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menyelesaikan penulisan monograf ini dengan baik. 

Buku Monograf yang berjudul Monograf Organization 
Culture Budaya Organisasi dan Prestasi Kerja Karyawan 
Perum Damri Cabang Pontianak disusun berdasarkan hasil 
penelitian saya. Tujuan penulisan buku Monograf adalah 
memberikan gambaran peran dari budaya organisasi di 
perusahaan dalam mempengaruhi prestasi kerja karyawan 
terutama di Perusahaan yang berbentuk Badan Usaha 
Milik Negara (BUMN).

Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih 
atas bantuan dan motivasi yang diberikan kepada penulis 
baik berbentuk dana maupun sumbangan pemikiran. Terima 
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kesepmatan kepada penulis untuk melaksanakan penelitian 
sebagai latar belakang dari penyusunan buku ini. Terima 
kasih juga disampaikan kepada rekan-rekan dan semua 
pihak yang memberikan bantuan, masukan, motivasi, 
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Monograf ini dapat tersusun. 



iv

Saya menyadari buku Monograf ini masih memiliki banyak 
kekurangan dan masih jauh dari sempurna, sehingga 
penulis ucapkan terima kasi atas berbagai masukan untuk 
penyempurnaan buku Monograf ini di masa yang akan 
datang. Dengan keterbatas yang dimiliki buku Monograf 
ini, penulis berharap  dapat memberikan kontribusi yang 
positif dan bermanfaat bagi para pembaca, mahasiswa, 
masyarakat, perguruan tinggi, pemerintah, karyawan dan 
perusahaan.

Semoga Allah SWT selalu membalas kebaikan dengan 
limpahan pengetahuan dan keberkahan kepada kita semua. 
Aamiin ya Robbal’alamiin.

Pontianak.  Juli 2022
Penulis,

Efa Irdhayanti, S.E., M.M



v

Kata Pengantar .................................................................
Daftar Isi ..........................................................................

Pendahuluan .....................................................................
Mengenal Budaya Organisasi ..........................................
Mengenal Prestasi Kerja ..................................................
Ketika Budaya Organisasi Diterapkan .............................
Gambaran Umum PERUM DAMRI.................................
Budaya Organisasi PERUM DAMRI ...............................
Penutup .............................................................................
Daftar Pustaka ..................................................................
Tentang Penulis ................................................................

iii
v

1
9

17
21
25
39
53
56
60

DAFTAR ISI



vi

 

UU No 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta 
 
Fungsi dan sifat hak cipta Pasal 4  
Hak Cipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a merupakan hak eksklusif yang terdiri 
atas hak moral dan hak ekonomi. 
Pembatasan Pelindungan Pasal 26  
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ii. Penggandaan Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait hanya untuk kepentingan penelitian 

ilmu pengetahuan;  
iii. Penggandaan Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait hanya untuk keperluan pengajaran, 

kecuali pertunjukan dan Fonogram yang telah dilakukan Pengumuman sebagai bahan ajar; 
dan  
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1. Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana 
dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak 
Rp100.000.000 (seratus juta rupiah). 

2. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta 
melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) 
huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana 
dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak 
Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). 
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PENDAHULUAN

Budaya organisasi menjadi sangat penting bagi suatu 
perusahaan karena budaya organisasi yang diterapkan 

dalam perusahaan pada hakikatnya merupakan pondasi 
dalam suatu perusahaan. Jika pondasi yang dibuat tidak 
kokoh maka tidak akan cukup betapapun bagus bagunan 
tidak akan cukup kokoh untuk menopangnya. Budaya 
organisasi dapat diartikan sebagai nilai dan kebiasaan 
kerja seluruh anggotanya yang diterima sebagai standar 
perilaku kerja dalam mencapai sasaran dan hasil yang 
direncanakan. Menurut Darmawan (2013), budaya 
adalah konsep yang sangat sulit ditentukan secara akurat 
dalam perusahaan budaya organisasi dapat didirikan dan 
ditunjang pendiri, manajemen, dan sumber daya manusia 
yang baik. Suatu nilai budaya tidak selalu membawa nilai 
positif pada organisasi, namun bagi suatu organisasi cara 
mengatur dan menerapkan budaya akan memberi hasil 
akhir positif dengan membiasakan berprilaku sesuai 
budaya yang dikenalnya.

Tercapainya tujuan budaya organisasi tidak lepas dari 
kepuasan kerja yang dirasakan oleh karyawan, dimana 
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kepuasan kerja karyawan dapat dilihat dari prestasi kerja 
karyawan. Menurut Siagian (2014), prestasi kerja adalah 
proses melalui mana organisasi-organisasi mengevaluasi 
kerja karyawan. Prestasi kerja karyawan dapat membantu 
perusahaan untuk mewujudkan visi dan tujuannya. Selain 
itu prestasi kerja juga merupakan cerminan keberhasilan 
perusahaan dalam mengelola kebutuhan karyawan 
(Hasibuan, 2005).

Menurut Mitchell dan Larson (2002), prestasi kerja 
menunjukkan hasil perilaku yang dinilai dari beberapa 
kriteria dan standar mutu dari hasil kerja. Mutu berkaitan 
dengan baik buruknya hasil yang dikerjakan oleh pekerja, 
dimana perilaku pekerja memberikan hasil pekerjaan yang 
sesuai dengan standar atau kriteria yang telah ditetapkan 
oleh perusahaan maka prestasi kerjanya tergolong baik. 
Sedangkan menurut Hasibuan (2005), prestasi kerja 
adalah suatu hasil kerja yang dicapai seseorang dalam 
melaksanakan tugas-tugas yang dibebankan kepada 
pegawai yang didasarkan atas kemampuan, kedisiplinan, 
kesungguhan kerja dan hasil kerja pegawai.

Banyak faktor yang mempengaruhi prestasi kerja 
karyawan, tergantung dari kebijakan manajemen, 
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motivasi, kepuasan kerja, aspek-aspek ekonomis, teknis 
dan keperilakuan serta lingkungan kerja. Faktor-faktor 
tersebut akan berpengaruh terhadap prestasi kerja 
karyawan jika perusahaan tersebut mampu menerapkan 
budaya organisasi yang kuat, karena budaya organisasi 
berhubungan langsung dengan lingkungan kerja 
karyawan baik internal atau eksternal. 

Prestasi kerja dan budaya organisasi menjadi dua hal 
utama yang penting bagi perusahaan dalam menentukan 
produktivitas karyawan. Karyawan tidak akan memiliki 
prestasi kerja karena dia sudah merasa puas dengan hasil 
yang dicapainya. Karyawan harus mendapat dukungan 
motivasi yang kuat dari lingkungan kerja, agar dapat 
meningkatkan prestasi kerja akhirnya produktivitas akan 
meningkat. Penerapan budaya organisasi diharapkan 
mampu menciptakan lingkungan kerja yang positif dan 
pengelolaan konflik yang baik. Karyawan yang menyukai 
budaya organisasi akan cenderung mampu bekerja dalam 
waktu yang lama, dikarenakan adanya komitmen dan 
kebanggaan karyawan terhadap perusahaan tempatnya 
bekerja. Dengan demikian akan mampu mewujudkan 
kesejahteraan, kesehatan, keselamatan dan kepuasan 
kerja karyawan. 



4

PERUM DAMRI merupakan Badan Usaha Milik Negara 
(BUMN) yang bergerak dalam bisnis jasa publik yang 
bertujuan mencari laba dan melayani kepentingan 
umum atau meningkatkan kesejahteraan masyarakat, 
yang berada di lingkungan Departemen Perhubungan. 
PERUM DAMRI sampai saat ini telah menjalankan 
7 (tujuh) kegiatan usaha pelayanan angkutan , dimana 
dalam menjalankan kegiatan usahanya PERUM DAMRI 
memiliki motto  “ Take Your Every Where”. Kegiatan 
usaha pelayanan angkutan PERUM DAMRI meliputi 
Angkutan Bus Kota, Angkutan Antar Kota, Angkutan 
Antar Negara, Angkutan Pemadu Moda Bandara, 
Angkutan Travel dan Pariwisata, Angkutan Perintis atau 
Penugasan dari Pemerintah, dan Angkutan Barang atai 
Paket.

Dalam mewujudkan visi PERUM DAMRI yaitu “Menjadi 
penyedia jasa angkutan massal jalan raya yang aman, 
handal, terjangkau serta unggul dalam kinerja” maka 
diperlukan usaha dan kerja keras dari semua pihak baik 
manajemen maupun karyawan perusahaan. Karyawan 
perusahaan diharapkan mampu meningkatkan prestasi 
kerja mereka yang dapat dilihat juga dari kepuasan kerja. 
Dalam operasional sehari-hari karyawan bertemu dengan 
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konsumen sehingga mereka dituntut untuk selalu ramah, 
berpakaian rapi sesuai seragam yang telah ditentukan, dan 
memberikan pelayanan yang baik terhadap konsumen.
Berdasarkan hasil pengamatan yang dilakukan oleh 
penulis diketahui bahwa terjadi penurunan prestasi 
kerja yang dilihat dari beberapa faktor yaitu mutasi, 
pemotongan uang makan, penundaan kenaikan pangkat 
atau jabatan dan lain sebagainya. Berdasaran survei yang 
dilakukan oleh penulis sendiri bisa dilihat dalam tabel di 
bawah ini:

Hasil Survey Penurunan Prestasi Kerja

Keterangan Jumlah Presentase
Mutasi 6 30,0
Pemotongan Uang 
Makan

9 45,0

Penundaan Kenaikan 
Pangkat

4 15,0

Penundaan Kenaikan 
Jabatan

2 10,0

Jumlah 20 100

Dari Tabel tersebut menggambarkan bahwa adanya 
mutasi, pemotongan uang makan, penundaan kenaikan  
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pangkat dan penundaan kenaikan jabatan berpengaruh 
terhadap prestasi kerja karyawan PERUM DAMRI. 
Ketidakpuasan kerja karyawan PERUM DAMRI juga 
dapat diindikasikan dari tingkat absensi karyawan 
PERUM DAMRI tiap bulannya yang semakin meningkat 
dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tingkat Absensi Karyawan PERUM DAMRI 
Periode Maret – Juni 2020

Bulan
Absensi

Jumlah
Izin Sakit Tanpa 

Keterangan
Maret 4 3 2 9

April 6 2 3 12

Mei 7 4 4 17

Juni 9 4 5 18

Sumber : Bagian Sumber Daya Manusia Perum Damri, 2020

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa dalam bulan Maret 
2020 sampai dengan juni 2020 tingkat kemangkiran 
karyawan semakin meningkat dari 9 orang pada bulan 
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Maret, 12 orang pada bulan April, 17 orang pada 
bulan Maret dan 18 pada bulan juni. Berdasarkan hasil 
observasi dan wawancara pada karyawan PERUM 
DAMRI diketahui bahwa kenaikan jumlah kemngkiran 
disebabkan oleh budaya organisasi yang tidak mendukung 
terlihat hubungan teman sekerja pada PERUM DAMRI 
yang kurang baik, tuntutan yang dihadapi begitu tinggi 
dari Perusahaan Umum DAMRI dimana menuntut 
para karyawan untuk bekerja lebih profesional, saling 
bekerjasama, lebih kritis menghadapi pendapat orang 
lain, mampu memberi saran yang bertujuan membangun 
kemajuan perusahaan.

Budaya organisasi di PERUM DAMRI juga belum 
terlihat baik yang ditunjukkan dari banyaknya tingkat 
pelanggaran tata tertib, seperti masih banyak karyawan 
yang datang terlambat, semngat kerja yang rendah, 
cepat lelah dan bosan dan seringnya absen. Kondisi 
kerja yang menunjukkan keadaan yang kurang kondusif 
dan kurangnya dukungan dari pimpinan terhadap ide 
karyawan serta konflik yang terjadi antara sesama 
karyawan. Berdarkan fenomena budaya organisasi yang 
ada pada PERUM DAMRI, maka penelitian ini dilakukan 
untuk membuktikan secara empiris berbagai faktor yang 
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mempengaruhi prestasi kerja karyawan dengan judul 
“Pengaruh Budaya Organisasi Terhadap Prestasi Kerja 
Karyawan PERUM DAMRI Cabang Pontianak”.

Dari persoalan di atas membuat penulis melakukan 
penelitian terhadap pengaruh budaya organisasi 
terhadap prestasi kerja karyawan PERUM DAMRI 
Cabang Pontianak. Tujuannya, untuk mengetahui dan 
menganalisis budaya organisasi, prestasi kerja karyawan 
dan  pengaruh budaya organisasi di perusahaan tersebut. 
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MENGENAL BUDAYA 
ORGANISASI

A. Pengertian 

Budaya berasal dari kata colere artinya mengolah, 
mengerjakan, menyuburkan, dan mengembangkan, 

terutama mengolah atau bertani. Budaya adalah segala 
daya dan aktivitas untuk mengolah dan mengubah alam. 
Budaya juga dapat diartikan sebagai nilai-nilai dan 
kebiasaan yang diterima sebagai acuan bersama yang 
diikuti dan dihormati. Budaya telah menjadi konsep 
penting dalam memahami masyarakat dan kelompok 
manusia untuk waktu yang lama.  Menurut stoner dalam 
Moeljono (2003), budaya adalah gabungan kompleks 
asumsi, tingkah laku, cerita, mitos, metafora, dan 
berbagai ide lain yang menjadi satu untuk menentukan 
apa arti menjadi anggota masyarakat tertentu.

Organisasi berasal dari bahasa Yunani yaitu organon 
yang berarti alat atau instrumen. Menurut Robbins 
dalam Sobirin (2007), organisasi adalah unit sosial 
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yang sengaja didirikan untuk jangka waktu yang relatif 
lama, beranggotakan dua orang atau lebih yang bekerja 
bersama-sama dan terkoordinasi, mempunyai pola kerja 
tertentu yang terstruktur, dan didirikan untuk mencapai 
tujuan bersama atau satu set tujuan yang telah ditentukan 
sebelumnya.

Budaya Organisasi menurut Peter F. Drucker dalam Tika 
(2006) adalah pokok penyelesaian masalah-masalah 
eksternal dan internal yang pelaksanaannya dilakukan 
secara konsisten oleh suatu kelompok yang kemudian 
diwariskan kepada angota-anggota baru berbagai cara 
sebagai cara yang tepat untuk memahami, memikirkan 
dan merapakan terhadap masalah-masalah terkait seperti 
diatas. Menurut Sedarmayanti (2014) budaya organisasi 
adalah sebuah keyakinan, sikap, dan nilai yang umumnya 
dimiliki, yang timbul dalam organisasi, dikemukakan 
dengan lebih sederhana, budaya adalah cara kita 
melakukan sesuatu disini. Dapat ditarik kesimpulan 
Budaya Organisasi adalah kumpulan dari nilai-nilai dan 
sikap yang dapat diyakini dan diterima ataupun ditolak 
oleh semua anggota organisasi sebagai ciri  dari organisasi 
dan dapat dijadikan sebagai acuan atau pedoman dalam 
berprilaku untuk mencapai tujuan organisasi tersebut.
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B.  Karakteristik Budaya Organisasi

Menurut Robbins dalam Tika (2006), Karakteristik-
karakteristik budaya organisasi adalah sebagai berikut :
1.  Inisitif individul adalah tingkat tanggung jawab, 

kebebasan atau indepedensi yang dipunyai setiap 
anggota organisasi dalam mengemukakan pendapat. 

2.  Toleransi terhadap tindakan beresiko. Suatu budaya 
organisasi dikatakan baik jika dapat memberikan 
toleransi kepada anggota atau para pegawai 
agar dapat bertindak agresif dan inovatif untuk 
memajukan organisasi atau perusahaan serta berani 
mengambil resiko terhadap apa yang dilakukannya.

3.  Pengarahan yaitu sejauhmana organisasi atau 
perusahaan dapat menciptakan dengan jelas sasaran 
dan harapan yang diinginkan. Sasaran dan harapan 
tersebut jelas tercantum dalam visi, misi, dan tujuan 
organisasi, dimana kondisi ini dapat berpengaruh 
terhadap kinerja organisasi atau perusahaan.

4.  Integritas yaitu sejauhmana organisasi atau 
perusahaan dapat mendorong unit-unit organisasi 
untuk bekerja dengan cara yang terkoordinasi. 
Kekompakkan unit-unit tersebut dapat mendorong 
kualitas dan kuantitas pekerjaan yang dihasilkan.
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5.  Dukungan manajemen yaitu sejauhmana para 
manajer dapat memberikan komunikasi atau 
arahan, bantuan serta dukungan yang jelas terhadap 
bawahan.

6.  Kontrol. Alat yang digunakan sebagai kontrol 
adalah peraturan-peraturan atau norma-norma yang 
berlaku di dalam suatu organisasi atau perusahaan.

7.  Identitas yaitu sejauh mana para anggota 
suatu organisasi atau perusahaan dapat 
mengidentifikasikan dirinya sebagai suatu kesatuan 
dalam perusahaan bukan sebagai kelompok kerja 
tertentu atau keahlian profesional tertentu.

8.  Sistem imbalan yaitu sejauh mana alokasi imbalan 
(kenaikan gaji, promosi dan sebagainya) didasarkan 
atas prestasi kerja pegawai, bukan didasarkan atas 
senioritas, sikap pilih kasih, dan sebagainya.

9.  Toleransi terhadap konflik, sejauhmana pegawai atau 
karyawan di dorong untuk mengemukakan konflik 
atau kritik secara terbuka. Perbedaan pendapat 
merupakan fenomena yang sering terjadi dalam 
suatu organisasi atau perusahaan. Namun, perbedaan 
pendapat atau kritik tersebut bisa digunakan untuk 
melakukan perbaikan atau perubahan strategi untuk 
mencapai tujuan organisasi atau perusahaan.
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10. Pola komunikasi yaitu sejauhmana komunikasi 
dibatasi oleh hierarki kewenangan yang formal. 
Kadang-kadang hierarki kewenangan dapat 
menghambat terjadinya pola komunikasi antara 
atasan dan bawahan atau antar karyawan itu sendiri.

C. Pembentukan Budaya Organisasi

Menurut Kotter dan Hesket dalam Ermawan (2011), 
Budaya organisasi tidak muncul dengan sendirinya 
tetapi ada beberapa faktor yang mempengaruhi terhadap 
pembentukan busaya organisasi seperti :
1. Lingkungan usaha

Kelangsungan hidup organisasi ditentukan oleh 
kemampuan organisasi memberikan tanggapan yang 
tepat terhadap peluang dan tantangan lingkungan. 
Lingkungan usaha merupakan unsur yang menentukan 
terhadap apa yang harus dilakukan organisasi agar 
bisa berhasil.

2. Nilai-nilai
Adalah keyakinan dasar yang dianut oleh sebuah 
organisasi dimana setiap organisasi memiliki nilai-
nilai inti sebagai pedoman dalam berpikir dan 
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bertindak bagi semua warga untuk mencapai visi 
dan misi organisasi. Nilai-nilai inti yang dianut 
oleh organisasi berupa slogan atau motto yang 
berfungsi sebagai jati diri bagi orang yang berada 
dalam organisasi karena adanya rasa istimewa yang 
membedakan dengan organisasi lainnya, dan dapat 
dijadikan harapan konsumen untuk memperoleh 
kualitas pelayanan yang baik.

3. Panutan atau keteladan
Panutan bisa berasal bagi pendiri perusahaan, manajer, 
kelompok organisasi atau perorangan yang berhasil 
menciptakan nilai-nilai organisasi. Panutan ini 
diharapkan dapat menumbuhkan idealisme, semangat 
dan tempat mencari petunjuk bila terjadi kesulitan 
atau masalah organisasi.

4. Ritual
Adalah deretan berulang dari kegiatan yang 
mengungkapkan dan memperkuat nilai-nilai usaha 
organisasi, menentukan tujuan yang penting, orang-
orang mana yang penting dan mana yang dapat 
dikorbankan. Acara-acara rutin yang dilaksanakan 
oleh organisasi adalah dalam rangka memberikan 
penghargaan bagi anggotanya.
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5. Jaringan Budaya
Yaitu jaringan komunikasi informal yang pada 
dasarnya merupakan saluran komunilasi primer. 
Fungsinya menyalurkan informasi dan memberi 
interpretasi terhadap informasi.

 
D. Indikator Budaya Organisasi

Dari pengertian budaya organiasi diatas, maka dapat 
ditarik kesimpulana Indikator dalam Budaya Organisasi 
adalah sebagai berikut :
1.  Ketanggapan, yaitu ketanggapan dalam menjalankan 

perintah organisasi dan menentukan sikap dan 
berfikir;

2.  Dorongan, yaitu dorongan atau dukungan dari 
pimpinan agar karyawan dapat menjalankan tugasnya 
dengan baik;

3.  Kepemimpinan, berkaitan dengan menentukan 
nilai-nilai serta sikap yang akan diterapkan dalam 
organisasi oleh pimpinan;

4.   Keramahan, yaitu pemimpin perlu meningkatkan 
keramahan kepada karyawan agar dapat menajdi 
taulan bagi karyawan;

5. Kemampuan, berkaitan dalam pencapaian tujuan 
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organisasi karena kemampuan yang baik dari 
seorang pemimpin akan mendapatkan hasil yang 
baik sementara kemampuan yang buruk dari seorang 
pemimpin akan mendapatkan hasil yang buruk pula.
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MENGENAL PRESTASI 
KERJA

A. Pengertian Prestasi Kerja

Menurut Handoko (2008), prestasi kerja adalah proses 
melalui mana organisasi-organisasi mengevaluasi 

dan menilai prestasi kerja karyawan. Menurut Supardi 
(2017), prestasi kerja merupakan hasil yang dicapai 
atau yang diinginkan oleh semua orang dalam bekerja. 
Sedangakn Menurut utrisno (2017) prestasi kerja adalah 
hasil kerja yang telah dicapai seseorang dari tingkah laku 
kerjanya dalam melaksanakan aktivitas kerja.

Dari pengertian-pengertian diatas, dapat ditarik 
kesimpulan bahwa dalam penilai prestasi kerja adalah 
melalui proses dimana organisasi melakukan evaluasi dan 
menilai prestasi kerja karyawan. Menurut Sedarmayanti 
(2017), ada 5 (lima) persiapan yang dilakukan untuk 
penilaian umum yang terjadi yaitu:
1.  Hallo effect terjadi bila pendapat pribadi penilai 

tentang pegawai mempengaruhi pengukuran prestasi 
kerja;
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2.  Kesalahan kecenderungan terpusat, banyak penilai 
tidak suka menilai pegawai sebagai yang efektif / 
tidak efektif dan sangat baik/buruk sehingga penilaian 
prestasi kerja cenderung dibuat rata-rata;

3.  Bisa terlalu lunak dan terlalu keras, kesalahan terlalu 
lunak disebabkan kecenderungan penilai mudah 
memberi nilai baik dalam evaluasi prestasi kerja 
karyawan;

4.  Prasangka pribadi, faktor yang membentuk 
prasangkan pribadi terhadap seseorang / kelompok 
bisa mengubah penilai;

5.  Pengaruh kesan terakhir, bila menggunakan ukuran 
prestasi kerja subjektif, penilaian sangat dipengaruhi 
kegiatan pegawai paling akhir (effect). 

B. Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Prestasi Kerja

Menurut Mangkunegara (2001), faktor yang 
mempengaruhi pencapaian prestasi kerja adalah :
1. Faktor kemampuan

Kemampuan karyawan secara psikologis terdiri dari 
kemampuan potensi (IQ) dan kemampuan reality. 
Karyawan yang memiliki IQ diatas rata-rata dengan 
pendidikan yang memadai untuk jabatannya dan 
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terampil dalam mengerjakan pekerjaan sehari-hari, 
maka ia akan lebih mudah dalam mencapai prestasi 
kerja yang diharapkan.

2. Faktor motivasi
Motivasi terbentuk dari sikap seorang karyawan 
dalam menghadapi situasi kerja. Motivasi merupakan 
kondisi yang menggerakan diri karyawan yang terarah 
dalam mencapai tujuan organisasi

Sementara menurut Mathis dan Jakson (2002), prestasi 
kerja pada dasarnya adalah apa yang dilakukan atau tidak 
dilakukan karyawan. Prestasi kerja karyawan adalah 
yang mempengaruhi seberap banyak mereka memberi 
kontribusi kepada organisasi yang antara lain termasuk 
: (1) kuantitas output; (2) kualitas output; (3) jangka 
waktu output; (4) kehadiran ditempat kerja, dan (5) sikap 
kooperatif.

Unsur-unsur yang dinilai dari prestasi kerja adalah 
kualitas kerja, kuantitas kerja, keandalan dan sikap 
(Mangkunegara, 2000).  Kualitas kerja terdiri dari 
ketapatan, ketelitian, keterampilan, kebersihan. Kuantitas 
kerja terdiri dari output dan penyelesaian kerja dengan 
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ekstra. Kenadalan terdiri dari mengikuti instruksi, 
inisiatif, kehati-hatian, kerajinan. Sikap terdiri dari sikap 
terhadap perusahaan, karyawan lain dan pekerjaan serta 
kerja sama.

 C. Indikator Prestasi Kerja

Indikator prestasi kerja dalam penelitian ini adalah :
1.  Hasil kerja, tingkat kuantitas maupun kualitas 

yang telah dihasilkan dan sejauh mana pekerjaan 
dilakukan.

2.  Pengetahuan pekerjaan, tingkat pengetahuan yang 
terkait dengan tugas pekerjaan yang akan berpengaruh 
langsung terhadap kualitas dan kuantitas dari hasil 
kerja

3.  Inisiatif, tingkat inisiatif selama melaksanakan 
tugas pekerjaan khususnya dalam hal penanganan 
masalah-masalah yang timbul.

4.  Kecekatan mental, tingkat kemampuan dan kecepatan 
dalam menerima instruksi kerja dan menyesuaikan 
dengan cara kerja serta situasi kerja yang ada.

5.  Sikap, tingkat semangat kerja serta sikap positif 
dalam melaksanakan tugas pekerjaan.

6.  Disiplin waktu dan absensi, tingkat ketepatan waktu 
kehadiran.
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KETIKA BUDAYA 
ORGANISASI DITERAPKAN

Penelitian yang dilakukan Suwandi (2016) dengan 
Judul Pengaruh Budaya Organisasi terhadap 

prestasi Kerja Karyawan Melalui Kepuasan Kerja. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa budaya organisasi 
berpengaruh terhadap kepuasan kerja karyawan, 
kepuasan kerja tidak berpengaruh terhadap prestasi kerja 
karyawan, budaya organisasi tidak berpengaruh terhadap 
prestasi kerja karyawan dan kepuasan kerja sebagai 
variabel intervening tidak memberikan efek mediasi 
yang diharapkan sehingga nilai pengaruh langsung 
budaya organisasi terhadap prestasi kerja karyawan lebih 
besar daripada nilai pengaruh tidak langsung budaya 
organisasi terhadap prestasi kerja melalui kepuasan 
kerja karyawan. Hasil penelitian menunjukkan budaya 
organisasi tergolong lemah, tingkat kepuasan kerja 
tergolong rendah dan tingkat prestasi kerja karyawan 
tergolong rendah.

Pengaruh Budaya Organisasi Terhadap Prestasi Kerja 
Karyawan Outsourcing Pada PT Pipa Mas Batam hasil 
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penelitian Shinta Wahyu Hati dan Grace Natalia Saragih 
(2013). Hasil penelitian menunjukkan variabel Nilai, 
Mite, Tradisi dan Norma berpengaruh secara simultan 
maupun parsial terhadap Prestasi kerja karyawan  
outsourcing pada PT. Pipa Mas Batam. Sedangkan 
variabel yang memiliki pengaruh dominan terhadap 
Prestasi Kerja di PT. Pipa Mas Batam adalah variabel 
Nila dengan indikator pemahaman nilai-nilai organisasi, 
pelaksanaan nilai dan pelaksanaan kode etik organisasi. 
Variabel Nilai (X1) menjadi variabel yang memiliki 
pengaruh dominan terhadap prestasi kerja.

Hasil penelitian yang dilakukan Galasius (2019) dengan 
judul Pengaruh Budaya Organisasi Terhadap Prestasi 
Kerja Karyawan Transera Hotel Pontianak menunjukkan 
bahwa terdapat pengaruh positif dan signifikan budaya 
organisasi terhadap kinerja karyawan Hotel Transera 
Pontianak. Hasil Koefisien Determinasi adalah 0,530 
menunjukkan bahwa budaya organisasi memiliki efek 
35% terhadap kinerja kerja karyawan Hotel Transera 
Pontianak.

Di atas bisa terlihat gambaran bagaimana budaya 
organisasi diterapkan dalam dunia usaha. Namun, semua 
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itu belum cukup perlu dilakukan lagi penelitian, seperti 
apa pengaruhnya ketika budaya organisasi itu diterapkan 
pada perusahaan. Buku ini hasil dari penelitian dengan 
pendekatan kuantitatif yaitu metode mengolah data untuk 
menggambarkan keadaan perusahaan atau organisasi 
yang kemudian dilakukan analisis berdasarkan data yang 
sudah disajikan. Pendekatan kuantitatif digunakan karena 
data yang akan digunakan untuk menganalisis pengaruh 
antar variabel dinyatakan dengan angka.

Variabel independen (bebas) yang digunakan dalam 
penelitian ini adalah budaya organisasi. Sedangkan 
variabel dependen (terikat) yang digunakan dalam 
penelitian ini adalah prestasi kerja karyawan. Sementara 
penelitian ini akan dilaksanakan dari bulan Maret sampai 
Juli 2020 yang akan dilaksanakan pada Perusahaan 
Umum (PERUM) DAMRI Cabang Pontianak.
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GAMBARAN UMUM 
PERUM DAMRI

 

Perusahaan Umum DAMRI (PERUM DAMRI) 
adalah Perusahaan yang berbentuk Badan Usaha 

Milik Negara (BUMN) yang berada dalam lingkungan 
Departemen Perhubungan, bergerak dalam bidang jasa 
transportasi publik dimana memiliki tujuan mencari laba 
dan melayani kepentingan umum untuk meningkatkan 
kesejahteraan masyarakat. Berdasarkan Peraturan 
Pemerintah No. 31 Tahu 1984, sebagaimana telah 
dirubah berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik 
Indonesia No. 31 Tahun 2002 status DAMRI diubah 
menjadi Perusahaan Umum (PERUM) DAMRI dalam 
Bab III pasal 3 ayat 1 menyebutkan bahwa perusahaan 
yang diberi tugas wewenang untuk menyelenggarakan 
jasa angkutan umum untuk penumpang orang dan atau 
barang diatas jalan dengan kendaraan bermotor.

DAMRI berasal dari singkatan “Djawatan Angkoetan 
Motor Republik Indonesia” dibentuk atas Maklumat 
Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 01/
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DAM/46 pada tanggal 25 November 1946. Berdasarkan 
maklumat tersebut DAMRI memiliki fungsi utama yaitu 
menyelenggarakan penganggkutan darat baik orang 
maupun barang dengan menggunakan bus, truk, dan 
angkutan bermotor lainnya. PERUM DAMRI memiliki 
Kantor Pusat yang berkedudukan di Jakarta dengan 
alamat Jl. Matraman Raya No. 25 Jakarta Timur.

A. Logo Perusahaan

PERUM DAMRI memiliki Logo Perusahaan yang dapat 
dilihat pada gambar di bawah ini :
 

Logo DAMRI resmi ditetapkan pada tahun 1963. 
Sebelumnya selama awal berdirinya Djawatan Angkutan 
Motor RI sampai perubahan status menjadi perusahaan 
negara tidak menggunakan Logo.
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Pada akhirnya terciptalah logo yang dimaksudkan, 
dengan argumentasi bahwa bus yang digunakan sarana 
angkutan diatas jalan raya mengangkut penumpang 
mempunyai dua roda depan yang dapat di arahkan sesuai 
dengan arah yang dituju, mempunyai alat kemudi dan 
mesin bersinergi mengatur jalannya bus yang didalam hal 
ini dimaksudkan adalah bus DAMRI sebagai perusahaan. 
Selanjutnya kalau suku kata D, A, M, R dan I. Mesin 
digambarkan sebagai sayap kanan dan kiri yang masing-
masing berlapis dua dan tiap-tiap lapis mempunyai 4 dan 
6 lembar bulu, yang berfungsi sebagai penggerak bus 
DAMRI untuk mencapai tujuan, yakni sejahtera adil dan 
makmur.

Sejahtera adil dan makmur digambarkan dengan kapas 
yang berbunga sebanyak 8 bunga dan pada tangkai padi 
mempunyai 17 biji padi. Satu tangkai bunga kapas dan 
satu tangkai padi membentuk dengan angka 11. Satu 
tangkai kapas dan satu tangkai padi digambarkan sebagai 
angka 8 dan 17, menunjukan arti tanggal 17 agustus di 
mana pada tahun 1945 terjadi proklamasi kemerdekaan 
Indonesia dan setahun kemudian tanggal 25 Nopember 
1946 DAMRI lahir, masih dalam suasana perang fisik 
kemerdekaan.
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1. Analisis Data
- Dua Ban = Angka “2”
- DAMRI = Lima Huruf = 5
- Kapas = 8 Tangkai = 1
- Padi = 17 Biji = 1
- Sayap Kanan = 4.6 Lembar = 46
- Sayap Kiri = 4.6 Lembar = 46

2. Analisis Angka
- No. 1 dan No.2 = “2” + “5” =25
- No. 3 Kapas dan No.3 Padi = “1”+”1” = 11
- No. 4 Kiri dan No.4 Kanan = “4.6”+”4.6” = 46

3. Kesimpulan
- A - B - C = 25 - 11 - 46
- 25 - 11 - 46 = Tanggal Lahir Djawatan Angk oetan 
Motor Repoeblik Indonesia
  disingkat DAMRI

4. Dua Ban
-  Jumlah ban depan kendaraan roda empat sebanyak 

2 (dua) buah dan dapat digerakkan alat kemudi 
sesuai arah tujuan yang dikehendaki pengemudi. 
Dua ban berkonotasi karyawan dan alat kemudi 
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adalah managemen yang mengelola perusahaan.
-  Huruf DAMRI adalah perusahaan yang dikelola 

oleh manajemen yang bekerja sama, sama-sama 
bekerja dalam suasana kebersamaan dengan para 
karyawan.

-  Sayap berkonotasi sebagai mesin penggerak yang 
menentukan maju mundurnya perusahaan.

-  Kapas dan Padi adalah lambang dari pada 
kesejahteraan sosial dan ini merupakan tujuan 
perusahaan.

-  Kapas bertangkai 8, Padi berisi 17 biji, ini 
menggambarkan bahwa DAMRI lahir dalam 
suasana Revolusi Kemerdekaan.

5. Filosofi DAMRI
D  = Damai dan sejahtera merupakan dasar pelayanan 
perusahaan 
A  = Aman, Nyaman dan selamat mengantar 
pelanggan sampai tujuan
M  = Maju berkembang bersama pelanggan
R  = Rasa memiliki menjadi motifasi bagi karyawan
I  = Iman dan Taqwa kepada Tuhan yang Maha Esa 
selalu di amalkan
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Untuk mencapai tujuan Perusahaan, setiap insan DAMRI 
memiliki sikap bekerja keras, jujur (terbuka) dan pantang 
menyerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dan 
mempertahankan kemandirian perusahaan dengan menciptakan 
suasana damai melalui kerjasama, sama-sama bekerja dalam 
suasana kebersamaan, serta dapat memberikan rasa aman 
dengan menjaga lingkungan kerja yang menyenangkan dan 
perilaku ramah dilandasi kekuatan iman dan takwa.

B. Visi, Misi, dan Nilai (Value) PERUM DAMRI

Visi PERUM DAMRI adalah sebagai berikut :
“Menjadi Perusahaan transportasi kelas dunia yang handal, 
berkinerja unggul dan berkelanjutan”

Misi PERUM DAMRI sebagai berikut :
-  Menyediakan alat produksi yang handal, modern dan 

berbasis teknologi mutakhir untuk mendukung konektivitas 
transportasi;

-  Memberikan pelayanan yang berkualitas prima, 
berkeselamatan, dan berorientasi kepada pelanggan;

-  Mengembangkan human capital yang profesional dan 
inovatif untuk mengoptimalkan profit guna meningkatkan 
nilai tambah kepada stakeholder;

-  Menjalankan prinsip-prinsip Good Corporate Governance 
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(GCG) dalam aktivitas usaha perusahaan;
-  Mengembangkan diversifikasi usaha guna mendukung core 

bisnis perusahaan.

Nilai (Value) dari PERUM DAMRI adalah S M I L E yang 
terdiri dari:
S = Smart artinya Cerdas, Cekatan, Tangguh dan 

Semangat Mencapai     Kinerja
M = Motivation artinya memiliki semangat dalam 

bekerja sama
I = Inovation artinya  Inovasi dalam perbaikan 

berkesinambungan
L = Learning artinya selalu bersikap Profesional dan 

Berkinerja yang       Optimum
E = Ethics & Integrity artinya memiliki etika kerja dan 

tanggung jawab     dalam berkarya. 

C. Produk dan Layanan

PERUM DAMRI menggunakan armada bus buatan Jepang 
dan Jerman yang sudah terkenal kehandalannya di Indonesia 
dengan merk Hino, Mercedez, OF 8000, dan Isuzu. Kelas 
armada yang dilayani oleh PERUM DAMRI adalah:
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1. Kelas Eksekutif
Kelas Eksekutif memiliki kapasitas 34, 40 dan 59 kursi 
untuk ukuran bus besar dan bus kecil ukuran medium 
dengan kapasitas 25 kursi dengan konfiguraso kuesi 2-2. 
Kelas ini melayani hampir di seluruh jalur dan rute yang 
di miliki DAMRI.

2. Kelas Royal /AC
Kelas Royal dengan kapasitas hanya 23 kursi yang 
sengaja dilakukan untuk menempatkan kursi yang lebih 
panjang, lebar, dan empuk. Bus memiliki banyak fasilitas 
baru selain pendingin ruangan yaitu perangkan audio 
video dan jaringan nirkabel (wifi).
 
3. Limousin / Super Royal
Limousin ini baru beroperasi untuk Jalur Pontianak-
Sintang dan Pontianak-Kuching dengan kapasitas 23 
kursi. Dengan kursi yang lebih panjang, lebar dan 
semi sofa. Dengan fasilitas pramugara, mini bar, setiap 
sandaran kursi disediakan Televisi, jaringan nirkabel 
(wifi), dan Table Food.

PERUM DAMRI melayani moda transportasi darat 
dengan kegiatan usaha pelayanan angkutan yang meliputi 
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Angkutan Bus Kota, Angkutan Antar Kota, Angkutan 
Antar Negara, Angkutan Pemadu Moda Bandara, 
Angkutan Travel dan Pariwisata, Angkutan Perintis atau 
Penugasan dari Pemerintah, dan Angkutan Barang atau 
Paket. 

Angkutan Travel atau Pariwisata merupakan unit kerja 
pada PERUM DAMRI yang bertugas melayani angkuta 
jasa travel atau pariwisata dengan kendaraan minibus 
dan bus besar. Unit ini dalam melaksanakan tugasnya 
bekerjasama dengan beberapa instansi pemerintah, 
perusahaan, dan juga dalam pengangkutan Tenaga Kerja 
Indonesia dari Terminal kedatangan di Bandara Udara 
dan Lintas Batas Antar Negara.

Angkutan Bandara merupakan satu diantara segmen 
pelayanan yang ada dengan memberikan pelayanan dari 
dan ke Bandara. Segmen Angkutan Bandara ini tidak 
hanya melayani wilayah Ibu Kota Jakarta saja, tetapi 
juga sudah menjangkau Bandara-bandara yang ada di 
wilayah-wilayah Indonesia. Pelayanan yang diberikan 
oleh PERUM DAMRI memiliki orientasi pada kepuasan 
pelanggan dengan terus memberikan pelayanan 
terbaikanya dengan tarif yang relatif murah dan selalu 
mengedepankan kenyamanan dan keamanan.
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Angkutan antar negara juga menjadi bentuk layanan 
DAMRI dari satu kota ke kota lain yang melewati lintas 
batas negara dengan menggunakan mobil bus umum 
yang masuk dalam trayek.  DAMRI sebagai pelopor 
transportasi lintas batas antar Negara Indonesia dengan 
Malaysia dan juga membuka layanan dari Pontianak ke 
Brunei Darussalam.

Angkutan Keperintisan yaitu angkutan dari DAMRI 
yang memberikan layanan ke daerah-daerah yang 
terisolir sebagai angkutan perintis, dimana diketahui 
bahwa daerah tersebut tidak mempunyai sarana angkutan 
yang memadai dengan tarif terjangkau. Selain sebagai 
angkutan penumpang, DAMRI juga membuka pelayanan 
untuk Angkutan Barang. Angkutan Barang adalah 
kegiatan yang dilakukan untuk mengangkut barang dari 
satu tempat ke tempat lainnya melalui angkutan darat 
dan menggunakan mobil angkutan barang yang sesuai 
dengan jenis layanan angkutan barang (Truk Box). 
Angkutan barang atau paket PERUM DAMRI sudah 
tersebar dibeberapa wilayah yang ada di Indonesia seperti 
Jakarta, Pontianak, Palangkaraya, Denpasar, Makasar, 
Palu, Ambon, dan Gorontalo.
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D. Pengelolaan SDM dan Struktur Organisasi

Hasil kerja keras semua karyawan perusahaan 
yang bekerja dengan seluruh potensi yang dimiliki 
membuahkan hasil bagi kesuksesan PERUM DAMRI. 
PERUM DAMRI mengadakan pendidikan dan pelatihan 
bagi karyawan baik secara internal maupun eksternal. 
Melaksanakan pelatihan “Service Excellence” bagi 
seluruh karyawan dan pengemudi untuk memberikan 
pelayanan terbaik bagi konsumen. Kegiatan pendidikan 

Contoh iklan dari Perum Damri untuk menggaet penumpang
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dan pelatihan juga diselenggarakan Kantor pusat 
bekerjasama dengan pihak Sekolah Tinggi Transportasi 
Darat (STTD) bagi karyawan dan pengemudi dalam 
kurun waktu dua kali dalam setahun dengan mengirim 
karyawan dan pengemudi secara bergantian.

Manajemen berperan sebagai pelaksana dari semua 
kebijakan mulai yang bersifat strategis hingga teknis. 
Struktur organisasi PERUM DAMRI dapat dilihat pada 
gambar berikut ini : 

Struktur Organisasi PERUM DAMRI 
Cabang Pontianak

 Sumber : PERUM DAMRI Cabang Pontianak, 2020
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Struktur fungsi, tugas dan tanggung jawab setiap 
bagian dari masing-masing bagian di PERUM DAMRI 
diperlukan dalam mencapai tujuan perusahaan. Adapaun 
fungsi, tugas dan tanggung jawab setiap bagian pada 
PERUM DAMRI Pontianak adalah :
1.  General Manager;  mengatur dan menangani semua 

aktivitas di PERUM DAMRI 
2.  Manager Usaha; mengatur semua pendapatan atau 

biaya operasional dari penjulan tiket dan sewa bus 
3.  Manager Keuangan, SDM dan ADM Umum; 

Menangani pemasukan dan pengeluaran, absensi 
dan data kepegawaian serta inventaris.

4.  Manager Teknik; Mengatur segala macam perawatan 
dan perlengkapan bus serta memonitoring semua 
aktivitas kegiatan mekanik, rekayasa teknik dan 
pemeliharaan.

5.  Asmen Pelayanan Jasa; Controlling, monitoring, 
penerimaan setoran administrasi dan order.

6.  Asmen Sarbangus; mengatur tentang pemasaran 
tujuan bus dari awal pendaftran sampai selesai

7.  Asmen SDM dan ADM Umum; menangani data 
masuk dan keluar dan inventaris

8.  Asmen Keuangan; Koordinator, keuangan dan 
registrasi perlengkapan data
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9.  Asmen Rekayasa Teknik; Mengatur kerusakan 
bus pada bagian dalam melakukan evaluasi dan 
monitoring kelayakan bus

10.  Asmen Pemeliharaan; bertanggung jawab atas 
segala kerusakan bus
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BUDAYA ORGANISASI 
PERUM DAMRI

PERUM DAMRI perusahaan milik negara ini tentu 
sudah lama menerapkan budaya organisasi. Dengan 

menerapkan budaya organisasi akan didapatkan prestasi 
kerja yang diperlihatkan oleh seluruh karyawannya. 
Untuk membuktikan itu semua tidak bisa hanya sekadar 
menduga-duga atau berdasarkan perasaan. Cara terbaik 
untuk membuktikannya adalah dengan penelitian. 

Penulis telah melakukan penelitian budaya organisasi 
terhadap perusahaan milik negara itu. Penelitian yang 
dilakukan tentu mengikuti metodologi yang sudah lazim 
diajarkan di Perguruan Tinggi. Dimulai dari penentuan 
sampel, kuesioner, sampai pada akhirnya uji validitas 
terhadap instrumen yang telah ditentukan. Dalam 
penelitian ada 62 kuesioner yang dijadikan sebagai data 
primer. 
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A. Hasil Uji Validitas 

Setelah melakukan proses skoring pada kuesioner, 
selanjutnya dilakukan uji validitas terhadap 62 kuesioner 
yang telah dikoreksi menggunakan perangkat lunak SPSS 
versi 23.0. Uji validitas digunakan untuk mengukur valid 
atau tidaknya suatu kesioner. Menurut Ghozali (2011), 
suatu kuesioner dikatakan valid jika pernyataan pada 
kuesioner mampu mengungkapkan sesuatu yang akan 
diukur oleh kuesioner tersebut. Pada tabel di bawah ini 
disajikan hasil uji validitas dari masing-masing variabel 
sebagai berikut :

No. Item Pertanyaan Validitas Keterangan 

1 

Budaya Organisasi 

(X) 

0,616 Valid 

2 0,660 Valid 

3 0,659 Valid 

4 0,690 Valid 

5 0,830 Valid 

6 0,872 Valid 

7 0,572 Valid 

8 0,822 Valid 

9 0,548 Valid 

10 0,592 Valid 

11 0,459 Valid 

12 0,380 Valid 

13 0,362 Valid 

14 0,627 Valid 

15 0,482 Valid 

16 0,691 Valid 

17 0,572 Valid 

18 0,822 Valid 

19 0,548 Valid 

20 0,592 Valid 

21 

 

 

 

Prestasi Kerja 

(Y) 

0,494 Valid 

22 0,558 Valid 

23 0,533 Valid 

24 0,636 Valid 

25 0,498 Valid 

26 0,754 Valid 

27 0,669 Valid 

28 0,784 Valid 
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        Sumber : Data Olahan, 2020

Proses pengujian pearson dilakukan dengan 
menghilangkan satu persatu iten pertanyaan yang 
memiliki nilai sig. (2-tailed) dibawah rtabel. Uji validitas 
dengan jumlah responden sebanyak 62, maka df = n-2 = 
62-2 yaitu 60 (df=60) dan r tabel = 0,2500. Dari Table 
4. diatas, dapat dilihat bahwa semua item pertanyaan 
yang digunakan dalam kuesioner dinyatakan valid. Hal 
ini dapat dijelaskan bahwa dari 28 item pertanyaan yang 
diajukan, tidak terdapat pertanyaan yang tidak valid, 
karena seluruh pertanyaan memiliki nilai sig. (2-tailed) 
lebih dari 0,2500.

No. Item Pertanyaan Validitas Keterangan 

1 

Budaya Organisasi 

(X) 

0,616 Valid 

2 0,660 Valid 

3 0,659 Valid 

4 0,690 Valid 

5 0,830 Valid 

6 0,872 Valid 

7 0,572 Valid 

8 0,822 Valid 

9 0,548 Valid 

10 0,592 Valid 

11 0,459 Valid 

12 0,380 Valid 

13 0,362 Valid 

14 0,627 Valid 

15 0,482 Valid 

16 0,691 Valid 

17 0,572 Valid 

18 0,822 Valid 

19 0,548 Valid 

20 0,592 Valid 

21 

 

 

 

Prestasi Kerja 

(Y) 

0,494 Valid 

22 0,558 Valid 

23 0,533 Valid 

24 0,636 Valid 

25 0,498 Valid 

26 0,754 Valid 

27 0,669 Valid 

28 0,784 Valid 

 



42

 B. Uji Reliabilitas

Menurut Ghozali (2011), uji reliabilitas adalah alat yang 
digunakan untuk mengukur kuesioner yang merupakan 
indikator dari variabel atau konstruk. Uji reliabilitas 
dilakukan dengan menggunakan program SPSS versi 
23.0 dengan mengukur reliabilitas dengan uji statistik 
Cronbach Alpha (α). Suatu variabel dikatakan reliabel 
jika nilai Cronbach Alpha > 0,6. Hasil perhitungan uji 
reliabilitas dari setiap variabel dapat dilihat pada tabel 
berikut ini :

Variabel Koefesion Alpha Keterangan
Budaya Kerja

(x)
0,917 Reliebel

Prestasi Kerja
(y)

0,762 Reliebel

Sumber : Data Olahan, 2020

Dari tabel  di atas, untuk variabel Budaya Organisasi (X) 
menunjukkan bahwa nilai Alpha Cronbach sebesar 0,917 
dan untuk variabel Prestasi Kerja (Y) sebesar 0,762 dan 
dapat disimpulkan bahwa semu item kuesioner yang 
digunakan dalam penelitian ini reliabel.
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C. Hasil Uji Hipotesis ( Uji t )

Jadi dapat disimpulkan bahwa secara parsial variabel 
Budaya Organisasi (X) berpengaruh signifikan terhadap 
Prestasi Kerja (Y). Besarnya hubungan Budaya Organisasi 
terhadap Prestasi Kerja berkorelasi positif sebesar 3,912 
artinya jika terjadi peningkatan dalam budaya organisasi 
maka akan meningkatkan prestasi kerja karyawan 
PERUM DAMRI Cabang Pontianak tersebut.

D. Analisis Regresi Linier Sederhana

Analisis regresi linier sederhana merupakan hubungan 
fungsional atau kasual dari variabel independen dengan 
satu variabel dependel. Analisis ini digunakan untuk 
mencari seberapa besar pengaruh sebuah variabel 
dalam mempengaruhi variabel yang lain, yang mana 
terdapat variabel terikat (dependen) dan variabel bebas 
(independent).

Dari tabel di atas itu di bawah ini dapat dilihat model 
persamaan regresi linear berganda dari variabel Budaya 
Organisasi (X) dan Prestasi kerja (Y) melalui perangkat 
lunak SPSS versi 23.0 sebagai berikut:
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Analisis Regresi Sederhana

Model Unstandardized
Coefficients

Standard-
ized Coef-

ficients t sig
B Std. Error Beta

1 (con-
stanta)
Budaya 
Organisa-
si (x)

3,912
,327

1,691
,027 ,843

2,313
12,126

,024
,000

Sumber : Data Olahan, 2020

Berdasarkan tabel di atas dapat dijelaskan persamaan 
regresi nya sebagai berikut :

Y = a + bx
Y = 3,912 + 0,327X

Di mana :
1. Konstanta (a) sebesar 3,912 yang mempunyai arti bahwa 

jika tidak ada nilai Kepemimpinan Transformasional 
(X), maka nilai  Kepuasan Kerja (Y) adalah sebesar 
3,912. 

2. Koefisien regresi X untuk nilai kepemimpinan 
transformasional adalah sebesar  0,327 yang 
menyatakan bahwa setiap penambahan 1 nilai 
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kepemimpinan transformasional, maka nilai kepuasan 
kerja bertambah sebesar  0,327.

E. Koefisien Determinasi ( R2)

Analisis determinasi dalam regresi linear sederhana 
digunakan untuk mengetahui persentase sumbangan 
pengaruh variabel independen (X) terhadap variabel 
dependen (Y). Hasil analisis determinasi pada penelitian 
ini dapat dilihat pada tabel berikut :

Hasil Analisis Determinasi

Model R R Square Adjusted R 
Square

Std. Error of 
the Estimate

1 ,843a ,710 ,705 1,668
Sumber : Data Olahan, 2020

Nilai koefisien determinasi berganda R2 sebesar 
0,710   menunjukkan bahwa pengaruh variabel Budaya 
Organisasi  berpengaruh terhadap variabel Prestasi 
Kerja (Y). Oleh karena itu semakin tinggi nilai koefisien 
determinasi maka semakin tinggi kontribusi variabel 
bebas dalam menjelaskan variabel terikat.
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Hal ini menunjukkan bahwa persentase sumbangan 
pengaruh variabel independen (Budaya Organisasi) 
terhadap variabel dependen (Prestasi Kerja) sebesar 
0,710 , atau variasi variabel independen yang digunakan 
dalam model (Budaya Organisasi) mampu menjelaskan 
sebesar  71%  variasi variabel dependen (prestasi kerja). 
Sedangkan sisanya sebesar 29% dipengaruhi atau 
dijelaskan oleh variabel lain yang tidak dimasukkan 
dalam model penelitian ini.

F. Pembahasan

Dari hasil penelitian yang dilakukan pada PERUM 
DAMRI Cabang Pontianak menunjukkan bahwa 
karyawan dapat menerapkan budaya organisasi dalam 
melakukan pekerjaan sebagai karyawan. Melalui hasil 
penelitian ini, bahwa karyawan PERUM DAMRI 
Cabang Pontianak memiliki budaya dalam berorganisasi 
di lingkungan tempat mereka bekerja. Perusahaan harus 
selalu memperhatikan budaya organisasi karyawan 
sehingga karyawan dapat terus menjalankan tugas dan 
tanggung jawabnya mengikuti peraturan yang berlaku 
ditempat mereka bekerja. Semakin baik karyawan dalam 
menerapkan budaya organisasi maka akan semakin baik 
pula keterampilan dalam bekerja. 
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Hasil penelitian juga menggambarkan bahwa karyawan 
PERUM DAMRI Cabang Pontianak memiliki prestasi 
kerja yang tergolong baik. Dimana prestasi kerja adalah 
hasil kerja yang mereka peroleh melalui aktivitas kerja 
dan semakin baik prestasi kerja maka semakin baik pula 
hasil kerja yang mereka lakukan.

Dari distrirbusi frekuensi jawaban responden penelitian 
ini juga dapat dilihat bahwa rata-rata karyawan setuju 
bahwa budaya organisasi yang ada di PERUM DAMRI 
Cabang Pontianak dapat mempengaruh prestasi Kerja 
Karyawan. Hasil tersebut menyatakan bahwa Budaya 
Organisasi membuat karyawan termotivasi melakukan 
lebih dari pada yang diharapkan sebelumnya sehingga 
mendorong prestasi kerja lebih baik. 
Berdasarkan hasil analisis regresi diperoleh model 
regresi sebagai berikut:

Y = a + bx
Y = 3,912 + 0,327X

Dari persamaan tersebut menggambarkan bahwa nilai 
koefisien budaya organisasi (X) bernilai 0, maka nilai 
prestasi kerja (Y) sebesar 3,912. Jika nilai koefisien 
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budaya Organisasi (X) meningkat satu satuan maka nilai prestasi 
kerja (Y) karyawan PERUM DAMRI Cabang Pontianak akan 
meningkat 0,327 satuan.

Berdasarkan hasil analisis hipotesis  bahwa variabel Budaya 
Organisasi (X) berpengaruh positif dan signifikan terhadap 
Prestasi Kerja (Y), dapat dilihat dari hasil Uji t menunjukkan  
nilai thitung lebih besar dari ttabel dan p-value lebih kecil 
dari α (α=0,05) yaitu 12,126  > 2,00100  dan 0,000 < 0,005, 
hal ini berarti bahwa Budaya Organisasi secara parsial (X) 
berpengaruh signifikan terhadap Prestasi Kerja (Y) Karyawan 
Pada PERUM DAMRI Cabang Pontianak. Semakin baik 
budaya organisasi yang dapat diterapkan oleh karyawan maka 
akan semakin baik pula prestasi kerja yang ditunjukkan oleh 
karyawan.

Budaya organisasi menjadi sangat penting dalam sebuah 
perusahaan atau lembaga. Sebab, berdasarkan data di atas 
budaya organisasi berdampak positif bagi pencapaian prestasi 
kerja. Pihak PERUM DAMRI terus membumikan budaya 
organisasi ke seluruh karyawannya dengan harapan prestasi 
kerja terus meningkat. Berikut ini beberapa foto kegiatan dari 
PERUM DAMRI Cabang Pontianak
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PENUTUP

Perusahaan Umum DAMRI telah memberikan gambaran 
jelas seperti apa budaya organisasi yang dijalankan. Dari 

budaya organisasi tersebut bisa memperlihatkan prestasi kerja. 
Dari hasil penelitian dan pembahasannya, maka dapat ditarik 
beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Terdapat pengaruh positif dan signifikan dari variabel 
budaya organisasi terhadap variabel prestasi kerja karyawan 
PERUM DAMRI Cabang Pontianak. Hal ini ditunjukkan 
dari hasil persamaan regresi linier sederhana dengan 
persamaan Y = 3,912 + 0,327X menggambarkan bahwa 
nilai koefisien budaya organisasi (X) bernilai 0, maka nilai 
prestasi kerja (Y) sebesar 3,912. Jika nilai koefisien budaya 
Organisasi (X) meningkat satu satuan maka nilai prestasi 
kerja (Y) karyawan PERUM DAMRI Cabang Pontianak 
akan meningkat 0,327 satuan

2. Berdasarkan hasil analisis hipotesis  bahwa variabel Budaya 
Organisasi (X) berpengaruh positif dan signifikan terhadap 
Prestasi Kerja (Y). Dari hasil Uji t menunjukkan  nilai thitung 
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lebih besar dari ttabel yaitu 12,126  > 2,00100, hal ini berarti 
bahwa Budaya Organisasi secara parsial (X) berpengaruh 
signifikan terhadap Prestasi Kerja (Y) Karyawan Pada 
PERUM DAMRI Cabang Pontianak. Semakin baik budaya 
organisasi yang dapat diterapkan oleh karyawan maka akan 
semakin baik pula prestasi kerja yang ditunjukkan oleh 
karyawan.

3. Hasil koefisien determinasi (R2) sebesar 0,710, hal ini 
menunjukkan bahwa budaya organisasi berpengaruh 
sebesar 71% terhadap prestasi kerja Karyawan PERUM 
DAMRI Cabang Pontianak. Dari hasil penelitian tersebut 
dapat dilihat bahwa semakin tinggi budaya organisasi yang 
dapat diterapkan oleh karyawan maka akan semakin tinggi 
pula prestasi kerja krayawan PERUM DAMRI Cabang 
Pontianak.

Dari kesimpulan di atas, ada beberapa saran yang dapat 
disampaikan sebagai berikut :

1. Bagi Karyawan
Karyawan dalam menjalankan tanggung jawabnya dituntut 
utuk mampu menerapkan budaya organisasi yang ada 
dalam perusahaan di tempat mereka bekerja agar dapat 
terus meningkatkan prestasi kerja. Karena berdasarkan hasil 
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penelitian diketahui bahwa budaya organisasi memberikan 
pengaruh terhadap prestasi kerja karyawan.

2. Bagi Perusahaan
Dalam penelitian ini memberi gambaran tentang budaya 
organisasi yang dapat mempengaruhi prestasi kerja karyawan, 
dimana hasil penelitian menggambarkan bahwa budaya 
organisasi memberi pengaruh yang positif dan signifikan 
terhadap prestasi kerja karyawan. Berdasarkan hasil penelitian 
tersebut, maka diharapkan perusahaan dapat mengarahkan 
karyawannya agar dapat bekerja sesuai standar operasional 
sebaik mungkin agar tujuan perusahaan dapat tercapai.

3. Bagi peneliti selanjutnya
Penelitian ini membahas tentang pengaruh variabel bebas 
yaitu budaya organisasi dan variabel terikat yaitu prestasi 
kerja. Berdasarkan hal tersebut, maka bagi peneliti 
selanjutnya diharapkan memperhatikan variabel lain yang 
dapat memberikan pengaruh terhadap prestasi kerja. Budaya 
organisasi memberikan sumbangan efektif dan berpengaruh 
sebesar 71% terhadap prestasi kerja sedangkan 29% dipengaruhi 
oleh variabel lain diluar penelitian ini. 
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