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ABSTRAKSI 
 

Tujuan penelitian ini adalah : 1) Mengatuhui apakah variabel budaya 
organisasi yang terdiri dari (inovasi dan keberanian mengambil risiko, perhatian 
terhadap hal rinci, berorientasi pada hasil, berorientasi pada manusia, berorientasi 
pada tim, agresivitas, dan stabilitas) mempengaruhi kinerja karyawan secara parsial; 
2) Mengetahui manakah  diantara variabel budaya organisasi terdiri dari (inovasi dan 
keberanian mengambil risiko, perhatian terhadap hal rinci, berorientasi pada hasil, 
berorientasi pada manusia, berorientasi pada tim, agresivitas, dan stabilitas) yang 
berpengaruh paling dominan. 

Penelitian ini menggunakan data primer. Sampel dalam penelitian ini 
sebanyak 85 responden. Teknik pengambilan sampel menggunakan purposive 
sampling atau pengambilan sampel yang berdasarkan pertimbangan dan criteria 
tertentu. Metode analisis yang digunakan adalah regresi linier berganda dengan 
terlebih dahulu dilakukan uji asumsi klasik yang meliputi uji normalitas, uji 
multikolinearitas dan uji heterokedastisitas. Dengan pengujian hipotesis 
menggunakan uji signifikansi secara bersama-sama (Uji-F) dan uji signifikansi secara 
parsial (Uji-t) serta koefisien Determinasi (R²). 

Hasil penelitian : 1)Analisis secara bersama-sama menunjukan variabel 
budaya organisasi yang terdiri dari inovasi dan keberanian mengambil risiko, 
perhatian terhadap hal rinci, berorientasi pada hasil, berorientasi pada manusia, 
berorientasi pada tim, agresifitas, dan stabilitas berpengaruh terhadap kinerja 
karyawan di Rumah Sakit Islam Surakarta; 2) Analisis secara parsial menunjukkan 
variabel inovasi dan keberanian mengambil risiko, perhatian terhadap hal rinci, 
berorientasi pada manusia, berorientasi pada tim berpengaruh signifikan terhadap 
kinerja karyawan, sedangkan variabel berorientasi pada hasil, agresifitas dan stabilitas 
tidak berpengaruh terhadap kineja karyawan; 3) Hasil uji regresi menunjukkan bahwa 
variabel berorientasi pada tim memiliki pengaruh paling besar terhadap kinerja 
karyawan. 4) Koefisien determinasi (adjusted R²) yang diperoleh sebesar 0,238.   

 
Kata Kunci : Budaya organisasi dan  kinerja karyawan. 
 
 
 
 
 
 

 



PENDAHULUAN 
Dalam persaingan yang semakin kompetitif, organisasi harus menyadari 

pentingnya evaluasi kinerja dan organisasi harus melakukan serangkaian perbaikan 
sehingga organisasi tersebut mampu bersaing.Selain itu dalam persaingan suatu 
organisasi juga harus mempunyai kondisi organisasi yang kondusif, sehingga para 
karyawan yang bekerja di perusahaan dapat berupaya secara maksimal untuk 
mencapai misi dan tujuan organisasi.  

Dalam organisasi atau perusahaan tentunya mempunyai kepribadian, dan 
kepribadian tersebut merupakan sebuah budaya organisasi. Menurut Robbins dan 
Judge (2008) menyatakan bahwa budaya organisasi mengacu pada sebuah sistem 
makna bersama yang dianut oleh para anggota yang membedakan organisasi tersebut 
dengan organisasi lainya.Budaya organisasi merupakan salah satu unsur dalam 
pemberdayaan karyawan dalam perusahaan.Organisasi yang memiliki budaya yang 
kuat dapat mempunyai pengaruh yang bermakna bagi perilaku dan sikap anggotanya 
(Robbins, 2002).Budaya organisasi dapat mempengaruhi karyawan dalam bertingkah 
laku, cara bekerja dengan tim dan cara menggambarkan pekerjaan. Tanpa adanya 
budaya organisasi, seorang karyawan cenderung merasa segan untuk melaksanakan 
suatu tugas dengan baik apapun statusnya dalam organisasi tersebut,karena kurang 
jelasnya kesepakatan komitmen (Porwani, 2010).Sehingga kinerja karyawan yang 
tinggi sangat dipengaruhi faktor budaya organisasi. Konsep budaya organisasi 
merupakan salah satu alat untuk meningkatkan kinerja karyawan, karena budaya 
organisasi mempengaruhi pola pikir, perasaan dan cara karyawan bertindak dalam 
perusahaan.  

Keberhasilan suatu perusahaan sangat dipengaruhi oleh kinerja 
karyawan.Apabila kinerja karyawan baik maka kinerja perusahaan juga akan 
meningkat, sebaliknya apabila kinerja karyawan buruk maka kinerja organisasipun 
akan menurun. Menurut Rivai (2005) kinerja merupakan perilaku yang nyata yang 
ditampilkan setiap orang sebagai prestasi kerja yang dihasilkan oleh karyawan sesuai 
dengan perannya dalam perusahaan. Rumah Sakit Islam Surakarta merupakan rumah 
sakit swasta yang sadar akan pencapaian tujuan perusaahaan dibutuhkan nilai-nilai 
dan keyakinan untuk membantu karyawan dalam bertindak, berpikir dan 
menyelesaikan suatu permasahaan dalam organisasi. Budaya organisasi yang menjadi 
sebuah sistem nilai yang kuat akan menumbuhkan rasa memiliki dan meningkatkan 
semangat kerja, dan hal tersebut akan berdampak pada meningkatnya kinerja 
karyawan. Budaya yang ada dalam perusahaan/organisasi mempunyai tujuan agar 
SDM yang ada di perusahaan/organisasi mampu mengubah sikap dan perilakunya 
untuk meningkatkan kinerjanya dalam hal menghadapi berbagai tantangan dimasa 
yang akan datang. 

Memperhatikan uraian tersebut, serta pentingnya membangun budaya 
organisasi yang merupakan unsur penting dalam pencapaian peningkatan kinerja 
karyawan, maka diperlukan penelitian lebih jauh mengenai: “Pengaruh Budaya 
Organisasi Terhadap Kinerja Karyawan pada Rumah Sakit Islam Surakarta”. 

 
 
 



TINJAUAN PUSTAKA 
 
Budaya Organisasi 

Menurut Luthans (2006), budaya organisasi adalah pola asumsi dasar yang 
diciptakan, ditemukan, atau dikembangkan oleh kelompok tertentu saat mereka 
menyesuaikan diri dengan masalah-masalah eksternal dan integrasi internal yang 
telah bekerja cukup baik serta dianggap berharga, dan karena itu diajarkan pada 
anggota baru sebagai cara yang benar untuk menyadari, berpikir, dan merasakan 
hubungan dengan masalah tersebut. Budaya organisasi merupakan sistem penyebaran 
kepercayaan dan nilai-nilai yang berkembang dalam suatu organisasi dan 
mengarahkan perilaku anggota-anggotanya.Budaya organisasi dapat menjadi 
instrumen keunggulan kompetitif yang utama, yaitu apabila budaya organisasi 
mendukung strategi organisasi, dan apabila budaya organisasi dapat menjawab atau 
mengatasi tantangan lingkungan dengan cepat dan tepat (Soedjono, 2005). 

Menurut Kreitner an Kinicki (dalam Hakim, 2014) menyebutkan ada tiga tipe 
budaya organisasi, antara lain: 
a. Budaya konstruktif 
b. Budaya pasif-defensif 
c. Budaya agresif-defensif 

Robbins dan Judge (2008), mengemukakan dimensi atau  karakteristik utama 
yang secara keseluruhan merupakan hakikat budaya organisasi, yaitu: 
a. Inovasi dan pengambilan risiko(innovation and risk taking), yaitu sejauhmana 

para karyawan didorong untuk inovatif dan mengambil risiko. 
b. Perhatian terhadap hal rinci(attention to detail), yaitu sejauhmana para karyawan 

diharapkan memperlihatkan presisi (kecermatan), analisis dan perhatian terhadap 
hal-hal rinci (detail). 

c. Berorientasi pada hasil(outcome orientation), yaitu sejauhmana manajemen 
memusatkan perhatian pada hasil,tidak pada teknik dan proses yang digunakan 
untuk mencapai hasil itu. 

d. Berorientasi pada manusia(people orientation), yaitu sejauhmana manajemen 
memperhitungkan efek dari pada hasil keputusan terhadap orang-orang di dalam 
organisasi. 

e. Berorientasi pada tim(team orientation), yaitu sejauhmana kegiatan kerja 
diorganisasikan sekitar tim-tim, bukanya individu-individu. 

f. Agresifitas(aggressiveness), yaitu sejauhmana orang-orang itu agresif dan 
kompetitif, bukanya santai-santai. 

g. Stabilitas(stability), yaitu tingkat dimana aktifitas organisasi mempertahankan 
status quo pada pertumbuhan yang berbeda. 
 

Kinerja Karyawan 
Dalam organisasi, informasi yang berkaitan dengan kinerja  sangat penting 

diperhatikan sebagai dasar evaluasi proses kinerja dalam organisasi selama ini sudah 
sesuai dengan standar yang ditetapkan atau belum. Kinerja yang ada dalam organisasi 
merupakan jawaban dari berhasil atau tidaknya tujuan yang telah ditetapkan. 
Pimpinan organisasi harus mengetahui dan memperhatikan sejauh mana kinerja 



karyawannya Menurut Bangun (2012), kinerja (performance) adalah hasil pekerjaan 
yang dicapai seseorang berdasarkan persyaratan-persyaratan pekerjaan. Suatu 
pekerjaan mempunyai persyaratan tertentu untuk dapat dilakukan dalam mencapai 
tujuan yang disebut juga sebagai standar pekerjaan. 

Menurut Bernadin (dalam Wirda dan Tuti Azra, 2007) Indikator yang 
digunakan untuk menilai kinerja karyawan adalah mencakup sebagai berikut: 
a. Kualitas: sejauh mana proses atau hasil pelaksanaan kegiatan mendekati 

kesempurnaan atau mendekati tujuan yang diharapkan. 
b. Kuantitas: jumlah yang dihasilkan, misalnya jumlah rupiah, jumlah unit, jumlah 

siklus kegiatan yang diselesaikan. 
c. Ketepatan Waktu: tingkat sejauhmana suatu kegiatan diselesaikan pada waktu 

yang dikehendaki, dengan memperhatikan koordinasi output lain serta waktu 
yang tersedia untuk kegiatan lain. 

d. Efektifitas : tingkat sejauhmana penggunaan sumber daya (organisasi manusia, 
keuangan, teknologi dan material) yang dimaksud untuk mencapai hasil tertinggi 
atau pengurangan kerugian dari setiap unit penggunaan sumber daya. 

e. Kemandirian: tingkat sejauhmana seorang pekerja dapat melaksanakan suatu 
fungsi pekerjaan tanpa memerlukan pengawasan seorang supervisor untuk 
mencegah tindakan yang kurang diinginkan. 

f. Komitmen organisasi: tingkat sejauhmana karyawan atau pegawai memelihara 
harga diri, nama baik dan kerja sama diantara rekan kerja dan bawahan. 

Menurut Rivai dan Basri (2005) menyebutkan ada enam tujuan kinerja, antara 
lain: 
a. Kemahiran dari kemampuan tugas baru diperuntukan untuk perbaikan hasil 

kinerja dan kegiatanya. 
b. Kemahiran dari pengetahuan baru dimana akan membantu karyawan dengan 

pemecahan masalah yang kompleks atas aktivitas membuat keputusan pada tugas. 
c. Kemahiran atau perbaikan pada sikap terhadap teman kerjanya dengan satu 

aktivitas kinerja. 
d. Target aktivitas perbaikan kinerja. 
e. Perbaikan dalam kualitas atau produksi. 
f. Perbaikan dalam waktu atau pengiriman. 

 
METODE PENELITIAN 

Metode penumpulan data dalam penelitian ini dengan cara menyebar 
kuesioner secara langsung kepada responden yang akan diteliti yang berisi tentang 
budaya organisasi dan kinerja karyawan. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh 
karyawan Rumah Sakit Islam Surakarta. yang berjumlah 580 karyawan, sedangkan 
sampelnya berjumlah 85 karyawan. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini 
adalah purposive sampling. 

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis regresi linier 
berganda. Dengan menggunakan rumus (Sugiyono, 2009): 

Y = a + b1.X1 + b2.X2 + b3.X3+ b4.X4+ b5.X5 + b6.X6+ b7.X7 

Keterangan: 

Y =Kinerja Karyawan 



a =Konstanta 

b = Koefisien regresi 

X1 =  Inovasi Keberanian Mengambil Risiko 

X2 = Perhatian terhadap Hal Rinci 
X3 = Berorientasi pada Hasil  

X4 = Berorientasi pada Manusia 

X5 = Berorientasi pada Tim   
X6 = Agresivitas 

X7 = Stabilitas  
 

HASIL PENELITIAN 
Berdasarkan hasil penelitian tentang pengaruh budaya organisasi terhadap 

kinerja karyawan pada karyawanRumah Sakit Islam Surakarta diketahui bahwa 
pengujian asumsi klasik tidak ada masalah multikolinieritas, heteroskedastisitas, dan 
normalitas, yang berarti bahwa data dalam penelitian ini tidak bias. Hasil penelitian 
tentang budaya organisasi terhadap kinerja karyawan Rumah Sakit Islam Surakarta 
diperoleh hasil sebagai berikut: 

Hasil analisis secara bersama-sama menunjukan variabel budaya organisasi 
yang terdiri dari inovasi dan keberanian mengambil risiko, perhatian terhadap hal 
rinci, berorientasi pada hasil, berorientasi pada manusia, berorientasi pada tim, 
agresifitas, dan stabilitas berpengaruh terhadap kinerja karyawan di Rumah Sakit 
Islam Surakarta. Hal ini ditunjukkan oleh hasil pengujian secara bersam-sama dimana 
dalam uji ini nilai Fhitung = 4,391. Dengan nilai signifikansi kurang dari 0,05 yaitu 
sebesar 0,000. Hasil penelitian ini secara keseluruhan telah sesuai dengan penelitian 
yang dilakukan oleh Tintami, Pradhanawati, dan Susanto (2012) menunjukkan bahwa 
budaya organisasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan. 
Artinya apabila budaya organisasi semakin meningkat, maka kinerja karyawan akan 
meningkat, begitu pula sebaliknya. Hasil ini juga mendukung teori Robbins (2002) 
yang menyatakan bahwa budaya organisasi akan mampu meningkatkan kinerja 
karyawan, terutama jika ketujuh faktor yang membentuk budaya organisasi (inovasi 
dan keberanian mengambil risiko, perhatian terhadap hal rinci, berorientasi pada 
hasil, berorientasi pada manusia, berorientasi pada tim, agresifitas, dan stabilitas) 
diterima sebagai nulai-nilai yang harus dianut, diyakini dan dilaksanakan dengan 
sepenuh hati, sehingga akan melahirkan budaya organisasi yang akan berdampak 
pada peningkatan kinerja karayawan. 

Berdasarkan hasil analisis penelitian secara terpisahdiperoleh hasil bahwa 
inovasi dan keberanian mengambil risiko di Rumah Sakit Islam Surakarta memiliki 
pengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan. Hal ini dapat dilihat dari hasil 
analisis regresi yang telah dilakukan sebelumnya yaitu nilai signifikansi pada uji t 
sebesar 0,060 (kurang dari 0,10). Nilai koefisien model regresi yang dimiliki oleh 
variabel inovasi dan keberanian mengambil risiko bernilai positif yaitu 1,909. Artinya 
adanya inovasi dan keberanian mengambil risiko dapat meningkatkan kinerja 
karyawan. Dengan demikian penelitian ini sesuai dengan hasil penelitian yang 
dilakukan wirda dan Tuti Azra (2007) dimana inovasi dan keberanian mengambil 
risiko berpengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan. Hasil penelitian ini juga 



mendukung penelitian yang dilakukan Sinaga (2009) dimana budaya organisasi 
memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan. Oleh karena itu 
apabila karyawan melakukan inovasi dan keberanian mengambil risiko dalam bekerja 
maka kinerja karyawan akan meningkat,sehingga menghasilkan kinerja yang lebih 
dan tujuan organisasi tercapai. Inovasi dan keberanian mengambil risiko, yaitu sejauh 
mana para karyawan didorong untuk inovatif dan mengambil risiko Robbins dan 
Judge (2008). Di Rumah Sakit Islam Surakarta inovasi dan keberanian mengambil 
risiko berpengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan,hal ini terjadi karena 
karyawan Rumah Sakit Islam Surakarta dalam melakukan pekerjaan selalu inovatif 
dan selalu memngambil risiko dalam pekerjaanya. 

Hasil analisis penelitian variabel perhatian terhadap hal rinci di Rumah Sakit 
Islam Surakarta memiliki pengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan. Hal ini 
dapat dilihat dari hasil analisis regresi yang telah dilakukan sebelumnya yaitu nilai 
signifikansi pada uji t sebesar 0,070 (kurang dari 0,10). Nilai koefisien model regresi 
yang dimiliki oleh variabel perhatian terhadap hal rinci yaitu 1,839. Artinya adanya 
perhatian terhadap hal rinci dapat meningkatkan kinerja karyawan. Dengan demikian 
penelitian ini sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan wirda dan Tuti Azra 
(2007) dimana perhatian terhadap hal rinci berpengaruh signifikan terhadap kinerja 
karyawan. Hasil penelitian ini juga mendukung penelitian yang dilakukan Heriyanti 
(2007) dimana budaya organisasi memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap 
kinerja karyawan. Oleh karena itu apabila karyawan melakukan perhatian terhadap 
hal rinci dalam bekerja maka kinerja karyawan akan meningkat, sehingga 
menghasilkan kinerja yang lebih dan tujuan organisasi tercapai. Perhatian terhadap 
hal rinci, yaitu sejauh mana para karyawan diharapkan memperhatikan kecermatan, 
analisis dan perhatian terhadap hal rinci Robbins dan Judge (2008). Di Rumah Sakit 
Islam Surakarta perhatian terhadap hal rinci berpengaruh signifikan terhadap kinerja 
karyawan, hal ini karena karyawan Rumah Sakit Islam Surakarta selalu teliti dalam 
melaksanakan pekerjaan yang diberikan oleh pimpinan. Selain itu karyawan juga 
selalu bertanggung jawab terhadap apa yang telah dikerjakannya. 

Hasil analisis variabel berorientasi pada hasil tidak mempengaruhi kinerja 
karyawan secara signifikan. Hal ini ditunjakkan dengan nilai signifikansi pada uji t 
sebesar 0,924 (lebih dari 0,10). Artinya apabila berorientasi pada hasil tidak 
dilakukan  maka kinerja karyawan tetap. Dengan demikian, hasil penelitian ini sesuai 
dengan hasil penelian yang dilakukan Wirda dan Tuti Azra (2007) dimana 
berorientasi pada hasil tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan. Hasil 
penelitian ini tidak sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan Sinaga (2008) 
dimana budaya organisasi berpengaruh signifikan terhadap kinerja 
karyawan.Berorientasi pada hasil, yaitu sejauh mana manajemen memusatkan 
perhatian pada hasil, tidak pada teknik proses yang digunakan untuk mencapai hasil 
itu (Robbins dan Judge, 2008).Di Rumah Sakit Islam Surakarta berorientasi pada 
hasil tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan, hal ini karena di 
Rumah Sakit Islam Surakarta pimpinan kurang memantau kinerja karyawan dan 
pimpinan kurang memberikan fokus terhadap target pada setiap karyawan. 

Hasil analisis penelitian variabel berorientasi pada manusia di Rumah Sakit 
Islam Surakarta memiliki pengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan. Hal ini 



dapat dilihat dari hasil analisis regresi yang telah dilakukan sebelumnya yaitu nilai 
signifikansi pada uji t sebesar 0,043 (kurang dari 0,10). Nilai koefisien model regresi 
yang dimiliki oleh variabel berorientasi pada manusia bernilai positif yaitu 2,059. 
Artinya adanya berorientasi pada manusia dapat meningkatkan kinerja karyawan. 
Dengan demikian penelitian ini tidak sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan 
wirda dan Tuti Azra (2007) dimana berorientasi pada manusia tidak berpengaruh 
signifikan terhadap kinerja karyawan. Hasil penelitian ini mendukung penelitian yang 
dilakukan Heriyanti (2007) dimana budaya organisasi memiliki pengaruh positif dan 
signifikan terhadap kinerja karyawan. Oleh karena itu apabila karyawan berorientasi 
pada manusia dalam bekerja maka kinerja karyawan akan meningkat, sehingga 
menghasilkan kinerja yang lebih dan tujuan organisasi tercapai. Berorientasi pada 
manusia, yaitu sejauhmana manajemen memperhitungkan efek dari dari pada hasil 
keputusan terhadap orang-orang di dalam organisasi Robbins dan Judge (2008). Di 
Rumah Sakit Islam Surakarta berorientasi pada manusia berpengaruh signifikan 
terhadap kinerja karyawan, hal ini karena karyawan Rumah Sakit Islam Surakarta 
selalu menjaga hubungan yang harmonis sesama karyawan di dalam maupun luar 
kantor, selain itu perusahaan selalu memberi penghargaan pada karyawan yang 
memiliki kinerja yang lebih sehingga karyawan merasa pekerjaannya dihargai. 

Hasil analisis penelitian variabel berorientasi pada tim di Rumah Sakit Islam 
Surakarta memiliki pengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan. Hal ini dapat 
dilihat dari hasil analisis regresi yang telah dilakukan sebelumnya yaitu nilai 
signifikansi pada uji t sebesar 0,029 (kurang dari 0,10). Nilai koefisien model regresi 
yang dimiliki oleh variabel berorientasi pada tim bernilai positif yaitu 2,236. Artinya 
adanya berorientasi pada tim dapat meningkatkan kinerja karyawan. Dengan 
demikian penelitian ini sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan wirda dan Tuti 
Azra (2007) dimana berorientasi pada tim berpengaruh signifikan terhadap kinerja 
karyawan. Hasil penelitian ini juga mendukung penelitian yang dilakukan Porwani 
(2010) dimana budaya organisasi memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap 
kinerja karyawan. Oleh karena itu apabila karyawan berorientasi pada tim dalam 
bekerja maka kinerja karyawan akan meningkat, sehingga menghasilkan kinerja yang 
lebih dan tujuan organisasi tercapai. Berorientasi pada tim, yaitu sejauhmana kegiatan 
kerja diorganisasikan sekitar tim-tim dan bukan individu-individu Robbins dan Judge 
(2008). Di Rumah Sakit Islam Surakarta berorientasi berpengaruh signifikan terhadap 
kinerja karyawan, hal ini karena pekerjaan yang dilakukan karyawan selalu berkaitan 
dengan pekerjaan lainnya, selain itu karyawan juga selalu menjaga kebersamaan dan 
kekompakan dalam tim saat menyelesaikan pekerjaan dan memecahkan masalah.  

Hasil analisis variabel agresifitas tidak mempengaruhi kinerja karyawan 
secara signifikan. Hal ini ditunjakkan dengan nilai signifikansi pada uji t sebesar 
0,632 (lebih dari 0,10). Artinya apabilaagresifitas tidak dilakukanmaka kinerja 
karyawan tetap. Dengan demikian, hasil penelitian ini tidak sesuai dengan hasil 
penelian yang dilakukan Wirda dan Tuti Azra (2007) dimana agresifitas berpengaruh 
signifikan terhadap kinerja karyawan. Hasil penelitian ini tidak sesuai dengan hasil 
penelitian yang dilakukan Rizal (2012) dimana budaya organisasi berpengaruh 
signifikan terhadap kinerja karyawan. Agresifitas, yaitu sejauhmana oran-orang itu 
agresif dan kompetitif, bukannya santai-santai (Robbins dan Judge, 2008).Di Rumah 



Sakit Islam Surakarta agresifitas tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja 
karyawan, hal ini terjadai karena di Rumah Sakit Islam Surakarta karyawan kurang 
memahami keinginan pelanggan dan kurang berorientasi pada kepuasan pelanggan. 

Hasil analisis variabel stabilitas tidak mempengaruhi kinerja karyawan secara 
signifikan. Hal ini ditunjakkan dengan nilai signifikansi pada uji t sebesar 0,131 
(lebih dari 0,10). Artinya apabila stabilitas tidak dilakukan maka kinerja karyawan 
tetap. Dengan demikian, hasil penelitian ini tidak sesuai dengan hasil penelian yang 
dilakukan Wirda dan Tuti Azra (2007) dimana stabilitas berpengaruh signifikan 
terhadap kinerja karyawan. Hasil penelitian ini tidak tidak sesuai dengan hasil 
penelitian yang dilakukan Pratiwi (2012) dimana budaya organisasi berpengaruh 
signifikan terhadap kinerja karyawan. Stabilitas, yaitu tingkat dimana aktifitas 
organisasi mempertahankan status uo pada pertumbuhan yang berbeda (Robbins dan 
Judge, 2008).Di Rumah Sakit Islam Surakarta stabilitas tidak berpengaruh signifikan 
terhadap kinerja karyawan, hal ini karena di Rumah Sakit Islam Surakarta karyawan 
kurang meningkatkan kinerja karyawan dan karyawan kurang stabil dalam melakukan 
pekerjaan.  

 
SIMPULAN DAN SARAN 

Berdasarkan hasil penelitian tentang pengaruh budaya organisasi terhadap 
kinerja karyawan di Rumah sakit Islam Surakarta dapat ditarik kesimpulan sebagai 
berikut: 
1. Secara bersama-sama variabelinovasi dan keberanian mengambil, perhatian 

terhadap hal rinci, berorientasi pada hasil,  berorientasi pada manusia, 
berorientasi padatim, agresivitas dan stabilitas mempunyai pengaruh terhadap 
kinerja karyawan. Hal ini ditunjukkan oleh nilai signifikansi hasil pengujian uji F 
sebesar 0,000.  

2. Inovasi dan keberanian mengambil risiko mempunyai pengaruh signifikan 
terhadap kinerja karyawan di Rumah Sakit Islam Surakarta pada level 
signifikansi 10%. Sehingga H1 yang menyatakan bahwa inovasi dan keberanian 
mengambil risiko berpengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan diterima 
kebenarannya. 

3. Perhatian terhadap hal rinci mempunyai pengaruh signifikan terhadap kinerja 
karyawan di Rumah sakit Islam Surakarta pada level signifikansi 10%. Sehingga 
H2 yang menyatakan bahwa perhatian terhadap hal rinci berpengaruh signifikan 
terhadap kinerja karyawan diterima kebenarannya, 

4. Berorientasi pada hasil tidak mempunyai pengaruh signifikan terhadap kinerja 
karyawan di Rumah Sakit Islam Surakarta , Sehingga H3 yang menyatakan 
bahwa berorientasi pada hasil berpengaruh signifikan terhadap kinerja karyaan 
ditolak kebenarannya. 

5. Berorientasi pada manusia mempunyai pengaruh signifikan terhadap kinerja 
karyawan di Rumah Sakit Islam Surakarta pada level signifikansi 10%. Sehingga 
H4 yang menyatakan berorientasi pada hasil berpengaruh signifikan terhadap 
kinerja karyawan di Rumah Sakit Islam Surakarta diterima kebenarannya. 

6. Bererientasi pada tim mempunyai pengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan 
di Rumah Sakit Islam Surakarta pada level signifikansi 10%. Sehingga H5 yang 



menyatakan berorientasi pada manusia berpengaruh signifikan terhadap kinerja 
karyawan di Rumah Sakit Islam Surakarta diterima kebenarannya. 

7. Agresifitas tidak mempunyai pengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan di 
Rumah Sakit Islam Surakarta. Sehingga H6 yang menyatakan agresifitas 
berpengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan ditolak kebenarannya. 

8. Stabilitas tidak mempunyai pengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan di 
Rumah Sakit Islam Surakarta. Sehingga H7 yang menyatakan stabilitas 
berpengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan ditolak kebenarannya. 

9. Hasil uji regresi tersebut dapat diketahui bahwa variabel berorientasi pada tim 
memiliki pengaruh paling besar terhadap kinerja karyawan yaitu dengan nilai 
nilai Standadized Coefisien Beta yaitu 0,447 atau 44,7%. 

Beberapa saran yang dapat dikemukakan sebagai pertimbangan antara lain:  
1. Rumah Sakit Islam Surakarta perlu melakukan upaya untuk memperkuat dan 

mempertahankan variabel Inovasi dan keberanian mengambil risiko, perhatian 
terhadap hal rinci, berorientasi pada manusia dan berorientasi pada tim. 

2. Rumah Sakit Islam Surakarta telah menerapkan budaya organisasi yang baik 
sebagai acuan dalam bekerja. Diharapkan kedepannya, penerapan budaya 
organisasi lebih ditingkatkan lagi agar benar-benar meresap dan dijiwai oleh 
setiap individu yang ada dalam rumah sakit.  

3. Kinerja karyawan Rumah Sakit Islam Surakarta juga dapat mendukung karena 
turut dipengaruhi oleh budaya organisasi yang kuat sehingga dapat meningkatkan 
kinerja karyawan. Diharapkan kedepannya kinerja karyawantetap dipertahankan 
dan lebih ditingkatkan demi tercapainya kinerja karyawan yang berkualitas 
sehingga memberikan pengaruh yang positif kepada rumah sakit. 

4. Diharapkan rumah sakit memperhatikan apa yang telah menjadi kebutuhan dan 
keinginan para karyawan dalam hal menunjang pencapaian hasil kinerja yang 
baik. Perusahaan harus melakukan peningkatan kompetensi yang ada agar lebih 
baik lagi seiring dengan perkembangan zaman yang modern dan budaya 
organisasi yang mengacu dengan nilai dan kebudayaan yang tinggi dan selalu 
menciptakan suasana kerja yang harmonis. Hal itu bertujuan untuk meningkatkan 
kinerja yang lebih baik dari sebelumnya. 

5. Untuk peneliti selanjutnya, diharapkan untuk menambah variabel lain yang dapat 
dijadikan indikator dalam penelitian lanjutan. Hal ini karena masih adanya 
variabel-variabel yang belum ditemukan peneliti yang masih memiliki hubungan 
yang berkaitan dengan budaya organisasi dan kinerja karyawan. 

6. Untuk penelitian selanjutnya, diharapkan meneliti dengan metode kualitatif 
mengenai budaya organisasi. 
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