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A. Latar Belakang

Sumber daya manusia (SDM) dipandang sebagai elemen yang sangat

penting dalam suatu organisasi, karena manusia merupakan sumber daya

yang dinamis dan selalu dibutuhkan dalam setiap proses produksi barang

maupun jasa. Sumber daya manusia juga merupakan kunci yang menentukan

perkembangan organisasi baik itu institusi maupun perusahaan, dikarenakan

SDM juga yang bekerja sebagai penggerak, pemikir, dan perencana dalam

organisasi tersebut. Semakin baik sumber daya manusia yang dimiliki oleh

sebuah organisasi maka akan semakin baik pula kinerja organisasi dan akan

berpengaruh terhadap keberhasilan organisasi dalam mencapai tujuan

organisasi tersebut.

Efisiensi sebuah perusahaan perlu didukung oleh tenaga kerja yang

produktif. Dalam era globalisasi seperti sekarang, SDM dituntut untuk dapat

bersaing dalam menyesuaikan kemampuannya. Organisasi yang memiliki
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sumber daya manusia yang baik akan menjadikan organisasi mempunyai

kekuatan untuk menghadapi persaingan (Yuniar et al, 2011)

Dalam menjadikan organisasi yang mempunyai kekuatan untuk

menghadapi persaingan dibutuhkan pedoman khusus yang dapat dipegang

oleh seluruh karyawan pada suatu organisasi atau yang disebut juga budaya

organisasi. Budaya organisasi merupakan seperangkat sistem nilai-nilai

(values), keyakinan-keyakinan (belief), asumsi-asumsi (assumptions), atau

norma-norma yang telah lama berlaku, disepakati, dan diikuti oleh para

anggota suatu organisasi sebagai pedoman perilaku dan pemecahan masalah-

masalah organisasinya (Sutrisno, 2010). Budaya organisasi mengarahkan

perilaku karyawan untuk meningkatkan kemampuan kerja, komitmen, dan

loyalitas, serta perilaku extra role. Budaya organisasi memiliki tujuan untuk

mengubah sikap dan perilaku sumber daya manusia yang ada agar dapat

meningkatkan kinerjanya.

Di Indonesia saat ini, tidak mudah untuk memiliki karyawan yang

memiliki komitmen, loyalitas, serta kemampuan kerja yang tinggi terhadap

organisasi. Hal tersebut dipengaruhi oleh banyak faktor salah satunya adalah

perilaku ekstra peran, perilaku ekstra peran atau yang disebut juga dengan

Organizational Citizenship Behavior (OCB) merupakan perilaku extra role

dari seorang karyawan diluar dari tuntutan suatu organisasi dan karyawan

yang menampilkan perilaku OCB disebut sebagai karyawan yang baik (good

citizen). Contoh yang termasuk dalam perilaku ekstra peran antara lain

seperti: membantu rekan kerja, sukarela melakukan kegiatan ekstra di tempat
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kerja, menghindari konflik dengan rekan kerja, melindungi properti

organisasi, menghargai peraturan yang berlaku di organisasi, toleransi pada

situasi yang kurang ideal atau kurang menyenangkan di tempat kerja,

memberi saran-saran yang membangun di tempat kerja, serta tidak

membuang-buang waktu di tempat kerja. Perilaku-perilaku tersebut tidak

menjadi suatu bagian dari kewajiban kerja formal, namun mendukung

berfungsinya organisasi tersebut secara efektif (Robbins, 2008).

Kinerja (performance) adalah hasil kerja yang dapat dicapai oleh

seorang atau sekelompok orang dalam suatu organisasi, sesuai dengan

wewenang dan tanggung jawab masing-masing dalam rangka mencapai

tujuan organisasi yang bersangkutan secara legal yang tidak melanggar

hukum dan sesuai dengan moral maupun etika (Lilis, 2009). Setiap organisasi

pada umumnya percaya bahwa untuk mencapai keunggulan harus

mengusahakan kinerja individual yang setinggi-tingginya karena pada

dasarnya kinerja individu mempengaruhi kinerja tim atau kelompok kerja dan

pada akhirnya memperngaruhi kinerja organisasi secara keseluruhan.

Perum Bulog Divisi Regional (Divre) Jalan Suroto Gondokusuman

Kota Yogyakarta merupakan perusahaan umum milik negara yang bergerak

di bidang logistik pangan, Bulog memiliki tugas pokok diantaranya yaitu

menjaga harga dasar pembelian gabah, stabilisasi harga khususnya harga

pokok, menyalurkan beras untuk orang miskin (Raskin), dan pengelolaan

stok pangan. Bulog juga mempunyai bisnis perusahaan meliputi usaha
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logistik/pergudangan, survei dan pemberantasan hama, penyediaan karung

plastik, usaha angkutan, perdagangan komoditi pangan dan usaha eceran.

Perum Bulog Divre Jalan Suroto Gondokusuman Yogyakarta memiliki

61 karyawan yang terdiri dari tiga bidang, bidang-bidang tersebut diantaranya

Bidang Administrasi dan Keuangan, Bidang Pengadaan, Operasional, dan

Pelayanan Publik, serta Bidang Komersial dan Pengembangan Bisnis. Di

setiap bidang tersebut dikepalai oleh satu kepala bidang.

Dalam berjalannya perusahaan, Perum Bulog tentunya memiliki tujuan

perusahaan yaitu “Turut serta membangun ekonomi nasional dalam rangka

pelaksanaan pembangunan nasional di bidang pangan khususnya beras”.

Demi mencapai tujuan perusahaan, Perum Bulog didukung oleh sumber daya

manusia yang kompeten sehingga tujuan perusahaan dapat tecapai dengan

baik.

Dalam budaya organisasi yang kuat, akan membuat suatu organisasi

baik itu intansi maupun perusahaan menjadi lebih percaya diri dan akhirnya

akan menjadi lebih efektif. Budaya organisasi merupakan faktor yang

berpengaruh positif terhadap kinerja karyawan, dimana dengan adanya

budaya organisasi yang kuat maka diharapkan dapat meningkatkan perilaku

extra role dari karyawan dimana perilaku extra role tersebut merupakan

bagian dari perilaku ekstra peran atau Organizational Citizenship Behavior

(OCB) sehingga dapat meningkatkan kinerja karyawan. Dengan adanya

pembentukan budaya organisasi yang baik, serta melalui perilaku ekstra

peran, diharapkan pekerjaan dapat dilaksanakan dengan baik dan tepat.
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Seiring berjalannya waktu, seperti perusahaan pada umumnya pastinya

tidak terlepas dari pemasalahan-permasalah internal perusahaan yang

berkaitan pada sumber daya manusia, sama halnya dengan Perum Bulog

Divisi Regional (Divre) Jalan Suroto Gondokusuman Yogyakarta. Dalam

hasil wawancara pra survey dengan Seksi SDM dan Hukum bahwa masalah

yang dihadapi yaitu kurangnya kesadaran akan karyawan dalam berinisiatif

membantu rekan kerja atau atasan yang sedang sibuk atau memerlukan

bantuan dalam menyelesaikan pekerjaan, hal itu membuat suatu pekerjaan

menjadi lebih memakan banyak waktu, sehingga tidak dapat terselesaikan

tepat waktu. Masalah lainnya yaitu beberapa karyawan masih ada yang

melanggar peraturan perusahaan jika tidak ada atasan yang mengawasi, salah

satunya yaitu keluar kantor pada saat jam kerja tanpa ijin. Hal-hal tersebut

tidak sesuai dengan nilai-nilai perusahaan yaitu ‘Peduli’ dan ‘Profesional’,

nilai-nilai perusahaan Perum Bulog Divisi Regional (Divre) Jalan Suroto

Gondokusuman Yogyakarta tertera pada gambar berikut.
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Gambar 1.1 Nilai-nilai Perum Bulog Divisi Regional (Divre) Jalan Suroto
Gondokusuman Yogyakarta

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, penulis memandang bahwa

pengaruh budaya organisasi dan kinerja karyawan melalui OCB perlu diteliti

pada Perum Bulog Divisi Regional Jalan Suroto Gondokusuman Yogyakarta

dengan judul “Pengaruh Budaya Organisasi terhadap Kinerja Karyawan

melalui Perilaku Ekstra Peran (Organizational Citizenship Behavior) pada

Perum Bulog Divre Jalan Suroto Gondokusuman Yogyakarta.”

B. Rumusan Masalah

Apakah ada pengaruh budaya organisasi terhadap kinerja karyawan

melalui Perilaku Ekstra Peran (Organizational Citizenship Behavior) pada



7

Perum Bulog Divisi Regional (Divre) Jalan Suroto Gondokusuman

Yogyakarta.

C. Tujuan Penelitian

1. Mengetahui budaya organisasi pada Perum Bulog Divisi Regional (Divre)

Jalan Suroto Gondokusuman Yogyakarta.

2. Menganalisis tingkat kinerja karyawan pada Perum Bulog Divisi Regional

(Divre) Jalan Suroto Gondokusuman Yogyakarta.

3. Menganalisis adanya pengaruh budaya organisasi terhadap kinerja

karyawan melalui Perilaku Ekstra Peran pada Perum Bulog Divisi

Regional (Divre) Jalan Suroto Gondokusuman Yogyakarta.

D. Manfaat Penelitian

1. Bagi peneliti diharapkan hasil penelitian ini berguna untuk menambah

wawasan tentang pengaruh budaya organisasi terhadap kinerja

karyawan melalui perilaku ekstra peran pada Perum Bulog Divisi

Regional Jalan Suroto Gondokusuman Yogyakarta.

2. Bagi perusahaan diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan

sumbangan pemikiran dan acuan bagi pihak perusahaan mengenai

pengaruh budaya organisasi terhadap kinerja karyawan melalui perilaku

ekstra peran.

3. Bagi peneliti lain diharapkan dapat digunakan sebagai sarana untuk

memperluas wawasan dan menganalisis masalah-masalah aktual yang
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terjadi khususnya yang berhubungan dengan budaya organisasi,

perilaku ekstra peran, dan kinerja karyawan.

E. Tinjauan Pustaka

1. Landasan Teori

a. Budaya Organisasi

Budaya organisasi merupakan hasil dari suatu proses

mencairkan dan meleburkan gaya budaya dan atau perilaku tiap

individu yang dibawa sebelumnya ke dalam sebuah norma-norma

dan filosofi yang baru, yang memiliki energi serta kebanggan

kelompok dalam menghadapi sesuatu dan tujuan tertentu. Sedangkan

kekuatan dari budaya organisasi itu sendiri sangat bergantung pada

nilai-nilai konstruktif yang dibangun dan memengaruhi cara mereka

bertindak (Edison et al, 2016).

Menurut Mangkunegara (2005), budaya organisasi adalah

seperangkat asumsi atau sistem keyakinan, nilai-nilai, dan norma

yang dikembangkan dalam organisasi yang dijadikan pedoman

tingkah laku bagi anggota-anggotanya untuk mengatasi masalah

adaptasi eksternal dan integrasi internal.

Menurut Umar (2010), budaya organisasi adalah suatu sistem

nilai dan keyakinan bersama yang diambil dari pola kebiasaan dan

falsafah dasar pendirinya yang kemudian berinteraksi menjadi
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norma-norma, dimana norma tersebut dipakai sebagai pedoman cara

berpikir dan bertindak dalam upaya mencapai tujuan bersama.

Benne (1990) menyebutkan bahwa ada sejumlah cara untuk

memahami budaya suatu organisasi. Cara ini meliputi:

a) Mengamati secara langsung budaya yang ada oleh orang

luar;

b) Melakukan riset survei dengan menggunakan daftar

pertanyaan dan wawancara yang ditujukan kepada para

karyawan yang sekarang dan bekas karyawan, dan juga

orang luar yang dianggap mengetahui organisasi yang

bersangkutan;

c) Memeriksa dokumen organisasi;

d) Menilai budaya organisasi secara langsung oleh para

anggotanya.

Menurut Edison et al (2016), fungsi atau manfaat budaya

organisasi yang kuat adalah sebagai berikut:

a) Memberikan nuansa yang membedakan dengan organisasi

lain dan kesan tersendiri sehingga memberikan citra positif

bagi organisasi atau perusahaan di mata publik atau

pelanggan.

b) Memiliki simbol dan nilai-nilai yang menjadi kebanggaan

anggota yang ada di dalamnya.
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c) Membimbing perilaku-perilaku anggotanya ke arah

pemikiran kostruktif, berkontribusi positif, dan bekerja

efektif dalam mencapai tujuan organisasi/perusahaan.

d) Membangun kerja sama tim yang solid dan rasa

kebersamaan yang tinggi sesama anggota.

Dari pengertian-pengertian budaya organisasi di atas, dapat

disimpulkan bahwa budaya organisasi merupakan seperangkat

asumsi dan suatu sistem nilai yang dianggap benar dan dapat

mengatur individu dalam sebuah organisasi yang diyakini bersama

seluruh individu dalam organisasi tersebut.

Untuk menunjang kinerja, sangat diperlukan budaya organisasi

yang konstruktif atau kuat. Adapaun dimensi dari budaya organisasi

menurut Edison et al (2016) yaitu sebagai berikut:

a) Kesadaran diri

Anggota organisasi dengan kesadarannya bekerja untuk

mendapatkan kepuasan dari pekerjaan mereka,

mengembangkan diri, menaati aturan, serta menawarkan

produk-produk berkualitas dan layanan tinggi.

b) Keagresifan

Anggota organisasi menetapkan tujuan yang menantang tapi

realistis. Mereka menetapkan rencana kerja dan strategi untuk

mencapai tujuan tersebut serta mengejarnya dengan antusias.

c) Kepribadian
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Anggota bersikap saling menghormati, ramah, terbuka, dan

peka terhadap kepuasan kelompok serta sangat

memperhatikan aspek-aspek kepuasan pelanggan, baik

pelanggan internal maupun eksternal.

d) Performa

Anggota organisasi memiliki nilai kreativitas, memenuhi

kuantitas, mutu, dan efisien.

e) Orientasi tim

Anggota organisasi melakukan kerja sama yang baik serta

melakukan komunikasi dan koordinasi yang efektif dengan

keterlibatan aktif para anggota, yang pada gilirannya

mendapatkan hasil kepuasan tinggi serta komitmen.

b. Kinerja Karyawan

Sumber daya manusia sangat penting bagi perusahaan atau

organisasi dalam mengelola, mengatur, memanfaatkan karyawan

sehingga dapat berfungsi secara produktif untuk tercapainya tujuan.

Sumber daya manusia merupakan salah satu faktor produksi

potensial secara nyata. Faktor produksi manusia bukan hanya bekerja

secara fisik saja tetapi juga bekerja secara fikir. Optimalisasi sumber

daya manusia menjadi titik sentral perhatian organisasi dalam

meningkatkan kinerja karyawan. Sehingga dapat dikatakan sumber

daya manusia adalah sumber yang sangat penting atau faktor kunci

untuk mendapatkan kinerja yang baik.
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Menurut Hasibuan (2012), kinerja adalah suatu hasil kerja yang

dicapai oleh seseorang dalam melaksanakan tugas-tugasnya atas

kecakapan, usaha, dan kesempatan. Berdasarkan paparan di atas

kinerja adalah suatu hasil yang dicapai seseorang dalam

melaksanakan tugas-tugas yang didasarkan atas dasar kecakapan,

pengalaman, dan kesungguhan serta waktu menurut standar dan

kinerja yang telah ditetapkan sebelumnya.

Menurut Prawirosentono (1999) kinerja merupakan hasil kerja

yang dapat dicapai oleh seseorang atau sekelompok orang dalam

organisasi, sesuai dengan wewenang dan tanggung jawab masing-

masing dalam rangka upaya mencapai tujuan organisasi

bersangkutan secara legal, tidak melanggar hukum, dan sesuai

dengan moral maupun etika.

Berdasarkan definisi di atas maka dapat disimpulkan bahwa

kinerja merupakan penampilan kerja oleh karyawan di tempat

kerjanya dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya. Dalam

penelitian ini terdapat dua dimensi yang digunakan untuk mengukur

kinerja secara individu yang pertama menurut Mathis dan Jackson

(2006) yaitu sebagai berikut:

a) Kuantitas hasil kerja

Kuantitas hasil kerja adalah jumlah dari hasil kerja yang

diselesaikan oleh pegawai.

b) Kualitas hasil kerja



13

Kualitas hasil kerja adalah hasil kerja yang dicapai oleh pegawai

yang sesuai dengan syarat-syarat ketentuan.

c) Ketepatan waktu

Ketepatan waktu adalah ketepatan waktu pegawai dalam

menyelesaikan pekerjaan yang telah diberikan.

d) Kehadiran di tempat kerja

Kehadiran di tempat kerja adalah kehadiran pegawai sesuai

dengan aturan atau tata tertib yang berlaku dalam organisasi.

e) Sikap kooperatif

Sikap kooperatif adalah sikap bekerja sama dengan baik dan taat

sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam organisasi.

Sedangkan menurut Supardi (1989), dimensi lain untuk mengukur

kinerja pegawai yaitu:

a) Pengetahuan

Pengetahuan adalah kemampuan seorang karyawan dinilai dari

pengetahuannya mengenai suatu hal yang berhubungan dengan

tugas dan prosedur kerjanya, penggunaan alat-alat kerja maupun

kemampuan teknis atau pekerjaan.

b) Penyesuaian pekerjaan

Penyesuaian pekerjaan merupakan indikator penilaian kinerja

yang ditinjau dari kemampuan karyawan dalam melaksanakan

tugasnya di luar pekerjaan maupun adanya tugas baru serta

kecepatannya berfikir dan bertindak dalam bekerja.
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c) Keandalan

Keandalan merupakan pengukuran dari segi kemampuan

seseorang atau keandalan karyawan dalam melaksanakan tugas

misalnya keandalan dalam melaksanakan prosedur, peraturan

kerja, inisiatif, kedisiplinan, dan lain lain.

d) Hubungan kerja

Penilaian berdasarkan pada sikap karyawan lainnya dan

terhadap aturannya serta kesediaan dalam menerima perubahan-

perubahan kerja.

e) Keselamatan kerja

Keselamatan kerja menyangkut bagaimana perhatian karyawan

pada keselamatan kerja.

c. Perilaku Ekstra Peran atau Organizational Citizenship Behavior

(OCB)

Perilaku ekstra peran atau Organizational Citizenship Behavior

(OCB) dikemukakan oleh Organ (2006) yang mendifinisikan OCB

sebagai perilaku individu yang bebas, tidak berkaitan secara

langsung atau eksplisit dengan sistem reward dan bisa meningkatkan

fungsi efektivitas. Organ juga mencatat bahwa OCB ditemukan

sebagai alternatif penjelasan pada hipotesis “Kepuasan Bedasarkan

Performance (kinerja)”.
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Fitriastuti (2013) mendefinisikan OCB sebagai berikut: (a)

Perilaku yang bersifat sukarela, bukan merupakan tindakan yang

terpaksa terhadap hal-hal yang mengedepankan kepentingan

organsasi; (b) Perilaku individu sebagai wujud dari kepuasan

berdasarkan kinerja, tidak diperintahkan secara formal; (c) Tidak

berkaitan secara langsung dan terang-terangan dengan sistem reward

formal.

Berdasarkan pengertian-pengertian OCB di atas dapat

disimpulkan bahwa OCB merupakan perilaku individu yang berasal

dari dalam diri manusia yang tidak dapat dirasakan langsung oleh

sistem tetapi berpengaruh pada keberlangsungan suatu organisasi.

Menurut Organ (2006) ada lima dimensi yang dapat digunakan

untuk mengukur OCB, yaitu sebagai berikut:

a) Altruism (perilaku membantu orang lain)

Sifat mementingkan kepentingan orang lain, seperti memberikan

pertolongan pada kawan sekerja yang baru, dan menyediakan

waktu untuk orang lain. Dimensi ini mengarah kepada memberi

pertolongan yang bukan merupakan kewajiban yang

ditanggungnya.

b) Civic virtue (kebijaksanaan anggota)

Perilaku yang mengindikasikan tanggung jawab pada kehidupan

organisasi, seperti mengikuti perubahan dalam organisasi,

mengambil inisiatif untuk merekomendasikan bagaimana
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operasi atau prosedur-prosedur organisasi dapat diperbaiki, dan

melindungi sumber-sumber yang dimiliki oleh organisasi.

dimensi ini mengarah kepada tanggung jawab yang diberikan

organisasi kepada seseorang untuk meningkatkan kualitas

bidang pekerjaan yang ditekuninya. Sifat bijaksana atau

keanggotaan yang baik, seperti melayani komite atau panitia,

melakukan fungsi-fungsi sekalipun tidak diwajibkan untuk

membantu memberikan kesan baik bagi organisasi. Civic virtue

dapat memberikan pelayanan yang diperlukan bagi kepentingan

organisasi.

c) Conscientiousness (kesadaran)

Sifat kehati-hatian seperti efisiensi menggunakan waktu, dan

tingkat kehadiran tinggi. Perilaku ini berusaha untuk melebihi

yang diharapkan oleh perusahaan atau perilaku yang sukarela

yang bukan merupakan kewajiban atau tugas karyawan.

d) Courtessy (menjaga hubungan baik)

Menjaga hubungan baik dengan rekan sekerjanya agar terhindar

dari masalah-masalah interpersonal. Seseorang yang memiliki

dimensi ini adalah orang yang menghargai dan memperhatikan

orang lain, seperti: sifat sopan dan taan terhadap rekan kerja

maupun kepada atasan sekalipun. Courtesy dapat membantu

mencegah timbulnya masalah dan memaksimalkan penggunaan

waktu.
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e) Sportmanship (perilaku yang sportif)

Sifat sportif dan positif, seperti menghindari komplain dan

keluhan. Sportmanship adalah dengan memaksimalkan total

jumlah waktu yang dipergunakan pada usaha-usaha yang

konstruktif dalam organisasi. Perilaku yang memberikan

toleransi terhadap keadaan yang kurang ideal dalam organisasi

tanpa mengajukan keberatan-keberatan. Seseorang yang

mempunyai tingkatan yang tinggi dalam sportmanship akan

menunjukkan sikap yang positif dan menghindar untuk

melakukan komplain. Sportmanship akan meningkatkan iklim

yang positif diantara karyawan, karyawan akan lebih sopan dan

bekerja sama dengan yang lain sehingga akan menciptakan

lingkungan kerja yang lebih menyenangkan.

2. Penelitian Terdahulu

Tabel 1.1 Penelitian Terdahulu dan Penelitian yang akan
Dilaksanakan

Sri Annisa
Universitas Islam

Negeri Maulana Malik
Ibrahim
Malang

2015

Aput Ivan Alindra
Universitas Negeri

Yogyakarta
2015

Lidya Palupi Prayitno
Universitas Pembangunan

Nasional “Veteran”
Yogyakarta

2017

Judul Penelitian:
Pengaruh
Organizational
Citizenship Behavior
(OCB) Terhadap Kinerja
Karyawan pada PT

Judul Penelitian:
Analisis  Pengaruh
Budaya Organisasi
terhadap Kinerja
Karyawan Depok
Sports Center

Judul Penelitian:
Pengaruh Budaya
Organisasi terhadap Kinerja
Karyawan melalui Perilaku
Ekstra Peran
(Organizational Citizenship
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Telkom Blimbing
Malang

Behavior) di Perum Bulog
Jalan Suroto Gondokusuman
Yogyakarta

Tujuan:
1. Menganalisis

pengaruh variabel
OCB terhadap
kinerja karyawan
pada PT. Telkom
Blimbing Malang
secara simultan.

Tujuan:
1. Untuk

mengetahui
budaya
organisasi di
Depok Sports
Center.

Tujuan:
1. Mengetahui budaya

organisasi pada Perum
Bulog Divisi Regional
(Divre) Jalan Suroto
Gondokusuman
Yogyakarta.

Tujuan:
2. Menganalisis

pengaruh indikator
dari OCB, yaitu
altruisme,
conscientiousness,
sportmanship,
courtesy, dan civic
virtue memiliki
pengaruh yang
signifikan terhadap

Tujuan:
2. Untuk

mengetahui kinerja
karyawan di
Depok Sports
Center.

3. Untuk
mengetahui
pengaruh budaya
organisasi terhadap
kinerja karyawan

Tujuan:
2. Menganalisis

tingkat kinerja
karyawan pada
Perum Bulog
Divisi Regional
(Divre) Jalan
Suroto
Gondokusuman
Yogyakarta.

3. Menganalisis
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kinerja karyawan
pada PT. Telkom
Blimbing Malang
secara parsial.

3. Menganalisis
indikator manakah
yang paling
berpengaruh secara
dominan terhadap
kinerja.

di Depok Sports
Center

adanya pengaruh
budaya organisasi
terhadap kinerja
karyawan melalui
Perilaku Ekstra
Peran pada Perum
Bulog Divisi
Regional (Divre)
Jalan Suroto
Gondokusuman
Yogyakarta.

Metode dan Alat
Analisis:
Uji normalitas, uji
multikolinearitas, uji
homoskedastisitas, dan
uji auto-korelasi,

Metode dan Alat
Analisis:
Analisis Kuantitatif
(Uji normalitas, uji
linearitas, uji
hipotesis/uji t, dan
koefisien determinasi
(R2).

Metode dan Alat
Analisis:
Analisis deskriptif dan
analisis path

Hasil Penelitian:
1. Secara simultan,

Organizational
Citizenship
Behavior (OCB)
berpengaruh secara
signifikan terhadap
karyawan. Pada
pengamatan yang
telah peneliti
lakukan
menunjukkan bahwa
keduanya, yaitu
perilaku extra role
dan intra role.

2. Secara parsial,
variabel altruism,
conscientiousness,
sportmanship, dan
courtesy secara
signifikan

Hasil Penelitian:
1. Budaya organisasi

mempunyai
pengaruh positif
dan signifikan
terhadap kinerja
karyawan Depok
Sport Center yaitu
sebesar 62,7%.
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berpengaruh
terhadap variabel
kinerja. Sedangkan
variabel civic virtue
secara signifikan
tidak berpengaruh
terhadap variabel
kinerja.

3. Dominan, variabel
bebas dari dimensi
OCB yaitu altruism,
conscientiousness,
sportmanship, civic
virtue, dan courtesy
yang paling
dominan
berpengaruh
terhadap variabel
terikat, yaitu kinerja
karyawan dengan
memberikan
kontribusi paling
besar adalah
variabel courtesy.
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3. Kerangka Pemikiran

Penelitian yang berjudul “Pengaruh Budaya Organisasi terhadap

Kinerja Karyawan melalui Perilaku Ekstra Peran dilakukan di Perum

Bulog Divre Jalan Suroto Gondokusuman Yogyakarta. Perum Bulog

memiliki karyawan berjumlah 61 karyawan yang terdiri dari Kepala

Perum Bulog; Asisten divre; Bidang administrasi dan keuangan; Bidang

pengadaan, operasional, dan pelayanan publik; Bidang komersial dan

pengembangan bisnis; Unit Pengolahan, dan Gudang. Perum Bulog

Divre merupakan perusahaan umum milik negara dalam bidang logistik

pangan.

Perum Bulog Divre memiliki budaya organisasi, dimana budaya

organisasi adalah seperangkat asumsi dan suatu sistem nilai yang

dianggap benar dan dapat mengatur individu dalam sebuah organisasi

yang diyakini bersama seluruh individu dalam organisasi tersebut.

Budaya organisasi yang kuat akan berpengaruh terhadap kinerja

karyawan. Budaya organisasi dalam pengaruhnya terhadap kinerja

karyawan dimediasi oleh perilaku ekstra peran atau Organizational

Citizenship Behavior (OCB). OCB adalah perilaku individu yang berasal

dari dalam diri manusia yang tidak dapat dirasakan langsung oleh sistem

tetapi berpengaruh pada keberlangsungan suatu organisasi. Manfaat dari

penerapan budaya organisasi yang baik adalah dapat meningkatkan jiwa

gotong royong, meningkatkan kebersamaan, saling terbuka satu sama

lain, meningkatkan jiwa kekeluargaan, membangun komunikasi yang
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Perilaku Ekstra Peran
(Organizational Citizenship

Behavior)

lebih baik, meningkatkan produktivitas kerja, tanggap dengan

perkembangan dunia luar yang sebagian besar merupakan bagian dari

OCB.

Perum Bulog Divisi Regional
(Divre) Jalan Suroto

Gondokusuman Yogyakarta

Sumber Daya Manusia

Karyawan Perum Bulog Divre
Jalan Suroto Gondokusuman

Yogyakarta

Budaya Organisasi

Kinerja Karyawan

Karyawan Perum Bulog terdiri
dari:

 Kepala Perum Bulog Divre
Kota Yogyakarta

 Asisten Divre
 Bidang Administrasi dan

Keuangan
 Bidang Pengadaan,

Operasional, dan Pelayanan
Publik

 Bidang Komersial dan
Pengembangan Bisnis

 Unit Pengolahan
 Gudang

Gambar 1.2 Bagan Kerangka Pemikiran
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F. Hubungan Antar Variabel

1. Budaya Organisasi terhadap Kinerja Karyawan

Budaya organisasi berpengaruh terhadap kinerja karyawan.

Banyak faktor yang mempengaruhi kinerja pegawai salah satunya budaya

organisasi. Budaya organisasi sebagai persepsi umum yang dimiliki oleh

seluruh anggota organisasi, sehingga setiap pegawai yang menjadi

anggota organisasi akan mempunyai nilai, keyakinan, dan perilaku sesuai

dengan organisasi.

Robbins (2002) mengungkapkan bahwa budaya organisasi yang

kuat diperlukan untuk meningkatkan kepuasan kerja dan kinerja

karyawan yang pada akhirnya akan berpengaruh pula pada kinerja

organisasi secara keseluruhan. Oleh karena itu, setiap organisasi perlu

membentuk budaya organisasi yang kuat. Organisasi perlu

menyebarluaskan nilai-nilai utamanya kepada seluruh karyawan. Nilai-

nilai itu akan melekat pada setiap anggota organisasi, sehingga budaya

organisasi ini akan berdampak pada perilaku dan sikap setia anggota

organisasi.

2. Budaya Organisasi terhadap Perilaku Ekstra Peran (Organizational

Citizenship Behavior)

Budaya organisasi berpengaruh terhadap perilaku ekstra peran

karena menurut Oemar (2013), banyak faktor yang mempengaruhi

munculnya perilaku ekstra peran, salah satunya adalah budaya organisasi
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(organization culture). Manfaat dari penerapan budaya organisasi yang

baik adalah dapat meningkatkan jiwa gotong royong, meningkatkan

kebersamaan, saling terbuka satu sama lain, meningkatkan jiwa

kekeluargaan, membangun komunikasi yang lebih baik, meningkatkan

produktivitas kerja, tanggap dengan perkembangan dunia luar yang

sebagian besar merupakan bagian dari perilaku ekstra peran.

3. Perilaku Ekstra Peran (Organizational Citizenship Behavior) terhadap

Kinerja Karyawan

Perilaku ekstra peran adalah perilaku pilihan yang tidak menjadi

bagian dari kewajiban kerja seorang karyawan, namun mendukung

berfungsinya organisasi tersebut secara efektif. Organisasi yang sukses

membutuhkan karyawan yang akan melakukan lebih dari sekedar tugas

mereka yang akan memberikan kinerja yang melebihi harapan. Dalam

dunia kerja yang dinamis seperti saat ini, dimana tugas semakin sering

dikerjakan dalam tim dan fleksibilitas sangatlah penting, organisasi

membutuhkan karyawan yang akan melibatkan perilaku “kewargaan

yang baik”, seperti membantu individu lain dalam tim, mengajukan untuk

melakukan pekerjaan ekstra, menghindari konflik yang tidak perlu,

menghormati dan gangguan yang terkait pekerjaan yang kadang terjadi.

Perilaku ekstra peran meliputi kepatuhan, loyalitas, dan

partisipasi akan memberikan dampak yang positif terhadap organisasi.

Dampak positif dari organisasi tersebut akan berimbas pada

meningkatnya kinerja individu, rekan kerja, dan langsung pada organisasi
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tersebut. Kepatuhan para karyawan akan bekerja sesuai dengan pedoman

untuk mencapai tujuan organisasi itu. Loyalitas seorang anggota

organisasi akan berdampak pada perilaku anggota terhadap

organisasinya. Seorang anggota yang memiliki sikap loyalitas tinggi

terhadap organisasi akan mempunyai etos kerja yang tinggi dalam hal

pengabdiannya untuk mencapai tujuan organisasi. Sebuah organisasi

akan mencapai tujuannya dan berkembang menjadi organisasi yang baik

harus melibatkan anggotanya dalam mengambil keputusan tentang visi,

misi, tujuan, dan permasalahan organisasi. Keterlibatan anggota dalam

organisasi akan memberikan sikap aktif dalam melakukan kerjasama

dengan anggota lainnya yang berdampak pada peningkatan kinerja

organisasi. Dengan demikian semakin tinggi perilaku ekstra peran

semakin tinggi pula kinerja sumber daya manusia dalam organisasi.

4. Budaya Organisasi terhadap Kinerja Karyawan melalui Perilaku Ekstra

Peran (Organizational Citizenship Behavior)

Banyak faktor yang mempengaruhi kinerja pegawai salah satunya

budaya organisasi. Budaya organisasi sebagai persepsi umum yang

dimiliki oleh seluruh anggota organisasi, sehingga setiap pegawai yang

menjadi anggota organisasi akan mempunyai nilai, keyakinan dan

perilaku sesuai dengan organisasi. Robbins (2002) mengungkapkan

bahwa budaya organisasi yang kuat diperlukan untuk meningkatkan

kepuasan kerja dan kinerja karyawan yang pada akhirnya akan

berpengaruh pula pada kinerja organisasi secara keseluruhan. Oleh



26

karena itu, setiap organisasi perlu membentuk budaya organisasi yang

kuat.

Budaya organisasi pada suatu perusahaan dengan adanya OCB

akan semakin berpegaruh pada kinerja karyawan. Perilaku pilihan yang

tidak menjadi bagian dari kewajiban kerja seorang karyawan, namun

mendukung berfungsinya organisasi tersebut secara efektif. Organisasi

yang sukses membutuhkan karyawan yang akan melakukan lebih dari

sekedar tugas mereka yang akan memberikan kinerja yang melebihi

harapan. Nilai-nilai perusahaan tersebut yang didukung dengan sikap

karyawan yang mendukung efektivitasnya karyawan akan berpengaruh

pada karyawan.

Penelitian ini akan dilaksanakan pada Perum Bulog Divre Jalan

Suroto Gondokusuman Yogyakarta. Bulog merupakan perusahaan umum

milik negara yang bergerak di bidang logistik pangan, Bulog sebagai

perusahaan yang mengemban tugas publik dari pemerintah yaitu

melakukan kegiatan menjaga Harga Dasar Pembelian untuk gabah,

stabilisasi harga khususnya harga pokok, menyalurkan beras untuk orang

miskin (Raskin), dan pengelolaan stok pangan, Bulog juga mempunyai

bisnis perusahaan meliputi usaha logistik/pergudangan, survei dan

pemberantasan hama, penyediaan karung plastik, usaha angkutan,

perdagangan komoditi pangan dan usaha eceran.

G. Hipotesis
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Diduga budaya organisasi berpengaruh terhadap kinerja karyawan

melalui perilaku ekstra peran (Organizational Citizenship Behavior) pada

Perum Bulog Divre Jalan Suroto Gondokusuman Yogyakarta.

H. Pembatasan Penelitian

Pada penelitian ini, data yang digunakan dalam penelitian ini adalalah

data penelitian selama 1 (satu) bulan di tahun 2017.

I. Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel

1. Definisi Operasional

a. Perum Bulog Divre Jalan Suroto GondokusumanYogyakarta

Perum Bulog Divisi Regional (Divre) Jalan Suroto

Gondokusuman Yogyakarta merupakan perusahaan umum milik

negara yang bergerak di bidang logistik pangan yang berada di

wilayah Divisi Regional D.I. Yogyakarta.

b. Budaya Organisasi

Budaya organisasi merupakan seperangkat asumsi dan suatu

sistem nilai yang dianggap benar dan dapat mengatur individu dalam

sebuah organisasi yang diyakini bersama seluruh individu dalam

organisasi tersebut. Dimensi dari budaya organisasi (diukur dalam

skor), meliputi:

1) Kesadaran diri

Anggota organisasi dengan kesadarannya bekerja untuk

mendapatkan kepuasan dari pekerjaan mereka, mengembangkan
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diri, menaati aturan, serta menawarkan produk-produk

berkualitas dan layanan tinggi.

2) Keagresifan

Anggota organisasi menetapkan tujuan yang menantang tapi

realistis. Mereka menetapkan rencana kerja dan strategi untuk

mencapai tujuan tersebut serta mengejarnya dengan antusias.

3) Kepribadian

Anggota bersikap saling menghormati, ramah, terbuka,

dan peka terhadap kepuasan kelompok serta sangat

memperhatikan aspek-aspek kepuasan pelanggan, baik

pelanggan internal maupun eksternal.

4) Performa

Anggota organisasi memiliki nilai kreativitas, memenuhi

kuantitas, mutu, dan efisien.

5) Orientasi tim

Anggota organisasi melakukan kerja sama yang baik serta

melakukan komunikasi dan koordinasi yang efektif dengan

keterlibatan aktif para anggota, yang pada gilirannya

mendapatkan hasil kepuasan tinggi serta komitmen.

c. Kinerja Karyawan

Kinerja karyawan adalah prestasi aktual karyawan

dibandingkan dengan prestasi yang diharapkan dari karyawan.

Dimensi dari kinerja karyawan (diukur dalam skor), meliputi:
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1) Kuantitas hasil kerja

Kuantitas hasil kerja adalah jumlah dari hasil kerja yang

diselesaikan oleh pegawai.

2) Kualitas hasil kerja

Kualitas hasil kerja adalah hasil kerja yang dicapai oleh

pegawai yang sesuai dengan syarat-syarat ketentuan.

3) Ketepatan waktu

Ketepatan waktu adalah ketepatan waktu pegawai dalam

menyelesaikan pekerjaan yang telah diberikan.

4) Sikap kooperatif

Sikap kooperatif adalah sikap bekerja sama dengan baik dan

taat sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam organisasi.

5) Pengetahuan

Pengetahuan adalah kemampuan seorang karyawan dinilai

dari pengetahuannya mengenai suatu hal yang berhubungan

dengan tugas dan prosedur kerjanya, penggunaan alat-alat kerja

maupun kemampuan teknis atau pekerjaan.

6) Penyesuaian pekerjaan

Penyesuaian pekerjaan merupakan indikator penilaian

kinerja yang ditinjau dari kemampuan karyawan dalam

melaksanakan tugasnya di luar pekerjaan maupun adanya tugas

baru serta kecepatannya berfikir dan bertindak dalam bekerja.
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d. Perilaku Ekstra Peran atau Organizational Citizenship Behavior

(OCB)

Perilaku ekstra peran merupakan perilaku individu yang

berasal dari dalam diri manusia yang tidak dapat dirasakan langsung

oleh sistem tetapi berpengaruh pada keberlangsungan suatu

organisasi. Dimensi dari perilaku ekstra peran atau Organizational

Citizenship Behavior (OCB) (diukur dalam skor), meliputi:

a. Altruism (perilaku membantu orang lain)

Sifat mementingkan kepentingan orang lain, seperti

memberikan pertolongan pada kawan sekerja yang baru, dan

menyediakan waktu untuk orang lain.

b. Civic virtue (kebijaksanaan warga)

Perilaku yang mengarah kepada tanggung jawab yang

diberikan organisasi kepada seseorang untuk meningkatkan

kualitas bidang pekerjaan yang ditekuninya.

c. Conscientiousness (kesadaran)

Sifat kehati-hatian seperti efisiensi menggunakan waktu,

dan tingkat kehadiran tinggi.

d. Courtessy (menjaga hubungan baik)

Perilaku menjaga hubungan baik dengan rekan sekerjanya

agar terhindar dari masalah-masalah interpersonal.
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e. Sportmanship (perilaku yang sportif)

Sifat sportif dan positif, seperti menghindari komplain dan

keluhan. Seseorang yang mempunyai tingkatan yang tinggi

dalam sportmanship akan menunjukkan sikap yang positif dan

menghindar untuk melakukan komplain.

2. Teknik Pengukuran Variabel

Teknik pengukuran variabel menggunakan skala ordinal yang

kemudian ditransformasi menjadi data interval dengan menggunakan

metode successive interval, dikarenakan analisis model yang digunakan

dalam penelitian ini adalah analisis path.

Tabel 1.2. Pengukuran Variabel, Dimensi, Indikator, dan Skala Pengukuran.
Variabel Dimensi Indikator Skala

Kesadaran
diri

1. Karyawan
selalu berusaha untuk mengembangkan
diri dan kemampuannya

2. Karyawan
menaati aturan-aturan yang ada

Ordinal

Keagresifan 1. Perusahaan
selalu bereksperimen dengan gagasan-
gagasan baru di pasar

2. Karyawan
penuh inisiatif dan tidak selalu
tergantung pada petunjuk pimpinan

3. Perusahaan
selalu bisa secara cepat merespon pada
hambatan kompetitif

Ordinal

Budaya
Organisasi

Kepribadian 1. Karyawan
sangat menghargai, menghormati, dan
melayani pihak lain yang berkunjung

2. Karyawan
memandang bagian (divisi) lain
sebagai satu kesatuan;

3. Karyawan

Ordinal
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sebagai anggota kelompok saling
membantu satu sama lain.

Performa 1. Karyawan
selalu mengutamakan kualitas dalam
menyelesaikan pekerjaannya

2. Karyawan
selalu berinovasi untuk menemukan
hal-hal yang baru dan berguna

3. Karyawan
bangga ketika perusahaan mencapai
tujuan kinerjanya

Ordinal

Orientasi
Tim

1. Setiap
karyawan selalu bekerja sama dengan
baik dalam tim

2. Setiap
tugas-tugas Tim, karyawan lakukan
dengan diskusi dan disinergikan
dengan baik

3. Setiap ada
permasalahan dalam tim kerja selalu
diselesaikan dengan baik

Ordinal

Kuantitas
hasil kerja

1. Karyawan selalu bekerja sama dalam
menyelesaikan pekerjaan

2. Karyawan mampu menyelesaikan
pekerjaan tambahan yang diberikan
kepadanya

3. Perusahaan menetapkan target kerja
yang harus dicapai karyawan

Ordinal

Kualitas
hasil kerja

1. Karyawan berhati-hati dalam bekerja
untuk meminimalisir kesalahan dalam
hasil kerja

2. Karyawan mampu bekerja sesuai
dengan standar kerja yang telah
ditentukan

3. Skill yang dimiliki oleh karyawan
sesuai dengan pekerjaan yang
dikerjakan

Ordinal

Kinerja
Karyawan

Ketepatan
waktu

1. Karyawan mampu menyelesaikan
tugas tepat waktu sesuai dengan
ketentuan

2. Karyawan tidak menunda pekerjaan
yang telah diberikan

3. Karyawan hadir dan pulang kantor
sesuai dengan jam kerja yang telah
ditentukan

Ordinal
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Sikap
kooperatif

1. Karyawan mampu bekerja sama
dengan baik dengan atasan

2. Karyawan mampu bekerja sama
dengan baik dengan sesama rekan
kerja

3. Karyawan taat terhadap peraturan yang
ada di Perum Bulog Divre D.I.
Yogyakarta

Ordinal

Pengetahuan 1. Dengan pengetahuan yang dimiliki,
karyawan mampu melaksanakan
pekerjaan dengan sebaik-baiknya

2. Dengan pengetahuan yang dimiliki,
karyawan lebih menguasai bidang
tugas yang dikerjakan

Penyesuaian
Pekerjaan

1. Karyawan mampu mendahulukan
pekerjaan-pekerjaan yang merupakan
prioritas

2. Karyawan proaktif di dalam mencari
tata kerja baru, supaya dapat
menghasilkan suatu pekerjaan yang
praktis

3. Karyawan dapat dengan cepat
menyesuaikan diri pada setiap
keputusan-keputusan baru yang
diambil oleh perusahaan

Ordinal
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Altruism 1. Kesediaan karyawan dalam
membantu rekan kerja yang
sedang sibuk (pekerjaannya
overload)

2. Kesediaan karyawan untuk
menggantikan tugas
karyawan lain manakala
yang bersangkutan tidak
dapat menjalankan tugas

3. Kesediaan karyawan untuk
membantu pegawai baru
yang menghadapi kesulitan
dalam masa orientasi

Ordinal

Conscientiousness 1. Kerelaan karyawan untuk
bekerja melebihi waktu
yang ditentukan

2. Karyawan memberikan
pemberitahuan terlebih
dahulu ketika tidak dapat
masuk kerja

Ordinal

Civic Virtue 1. Karyawan ikut hadir dalam
setiap pertemuan-
pertemuan meskipun tidak
penting, tapi dapat
mengangkat image
organisasi

2. Karyawan selalu mengikuti
perubahan-perubahan yang
ada.

3. Karyawan selalu mengikuti
informasi, misalnya
pengumuman organisasi,
memo.

Ordinal

Perilaku
Ekstra

Peran / OCB

Courtesy 1. Karyawan memiliki
kesadaran untuk selalu
menjaga hubungan agar
terhindar dari masalah-
masalah interpersonal
dengan rekan kerja dan
juga atasan.

2. Karyawan memiliki
kesadaran untuk tidak
menyalahgunakan atau
megganggu hak-hak

Ordinal
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karyawan yang lain
Sportmanship 1. Karyawan tidak membesar-

besarkan masalah diluar
proporsinya

2. Karyawan tidak suka
mengeluh dalam bekerja

3. Karyawan tidak suka
mencari-cari kesalahan
organisasi

Ordinal

J. Metodologi Penelitian

1. Metode Dasar Penelitian

Metode dasar penelitian yang digunakan adalah metode

deskriptif, yaitu suatu metode dalam meneliti status sekelompok

manusia, suatu objek, suatu set kondisi, suatu sistem pemikian, ataupun

suatu kelas peristiwa pada masa sekarang. Tujuan dari penelitian

deskriptif ini adalah untuk membuat deskripsi, gambaran atau lukisan

secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat

serta hubungan antarfenomena yang diselidiki (Nazir, 2011).

Pada penelitian ini peneliti mendeskripsikan pengaruh budaya

organisasi terhadap kinerja karyawan melalui Perilaku ekstra peran pada

Perum Bulog Divisi Regional (Divre) Jalan Suroto Gondokusuman

Yogyakarta.

2. Metode Pelaksanaan Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode studi

kasus, yaitu penelitian tentang status subjek penelitian yang berkenan

dengan suatu fase spesifik atau khas dari keseluruhan personalitas

(Maxfield dalam Nazir, 2011). Tujuan dari studi kasus adalah untuk
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memberikan gambaran secara mendetail tentang latar belakang, sifat-sifat

serta karakter-karakter yang khas dari kasus, ataupun status dari individu,

yang kemudiam akan dijadikan suatu hal yang bersifat umum (Nazir,

2011).

Dalam penelitian ini yang menjadi kasus adalah ketidaksesuaian

perilaku karyawan dengan nilai-nilai perusahaan yaitu “Peduli” dan

“Profesional” dimana nilai-nilai perusahaan tersebut adalah bagian dari

budaya organisasi Perum Bulog Divisi Regional (Divre) Jalan Suroto

Gondokusuman Yogyakarta.

3. Metode Pengambilan Responden

Metode pengambilan responden yang digunakan dalam penelitian

ini adalah metode stratified random sampling, yaitu proses pengambilan

sampel melalui proses pembagian populasi ke dalam strata, memilih

sampel acak sederhana dari setiap stratum, dan menggabungkannya ke

dalam sebuah sampel untuk menaksir parameter populasinya (Yamane

dalam Demokrawati, 2014). Metode ini digunakan supaya sampel yang

diambil benar-benar dapat mewakili semua kelompok yang ada, sehingga

ada jaminan tidak ada kelompok yang terabaikan.

Pada penelitian ini yang menjadi respondennya adalah karyawan

Perum Bulog Divre Jalan Suroto Gondokusuman Yogyakarta.

Berdasarkan data karyawan yang didapat dari Perum Bulog Divre Jalan

Suroto Gondokusuman Yogyakarta, total karyawan pada Perum Bulog
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Jalan Suroto Gondokusuman Yogyakarta adalah 61 yang terrinci pada

tabel berikut:

Tabel 1.3. Jumlah Karyawan Perum Bulog
No Bagian Jumlah

1. Kepala Perum Bulog Divre Yogyakarta 1

2. Asisten Divre 5

3. Bidang Pengadaan, Operasional, dan

Pelayanan Publik; meliputi:
15

Kabid Pengadaan, Operasional, dan Pelayanan

Publik
1

Seksi Analisis Gasar dan Pengadaan 4

Seksi Pergudangan, Persediaan, dan Angkutan 4

Seksi Perawatan dan Pengendalian Mutu 4

Seksi Penyaluran 2

Seksi Sekretariat, Umum, dan Humas 5

Bidang Komersial dan Pengembangan

Bisnis, meliputi:
10

Kabid Komersial dan Pengembangan Bisnis 1

Seksi Penjualan 3

Seksi Pengembangan Bisnis dan Industri Hulu 2

4.

Seksi Pengembangan Bisnis dan TI 4

Bidang Administrasi dan Keuangan 15

Kabid Administrasi dan Keuangan 1

Seksi SDM dan Hukum 2

Seksi Sekretariat, Umum, dan Humas 5

Seksi Keuangan 4

5.

Seksi Akuntansi, Manajemen Resiko, dan

Kepatuhan
3

6. Unit Pengolahan 5

7. Gudang 10
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TOTAL 61

Sumber: Daftar Karyawan 2017 Perum Bulog Divre Yogyakarta

Supaya seluruh sampel dapat mewakili populasi, maka dilakukan

penentuan besarnya sampel. Adapun penentuan jumlah besarnya sampel

dilakukan dengan menggunakan statistik deskriptif dengan rumus Slovin

(Umar, 2000), yaitu sebagai berikut

n =

Keterangan:

n : Jumlah sampel

N : Populasi

 : Margin of Error Maximum, yaitu tingkat kesalahan

maksimum yang masih bisa ditolerir (ditentukan 10%)

Dengan menggunakan rumus tersebut, maka diperoleh jumlah

sampel sebagai berikut:

n = 37,08 ≈ 37

Pengambilan sampel perbidang karyawan dengan metode

Stratified random sampling, yang diambil dari setiap bidang karyawan

Perum Bulog Divre Kota Yogyakarta berdasarkan pembagian dapat

dilihat pada tabel berikut:
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Tabel 1.4. Daftar Jumlah Responden Perum Bulog Divisi

Regional  Yogyakarta

No Bidang Karyawan Perhitungan Jumlah
Responden

1 Kepala Perum  Bulog 1

2 Asisten Divre 3

3 Bidang Pengadaan,
Operasional, dan Pelayanan
Publik

9

4 Bidang Komersial dan
Pengembangan Bisnis

6

5 Bidang Administrasi dan
Keuangan

9

6 Unit Pengolahan 3

Gudang 6

Jumlah 37
Sumber: Data Hasil Olahan

K. Macam dan Sumber Data

1. Macam data yang digunakan pada penelitian ini adalah:

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan

data sekunder. Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari

responden penelitian melalui wawancara dan kuesioner di lapangan,

sedangkan data sekunder yaitu data yang diperoleh dari instansi-instansi

terkait atau data jadi yang meliputi dokumen dan laporan tertulis lainnya

yang berkaitan dengan penelitian ini.

2. Sumber data

a. Sumber data dari Perum Bulog Divisi Regional Jalan Suroto

Gondokusuman Yogyakarta

b. Studi pustaka
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c. Internet

3. Metode Pengumpulan Data

a. Wawancara, dilaksanakan untuk mendapatkan informasi tentang

perusahaan dan topik yang terkait dengan variabel budaya

organisasi, kinerja karyawan, dan OCB dengan cara menanyakan

langsung kepada pihak-pihak yang terkait.

b. Kuesioner, kuesioner disebar kepada karyawan Perum Bulog Divre

Jalan Suroto Gondokusuman Yogyakarta. Pengertian kuesioner

sendiri adalah pernyataan tertulis yang digunakan untuk memperoleh

informasi dan responden dalam arti laporan tentang pribadi atau hal-

hal yang ia ketahui. Kuesioner digunakan untuk mengumpulkan data

dengan cara memberikan pertanyaan langsung tertulis kepada

responden untuk mendapatkan informasi yang berhubungan dengan

variabel budaya organisasi, kinerja karyawan, dan OCB.

c. Studi pustaka, dilaksanakan dengan mempelajari pustaka atau

literatur yang digunakan dalam membuat hasil penelitian, hal

tersebut bertujuan untuk mendapatkan kelengkapan data.

L. Teknik Pengujian Instrumen Penelitian

1. Uji Validitas

Uji validitas adalah tingkat keandalan dan kesahihan alat ukur yang

digunakan. Instrumen dikatakan valid berarti menunjukkan alat yang

dipergunakan untuk data itu valid atau dapat digunakan untuk mengukur

apa yang seharusnya diukur (Sugiyono, 2013).
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Uji validitas berguna untuk mengetahui apakah ada pernyataan-

pernyataan ada kuesioner yang harus dibuang atau diganti karena

dianggap tidak relevan. Teknik untuk mengukur validitas kuesioner yaitu

dengan menghitung korelasi antar data masing-masing dengan skor total,

memakai rumus korelasi product moment (Umar, 2000).

Keterangan:

rxy = Koefisien korelasi suatu butir/item

= Jumlah responden

X = Skor masing-masing perntanyaan dari setiap responden

Y = Skor total semua pertanyaan dari tiap responden

Dalam mengetahui alat ukur tersebut valid atau tidak valid, maka

dapat membandingkan dengan taraf signifikan. Taraf signifikan yang

digunakan adalah 5% dan dapat dilihat sebagai berikut:

a. Jika nilai rhitung > rtabel, maka butir variabel valid.

b. Jika nilai rhitung < rtabel, maka butir variabel tidak valid.

Validitas diukur dengan mengukur korelasi antara skor masing-

masing item dalam kuesioner dengan skor total. Apabila semua item
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pertanyaan berkorelasi positif dengan skor total dan korelasinya lebih

besar dari rtabel, maka dapat dikatakan bahwa alat ukur tersebut valid.

2. Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas adalah suatu alat untuk mengukur suatu kuesioner

yang merupakan indikator dari variabel. Suatu kuesioner dikatakan

reliabel jika jawaban seseorang terhadap pertanyaan yang diajukan

adalah konsisten atau stabil dari waktu ke waktu (Ghozali, 2003). Dalam

mengukur reliabilitas dapat menggunakan rumus Croanbach Alpha yaitu

sebagai berikut:

Keterangan :

 = koefisien reliabilitas

M = jumlah butir

Vx = Variasi butir

Vy = Variasi total

Hasil uji reliabilitas akan dinyatakan benar-benar reliabel jika

koefisien alpha yang dihasilkan > indeks reliabilitas, yaitu sebesar 0,6

menurut kriteria Numally dalam Ghozali. Uji reliabilitas menunjukkan

tingkat kemantapan dan keandalan suatu alat ukur. Suatu kuesioner

dikatakan reliabel jika jawaban seseorang terhadap pertanyaan stabil dari
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waktu- kewaktu. Dalam penelitian ini uji reliabilitas dilakukan sekali dan

hasilnya dibandingkan dengan pertanyaan lain.

3. Skala Pengukuran Variabel

Dalam penelitian ini pengukuran variabelnya menggunakan Skala

Likert, Skala Likert adalah skala yang dapat digunakan untuk mengukur

sikap, pendapatan, dan persepsi seseorang tentang suatu objek atau

fenomena tertentu (Siregar, 2011). Kriteria pengukuran masing-masing

variabel adalah sebagai berikut:

Tabel 1.7. Skala Likert
Jawaban Skor

Sangan Tidak Setuju (STS) 1
Tidak Setuju (TS) 2
Ragu-ragu (R) 3
Setuju (S) 4
Sangat Setuju (SS) 5

Untuk mengetahui frekuensi intensitas kondisi masing-masing

variabel dapat diketahui dengan perkalian antara skor tertinggi dan skor

terendah, kemudian dibagi dalam 5 kategori yaitu sangat lemah, lemah,

sedang, kuat, dan sangat kuat.

Nilai indikator dikelompokkan dalam kelas interval yang berjumlah

5, sehingga intervalnya dapat dihitung dengan rumus:

Interval :

1 x 44 = 44
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2 x 44 = 88

3 x 44 = 132

4 x 44 = 176

5 x 44 = 220

1 44 88 132 176 220

Sangat lemah lemah sedang kuat sangat kuat

Berdasarkan interval tersebut, maka skor jawaban dari responden

dapat dikategorikan sebagai berikut:

a. Jika skor jawaban 1 – 44 maka tingkat variabel sangat lemah.

b. Jika skor jawaban 45 – 88 maka tingkat variabel lemah.

c. Jika skor jawaban 89 – 132 maka tingkat variabel sedang.

d. Jika skor jawaban 133 – 176 maka tingkat variabel kuat.

e. Jika skor jawaban 177 – 220 maka tingkat variabel sangat kuat.
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M. Teknik Analisis Data dan Pengujian Hipotesis

1. Tingkat Kinerja

Untuk menganalisis tingkat kinerja karyawan Perum Bulog Divre

Jalan Suroto Gondokusuman Yogyakarta dengan menggunakan teknik

analisis deskriptif. Analisis deskriptif adalah penelitian yang dilakukan

untuk mengetahui nilai variabel mandiri, baik satu variabel atau lebih

tanpa membuat perbandingan, atau menghubungkan dengan variabel

lainnya (Ghozali, 2006). Dalam penelitian ini data yang diperoleh adalah

data kualitatif yang dianalisis menjadi data kuantitatif.

Untuk mengukur tingkat kinerja karyawan menggunakan skala

likert, pengukuran menggunakan langkah-langkah dengan tingkat kelas

kinerja karyawan sebagai berikut:

a. Sangat tinggi

b. Tinggi

c. Sedang

d. Rendah

e. Sangat rendah

Nilai dalam kelas yaitu 17-85 dengan kelas interval yang berjumlah

5, sehingga intervalnya dapat dihitung sebagai berikut:

    = = 13,6
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Berdasarkan interval tersebut, maka jawaban dari responden dapat

dikategorikan sebagai berikut :

a. Jika nilai skor 17-30,6 maka tingkat kinerja karyawan Perum Bulog

Divre Jalan Suroto Gondokusuman Yogyakarta adalah sangat

rendah.

b. Jika nilai skor 30,7-44,2 maka tingkat kinerja karyawan Perum

Bulog Divre Jalan Suroto Gondokusuman Yogyakarta adalah

rendah.

c. Jika nilai skor 44,3-57,8 maka tingkat kinerja karyawan Perum

Bulog Divre Jalan Suroto Gondokusuman Yogyakarta adalah

sedang.

d. Jika nilai skor 57,9-71,4 maka tingkat kinerja karyawan Perum

Bulog Divre Jalan Suroto Gondokusuman Yogyakarta adalah  tinggi.

e. Jika nilai skor 71,5 – 85 maka tingkat kinerja karyawan Perum

Bulog Divre Jalan Suroto Gondokusuman Yogyakarta adalah sangat

tinggi.

1) Uji t

Dalam menganalisis tingkat kinerja karyawan “Perum Bulog Divre

Jalan Suroto Gondokusuman Yogyakarta” yaitu dengan menggunakan uji

t, dengan rumus sebagai berikut,

sd =
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Keterangan:

µ : Rata-rata parameter

x : Rata-rata statistik

sd : Standar deviasi statistik

n : Jumlah responden

2)Pengujian Hipotesis

Untuk menganalisis pengaruh budaya organisasi terhadap kinerja

karyawan melalui Perilaku Ekstra Peran (Organizational Citizenship

Behavior) pada Perum Bulog Divre Jalan Suroto Gondokusuman

Yogyakarta adalah sebagai berikut:

Analisis data merupakan proses mencari dan menyusun data yang

diperoleh dari hasil wawancara, catatan di lapangan, dan bahan-bahan

lain secara sistematis sehingga dapat dipahami dan temuannya dapat pula

diinformasikan kepada orang lain. Metode yang dipilih untuk

menganalisis data harus sesuai dengan pola penelitian dan variabel yang

diteliti. Model dalam penelitian ini adalah model hubungan pengaruh,

dengan menggunakan analisis jalur (path analysis). Analisis jalur

merupakan pengembangan dari analisis regresi, sehingga analisis regresi

dapat dikatakan bentuk khusus dari analisis jalur. Analisis ini digunakan

untuk menggambarkan dan menguji model hubungan antar variabel yang

berbentuk sebab akibat (bukan bentuk hubungan sebab akibat), analisis

jalur ini akan dapat ditemukan jalur mana yang paling tepat dan singkat
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e1

e2

suatu variabel independen menuju variabel yang terakhir (Sugiyono,

2007). Analisis jalur dapat dilihat dengan gambar sebagai berikut:

Gambar 1.3. Bagan Diagram Path

Pengaruh variabel budaya organisasi (X) terhadap kinerja karyawan (Y)

melalui variabel OCB (Z), berikut ini adalah tahapan analisis path:

Pengaruh langsung X ke Y = P1 ........................... (1)

Pengaruh tidak langsung X ke Y melalui Z = P2 x P3 .................... (2)

Total pengaruh = P1 + (P2 x P3) .......... (3)

Standard Error =

Keterangan:

Y = Kinerja karyawan

Z = OCB

(X) (Y)

(Z)

P1

P2 P3
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X = Budaya organisasi

P1 = Koefisien jalur X terhadap Y

P2 = Koefisien jalur X terhadap Z

P3 = Koefisien jalur Z terhadap Y

e   = Standard error

a) Uji R² Adjusted

Untuk mengetahui ketepatan dari regresi yang digunakan maka

dihitung koefisien determinasinya (R2) yaitu menunjukan besarnya semua

variabel independen (X) terhadap variabel dependen (Y). Nilai koefisien

determinasi terletak antara nol dan satu (0 < R2 < 1). Model dianggap baik

jika R2 mendekati 1. Nilai R2 dihitung dengan menggunakan rumus :

Keterangan :

R2 = Koefisien determinasi

ESS = Jumlah kuadrat yang dijelaskan (Explained Sum Of Squares)

TSS = jumlah kuadrat total (Total Sum Of Squares)

b) Uji t

Untuk mengetahui pengaruh setiap variabel bebas (X) terhadap

variabel tidak bebas (Y) secara individual digunakan uji t. Nilai thitung

dihitung dengan menggunakan rumus :

ttabel= t (α ; n-1)
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Keterangan :

bi = Koefisien regresi yang diperoleh dari responden
= Standar error koefisien regresi responden

n = Jumlah responden

Hipotesis yang hendak di uji dari persamaan yang hendak

dipilih sebagai model analisis (persamaan regresi).

Ho : bi = 0

Ha : bi ≠ 0

Kriteria pengujian :

i) Sig < 0,05 maka Ho ditolak Ha diterima, artinya terdapat

pengaruh positif antara variabel independen terhadap variabel

dependen.

ii) Sig ≥ 0,05 maka Ho diterima dan Ha ditolak, artinya variabel

independen tidak berpengaruh positif terhadap variabel

dependen.
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