
 

11 

BAB II 

TELAAH PUSTAKA 

 

2.1 Definisi dan Penalaran Konsep 

2.1.1 Budaya Organisasi  

1. Definisi Budaya Organisasi 

Arti kata budaya secara terminologis adalah 

suatu hasil dari budi dan atau daya, cipta, karya, 

karsa, pikiran dan adat istiadat manusia yang secara 

sadar maupun tidak, dapat diterima sebagai suatu 

perilaku yang beradab. Dikatakan membudaya bila 

kontinu, konvergen (Haryawan, 2008). Definisi budaya 

menurut Vijay Santhe (dalam Ndraha, 2003), adalah 

The set of important assumption (often unstead) that 

members of community share in common. Menurut 

Schein (dalam Moeljono, 2004), budaya merupakan 

cara pandang atau pola asumsi dasar yang dimiliki 

bersama oleh kelompok ketika memecahkan masalah 

baik penyesuaian eksternal maupun masalah integrasi 

internal. Pada hakikatnya budaya merupakan faktor 

terpenting dalam menentukan keberhasilan organisasi 

mencapai tujuannya (Soeroso, 2003).  

Menurut Swenee dan Mc. Ferlin (2002), budaya 

secara ideal mengkomunikasikan secara jelas pesan-

pesan tentang bagaimana melakukan suatu tindakan, 

berperilaku di sekitar sini (how we do things around 
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here). Dari pemikiran tersebut dapat diinterpretasikan 

bahwa budaya memberikan arahan mengenai bagai-

mana seseorang harus berperilaku, bersikap dan 

bertindak dalam suatu komunitas. Kata “here” meng-

acu pada suatu komunitas tertentu, baik itu bentuk 

organisasi perusahaan atau masyarakat. Budaya 

mengikat anggota kelompok masyarakat menjadi satu 

kesatuan pandangan yang menciptakan keseragaman 

berperilaku atau bertindak (Robert dan Angelo, 2005). 

Berdasarkan berbagai pengertian yang telah dikemu-

kakan tersebut dapat dinyatakan bahwa budaya 

merupakan cara hidup termasuk di dalamnya cara 

berpikir, bertindak dan sebagainya dalam suatu 

komunitas tertentu, baik dalam bentuk organisasi 

perusahaan maupun masyarakat, sehingga membeda-

kan karakteristik suatu komunitas dengan yang lain-

nya. 

Setiap organisasi harus memiliki kerangka dasar 

yang berlaku sebagai wadah untuk menampung 

komponen yang paling vital, yaitu manusia yang 

mempunyai nilai dan norma berupa sebuah budaya 

organisasi. Salah satu hal penting dalam memahami 

budaya organisasi adalah dengan memahami pende-

katan-pendekatan yang mempengaruhi cara berpikir 

atau cara pandang terhadap organisasi. Arti kata 

organisasi secara etimologis adalah tubuh atau alat 

tubuh, aturan, susunan, perkumpulan dari kelompok 

tertentu dengan dasar ideologi yang sama. Arti kata 

organisasi secara terminologis adalah kesatuan (entity) 
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sosial yang dikoordinasikan secara sadar dengan 

sebuah batasan yang relatif dapat diidentifikasikan, 

yang bekerja secara terus-menerus untuk mencapai 

suatu tujuan bersama atau sekelompok tujuan 

(Haryawan, 2008). 

Susanto (1997:3) memberikan definisi budaya 

organisasi sebagai nilai-nilai yang menjadi pedoman 

sumber daya manusia untuk menghadapi permasa-

lahan eksternal dan usaha penyesuaian integrasi ke 

dalam perusahaan sehingga masing-masing anggota 

organisasi harus memahami nilai-nilai yang ada dan 

bagaimana mereka harus bertindak atau berperilaku. 

Budaya organisasi menurut Sobirin (2005) merupakan 

pola keyakinan dan nilai-nilai dalam organisasi yang 

dipahami, dijiwai dan dipraktikkan oleh anggota 

organisasinya sehingga pola tersebut memberikan 

makna tersendiri bagi organisasi yang bersangkutan 

dan menjadi dasar aturan berperilaku.  

Kreitner dan Kinicki (2003) mendefinisikan 

budaya organisasi adalah perekat organisasi yang 

mengikat anggota organisasi melalui nilai-nilai yang 

ditaati, peralatan simbolik, dan cita-cita sosial yang 

ingin dicapai (Moeljono, 2005). Pengertian budaya 

organisasi menurut Robbins (1998) adalah: 

…organizational culture refers to a system of shared 

meaning held by members that distinguishes the 
organization from other organizations. This system 
of shared meaning is, on closer analysis, a set of 
key characteristich that the organization value. 
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Robbins (1996) menyatakan bahwa budaya 

organisasi adalah suatu persepsi bersama yang dianut 

oleh anggota-anggota organisasi itu. Lebih lanjut 

Robbins mengemukakan bahwa budaya organisasi 

sebagai nilai-nilai dominan yang disebarluaskan dalam 

organisasi yang dijadikan filosofi kerja karyawan yang 

menjadi panduan bagi kebijakan organisasi dalam 

mengelola karyawan dan konsumen (Haryawan, 2008). 

Sedangkan Schein (1992) mendefinisikan budaya 

organisasi sebagai sebuah pola dasar yang diterima 

oleh organisasi untuk bertindak dan memecahkan 

masalah, membentuk karyawan yang mampu ber-

adaptasi dengan lingkungan dan mempersatukan 

anggota-anggota organisasi. 

Budaya organisasi yang tepat harus dibentuk 

dalam satu proses yang terencana dan sistematis. 

Dengan demikian budaya organisasi menjadi alat yang 

penting dalam menafsirkan kehidupan dan perilaku 

dari organisasinya. Budaya yang kuat merupakan 

perangkat (software) yang sangat bermanfaat untuk 

mengarahkan perilaku, karena membantu setiap 

anggota organisasi untuk melakukan pekerjaan yang 

lebih baik, seperti ditegaskan oleh Charles Hamden 

dan Turner (1992). Budaya organisasi menggambarkan 

kesesuaian perilaku, mengikat dan memotivasi indi-

vidu dan memberikan solusi/pemecahan apabila ter-

dapat ambiguitas. Budaya mengatur jalannya proses 

informasi suatu perusahaan, hubungan internalnya 

dan nilai-nilai yang dianutnya. 
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Faktor-Faktor yang menentukan kekuatan 

budaya organisasi adalah kebersamaan dan intensitas. 

Robbins (1997) mengemukakan ciri-ciri budaya orga-

nisasi yang kuat adalah sebagai berikut: 

1. Anggota-anggota organisasi loyal kepada orga-

nisasi; 

2. Pedoman bertingkah laku bagi orang-orang di 

dalam perusahaan digariskan dengan jelas, 

dimengerti, dipatuhi dan dilaksanakan oleh 
orang-orang di dalam perusahaan sehingga 

orang-orang yang bekerja menjadi sangat 

kohesif; 

3. Nilai-nilai yang dianut organisasi tidak hanya 

berhenti pada slogan, tetapi dihayati dan di-

nyatakan dalam tingkah laku sehari-hari seca-
ra konsisten oleh orang-orang yang bekerja 

dalam perusahaan; 

4. Organisasi memberikan tempat khusus kepada 

pahlawan-pahlawan organisasi dan secara 

sistematis menciptakan bermacam-macam 
tingkat pahlawan; 

5. Dijumpai banyak ritual, mulai dari ritual 

sederhana hingga yang mewah; 

6. Memiliki jaringan kulturan yang menampung 

cerita-cerita kehebatan para pahlawannya. 

 
 

2. Budaya Jawa 

Setiap budaya mempunyai pola dan karakteristik 

penataan daya-daya komponennya sendiri. Hanya 

dengan kekuatan eksistensinya dan metode-metode 

yang dengan sengaja diterapkan secara sistematis, 

budaya ini melestarikan diri melalui transformasi atas 

watak manusia yang masih asli dan mentah. Kebuda-

yaan dalam arti yang luas dapat diterjemahkan seba-

gai semua hasil cipta, rasa, karsa, dan karya manusia, 
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yang dapat digunakan untuk memudahkan hidup. 

Dengan demikian, maka tradisi, adat istiadat/peri-

laku, akhlak/budi pekerti, tempat tinggal, pergaulan, 

dan bahasa, semuanya dapat dikatakan kebudayaan 

atau hasil budaya (Hermadi, 2010).  

Budaya Jawa adalah segala sistem dan nilai 

yang meliputi sistem pengetahuan, kepercayaan, 

moral, seni, hukum, adat, bahasa, organisasi, kema-

syarakatan, mata pencaharian, peralatan teknologi, 

dan kebiasaan serta kemampuan yang hidup di Pulau 

Jawa dan masyarakat Jawa (Wahdati, 2004).  

Kekuatan istimewa dari budaya Jawa adalah 

kemampuannya untuk tetap bertahan, meski dibanjiri 

oleh gelombang kebudayaan yang datang dari luar. Di 

dalam banjir itu ia mempertahankan keasliannya. 

Kebudayaan Jawa tidak menemukan diri dan berkem-

bang kekhasannya dalam isolasi, tetapi mencerna 

masukan-masukan kultural dari luar (Dewey,1989). 

Tuntutan sosial dalam kultur Jawa untuk selalu 

mempertahankan keselarasan, memelihara harmoni 

demi tercapai kesatuan mistis antara abdi dan tuan, 

telah membangun sikap hidup dan prinsip hidup yang 

khas. Untuk selanjutnya kekhasan ini menjadi me-

nonjol ketika dilihat oleh orang luar. Ciri menonjol 

antara lain adalah besarnya ikatan kekeluargaan 

dalam masyarakat Jawa dan budaya Jawa (Rachdian, 

2012). 
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Adanya variasi dan keanekaragaman budaya 

akan mewarnai variasi pola perilaku masyarakat atau 

anggota organisasi tempat kebudayaan tersebut berla-

ku. Budaya sangat berpengaruh terhadap manusia 

yang bekerja dalam suatu organisasi. Berdasarkan hal 

tersebut, perilaku seseorang dalam organisasi tidak 

terlepas dari pengaruh budaya lokal dimana mereka 

berada (http://www.e-humoniora.fisip.ut.ac.id). 

Budaya merupakan perwujudan dari tingkah 

laku para pelaku dalam berorganisasi. Membahas 

Budaya Jawa dapat lepas dari masyarakat Jawa. 

Masyarakat Jawa memiliki dua kaidah dasar (prinsip) 

yang paling menentukan pola pergaulan dalam komu-

nitasnya, yaitu (Efendi, 2012):  

(1) kaidah hormat, intinya agar setiap orang diakui 

dan dihormati sesuai kedudukannya (prinsip 

hormat); dan (2) kaidah kerukunan, intinya selalu 

membawa diri ke arah kerukunan atau tidak 

menimbulkan konflik (prinsip rukun). Penerapan 

prinsip rukun dan prinsip hormat dapat dilihat 
bagaimana orang yang ada dalam organisasi.  

 

Budaya organisasi mengacu kepada suatu 

sistem yang dianut oleh para anggota organisasi yang 

membedakan organisasi itu dengan yang lainnya. 

Dibutuhkannya budaya organisasi dalam pemahaman 

organisasi, karena budaya organisasi mempelajari 

tentang suatu perilaku yang khas sebagai identitas 

dari organisasi tersebut untuk mengembangkan 

kinerja para pelaku organisasi dalam pencapaian 

tujuan yang dinginkan (Muhibbin, 2006). 

http://www.e-humoniora.fisip.ut.ac.id/


 

18 

2.1.2 Employee Engagement 

1. Definisi Employee Engagement 

Employee engagement merupakan suatu istilah 

yang relatif baru dalam ilmu sumber daya manusia, 

dimana kata tersebut sering digunakan oleh lembaga 

konsultan yang khusus bergerak dalam bidang 

sumber daya manusia. Dalam literatur akademis, 

dikatakan bahwa engagement berhubungan dengan 

gagasan lain dalam perilaku organisasi (Saks, 2006). 

Menurut Kahn (1990) engagement merupakan gagasan 

multidimensi. Harter, Schmidt dan Hayes (2002) men-

definisikan employee engagement sebagai keterlibatan 

seorang karyawan serta kepuasan pada pekerjaan 

yang dilengkapi dengan antusiasme. 

Karyawan dapat secara emosi, kognitif, atau fisik 

terikat. Selain definisi tersebut, pandangan populer 

dari istilah ini menyatakan bahwa employee engage-

ment tidak hanya membuat karyawan memberikan 

kontribusi lebih, namun juga membuat mereka 

memiliki loyalitas yang lebih tinggi sehingga mengu-

rangi keinginan untuk meninggalkan perusahaan 

secara sukarela (Macey & Schneider, 2008). 

Employee engagement memiliki beberapa ting-

katan. Adapun tingkatan-tingkatan tersebut adalah: 

engaged employee merupakan individu-individu yang 

bekerja dengan penuh semangat dan bangga atas 

keterikatan mereka dengan organisasi. Not engaged 

employee adalah mereka yang bekerja secara tidak 
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serius dan tidak menunjukkan komitmen terhadap 

pekerjaan dan organisasinya. Actively disengaged 

employee adalah mereka yang secara terus terang 

menyatakan bahwa mereka tidak senang bekerja di 

organisasi tersebut (Lockwood, 2007). 

 
2. Dimensi Employee Engagement 

Terdapat empat dimensi Employee Engagement 

(John dan Jim, 2007), yaitu:  

1. Bagaimana karyawan berkembang yang dibagi 

lagi menjadi kesempatan untuk belajar dan 

perkembangan selama 6 bulan terakhir; 

2. Apakah karyawan merupakan bagian organi-

sasi yang terdiri dari keberadaan teman dekat, 

rekan kerja, yang berkomitmen terhadap kua-
litas, misi, dan tujuan perusahaan dan pen-

dapat kita dipertimbangkan dalam perusaha-

an;  

3. Apa yang bisa karyawan berikan bagi perusa-

haan yang terdiri dari dukungan untuk ber-
kembang, kepedulian terhadap rekan kerja, 

perhatian dari atasan, dan melakukan yang 

terbaik bagi perusahaan; 

4. Apa yang karyawan dapatkan terdiri dari 

peralatan/perlengkapan kerja dan pengetahu-

an akan apa yang diharapkan organisasi dari 
karyawan.  

 

3. Faktor Penggerak Employee Engagement 

Faktor penggerak employee engagement menurut 

McBain: (2007, dalam Margaretha dan Saragih, S, 

2008) yaitu: 

1. Organisasi dimana hal-hal yang terkait dengan 

organisasi dan dapat menjadi penggerak 
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employee engagement adalah budaya organi-

sasi, visi dan nilai yang dianut serta brand 

organisasi;  

2. Manajemen dan kepemimpinan, kekonsistenan 
pemimpin dalam mementoring karyawan 

sangat diperlukan. Pimpinan organisasi diha-

rapkan memiliki beberapa keterampilan seperti 

teknik berkomunikasi, teknik pemberian 
feedback dan teknik penilaian kinerja;  

3. Working condition, Kondisi lingkungan kerja 

juga merupakan faktor yang penting, dimana 
lingkungan kerja yang meiliki keadilan 
distributive dan procedural, melibatkan karya-

wan dalam pengambilan keputusan, dan mem-

perhatikan keseimbangan kehidupan kerja dan 

keluarga karyawan akan mendorong tercipta-
nya employee engagement. 

 

2.1.3 Kinerja Karyawan 

Kinerja didefinisikan sebagai “the extent of actual 

work performed by individual” atau sampai sejauh 

mana kerja aktual yang diperlihatkan oleh seorang 

individu (Shore, 1990). Kinerja merupakan suatu hasil 

yang dicapai oleh pekerja dalam melakukan pekerja-

annya menurut kriteria tertentu yang berlaku untuk 

suatu pekerjaan tertentu. Robbins (1996) menyatakan 

bahwa kinerja karyawan adalah sebagai fungsi dari 

interaksi antara kemampuan dan motivasi.  

Kinerja karyawan merupakan dasar bagi penca-

paian kinerja dan prestasi perusahaan, sehingga 

pengelolaan karyawan sebagai sumber potensial meru-

pakan tugas utama manajemen. Pengelolaan sumber 

daya manusia menjadi sangat penting karena peru-

sahaan dapat mencapai kinerja yang diharapkan serta 
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memiliki keunggulan kompetitif ketika orang di dalam-

nya melakukan apa yang terbaik dari mereka, apa 

yang mereka senangi dan serta kuatnya faktor ke-

pemilikan secara psikologis dalam melaksanakan dan 

memberi hasil pada pekerjaan mereka, ke semua hal 

tersebut menjadi faktor motivasi karyawan 

Kinerja karyawan mengacu pada prestasi sese-

orang yang diukur berdasarkan standar atau kriteria 

yang ditetapkan oleh perusahaan. Pengelolaan untuk 

mencapai kinerja sumber daya manusia tinggi dimak-

sudkan guna meningkatkan perusahaan secara kese-

luruhan. Kinerja sebenarnya merupakan konsep yang 

sangat kompleks, baik definisi maupun pengukuran-

nya yang sering menjadi tantangan bagi peneliti teori 

manajemen dan perilaku organisasi, karena bersifat 

multidimensional. Oleh sebab itu pengukuran kinerja 

hendaknya menginteraksikan dimensi pengukuran 

yang beragam. 

Soedjono (2005) menyebutkan ada tujuh kriteria 

yang dapat digunakan untuk mengukur kinerja pega-

wai secara individu yakni:  

1. Kualitas 

Hasil pekerjaan yang dilakukan mendekati 

sempurna atau memenuhi tujuan yang diha-

rapkan dari pekerjaan tersebut; 

2. Kuantitas 

Jumlah yang dihasilkan atau jumlah aktivitas 
yang dapat diselesaikan; 
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3. Ketepatan waktu 

Pekerjaan dapat diselesaikan pada waktu yang 

telah ditetapkan serta memaksimalkan waktu 
yang tersedia untuk aktivitas yang lain; 

4. Efektivitas 

Pemanfaatan secara maksimal sumber daya 

yang ada pada organisasi untuk meningkatkan 

keuntungan dan mengurangi kerugian; 

5. Kemandirian 

Dapat melaksanakan kerja tanpa bantuan 

guna menghindari hasil yang merugikan; 

6. Komitmen kerja 

Yaitu komitmen kerja antara pegawai dengan 

organisasinya; 

7. Tanggung jawab pegawai terhadap organisasi-

nya. 

 

2.2 Pengembangan Hipotesis 

2.2.1 Pengaruh Budaya Organisasi terhadap Kinerja 

Menurut Barney (1986:659) budaya organisasi 

akan menjadi keunggulan kompetitif jika budaya ter-

sebut berharga, langka dan tak dapat ditiru. Keung-

gulan kompetitif bisa dijangkau jika budaya organisasi 

kuat dan khas sehingga sulit ditiru. Budaya organisasi 

pada P.T. Kedaulatan Rakyat dibangun dengan sifat 

yang khas dan mencerminkan budaya Jawa demi 

tercapainya visi perusahaan.  

Beberapa nilai budaya Jawa sudah terimple-

mentasi sebagai budaya perusahaan seperti ngemong 

(pimpinan perusahaan memberikan bimbingan terha-

dap pekerjaan yang karyawan lakukan), teladan 
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(pimpinan perusahaan memberikan teladan yang baik 

bagi para karyawan dalam bekerja), pitulungan 

(suasana saling tolong menolong), empan papan 

(perusahaan memiliki pembagian tugas dan tanggung 

jawab dengan jelas). 

Denison (1984) yang melakukan studi terhadap 

34 perusahaan menemukan bahwa organisasi yang 

mengandung ciri budaya seperti di atas  menghasilkan 

kinerja yang lebih baik. Kotter dan Heskett (1992) 

menemukan bahwa kinerja rata-rata terkait positif 

dengan kekuatan budaya organisasi, mereka menemu-

kan korelasi positif. Di sisi lain van der Post, de Coning 

dan Smit (1998) yang melakukan penelitian di Afrika 

Selatan menyatakan bahwa tidak semua unsur 

budaya dapat berkorelasi dengan peningkatan kinerja. 

Berdasar gambaran di atas maka hipotesis pada 

penelitian ini adalah: 

H1: Budaya organisasi berpengaruh terhadap kinerja 

karyawan 

 
2.2.2 Employee Engagement sebagai Variabel 

Mediasi dalam Hubungan antara Budaya  

Organisasi terhadap Kinerja Karyawan 

Budaya organisasi adalah sistem makna, nilai-

nilai dan kepercayaan yang dianut bersama dalam 

suatu organisasi yang menjadi rujukan untuk bertin-

dak dan membedakan organisasi satu dengan organi-

sasi lain (Mas’ud, 2004). Budaya organisasi selanjut-
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nya menjadi identitas atau karakter utama organisasi 

yang dipelihara dan dipertahankan (Mas’ud, 2004). 

Suatu budaya yang kuat merupakan perangkat yang 

sangat bermanfaat untuk mengarahkan perilaku, 

karena membantu karyawan melakukan pekerjaan 

yang lebih baik sehingga setiap karyawan pada awal 

karirnya perlu memahami budaya dan bagaimana 

budaya tersebut terimplementasikan. 

Kinerja karyawan merupakan dasar bagi penca-

paian kinerja dan prestasi perusahaan, untuk itu 

setiap perusahaan akan berusaha meningkatkan 

kinerja karyawannya dalam mencapai tujuan organi-

sasi yang telah ditetapkan. Budaya organisasi yang 

tumbuh dan terpelihara dengan baik akan mampu 

memacu organisasi ke arah perkembangan yang lebih 

baik. Pengelolaan sumber daya manusia menjadi 

sangat penting karena perusahaan dapat mencapai 

kinerja yang diharapkan serta memiliki keunggulan 

kompetitif ketika orang di dalamnya melakukan apa 

yang terbaik dari mereka, apa yang mereka senangi 

serta kuatnya faktor kepemilikan secara psikologis 

dalam melaksanakan dan memberi hasil pada peker-

jaan mereka, kesemua hal tersebut menjadi faktor 

motivasi karyawan.  

Berdasarkan studi dinyatakan bahwa keterikat-

an individu karyawan dengan organisasi dibentuk oleh 

keterikatan emosional dan faktor rasional yang berhu-

bungan dengan pengalaman kerja dan lingkungan 

kerja. Pada dasarnya, employee engagement merupa-
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kan konstruksi level individu. Employee engagement 

dapat dipengaruhi oleh nilai-nilai budaya organisasi 

ketika karyawan memiliki ikatan yang kuat dengan 

organisasi. Oleh karena itu, budaya organisasi diang-

gap sebagai salah satu faktor yang dapat mempenga-

ruhi keterikatan individu pada organisasi, sehingga 

karyawan memiliki keinginan untuk tumbuh bersama 

organisasinya dan bersedia bertahan dalam organisasi 

(Soedjono, 2005).  

Penelitian yang dilakukan oleh Rashid dkk. 

(2003) menunjukkan pengaruh positif budaya organi-

sasi terhadap kinerja karyawan karena budaya orga-

nisasi yang kuat akan membentuk struktur dan 

kontrol dalam menumbuhkan motivasi dan inovasi 

karyawan dalam bekerja. Menurut McBain (2007) 

seperti yang dikutip oleh Margaretha dan Saragih 

(2008), budaya organisasi mempengaruhi employee 

engagement. Sedangkan Bernthal (2006) menyatakan 

bahwa dengan meningkatnya employee engagement 

akan meningkatkan kinerja karyawan. 

Karena diduga bahwa budaya organisasi dan 

employee engagement mempengaruhi kinerja karya-

wan. Sedangkan hasil penelitian sebelumnya menye-

butkan bahwa employee engagement dapat mempenga-

ruhi kinerja karyawan maka dapat disusun hipotesis 

sebagai berikut:  
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H2: Employee engagement berpengaruh sebagai 

variabel pemediasi dalam hubungan budaya 

organisasi organisasi dan kinerja karyawan  

 

2.3 Model Penelitian 

Model dalam penelitian ini dapat digambarkan 

sebagai berikut: 
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