasi perlu 

mengidentifikasi apa saja yang menjadi kebutuhan para pegawai dan memastikan 

bahwa lingkungan kerja menjadi sarana untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan 

tersebut. 

 Menurut Sutrisno (2010:110) motivasi mempersoalkan bagaimana cara 

mendorong semangat kerja para pegawai, agar mereka mau bekerja keras dengan 

memberikan semua kemampuan dan keterlampilan untuk mewujudkan tujuan 

organisasi. 

 Pegawai memegang peran utama dalam menjalankan suatu organisasi agar 

terus berkembang. Apabila pegawai memiliki motivasi yang tinggi maka kehidupan 

organisasi pun akan semakin pesat yang akhirnya menghasilkan kinerja yang baik dan 

tercapainya tujuan organisasi. Namun, bila seorang pegawai tersebut tidak memiliki 

motivasi yang tinggi maka kinerja yang dihasilkan pun tidak baik, organisasi akan sulit 

untuk berkembang. Karena itu lah mengapa sangat begitu penting motivasi bagi para 

pegawai karena memiliki hubungan terhadap setiap elemen yang ada di organisasi 

begitu pula bagi kinerja pegawai itu sendiri. 

 

2.6 Penelitian Terdahulu 

 Penelitian ini didasari dari penelitian terdahulu, baik dari jenis penelitian 

maupun teori yang digunakan, dan teknik metode penelitian yang digunakan 

penjelasannya dibawah ini sebagai berikut: 
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Tabel 2.1 

Penelitian Terdahulu 

No Peneliti Judul Variabel Hasil 

1 Chaterina 

Melina 

Taurisa dan 

Intan 

Ratnawati 

(Universitas 

Diponegoro, 

2012) 

Analisis Pengaruh 

Budaya Organisasi Dan 

Kepuasan Kerja 

Terhadap Komitmen 

Organisasional Dalam 

Meningkatkan Kinerja 

Karyawan (Studi pada 

PT. Sido Muncul  

Kaligawe Semarang) 

X1 = Budaya 

Organisasi 

X2 = Kepuasan 

Kerja 

Y = Komitmen 

Organisasional 

Z = Kinerja 

Karyawan 

Hasil dari penelitian ini 

membuktikan dan memberi 

kesimpulan bahwa : (1) Budaya 

organisasi berpengaruh positif 

dan signifikan terhdap kepuasan 

kerja, (2) Budaya organisasi 

berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap komitmen 

organisasional, (3) Kepuasan 

kerja berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap komitmen 

organisasional, (4) Komitmen 

organisasional berpengaruh 

positif dan signifikan terhadap 

kinerja karyawan, (5) Budaya 

organisasi berpengaruh positif 

dan signifikan terhdap kinerja 

karyawan, serta (6) Kepuasan 

kerja berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap kinerja 

karyawan. 
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2 Doni 

Oktavianus 

Antou 

(Universitas 

Sam 

Ratulangi, 

2013) 

Gaya Kepemimpinan 

Dan Budaya Organisasi 

Pengaruhnya Terhadap 

Kinerja Pegawai Kantor 

Kelurahan Malalayang I 

Manado 

X1 = Gaya 

Kepemimpinan 

X2 = Budaya 

Organisasi 

Y = Kinerja 

Pegawai 

Hasil dari penelitian ini dengan 

uji F dan uji t menunjukan hasil 

yang positif dan signifikan, 

dengan demikian dapat di 

simpulkan bahwa gaya 

Kepemimpinan dan Budaya 

Organisasi secara simultan dan 

parsial berpengaruh positif 

terhadap Kinerja Pegawai. 

3 Basthoumi 

Muslih 

(Universitas 

Brawijaya , 

2012) 

Analisis Pengaruh 

Motivasi Terhadap 

Kepuasan Kerja dan 

Kinerja Pegawai di PT 

Sang Hyang Seri 

(Persero) Regional III 

Malang 

X1 = Motivasi 

Instrinsik 

X2 = Motivasi 

Ekstrinsik 

Y = Kinerja 

Pegawai 

Z = Kepuasan 

Kerja 

Hasil dari penelitian ini 

menunjukan : (1) Motivasi 

instrinaik dan ekstrinsik 

berpengaruh signifikan 

terhadap kepuasan kerja, (2) 

Motivasi intrinsik secara 

langsung tidak berpengaruh 

signifikan terhadap kinerja 

pegawai, (3) Motivasi 

ekstrinsik berpengaruh 

signifikan terhadap kinerja 

pegawai, (4) Kepuasan kerja 

berpengaruh signifikan 

terhadap kinerja pegawai, (5) 

Motivasi intrinsik berpengaruh 

signifikan secara tidak langsung 

terhadap kinerja pegawai 

melalui kepuasan. 
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4 Enrico 

Maramis 

(Universitas 

Sam 

Ratulangi 

Manado, 

2013) 

Kepemimpinan, Budaya 

Organisasi, Dan 

Motivasi Pengaruhnya 

Terhadap Kinerja 

Karyawan Pada PT. 

Bank Tabungan Negara 

(PERSERO) Cabang 

Manado 

X1 = 

Kepemimpinan 

X2 = Budaya 

Organisasi 

X3 = Motivasi 

Y = Kinerja 

Karyawan 

Hasil dari penelitian tersebut 

menunjukan kepemimpinan, 

budaya organisasi dan motivasi 

secara simultan berpengaruh 

signifikan. Secara parsial 

kepemimpinan dan budaya 

organisasi berpengaruh terhdap 

kinerja karyawan dan motivasi 

tidak berpengaruh signifikan 

terhadap kinerja karyawan. 

5 Lila Tintami, 

Dr. Ari 

Pradanawati, 

M.S dan Dr. 

Hari Susanto 

N., M.Si 

(Universitas 

Diponegoro, 

2012) 

Pengaruh Budaya 

Organisasi dan Gaya 

Kepemimpinan 

Transformasional 

Terhadap Kinerja 

Karyawan Melalui 

Disiplin Kerja Pada 

Karyawan Harian SKT 

Megawon II PT. Djarum 

Kudus 

X1 = Budaya 

Organisasi 

X2 = Gaya 

Kepemimpinan 

Tranformasional 

Y1 = Disiplin 

Kerja 

Y2 = Kinerja 

Karyawan 

Hasil dari penelitian tersebut 

diketahui bahwa budaya 

organisasi, gaya kepemimpinan 

transformasional dan disiplin 

kerja berpengaruh positif 

terhadap kinerja karyawan, baik 

secara parsial maupun simultan. 

 

2.7 Kerangka Pemikiran dan Hipotesis 

2.7.1 Kerangka Pemikiran 

 Setiap individu di latar belakangi oleh budaya yang akan mempengaruhi 

perilaku mereka. Budaya organisasi memiliki kontribusi dan memberikan pengaruh 

terhada pembentukan pribadi individu yang berada dalam suatu lingkungan. Budaya 

merupakan pedoman peran mereka dalam suatu organisasi, bagaimana karyawan 

berperilaku dan bertindak dalam bekerja dipengaruhi oleh budaya yang berlaku di 
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organisasi tersebut yang merujuk pada memotivasi pegawai hingga peningkatan 

kinerja.(Sophie:2010)  

 Mengadaptasi dari definisi budaya organisasi yang dikekemukakan oleh 

Mangkunegara (2011:13) budaya organisasi adalah seperangkat asumsi atau sistem 

keyakinan, nilai-nilai dan norma-norma yang dikembangkan dalam organisasi yang 

dijadikan pedoman tingkah laku bagi anggota-anggotanya untuk mengatasi masalah 

adaptasi eksternal dan internal. 

 Adapun menurut O’Reily dan Jehn (dalam Mulyadi, 2015:121-122) 

menyebutkan terdapat tujuh karakteristik utama budaya organisasi: 

a. Innovation and risk taking (Inovasi dan keberanian mengambil risiko), yakni 

derajat sejauh mana pekerja didorong untuk inovatif dan berani mengambil 

risiko. 

b. Attention to detail (Perhatian terhadap detail), yakni derajat sejauh mana para 

pekerja diharapkan menunjukan presisi, analisis, dan perhatian pada hal-hal 

detail. 

c. Outcome orientation (Berorientasi kepada hasil), yakni sejauh mana pimpinan 

berfokus pada hasil bukan pada teknis dari proses yang dipakai untuk menjadi 

hasil. 

d. People orientation (Berorientasi pada manusia), yakni sejauh mana keputusan 

manajemen memperhatikan efek hasil-hasil pada orang dalam model perilaku 

di atas menjadi inti dari suatu budaya organisasi. 

e. Team orientation (Berorientasi pada tim), yakni sejauh mana kegiatan kerja 

diorganisasikan atas dasar tim kerja daripada individu. 
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f. Aggressiveness (Agresif), yakni sejauh mana orang-orang bersifat agresif dan 

kompetitif bukan memperlihatkan sikap yang santai. 

g. Stability (Stabil), yakni sejauh mana aktivitas organisasi menekankan 

pemeliharaan status quo, sebagai konteks dari pertumbuhan. 

 Sebuah nilai-nilai, keyakinan dan prinsip-prinsip yang tumbuh dari sebuah 

organisasi harus lah dipegang erat oleh para anggotanya. Budaya organisasi yang baik 

dan tujuan yang jelas dapat meningkatkan motivasi seluruh anggota dalam bekerja 

sesuai dengan ketentuan-ketentuan sehingga tujuan organisasi pun dapat tercapai 

secara optimal. 

 Menurut Badrudin (2013:191) menyatakan bahwa pengertian motivasi adalah 

kondisi psikologis dalam diri individu yang menggerakan individu untuk bertindak 

sehingga terjadi perubahan tingkah laku yang disadari untuk mencapai tujuan. 

Tindakan motivasi dapat berupa kegiatan yang dilaksanakan guna mencapai tujuan 

yang diharapkan. 

Menurut Abraham Maslow (dalam Fahmi 2013:109) terdapat lima kategori 

motivasi, yaitu: 

1. Physiological needs (Kebutuhan Fisiologis), antara lain kebutuhan akan 

sandang, pangan, papan dan kebutuhan jasmani lainnya. 

2. Safety and security needs (Kebutuhan Keamanan), antara lain kebutuhan akan 

keselamatan dan perlindungan terhadap kerugian fisik. 

3. Social needs (Kebutuhan Sosial), antara lain hubungan persahabatan, 

komunikasi, kekeluargaan dan rasa saling memiliki. 

4. Esteem needs (Kebutuhan Penghargaan), antara lain mencakup faktor 

penghormatan diri seperti harga diri, otonomi, prestasi, status di perusahaan, 

pengakuan dan perhatian. 
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5. Self-actualization (Kebutuhan Aktualisasi Diri), merupakan dorongan untuk 

menjadi seseorang yang sesuai dengan ambisinya mencakup pertumbuhan, 

pencapaian potensi dan pemenuhan kebutuhan diri. 

Kinerja mengacu kepada prestasi pegawai yang diukur berdasarkan standar 

kerja yang ditetapkan sebuah organisasi atau perusahaan. Menurut Fahmi (2013:127) 

pengertian kinerja adalah hasil yang diperoleh oleh suatu organisasi baik organisasi 

tersebut bersifat profit oriented dan non profit oriented yang dihasilkan selama satu 

periode waktu. Dharma (2000:55) tentang pengukuran kinerja yaitu dengan cara 

mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut: 

1. Kualitas, yaitu mutu yang dihasilkan dalam pekerjaan (baik atau tidak 

mutunya). Pengukuran kualitatif keluaran mencerminkan pengukuran “tingkat 

kepuasan”, yaitu seberapa baik penyelesaiannya. 

2. Kuantitas, yaitu jumlah pekerjaan yang harus diselesaikan. Pengukuran 

kuantitatif melibatkan perhitungan keluaran dari proses atau pelaksanaan 

kegiatan. 

3. Ketepatan waktu, yaitu pekerjaan yang harus diselesaikan. Pengukuran 

ketepatan waktu merupakan jenis khusus dari pengukuran kuantitatif yang 

menentukan ketepatan waktu penyelesaian suatu kegiatan. 

 Menurut Bangun (2012:233-234) standar pekerjaan dapat ditentukan dari isi 

suatu pekerjaan, dapat dijadikan sebagai dasar penilaian setiap pekerjaan. Untuk 

memudahkan penilaian kinerja karyawan, standar pekerjaan harus dapat diukur dan 

dipahami secara jelas. Suatu pekerjan dapat diukur melalui jumlah, kualitas, ketepatan 

waktu mengerjakannya, kehadiran, kemampuan bekerja sama yang dituntut suatu 

pekerjaan tertentu. 
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1. Jumlah Pekerjaan. Setiap pekerjaan memiliki standar kerja yang berbeda 

sehingga menuntut karyawan harus memenuhi persyaratan tersebut baik 

pengetahuan, keterlampilan, maupun kemampuan yang sesuai. Berdasarkan 

persyaratan pekerjaan tersebut dapat diketahui jumlah karyawan yang 

dibutuhkan untuk dapat mengerjakannya, atau setiap karyawan dapat 

mengerjakan berapa unit pekerjaan. 

2. Kualitas Pekerjaan. Setiap pekerjaan mempunyai standar kualitas tertentu 

yang harus disesuaikan oleh karyawan untuk dapat mengerjakannya sesuai 

ketentuan. Karyawan memiliki kinerja yang baik bila dapat menghasilkan 

pekerjaan sesuai persyaratan kualitas yang dituntut pekerjaan tersebut. 

3. Ketepatan Waktu.  Setiap pekerjaan memiliki karakterisktik yang berbeda, 

untuk jenis pekerjaan tertentu harus diselesaikan tepat waktu, karena memiliki 

ketergantungan atas pekerjaan lainnya. Jadi, bila pekerjaan pada suatu bagian 

tertentu tidak selesai tepat waktu akan menghambat jumlah dan kualitas hasil 

pekerjaan. 

4. Kehadiran. Suatu jenis pekerjaan tertentu menuntut kehadiran karyawan 

dalam mengerjakannya sesuai dengan waktu yang ditentukan. Ada tipe 

pekerjaan yang menuntut kehadiran karyawan selama delapan jam sehari untuk 

lima hari kerja seminggu. Kinerja karyawan ditentukan oleh tingkat kehadiran 

karyawan dalam mengerjakannya. 

5. Kemampuan Kerja Sama. Tidak semua pekerjaan dapat diselesaikan oleh 

satu orang karyawan saja. Untuk jenis pekerjaan tertentu mungkin harus 

diselesaikan oleh dua orang karyawan atau lebih, sehingga membutuhkan 

kerjasama antarkaryawan. Kinerja karyawan dapat dinilai dari kemampuannya 

bekerjasama dengan rekan sekerja lainnya. 
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 Berdasarkan hasil penelitian terdahulu dan kerangka pemikiran di atas, maka 

paradigma penelitian yang dibangun untuk melihat pengaruh budaya organisasi dan 

motivasi terhadap kinerja pegawai Unit Transfusi Darah PMI Kota Bandung adalah 

sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

Gambar 2.3 

Kerangka Pemikiran 

2.7.2 Hipotesis Penelitian 

Berdasarkan kerangka pemikiran diatas maka dapat dinyatakan suatu hipotesis sebagai 

berikut:  

 Budaya organisasi secara parsial mempengaruhi kinerja pegawai. 

 Motivasi secara parsial mempengaruhi kinerja pegawai. 

 Budaya organisasi dan motivasi secara simultan mempengaruhi kinerja pegawai. 

Budaya Organisasi (X1) 

 Inovasi dan keberanian mengambil risiko 

 Perhatian terdahap detail 

 Berorientasi kepada hasil 

 Berorientasi pada manusia 

 Berorientasi pada tim 

 Agresif 

 Stabil 

 

O’Reily dan Jehn dalam Mulyadi (2015:121-122) 

Motivasi (X2) 

 Kebutuhan Fisiologis 

 Kebutuhan Keamanan 

 Kebutuhan Sosial 

 Kebutuhan Penghargaan 

 Kebutuhan Aktualisasi Diri 

 

Hierarki Kebutuhan Abraham Maslow dalam 

Fahmi (2013:109) 

Kinerja (Y) 

 Jumlah Pekerjaan 

 Kualitas Pekerjaan 

 Ketepatan Waktu 

 Kehadiran 

 Kemampuan Kerja Sama 

 

Bangun (2012:233-234) 


