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Abstrak

PENGARUH BUDAYA ORGANISASI DAN LINGKUNGAN KERJA
TERHADAP KINERJA KARYAWAN PT BUKIT ASAM (PERSERO) TBK.

UNIT PELABUHAN TARAHAN

Oleh

Agi Utama

PT Bukit Asam (Persero) Tbk. Unit Pelabuhan Tarahan merupakan
perusahaan yang bergerak di industri pertambangan dan salah satu pemasok
batubara terbaik di Indonesia. Data rencana dan realisasi penjualan yang
diperoleh dari PT Bukit Asam (Persero) Tbk. Unit Pelabuhan Tarahan pada bulan
Agustus 2016 hingga Agustus 2017 belum terealisasi sesuai target yang telah
ditetapkan oleh perusahaan. Hal tersebut mengindikasikan bahwa kinerja PT
Bukit Asam (Persero) Unit Pelabuhan Tarahan belum sesuai dengan target dan
tujuan yang ingin dicapai.

Tujuan penelitian ini yaitu mengetahui pengaruh budaya organisasi dan
lingkungan kerja terhadap kinerja karyawan. Metode pengumpulan data dalam
penelitian ini yaitu menggunakan kuesioner. Analisis yang digunakan adalah
analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa budaya
organisasi dan lingkungan kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap
kinerja karyawan. Saran bagi pihak PT Bukit Asam (Persero) Unit Pelabuhan
Tarahan adalah meningkatkan peran dan keterlibatan karyawan dalam perusahaan
agar mampu bekerja dengan lebih baik, memperhatikan kembali visi, misi serta
tujuan yang ditetapkan di seluruh bagian, meningkatkan kualitas sarana dan
prasarana agar dapat menunjang peningkatan kinerja karyawannya.

Kata kunci: Budaya Organisasi, Lingkungan Kerja, Kinerja Karyawan.



Abstract

THE INFLUENCE OF ORGANIZATION CULTURE AND THE
ENVIRONMENTAL WORK ON EMPLOYEE PERFORMANCE PT. BUKIT

ASAM TBK (PERSERO) TARAHAN PORT UNIT

By

Agi Utama

PT. Bukit Asam (Persero) Tbk. Tarahan Port Unit is a mining industry company.
It is one of the best coal suppliers in Indonesia. Plan and realization data sales which
obtained from PT. Bukit Asam (Persero) Tbk. Tarahan Port Unit on August 2016 until
August 2017 have not been realized according to the target set by the company. It
indicates that performance PT. Bukit Asam (Persero) Tbk. Tarahan Port Unit was not
accordance with the target and goal to be achieved.

This research aim to know the influence of organization culture and work
environment on employee performance. Data collection method in this research is
questionnaire, The analysis use multiple linear regression analysis. The results of this
study show that organization culture and work environment has a positive and
significant effect on employee performance. Suggestions for the PT. Bukit Asam
(Persero) Tbk. Tarahan Port Unit are increase the role and involvement of employees in
the company in order to be able to work better, paying attention to the vision, mission
and objectives set in all sections and improve the quality of facilities and infrastructure
in order to support the improvement of employee performance.

Key Words: Organization Culture, Work Environment, Employee Performance.
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I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sumber daya manusia merupakan faktor yang berperan penting dalam

keberhasilan dan kemajuan perusahaan. Oleh karena itu, sudah seharusnya pihak

manajemen suatu perusahaan memperhatikan semua hal yang berkaitan dengan

sumber daya manusia agar para karyawan mempunyai semangat kerja yang

diwujudkan dalam kinerja yang tinggi dan akan berdampak positif terhadap

perusahaan. Sumber daya manusia juga merupakan aset paling berharga yang dimiliki

oleh suatu perusahaan, karena keberadaan sumber daya manusia menentukan tercapai

atau tidaknya target perusahaan.

Hasibuan (2011) menyatakan bahwa manusia selalu berperan aktif dalam

menentukan rencana, sistem, proses, tujuan yang ingin dicapai oleh perusahaan.

Tujuan tidak mungkin terwujud tanpa peran karyawan meskipun dukungan sarana

dan prasarana serta sumber dana yang dimiliki perusahaan tidak akan ada manfaatnya

bagi perusahaan, jika peran aktif karyawan tidak diikutsertakan. Hal ini menunjukkan

bahwa sumber daya manusia merupakan kunci pokok yang harus diperhatikan dengan

segala kebutuhannya, sehingga dapat menghasilkan kinerja yang optimal. Kinerja

karyawan dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti budaya organisasi yang diciptakan

dalam perusahaan dan lingkungan kerja yang memadai.
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Budaya organisasi adalah sebuah sistem makna bersama atas nilai-nilai dan

norma-norma yang diterima, diyakini dan dipahami melalui pembelajaran, sosialisasi

dan sharing antar anggota organisasi (Rousseau 1990 dalam Jerome 2013). Haris dan

Moran (1981) dalam Wambugu (2014) menyatakan bahwa budaya organisasi

meliputi sistem ide dan konsep, adat istiadat, tradisi, prosedur, dan kebiasaan untuk

membedakan satu organisasi dengan organisasi lain.

Denison (2011) dalam Kralejevic (2014) mengemukakan sebuah model yang

berfokus pada sejauh mana karyawan mengetahui visi dan misi mereka, sejauh mana

karyawan berpikir bahwa organisasi memiliki nilai-nilai, proses dan sistem yang

sesuai dengan tujuan perusahaan serta sejauh mana karyawan terlibat menggerakkan

organisasi dalam mencapai tujuannya. Zugaj dan Cingula (1992) dalam Wambugu

(2014) menyatakan bahwa budaya organisasi merupakan suatu sistem nilai yang

diperoleh dan dikembangkan oleh organisasi, pola kebiasaan dan falsafah dasar

pendirinya yang terbentuk menjadi aturan yang digunakan sebagai pedoman dalam

berfikir dan bertindak untuk mencapai tujuan organisasi.

Denison (2006) membagi budaya organisasi menjadi dua dimensi yaitu, fokus

internal antara lain keterlibatan dan konsistensi, kemudian fokus eksternal antara lain

adaptabilitas dan misi. Berikut pengertian fokus internal dan eksternal: Keterlibatan

adalah di mana karyawan merasa bahwa pekerjaan yang mereka kerjakan terkait erat

dengan tujuan organisasi, merasa bahwa mereka telah diberdayakan, merasa bahwa

kerja tim harus dihargai dan prioritas diberikan untuk pengembangan kemampuan

karyawan. Konsistensi adalah tingkat tinggi integrasi dan koordinasi. Adaptasi adalah

di mana organisasi secara fleksibel merespon kebutuhan pelanggan, mengambil
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risiko, belajar dari kesalahan mereka sendiri dan siap untuk perubahan. Misi adalah

karakterisasi tujuan organisasi dan arah dari pembangunan strategis, berdasarkan

konsep yang telah dikembangkan oleh organisasi dan berorientasi masa depan.

Perusahaan dapat menilai dan mengamati apakah karyawan memiliki komitmen

terhadap pekerjaannya serta memiliki peran penting dalam pengambilan keputusan

yang berkaitan dengan tujuan organisasi dan pekerjaan mereka, sehingga tercipta

lingkungan kerja yang efektif.

Lingkungan kerja adalah suasana dimana karyawan melakukan aktivitas

kerjanya setiap hari. Basuki dan Susilowati (2005) dalam Kuncorowati (2013)

menyatakan bahwa lingkungan kerja adalah segala sesuatu yang berada di lingkungan

yang dapat mempengaruhi baik secara langsung maupun tidak langsung bagi

seseorang atau sekelompok orang dalam melaksanakan aktivitasnya. Lingkungan

kerja yang kondusif memberikan rasa aman dan memungkinkan karyawan untuk

dapat bekerja optimal. Jika karyawan merasa nyaman pada lingkungan kerjanya,

maka karyawan tersebut akan bekerja secara optimal di tempat kerjanya dan

menggunakan waktu kerja secara efektif.

Samson, et al. (2015) menyatakan bahwa lingkungan kerja adalah lingkungan

dimana karyawan bekerja. Lingkungan kerja dalam suatu perusahaan termasuk salah

satu hal yang penting untuk diperhatikan. Lingkungan kerja mempunyai pengaruh

langsung terhadap para karyawan yang melaksanakan proses produksi tersebut.

Lingkungan kerja yang memuaskan bagi karyawannya dapat meningkatkan kinerja,

sebaliknya lingkungan kerja yang tidak memadai akan dapat menurunkan kinerja dan

akhirnya menurunkan motivasi kerja karyawan.
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Samson, et al. (2015) menyatakan ada dua indikator dari lingkungan kerja, yaitu :

a. Lingkungan Fisik

Lingkungan kerja fisik adalah semua keadaan berbentuk fisik yang terdapat

disekitar tempat kerja yang dapat mempengaruhi pegawai baik secara langsung

maupun tidak langsung. Lingkungan kerja fisik dapat dibagi menjadi dua

kategori yaitu:

1.) Lingkungan kerja yang langsung berhubungan dengan pegawai seperti

pusat kerja, kursi, meja, dan sebagainya.

2.) Lingkungan perantara atau lingkungan umum dapat juga disebut

lingkungan kerja yang mempengaruhi kondisi manusia misalnya

temparatur, kelembaban, sirkulasi udara, pencahayaan, kebisingan, getaran

mekanik, bau tidak sedap, warna dan lain-lain.

b. Lingkungan Psikososial / Non-Fisik

Faktor lingkungan psikososial dianggap sebagai salah satu isu yang paling

penting dalam masyarakat kontemporer dan masa depan. Lingkungan ini

mengacu pada interaksi antara lingkungan dan kondisi kerja, kondisi organisasi,

fungsi dan isi dari pekerjaan, usaha, karakteristik individu pekerja serta orang-

orang dari anggota keluarga mereka (Vischer, 2008). Oleh karena itu, sifat dari

faktor psikososial sangat kompleks yaitu meliputi isu-isu yang berkaitan dengan

pekerja, seperti lingkungan umum dan pekerjaan.

Samson et al. (2015) mengklasifikasikan lingkungan psikososial menjadi 3

kategori, terdiri dari dukungan atasan, peran harmoni dan kualitas kepemimpinan.

Pengelolaan lingkungan tempat kerja yang seimbang, sebuah organisasi dapat
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mengoptimalkan profitabilitas dan meningkatkan popularitas perusahaan sebagai

tempat kerja, sehingga untuk mencapai kinerja karyawan yang optimal, perusahaan

harus dapat dan mengkondisikan keadaan lingkungan kerja dan budaya organisasi

karyawan demi tercapainya tujuan perusahaan yang efektif.

Sedarmayanti (2009) berpendapat bahwa kinerja merupakan terjemahan dari

performance yang berarti prestasi kerja, pelaksanaan kerja, pencapaian kerja, unjuk

kerja atau penampilan kerja. Kinerja karyawan mempengaruhi keberlangsungan

perusahaan dalam mencapai tujuannya. Kinerja karyawan yang baik dapat

memberikan keuntungan bagi perusahaan, sedangkan kinerja yang buruk dapat

menghasilkan kerugian bagi perusahaan. Kinerja yang buruk dapat di sebabkan oleh

penurunan kinerja karyawan, dan hal ini dapat terlihat ketika karyawan tidak dapat

menyelesaikan pekerjaannya sesuai dengan target dan waktu yang ditentukan oleh

perusahaan. Berdasarkan uraian tersebut, peneliti tertarik untuk menganalisis dan

mengetahui hasilnya melalui penelitian pada PT Bukit Asam (Persero) Tbk. Unit

Pelabuhan Tarahan (PTBA).

PTBA Unit Pelabuhan Tarahan yang berpusat di Jl. Soekarno Hatta KM. 15

Tarahan, Bandar Lampung merupakan salah satu industri pertambangan dan

merupakan salah satu pemasok batubara terbaik di Indonesia, yang meliputi

pengolahan, pengangkutan dan perdagangan bahan-bahan galian terutama batubara.

PTBA dituntut untuk terus memberikan hasil produksi terbaik agar mampu bertahan

di pasar Internasional, sehingga peran aktif karyawan sangat dibutuhkan. Berikut ini

Tabel 1 merupakan data jumlah karyawan PTBA yang terbagi berdasarkan

jabatan/bagian pada Tahun 2016-2017 :
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Tabel 1. Jumlah Karyawan Berdasarkan Jabatan pada PT Bukit Asam
(Persero) Tbk. Unit Pelabuhan Tarahan Tahun 2016-2017

No. Jabatan / Bagian

Jenis
Kelamin
(Orang)

Jumlah
(orang)

L P
1 Unit Pelabuhan Tarahan

- General Manager 1 1
2 Kajian Operasi dan Teknik (KOT)

-KOT 4 2 6

3

Kesehatan, keselamatan,
keamanan, lingkungan (K3L) dan
Security
-K3L dan Security 16 3 19

4 SDM, Umum dan Keuangan
- Manager SDM, Umum dan 1 1

Keuangan
- SDM dan Umum 8 1 9
- Hukum, Humas Dan Bina 5 1 6

Lingkungan
- Keuangan 6 1 7

5 Logistik
- Manager Logistik 1 1
- Logistik 11 2 13
- Pergudangan 12 12

6 Kendali Produk
- Manager Kendali Produk 1 1
- Informasi Teknologi (IT) 3 3
- Kendali Kualitas 14 1 15
- Laboratorium 9 4 13

7 Operasi
- Manager Operasi 1 1
- Group A 19 19
- Group B 20 20
- Group C 20 20
- Group D 19 19
- Penunjang Operasi 16 16

8 Perawatan
- Manager Perawatan 1 1
- Pejabat Fungsional 3 3
- Perawatan Perencanaan dan 13 13

Inspeksi (PP & I)
- Perawatan Listrik 15 15
- Perawatan Mesin 27 27
- Bengkel 27 27
-Troubleshoting Group A – D 29 29

Jumlah 302 15 317
Sumber: PT Bukit Asam (Persero) Tbk. Unit Pelabuhan Tarahan, 2017

Tabel 1 di atas menunjukkan bahwa PT Bukit Asam (Persero) Tbk. Unit

Pelabuhan Tarahan mempunyai 8 jabatan/bagian dengan karyawan yang berjumlah
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317 orang karyawan yang terdiri dari 302 orang laki-laki dan 15 orang perempuan.

Seluruh karyawan PTBA Unit Pelabuhan Tarahan saling bersinergi satu sama lain

dalam melaksanakan tugas sesuai dengan norma dan etika yang ditanamkan pada diri

para karyawan sehingga menjadi sebuah budaya di dalam orgaisasi. Konsep budaya

organisasi yang diterapkan oleh PT Bukit Asam (Persero) Tbk. Unit Pelabuhan

Tarahan dibagi menjadi 5 budaya organisasi yaitu visioner, inovatif, integritas,

profesional, sadar biaya dan lingkungan.

Visioner adalah budaya perusahaan yang mampu melihat jauh kedepan dan

membuat proyeksi jangka panjang dalam pengembangan bisnis. Integritas yaitu

budaya perusahaan yang mengedepankan perilaku percaya, terbuka, positif, jujur,

berkomitmen dan bertanggung jawab. Inovatif adalah budaya perusahaan yang

menuntut inovasi dan inisiatif selalu bekerja dengan kesungguhan untuk memperoleh

terobosan baru untuk menghasilkan produk dan layanan baik dari sebelumnya.

Profesional adalah budaya perusahaan yang menuntut semua tugas sesuai

kompetensi, dengan kreativitas, penuh keberanian dan komitmen penuh dalam

kerjasama untuk keahlian yang terus meningkat. Sadar biaya dan lingkungan adalah

budaya perusahaan yang memiliki kesadaran tinggi dalam setiap pengelolaan

aktivitas dengan menjalankan usaha atau asas manfaat yang maksimal dan kepedulian

lingkungan.

PTBA menanamkan loyalitas budaya kerja yang mengacu pada nilai-nilai

budaya perusahaan, PTBA melaksanakan pelatihan internalisasi budaya Perseroan

dan pemahaman terhadap Sistem Manajemen Bukit Asam (SMBA) yang dilakukan

secara bertahap dan berjenjang. Sedangkan untuk meningkatkan budaya kerjasama di



8

antara karyawan terutama untuk tingkat manajerial dilaksanakan kegiatan military

outbound bekerja sama dengan Rindam II Kodam Sriwijaya.

Cakupan nilai-nilai budaya organisasi didalamnya terdapat budaya kerja yang

menjadi pedoman karyawan yaitu kerja cerdas, kerja keras, kerja ikhlas, dan kerja

tuntas.  PTBA juga menerapkan kode etik perusahaan yaitu sembilan etika kerja yang

harus dipenuhi oleh individu jajaran perseroan, meliputi antara lain:

1. Integritas dan komitmen.

2. Kepatuhan terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan.

3. Kerahasiaan informasi.

4. Menjaga benturan kepentingan (conflict of interest).

5. Menjaga Perdagangan (Insider Trading).

6. Menjaga keselamatan, kesehatan kerja dan lingkungan hidup.

7. Menjaga citra Perseroan.

8. Kepatuhan dan keterlibatan dalam aktivitas.

9. Pemberian dan penerimaan hadiah atau kompensasi.

Lingkungan kerja sangat berpengaruh besar terhadap efektifitas kerja,

Nitisemito (2000) menyatakan lingkungan kerja merupakan segala sesuatu yang ada

di sekitar para pekerja yang dapat mempengaruhi dirinya dalam menjalankan tugas-

tugas yang dibebankan. Kondisi lingkungan yang baik akan berdampak positif pada

kinerja karyawan. Suprayitno dan Sukir (2007) dalam Kuncorowati (2013)

menyatakan bahwa lingkungan kerja yang menyenangkan dan dapat memenuhi

kebutuhan karyawan akan memberikan rasa puas dan mendorong semangat kerja

mereka. Salah satu yang mempengaruhi kondisi lingkungan yaitu tersedianya
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lingkungan kerja fisik yang baik serta mendukung aktifitas pekerjaan. Berikut ini

Tabel 2 mengenai lingkungan kerja fisik pada PT Bukit Asam (Persero) Tbk. Unit

Pelabuhan Tarahan :

Tabel 2. Fasilitas Lingkungan Kerja Fisik (Sarana dan Prasarana) yang
Tersedia pada PT Bukit Asam (Persero) Tbk. Unit Pelabuhan Tarahan

No Lingkungan Fisik Jumlah Layak Pakai Keterangan

1 Kendaraan Dinas 24 22 2 Unit rusak
2 Komputer 148 141 7 Unit rusak
3 Printer 15 15 Baik
4 Telepon 28 28 Baik
5 AC 88 79 9 Unit rusak
6 CCTV 32 32 Baik
7 Ruang Pelayanan 1 1 Baik
8 Meja 105 105 Baik
9 Kursi 323 323 Baik
10 Kamar Mandi 16 16 Baik
11 Mushola 3 2 1 dalam renovasi

Sumber: PT Bukit Asam (Persero) Tbk. Unit Pelabuhan Tarahan, 2017

Tabel 2 diatas menunjukkan bahwa fasilitas lingkungan kerja pada PT Bukit

Asam (Persero) Tbk. Unit Pelabuhan Tarahan masih terdapat kekurangan terutama

pada perawatan komputer yang terdapat kerusakan sebanyak 7 unit dari total 148

unit komputer dan perawatan air conditioner (AC) yang terdapat 9 unit rusak dari

total 88 unit AC . Selain lingkungan kerja fisik sarana dan prasarana, lingkungan

kerja perantara/ umum juga mempengaruhi kondisi dan kenyamanan karyawan

dalam bekerja seperti temparatur, kelembaban, sirkulasi udara, pencahayaan,

kebisingan, getaran mekanik. Berikut ini Tabel 3 mengenai lingkungan kerja

perantara/umum yang dapat mempengaruhi kondisi karyawan pada PTBA Unit

Pelabuhan Tarahan :
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Tabel 3. Lingkungan Kerja Perantara atau Umum yang mempengaruhi kinerja
karyawan pada PT Bukit Asam (Persero) Tbk. Unit Pelabuhan Tarahan

No Lingkungan
Perantara/

Umum

Aspek Keterangan
Target Realisasi

1 Pencahayaan Tiap ruangan di
lingkungan
kantor memiliki
pencahayaan
yang baik.

Tiap ruangan di
lingkungan kantor
memiliki
pencahayaan yang
baik.

Pencahayan baik di
ruang kantor dan ruang
gedung cukup baik
karena selain
dilengkapi lampu,
pencahayaan yang
masuk dari luar cukup
memadai.

2 Suhu Suhu ruangan
kantor tetap
terjaga dan
nyaman

Suhu ruangan
kantor tetap
terjaga dan cukup
nyaman.

Suhu ruangan kantor
terjaga dan cukup
nyaman. Terdapat 9
AC yang mengalami
kerusakan, namun suhu
ruangan tetap nyaman.

3 Keamanan Selalu aman
dan nyaman.

Cukup aman dan
nyaman dengan
dibantu fasilitas
keamanan CCTV.

Cukup aman karena
adanya security dan
CCTV, tetapi kurang
nyaman karena tempat
parkir untuk roda dua
tidak begitu luas
sehingga banyak roda
dua tidak mendapatkan
parkir yang terlindung
dari panas dan hujan.

4 Kebisingan Tenang dan
tidak bising.

Cukup tenang Sudah cukup tenang
tetapi terkadang masih
terdengar  suara-suara
yang sedikit
mengganggu karyawan
dalam bekerja,
dikarenakan lokasi
perusahaan tepat di
pinggir jalan lintas.

Sumber: PT Bukit Asam (Persero) Tbk. Unit Pelabuhan Tarahan, 2017

Tabel 3 tentang lingkungan kerja perantara atau umum di atas menjelaskan

bahwa hanya ada beberapa yang kurang mencapai target perusahaan, tempat parkir

yang dibuat untuk roda dua tidak begitu luas dan banyak kendaraan roda dua tidak

mendapatkan parkir yang terlindung dari panas dan hujan.
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Tabel 4. Lingkungan Psikososial/ Non-fisik yang mempengaruhi kinerja
karyawan pada PT Bukit Asam (Persero) Tbk. Unit Pelabuhan Tarahan

No Lingkungan
Psikososial/ Non-

fisik

Aspek Keterangan
Target Realisasi

1 Dukungan atasan Atasan bersedia
diajak diskusi
dan membantu
karyawan  keluar
dari masalah
pekerjaan.

Atasan bersedia
diajak diskusi dan
membantu setiap
karyawan
menemui
masalah.

Dukungan dari atasan
kepada bawahannya
dirasakan oleh setiap
karyawan, atasan di
setiap satuan kerja
selalu bersifat peduli
dan empati terhadap
bawahannya.

2 Peran Harmoni Adanya
hubungan yang
baik antara
atasan dan
bawahan sesuai
dengan nilai
budaya yang ada
di perusahaan.

Hubungan antara
atasan dan
bawahannya
berjalan baik
dengan
mengedepankan
nilai budaya.

Peran dan tanggung
jawab dari setiap
karyawan  dinyatakan
jelas sesuai dengan
nilai dan budaya yang
diterapkan oleh atasan.

3 Kualitas
Kepemimpinan

Atasan mampu
menjadi
pemimpin yang
terbuka dan
mampu
menghormat
pendapat rekan
kerjanya.

Atasan
menjalankan
tugasnya sesuai
nilai-nilai dan
norma-norma
yang ada di
perusahaan serta
menghormati
pendapat dari
rekan kerjanya.

Atasan mampu menjadi
leader dari setiap
satuan kerja,
memecahkan
permasalahan yang
ada, selalu
menginformasikan
keputusan dan
perubahan rencana
yang ada, serta
menghormati pendapat
bawahannya.

Sumber: PT Bukit Asam (Persero) Tbk. Unit Pelabuhan Tarahan, 2017

Tabel 4 tentang lingkungan psikososial/ non-fisik di atas menjelaskan bahwa

dukungan atasan, peran harmoni, dan kualitas kepemimpinan yang ada di PTBA unit

pelabuhan tarahan sudah berjalan baik, lingkungan psikososial yang ada di PTBA

sudah cukup nyaman sehingga dengan lingkungan psikosisal yang baik maka

menunjang agar kinerja dari setiap karyawan di PTBA bekerja secara efektif.
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Bambang (1991) mengatakan bahwa lingkungan kerja adalah salah satu  dari

faktor yang dapat mempengaruhi sebuah kinerja dari seorang karyawan. Seluruh

karyawan di PTBA Unit Pelabuhan Tarahan saling bersinergi satu sama lain dalam

memenuhi kebutuhan perusahaan sesuai dengan norma dan etika yang ditanamkan

pada diri para karyawan sehingga menjadi sebuah budaya di dalam organisasi.

PTBA Unit Pelabuhan Tarahan sampai saat ini sudah mampu menjaga

keberlangsungan hidup perusahaannya dan mampu bersaing dengan perusahaan lain,

dimana terlihat bahwa PTBA merupakan salah satu industri pertambangan dan

merupakan salah satu pemasok batubara terbaik di Indonesia dengan sumber daya

manusia yang mampu bekerja secara cekatan dan profesional. PTBA menganggap

karyawan sebagai aset, karena kinerja karyawan adalah hal penting yang mendukung

pencapaian target perusahaan.

Awadh (2013) menekankan bahwa nilai-nilai dalam budaya organisasi yang

diyakini dan dianut oleh karyawan akan meningkatkan kinerja karyawan. Nilai-nilai

dari budaya organisasi yang di terapkan pada PTBA yang diyakini dan dianut oleh

karyawannya dapat meningkatkan kinerja karyawan karena adanya hubungan baik

antar karyawan. PTBA Unit Pelabuhan Tarahan merupakan dermaga pelabuhan

terbesar yang dimiliki oleh PT Bukit Asam dengan luas area 42,5 Ha. Dermaga

khusus batubara PTBA Unit Pelabuhan Tarahan merupakan dermaga yang dibangun,

dioperasikan dan digunakan untuk menunjang pengiriman batubara yang dikirim

langsung dari PTBA pusat yang berada di Tanjung Enim, Sumatera Selatan.

Batubara hasil penambangan Tanjung Enim diangkut menggunakan kereta api

ke Dermaga khusus Batubara Tarahan untuk selanjutnya dikirim dan diekspor ke
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berbagai wilayah. Berikut ini Tabel 5 mengenai rencana dan realisasi penerimaan

batubara pada PTBA Unit Pelabuhan Tarahan:

Tabel 5. Rencana dan Realisasi Penerimaan Batubara PT Bukit Asam (Persero)
Tbk. Unit Pelabuhan Tarahan Tahun 2016 – 2017

Bulan Rencana Realisasi %
Agustus 2016 1.497.500 Ton 1.332.775 Ton 89%
September 2016 1.445.870 Ton 1.243.448 Ton 86%
Oktober 2016 1.497.500 Ton 1.108.150 Ton 74%
November 2016 1.445.970 Ton 983.259 Ton 68%
Desember 2016 1.497.500 Ton 1.272.875 Ton 85%
Januari 2017 1.615.000 Ton 1.292.000 Ton 80%
Februari 2017 1.500.000 Ton 1.230.000 Ton 82%
Maret 2017 1.615.000 Ton 1.243.550 Ton 77%
April 2017 1.642.000 Ton 1.231.500 Ton 75%
Mei 2017 1.700.750 Ton 1.105.487 Ton 65%
Juni 2017 1.642.000 Ton 1.346.440 Ton 82%
Juli 2017 1.800.000 Ton 1.278.000 Ton 71%
Agustus 2017 1.800.000 Ton 1.008.000 Ton 56%

Jumlah 20.699.090 Ton 15.676.484 Ton
Rata – rata 1.592.238 Ton 1.211.693 Ton 76,1%

Sumber: PT Bukit Asam (Persero) Tbk. Unit Pelabuhan Tarahan, 2017.

Tabel 5 di atas menunjukkan data rencana dan realisasi penerimaan batubara

PTBA Unit Pelabuhan Tarahan pada tahun 2016 – 2017. Penerimaan batubara berasal

dari PTBA Unit Tanjung Enim. Target tertinggi terjadi pada bulan Agustus 2016

sebesar 89% dan terendah terjadi pada bulan Agustus 2017 yaitu 56%. Rata – rata

rencana selama 1 tahun terakhir adalah 1.592.238 Ton dan realisasi sebesar 1.211.693

Ton dengan rata – rata target yaitu 76,1%. Data menunjukkan bahwa realisasi

penerimaan batubara belum mencapai target, efek dari tidak konsistennya target dan

realisasi penerimaan batubara dari PTBA Unit Tanjung Enim, maka terdapat stock

atau barang sisa yang ada di PTBA Unit Pelabuhan Tarahan .

Batubara yang telah dikirim dari PTBA Unit Tanjung Enim menuju PTBA Unit

Pelabuhan Tarahan selanjutnya akan diolah dan diekspor ke berbagai wilayah.
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Berikut ini Tabel 6 mengenai rencana dan realisasi penjualan batubara pada PTBA

Unit Pelabuhan Tarahan :

Tabel 6. Rencana dan Realisasi Penjualan Batubara PT Bukit Asam (Persero)
Tbk. Unit Pelabuhan Tarahan tahun 2016 – 2017

Bulan Rencana Realisasi %
Agustus 2016 1.560.000 Ton 1.326.000 Ton 85%
September 2016 1.525.000 Ton 1.281.000 Ton 84%
Oktober 2016 1.575.000 Ton 1.165.500 Ton 74%
November 2016 1.532.000 Ton 1.041.760 Ton 68%
Desember 2016 1.460.000 Ton 1.211.800 Ton 83%
Januari 2017 1.472.250 Ton 1.060.020 Ton 72%
Februari 2017 1.537.250 Ton 1.322.035 Ton 86%
Maret 2017 1.632.250 Ton 1.436.380 Ton 88%
April 2017 1.716.750 Ton 1.253.227 Ton 73%
Mei 2017 1.703.250 Ton 1.175.242 Ton 69%
Juni 2017 1.685.250 Ton 926.887 Ton 55%
Juli 2017 1.841.250 Ton 975.862 Ton 53%
Agustus 2017 1.874.750 Ton 1.237.335 Ton 66%

Jumlah 21.115.000 Ton 15.413.048 Ton
Rata – rata 1.624.230 Ton 1.185.619 Ton 73,5%

Sumber: PT Bukit Asam (Persero) Tbk. Unit Pelabuhan Tarahan, 2017

Tabel 6 di atas menunjukkan data rencana dan realisasi penjualan batubara

PTBA Unit Pelabuhan Tarahan pada tahun 2016 – 2017. Target tertinggi terjadi pada

bulan Maret 2017 sebesar 88%, sedangkan target terendah terjadi pada bulan Juli

2017 yaitu 53%. Rata – rata rencana selama 1 tahun terakhir adalah 1.624.230 Ton

dan realisasi sebesar 1.185.619 Ton dengan rata – rata target yaitu 73,5%. Data

menunjukkan bahwa realisasi penjualan batubara belum mencapai target. Batubara

yang tidak terealisasi terjual akan menjadi stock di PTBA Unit Pelabuhan Tarahan

dan akan tetap diolah untuk penjualan berikutnya.

Berdasarkan uraian di atas, dapat dilihat bahwa antara budaya organisasi,

lingkungan kerja dan kinerja karyawan memiliki hubungan dan keterkaitan satu sama

lain, sehingga peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh
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Budaya Organisasi dan Lingkungan Kerja terhadap Kinerja Karyawan PT Bukit

Asam (Persero) Tbk. Unit Pelabuhan Tarahan”.

B. Rumusan Masalah

Latar belakang masalah yang diuraikan di atas menunjukkan bahwa PTBA Unit

Pelabuhan Tarahan memiliki budaya organisasi yang berkaitan dengan pelaksanaan

kegiatan operasional perusahaan, sehingga karyawan dituntut untuk memiliki kinerja

yang tinggi seusai dengan duaya organisasi yang diterapkan di perusahaan. Faktor

lain yang berpengaruh langsung dengan kinerja karyawan adalah lingkungan kerja

dimana karyawan bekerja, karena dengan lingkungan kerja yang baik dan nyaman

dapat mempermudah karyawan dalam menjalankan pekerjaanya dan akan memotivasi

karyawan untuk bekerja lebih giat, sehingga meningkatkan kinerja karyawan dan

perusahaan harus memperhatikan lingkungan kerja dimana karyawan bekerja, untuk

meningkatkan kinerja karyawan.

Pada tabel 2, 3, dan 4 di jelaskan tentang lingkungan kerja fisik sarana maupun

prasarana, lingkungan perantara atau umum dan lingkungan psikososial atau non-fisik

pada PTBA Unit Pelabuhan Tarahan, dapat dilihat tingkat kenyamanan pada fasilitas

perusahaan sudah cukup nyaman, hanya saja terdapat kerusakan AC yang dalam

tahap perbaikan sebanyak 9 unit, dan komputer yang rusak sebanyak 7 unit. Hal ini

dapat mengurangi efektivitas pekerjaan bagi karyawannya. Selain itu, dapat dilihat

bahwa keamanan dan kenyamanan pada tempat parkir masih kurang karena

sempitnya lahan parkir yang tersedia dan kurang nyaman karena tempat parkir yang
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dibuat untuk roda dua tidak begitu luas dan banyak kendaraan roda dua tidak

mendapatkan parkir yang terlindung dari panas dan hujan.

Pada tabel 6 di atas menunjukkan data rencana dan realisasi penjualan batubara

PTBA Unit Pelabuhan Tarahan pada tahun 2016 – 2017. Target tertinggi terjadi pada

bulan Maret 2017 sebesar 88%, sedangkan target terendah terjadi pada bulan Juli

2017 yaitu 53%. Rata – rata rencana selama 1 tahun terakhir adalah 1.624.230 Ton

dan realisasi sebesar 1.185.619 Ton dengan rata – rata target yaitu 73,5%. Data

menunjukkan bahwa realisasi penjualan batubara belum mencapai target. Tingkat

penjualan batubara pada bulan agustus 2016 hingga angustus 2017 belum terealisasi

sesuai target yang telah ditetapkan oleh perusahaan, karena masih terdapat sisa

batubara yang belum berhasil terjual.

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dikemukakan di atas, maka

perumusan masalahnya adalah sebagai berikut :

1. Apakah budaya organisasi berpengaruh terhadap kinerja karyawan PT Bukit

Asam (Persero) Tbk. Unit Pelabuhan Tarahan ?

2. Apakah lingkungan kerja berpengaruh terhadap kinerja karyawan PT Bukit Asam

(Persero) Tbk. Unit Pelabuhan Tarahan ?
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C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pengaruh budaya organisasi terhadap kinerja karyawan PT

Bukit Asam (Persero) Tbk. Unit Pelabuhan Tarahan.

2. Untuk mengetahui pengaruh lingkungan kerja terhadap kinerja karyawan PT

Bukit Asam (Persero) Tbk. Unit Pelabuhan Tarahan.

D. Manfaat Penelitian

Diharapkan penelitian ini dapat bermanfaat bagi:

1. Manfaat bagi organisasi

Hasil penelitian diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan masukan dan

pertimbangan bagi organisasi dalam menentukan langkah yang diambil terutama

dalam budaya organisasi dan lingkungan kerja yang berkaitan dengan kinerja.

2. Manfaat bagi peneliti

Dengan penelitian ini diharapkan peneliti dapat menerapkan ilmu yang diperoleh

selama perkuliahan dan menambah pengalaman, wawasan yang dapat diterapkan

dalam dunia kerja.

3. Manfaat bagi dunia pendidikan

Dapat menjadi informasi yang bermanfaat untuk memperluas wawasan sekaligus

menjadi acuan untuk penelitian selanjutnya yang diharapkan dapat lebih

melengkapi ke arah hasil penelitian yang lebih baik.



II. TINJAUAN PUSTAKA, RERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS

A. Budaya Organisasi

1. Pengertian Budaya Organisasi

Tsai, et al. (2008) mengemukakan budaya organisasi merupakan seperangkat

nilai-nilai, keyakinan dan pola perilaku yang menjadi inti sebuah organisasi. Budaya

organisasi adalah sebuah karakteristik yang dijunjung tinggi oleh organisasi dan

menjadi panutan organisasi sebagai pembeda antara satu organisasi dengan organisasi

yang lain. Budaya organisasi juga diartikan sebagai nilai-nilai dan norma perilaku

yang diterima dan dipahami secara bersama oleh anggota organisasi sebagai dasar

dalam aturan perilaku yang terdapat dalam organisasi tersebut.

Denison (2011) dalam Kraljevic (2014) mengemukakan sebuah model yang

berfokus pada sejauh mana karyawan mengetahui visi dan misi mereka, sejauh mana

karyawan berpikir bahwa organisasi memiliki nilai-nilai, poses dan sistem yang

sesuai dengan tujuan perusahaan serta sejauh mana karyawan terlibat menggerakan

organisasi dalam mencapati tujuannya. Budaya dalam organisasi merupakan sebuah

kekuatan substansial dan memiliki peran seperti rasa identitas, komitmen di antara

karyawan serta memiliki tujuan dalam menjelaskan dan menetapkan standar perilaku

tertentu (Singh, 2009).
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Deal & Kennedy (1982) dalam Jarad et al. (2010) mengatakan bahwa terkadang

budaya organisasi dapat juga disebut sebagai budaya perusahaan di mana istilah

tersebut digunakan untuk lebih mengkomersialkan makna dari budaya organisasi itu

sendiri. Thomas & Tung (2003) menyampaikan bahwa budaya organisasi merupakan

sebuah keyakinan bersama para karyawan akan nilai-nilai, sikap, dan proses

logis yang menuntut mereka untuk dapat saling memahami, memberikan alasan,

berpikir, bertindak, berinteraksi dan bereaksi sebagai sebuah kelompok di dalam

organisasi. Mangkunegara (2005) menyimpulkan pengertian budaya organisasi

sebagai seperangkat asumsi atau system keyakinan, nilai-nilai, dan norma yang

dikembangkan dalam organisasi yang dijadikan pedoman tingkah laku bagi

anggotaanggotanya untuk mengatasi masalah adaptasi eksternal dan integrasi internal.

2. Fungsi Budaya Organisasi

Robbins (2006) mengatakan bahwa budaya organisasi adalah suatu persepsi

bersama yang dianut oleh anggota-anggota organisasi dan menjadi sebuah

karakteristik organisasi serta membedakannya dari organisasi lain. Fungsi budaya

organisasi menurut Robbins (2006), antara lain:

a. Menciptakan pembedaan yang jelas antara satu organisasi dan yang lain.

b. Membawa suatu rasa identitas bagi anggota-anggota organisasi.

c. Mempermudah timbulnya komitmen pada sesuatu yang lebih luas daripada

kepentingan diri individual seseorang.

d. Merupakan perekat sosial yang membantu mempersatukan organisasi itu

dengan memberikan standar-standar yang tepat untuk dilakukan oleh karyawan.
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e. Sebagai mekanisme pembuat makna dan kendali yang memandu

dan membentuk sikap serta perilaku karyawan.

3. Karakteristik Budaya Organisasi

Robbins (2006) mengemukakan bahwa ada 10 faktor yang merupakan

dasar atau karakteristik dari budaya organisasi. Faktor-faktor tersebut adalah:

a. Individual initiative (inisiatif individu), yaitu tingkat tanggung jawab,

kebebasan, kemandirian dan kesempatan yang dimiliki individu untuk

menggunakan inisiatifnya dalam perusahaan.

b. Risk tolerance (toleransi resiko), yaitu seberapa jauh tingkat resiko yang boleh

atau mungkin diambil oleh anggota dalam perusahaan.

c. Direction (arah), yaitu seberapa jauh perusahaan memberikan penjelasan

tentang tujuan yang ingin dicapai dan kinerja yang yang diharapkan.

d. Intergation (integrasi), yaitu sejauh mana unit-unit kerja dalam perusahaan

didorong unutk bekerja dalam suatu sistem yang terkoordinasi.

e. Management support (dukungan manajemen), yaitu sejauh mana manajer-

manajer dalam perusahaan memberikan pengarahan, dukungan dan

berkomunikasi dengan bawahannya.

f. Control (kendali), yaitu sejumlah aturan, kebijaksanaan dan pengawasan

langsung yang digunakan untuk mengawasi dan mengontrol perilaku karyawan.

g. Identity (identitas), yaitu sejauh mana anggota mengindentifikasikan diri

pada perusahaan.
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h. Reward system (sistem penghargaan), yaitu bagaimana tingkat penghargaan

yang diberikan perusahaan kepada karyawan.

i. Conflict tolerance (toleransi konflik), yaitu tingkat toleransi terhadap konflik

yang muncul dalam perusahaan.

j. Communication pattern (pola komunikasi), yaitu sejauh mana komunikasi

dalam perusahaan dibatasi berdasarkan susunan wewenang secara formal.

4. Denison Model Budaya Organisasi

Gambar 1: Diagram Denison model
Sumber : Jurnal Internasional Denison et al. (2006)

Denison dalam Kokina & Ostrovska (2013) mengemukakan sebuah model

budaya organisasi di mana terdiri dari empat faktor yang memiliki pengaruh timbal

balik terhadap keefisiensian organisasi, antara lain: misi dan konsistensi, kemampuan

beradaptasi dan keterlibatan. Misi adalah karakterisasi tujuan organisasi dan arah dari
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pembangunan strategis, berdasarkan konsep yang telah dikembangkan oleh organisasi

dan berorientasi masa depan. Keterlibatan adalah di mana karyawan merasa bahwa

pekerjaan yang mereka kerjakan terkait erat dengan tujuan organisasi, merasa bahwa

mereka telah diberdayakan, merasa bahwa kerja tim harus dihargai dan prioritas

diberikan untuk pengembangan kemampuan karyawan. Konsistensi adalah tingkat

tinggi integrasi dan koordinasi. Adaptasi adalah di mana organisasi secara fleksibel

merespon kebutuhan pelanggan, mengambil risiko, belajar dari kesalahan mereka

sendiri dan siap untuk perubahan.

Masing-masing dari empat faktor budaya organisasi memiliki tiga indeks

variabel. Keterlibatan antara lain: pemberdayaan, orientasi tim dan pengembangan

kemampuan. Konsistensi antara lain: nilai-nilai inti, koordinasi dan integrasi serta

perjanjian. Kemampuan antara lain: beradaptasi dengan pembelajaran organisasi,

fokus pada pelanggan dan menciptakan perubahan. Misi antara lain: visi, tujuan dan

sasaran serta strategi (Denison, 2013).

5 Dimensi Budaya Organisasi

Denison, et al. (2006) membagi budaya organisasi menjadi 2 dimensi yang

masing-masing memiliki 2 sub dimensi, yaitu fokus internal antara lain keterlibatan

(involvement) dan konsistensi (consistency), kemudian fokus eksternal antara lain

adaptabilities (adaptability) dan misi (mission).
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a. Fokus internal

1) Keterlibatan (Involvement)

Keterlibatan mengamati atau menilai apakah karyawan memiliki komitmen

terhadap pekerjaanya serta merasa memiliki peran penting dalam pengambilan

keputusan yang berkaitan dengan tujuan organisasi dan pekerjaan. Denison, et al.

(2006) mengatakan keterlibatan dapat diukur dengan tiga indeks, antara lain pertama:

pemberdayaan (empowerment) yang membahas bahwa individu memiliki otoritas,

inisiatif, dan kemampuan untuk mengelola pekerjaan mereka sendiri sehingga hal ini

menciptakan rasa kepemilikan dan tanggung jawab terhadap organisasi, kedua: tim

orientasi (team orientation) membahas bahwa nilai yang ditanamkan di diri karyawan

untuk dapat bekerja secara kooperatif menuju tujuan bersama merupakan tanggung

jawab semua karyawan sebab organisasi bergantung pada usaha tim untuk

mencapai tujuan organisasi, ketiga: pengembangan kemampuan (capability

development) membahas bahwa organisasi dapat terus berinvestasi dalam

pengembangan keterampilan karyawan agar tetap kompetitif dalam memenuhi semua

kebutuhan bisnis.

2) Konsistensi (consistency)

Konsistensi merupakan sebuah landasan dasar untuk menciptakan budaya

berdasarkan sistem keyakinan bersama dan nilai-nilai yang dipahami oleh anggota

organisasi serta membantu karyawan membiasakan diri di lingkungan baru atau

asing. Denison, et a.l (2006) mengatakan konsistensi dapat diukur ke dalam 3

indikator, antara lain pertama: nilai inti (core values) membahas mengenai karyawan
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yang memiliki nilai bersama dan diyakini dapat menciptakan rasa identitas di diri

mereka dan menjadi harapan yang jelas, kedua persetujuan (agreement) membahas

mengenai karyawan yang dapat mencapai kesepakatan tentang isu-isu penting dan

kesepakatan serta kemampuan untuk berdamai dalam menghadapi masalah yang

timbul akibat perbedaan diantara mereka, ketiga koordinasi dan integrasi

(coordination and integration) membahas mengenai fungsi dan unit organisasi yang

berbeda dapat bekerja sama dengan baik untuk mencapai tujuan bersama.

b. Fokus eksternal

1) Adaptabilitas

Sheravati, et al. (2015) mengatakan bahwa organisasi yang konsisten dapat

menjadikan pelanggan mereka sebagai panduan, berani mengambil resiko, belajar

dari kesalahan mereka dan memiliki kapasitas serta pengalaman dalam menciptakan

atau menyikapi sebuah perubahan guna meningkatkan kemampuan organisasi dalam

menghargai pelanggan.

Denison, et al. (2006) mengatakan bahwa adaptabilitas dapat diukur ke dalam 3

indikator, antara lain pertama: membuat perubahan (creating change) membahas

mengenai organisasi yang mampu menciptakan cara-cara adaptif untuk memenuhi

perubahan kebutuhan sehingga dapat melihat lingkungan-lingkungan bisnis, bereaksi

dengan cepat terhadap tren saat ini dan mengantisipasi perubahan di masa depan,

kedua: fokus pelanggaran (customer focus) membahas mengenai organisasi yang

dapat memahami dan bereaksi dengan cepat kebutuhan pelanggan mereka dan

mengantisipasi kebutuhan masa depan mereka dimana hal tersebut mencerminkan
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sejauh mana organisasi berfokus untuk memuaskan pelanggan mereka, ketiga: belajar

organisasi (organizational learning) membahas mengenai organisasi yang mampu

menerima, menerjemahkan dan menafsirkan sinyal dari lingkungan menjadi sebuah

peluang untuk mendorong inovasi, memperoleh pengetahuan, dan mengembangkan

kemampuan.

2) Misi

Setiap organisasi harus memiliki misi tersendiri yang membuat semua

karyawan mengetahui apa tujuan mereka bekerja di organisasi tersebut dan apakah

nantinya akan menjadi visi bersama. Denison, et al. (2006) mengatakan bahwa misi

dapat di ukur ke dalam 3 indikator, antara lain pertama: arah dan maksud strategis

(strategic direction and intent) menyampaikan maksud strategis tujuan organisasi

dengan jelas dan bagaimana setiap orang dapat berkontribusi pada organisasi, kedua:

tujuan dan sasaran (goals and objectives) membahas tentang tujuan dan sasaran yang

jelas dapat dihubungkan dengan misi, visi dan strategi organisasi sehingga karyawan

dapat mengerjakan pekerjaan mereka ke arah yang jelas, ketiga: visi (vision)

membahas mengenai pandangan yang dimiliki organisasi tentang masa depan yang

diinginkan mereka dimana mencakup nilai-nilai inti organisasi dalam menarik hati

dan pikiran karyawan, sambil memberikan bimbingan dan arahan.

B. Lingkungan Kerja

1. Pengertian Lingkungan Kerja

Nitisemito (2000) menyatakan lingkungan kerja merupakan segala sesuatu yang

ada di sekitar para pekerja yang dapat mempengaruhi dirinya dalam menjalankan

tugas-tugas yang dibebankan, misalnya kebersihan, musik dan lain-lain. Manullang
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(2000) menyatakan bahwa lingkungan kerja fisik adalah kondisi pekerjaan yang

menyenangkan terlebih lagi semasa jam kerja akan memperbaiki moral pegawai dan

kesungguhan bekerja. Manajemen lingkungan kerja yang efektif meliputi lingkungan

kerja yang menarik, nyaman, memuaskan dan memotivasi karyawan sehingga tujuan

organisasi dapat mereka lakukan dengan maksimal (Humphries, 2005). Lingkungan

kerja yang positif cenderung lebih mudah untuk menarik dan mempertahankan

karyawan yang berkualitas serta meningkatkan kesejahteraannya sehingga karyawan

merasa puas karena karyawan adalah aset yang paling penting bagi organisasi

(O’Neill, 2007).

Kohun (2002) dalam Samson, et al. (2015) menyatakan bahwa lingkungan

kerja adalah jumlah hubungan timbal balik yang ada dalam karyawan dan lingkungan

dimana mereka bekerja. Lingkungan kerja menurut Heath (2006), meliputi lokasi

fisik serta lingkungan sekitarnya, perilaku prosedur, kebijakan, aturan, budaya,

sumber daya, hubungan kerja, lokasi kerja, yang semuanya mempengaruhi cara

karyawan dalam melakukan pekerjaan mereka.

2. Indikator Lingkungan Kerja

Lingkungan kerja merupakan indikator pendukung keberhasilan pelaksanaan

kerja, semakin baik kondisi lingkungan kerja maka akan semakin baik pula hasil

pekerjaan yang akan diraih pegawai. Samson, et al. (2015) menyatakan ada dua

indikator dari lingkungan kerja, yaitu :
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a. Lingkungan Fisik

Lingkungan kerja fisik adalah semua keadaan berbentuk fisik yang terdapat

disekitar tempat kerja yang dapat mempengaruhi pegawai baik secara langsung

maupun tidak langsung. Lingkungan kerja fisik dapat dibagi menjadi dua kategori

yaitu:

1. Lingkungan kerja yang langsung berhubungan dengan pegawai seperti pusat

kerja, kursi, meja, dan sebagainya.

2. Lingkungan perantara atau lingkungan umum dapat juga disebut lingkungan

kerja yang mempengaruhi kondisi manusia misalnya temparatur,

kelembaban, sirkulasi udara, pencahayaan, kebisingan, getaran mekanik,

bau tidak sedap, warna dan lain-lain.

b. Lingkungan Psikososial / Non-Fisik

Faktor lingkungan psikososial dianggap sebagai salah satu isu yang paling

penting dalam masyarakat kontemporer dan masa depan. Mereka mengacu pada

interaksi antara lingkungan dan kondisi kerja, kondisi organisasi, fungsi dan isi dari

pekerjaan, usaha, karakteristik individu pekerja serta orang-orang dari anggota

keluarga mereka (Vischer, 2008). Oleh karena itu, sifat dari factor psikososial yang

kompleks, meliputi isu-isu yang berkaitan dengan karyawan atau pekerja, lingkungan

umum dan pekerjaan. Samson, et al. (2015) mengklasifikasikan lingkungan

psikososial menjadi 3 kategori, yaitu dukungan atasan, peran harmoni dan kualitas

kepemimpinan.
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C. Kinerja Karyawan

1. Pengertian Kinerja Karyawan

Koopmans, et al. (2014) mengemukakan bahwa kinerja (performance) adalah

ukuran hasil yang relevan dari prestasi kerja atau prestasi sesungguhnya yang dicapai

oleh seorang karyawan, sedangkan Sedarmayanti (2009) menyatakan bahwa kinerja

merupakan terjemahan dari performance yang berarti prestasi kerja, hasil kerja,

pencapaian kerja, unjuk kerja atau penampilan kerja. Kinerja merupakan hasil kerja

yang bisa dicapai oleh seseorang atau kelompok dalam orgaisasi yang bertujuan

untuk mencapai tujuan organisasi.

Priansa (2014) kinerja dalam bahasa Inggris disebut dengan job performance

atau actual performance atau level of performance, yang merupakan tingkat

keberhasilan karyawan dalam menyelesaikan pekerjaannya. Kinerja bukan

merupakan karakteristik individu seperti bakat atau kemampuan, yaitu merupakan

perwujudan dari bakat atau kemampuan itu sendiri. Kinerja adalah perwujudan dari

kemampuan dalam bentuk karya nyata yang merupakan hasil kerja yang dicapai

karyawan dalam mengembang tugas dan pekerjaan yang berasal dari perusahaan.

Wu & Lee (2011) mendefinisikan kinerja karyawan sebagai kinerja keseluruhan

karyawan dalam memenuhi kualitas yang diharapkan dan pencapaian tugas yang

sesuai dengan sasaran organisasi.

Berdasarkan pendapat dari para ahli tersebut, dapat disimpulkan bahwa kinerja

adalah prestasi kerja atau hasil kerja (output) baik kualitas maupun kuantitas yang

dicapai pada periode waktu dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan

tanggungjawab yang diberikan dan hasil kerjanya sesuai dengan yang diharapkan
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oleh organisasi, melalui kriteria yang ada pada kinerja seorang karyawan dalam

organisasi tersebut.

2. Faktor yang mempengaruhi kinerja karyawan

Prawirosentono (2008) menyatakan bahwa kinerja merupakan hasil kerja yang

di capai seseorang atau sekelompok orang di dalam organisasi. Hasil kerja tersebut

diperoleh karena adanya faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja karyawan di

perusahaan. Terdapat 4 faktor yang dapat mempengaruhi kinera karyawan, antara

lain:

a. Efektifitas dan efisiensi

Efektifsitas sendiri merupakan suatu kemampuan untuk memilih tujuan yang

tepat atau peralatan yang tepat untuk pencapaian tujuan yang telah ditetapkan.

Efisien merupakan suatu kemampuan untuk menyelesaikan pekerjaan dengan

benar sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.

b. Otoritas

Otoritas adalah sifat dari suatu komunikasi atau perintah dalam suatu organisasi

formal yang dimiliki seorang anggota organisasi kepada anggota yang lain

untuk melakukan suatu kegiatan kerja sesuai dengan kontribusinya.

c. Disiplin

Disiplin adalah taat kepada hukum dan peraturan yang berlaku, jadi disiplin

karyawan adalah kegiatan karyawan yang bersangkutan harus sesuai dengan

perjanjian kerja organisasi dimana dia bekerja.
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d. Inisiatif

Inisiatif yaitu berkaitan dengan daya pikir dan kreatifitas dalam membentuk ide

untuk merencanakan sesuatu yang berkaitan dengan tujuan organisasi.

3. Indikator Kinerja

Konsep keberhasilan kinerja dapat dilihat hasil kerja baik secara kualitas

maupun kuantitas yang dicapai oleh seseorang dalam melaksanakan tugas sesuai

tanggung jawab yang diberikan. Menurut Koopmans, et al. (2014) terdapat 3

indikator yang dapat digunakan untuk mengukur kinerja, yaitu:

a. Kinerja tugas

Dimensi ini mengukur kecakapan atau kompetensi seseorang terkait tugas

utama mereka. Contohnya kuantitas, kualitas dan pengetahuan tentang

pekerjaan.

b. Kinerja kontekstual

Dimensi mengukur perilaku yang mendukung lingkungan organisasi,

lingkungan sosial, dan lingkungan psikologis tempat mereka bekerja.

Contohnya mengerjakan tugas tambahan, kemampuan berkomunikasi dan

melatih pekerja baru.

c. Perilaku kerja kontraproduktif

Dimensi ini merupaka perilaku yang menganggu dan dapat membahayakan

perusahaan. Contohnya absen, mencuri di tempat kerja, penyalahgunaan

jabatan, dan tidak mengerjakan tugas.
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Robbins (2006) mengatakan bahwa ada beberapa indikator yang dapat

digunakan dalam melakukan penilaian individu terhadap kinerja karyawan di suatu

organisasi, antara lain:

a. Kualitas

Kualitas kerja diukur dari persepsi karyawan terhadap kualitas pekerjaan yang

dihasilkan serta kesempurnaan tugas terhadap keterampilan dan kemampuan

karyawan.

b. Kuantitas

Merupakan jumlah yang dihasilkan dinyatakan dalam istilah seperti jumlah

unit, jumlah siklus aktivitas yang diselesaikan.

c. Ketepatan waktu

Merupakan tingkat aktivitas diselesaikan pada awal waktu yang dinyatakan,

dilihat dari sudut koordinasi dengan hasil output serta memaksimalkan waktu

yang tersedia untuk aktivitas lain.

d. Efektivitas

Merupakan tingkat penggunaan sumber daya organisasi (tenaga, uang,

teknologi, bahan baku) dimaksimalkan dengan maksud menaikkan hasil dari

setiap unit dalam penggunaan sumber daya.
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D. Penelitian Terdahulu

Tabel 7. Penelitian Terdahulu
No Peneliti Judul penelitian Hasil Penelitian

1 Denison
(2006)

Diagnosing Organizational
Cultures: Validating a Model and
Method.

Hasil dari penelitian ini
mengungkapkan bahwa budaya
organisasi memiliki hubungan
yang signifikan terhadap kinerja
organisasi.

2 Wanjiku dan
Agusioma
(2014)

Effect of Organisation Culture on
Employee Performance in Non
Govermental Organizations

Hasil dari penelitian ini
menjunjukkan bahwa budaya
organisasi memiliki hubungan
yang signifikan terhadap kinerja
pegawai di lembaga swadaya
masyarakat.

3 Samson, et al.
(2015)

Effect of Workplace on the
Performance of Commercial
Bank Employees in Nakuru
Town.

Hasil penelitian
menunjukkan bahwa
lingkungan kerja fisik tidak
memiliki pengaruh yang
signifikan terhadap kinerja
karyawan sedangkan
lingkungan kerja
psikososial berpengaruh
signifikan terhadap kinerja
karyawan.

4 Koopmans, et al.
(2014)

Construct Validity of the Individual
Work Performance Quistionnaire

Penelitian ini membahas tentang
validitas Individual Work
Performance Quistionnaire
(IWPQ). Penelitian dilakukan pada
1.424 karyawan dari berbagai
sector pekerjaan di Belanda.
IWPQ mengindikasikan gagasan
validitas yang dapat diterima.
Peneliti diberikan sebuah
instrumen pengukuran kinerja
yang valid dan reliabel dan juga
dapat digunakan untuk karyawan
dengan sektor pekerjaan yang
berbeda.
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E.Kerangka Pemikiran

Menurut Denison, et al. (2006) budaya organisasi sangat penting untuk

diketahui, berikut elemen penting dari budaya organisasi, yaitu;

a. Fokus internal : Keterlibatan dan Konsistensi

b. Fokus eksternal : Adaptabilitas dan Misi

Lingkungan kerja adalah jumlah hubungan timbal balik yang ada dalam

karyawan dan lingkungan dimana mereka bekerja. Samson, et al. (2015) menyatakan

ada dua indikator dari lingkungan kerja, yaitu :

a. Lingkungan fisik, meliputi: furnitur, pencahayaan dan ventilasi serta kebisingan

b. Lingkungan psikososial, meliputi: dukungan atasan, suasana harmoni dan

kualitas kepemimpinan

Koopmans, et al. (2014) bahwa kinerja (performance) adalah ukuran hasil yang

relevan dari prestasi kerja atau prestasi sesungguhnya yang dicapai oleh seorang

karyawan. Hal tersebut serupa dengan Sedarmayanti (2009) yang menyatakan bahwa

kinerja merupakan terjemahan dari performance, yang berarti prestasi kerja, hasil

kerja, pencapaiaan kerja, unjuk kerja atau penampilan kerja. Koopmans, et al. (2014)

mengemukakan indikator-indikator kinerja sebagai berikut :

a. Kinerja tugas

b. Kinerja kontekstual

c. Perilaku kerja kontraproduktif
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Adapun kerangka pemikiran dapat dilihat pada gambar 2 dibawah ini.

Gambar 2. Bagan Kerangka Pemikiran

Budaya Organisasi (X1)

1. Fokus internal :
a. Keterlibatan
b. Konsistensi

2. Fokus eksternal :
a. Adaptabilitas
b. Misi

Denison (2006)

Lingkungan Kerja (X2)

1. Lingkungan fisik
2. Lingkungan psikososial

Samson, et al. (2015)

Kinerja (Y)

1. Kinerja tugas
2. Kinerja kontekstual
3. Perilaku kerja

kontraproduktif

Koopmans, et al. (2014)
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F. Hipotesis

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap masalah penelitian yang

masih perlu diuji kebenarannya melalui penelitian, hipotesis yang digunakan dalam

penelitian ini adalah:

1. Budaya organisasi memiliki pengaruh yang positif terhadap kinerja karyawan PT

Bukit Asam (Persero) Tbk. Unit Pelabuhan Tarahan.

2. Lingkungan kerja memiliki pengaruh yang positif terhadap kinerja karyawan PT

Bukit Asam (Persero) Tbk. Unit Pelabuhan Tarahan



III. METODE PENELITIAN

A. Objek Penelitian

Penelitian ini akan mengambil sampel dari populasi karyawan PT Bukit Asam

(Persero) Tbk. Unit Pelabuhan Tarahan. Objek penelitian ini difokuskan pada budaya

organisasi, lingkungan kerja dan kinerja karyawan.

B. Sumber Data

Oei (2010) menyatakan bahwa data primer adalah data hasil yang dikumpulkan

oleh peneliti secara langsung dan khusus untuk menjawab pertanyaan penelitian dan

peneliti dapat mengumpulkan secara teliti informasi yang diinginkan. Sumber data

primer diperoleh dengan cara membagikan kuesioner kepada objek penelitian dan

diisi langsung oleh para responden. Sumber data primer terbagi menjadi dua

berdasarkan sifatnya, yaitu:

a. Deskripsi hasil survei yaitu gambaran atau hasil analisa suatu data yang diperoleh

berdasarkan hasil survei.

b. Data kuantitatif yaitu data yang bersifat terstruktur.

Oei (2010) menyatakan bahwa data sekunder yaitu data yang diperoleh melalui

studi kepustakaan atau hasil dari pengumpulan data atau informasi dari literatur 30

dan referensi yang terkait dengan topik penelitian. Data sekunder atas dasar sumber

penyediaannya terbagi menjadi dua, yaitu:
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a. Data internal yaitu data yang diperoleh dari objek penelitian, misalnya data yang

didapat dari arsip bagian pengelolaan karyawan.

b. Data eksternal yaitu data yang telah tersedia karena dikumpulkan oleh pihak lain

yang tersedia diluar objek penelitian, misalnya data yang diperoleh dari

penelitian terdahulu, jurnal, dan literatur yang berhubungan dengan

permasalahan dalam penelitian ini.

C. Metode Pengumpulan Data

Menurut Sugiyono (2013) teknik pengumpulan data merupakan langkah yang

paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah

mendapatkan data. Terdapat beberapa metode dalam pengumpulan data untuk

penelitian, berikut ini adalah dua cara yang digunakan oleh peneliti untuk

memperoleh informasi yang diperlukan peneliti, yaitu:

1. Kuesioner (Angket)

Kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara

memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk

dijawabnya. Menurut Sugiyono (2013) kuesioner juga cocok digunakan jika jumlah

responden cukup besar dan tersebar diwilayah yang luas. Peneliti akan menyebarkan

kuesioner yang berkaitan dengan budaya organisasi, lingkungan kerja, dan kinerja

kepada karyawan PT Bukit Asam (Persero) Tbk. Unit Pelabuhan Tarahan. Kuesioner

yang akan disebarkan oleh peneliti terdiri dari 3 bagian yaitu:

1. Komponen pernyataan budaya organisasi diadopsi dari Organizational Culture

Survey (OCS) dengan total 20 pernyataan (Denison, 2006).
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2. Komponen pernyataan lingkungan kerja diadopsi dari Effect of Workplace

Environment on the Performance of Commercial Banks Employees in Nakuru

Towndengan total 12 pernyataan (Samson, et al., 2015).

3. Komponen pernyataan kinerja diadopsi dari Individual Work Performance

Questionnaire (IWPQ) dengan total 18 pernyataan (Koopmans, et. al., 2014).

Skala pegukuran yang digunakan dalam kuesioner penelitian ini adalah skala

likert. Menurt Sugiyono (2009) skala likert adalah skala yang digunakan untuk

mengukur sikap, pendapat dan persepsi seseorang atau sekelompok orang tentang

fenomena sosial.

2. Studi Kepustakaan

Kegiatan pengumpulan bahan-bahan yang berkaitan dengan penelitian

terdahulu yang berasal dari jurnal-jurnal ilmiah, literatur-literatur, serta publikasi-

publikasi lain yang dapat dijadikan sumber penelitian.

D. Populasi dan Sampel

1. Populasi

Populasi adalah kelompok subjek yang hendak dikenai generalisasi hasil dari

penelitian. Populasi adalah keseluruhan subjek penelitian. Populasi dalam penelitian

ini karyawan PT Bukit Asam (Persero) Tbk. Unit Pelabuhan Tarahan yang berjumlah

317 orang.

2. Sampel

Sampel adalah sebagian dari populasi yang akan diteliti. Teknik pengambilan

sampel dalam penelitian ini adalah teknik non probability sampling dengan jenis
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convenience sampling yaitu teknik pengambilan sampel dengan cara mengumpulkan

data dan informasi dari elemen-elemen populasi yang tersedia (Sarwoko, 2007).

Penentuan ukuran sampel pada penelitian ini menggunakan rumus Slovin (Sanusi,

2011):

Keterangan:

n = ukuran sampel

N = ukuran populasi

e = persen kelonggaran ketidaktelitian karena kesalahan pengambilan sampel (5%).

Jumlah sampel yang akan diteliti oleh peneliti berdasarkan rumus Slovin yaitu:

Hasil perhitungan diatas, diperoleh besarnya sampel sebanyak 177 orang. Jumlah

anggota sampel dilakukan dengan cara pengambilan sampel jenis stratified random

sampling menggunakan alokasi proportional dengan rumus sebagai berikut:

Keterangan:

ni = jumlah anggota sampel menurut kelompok

n = jumlah anggota sampel seluruhnya

Ni= jumlah anggota populasi menurut kelompok

N = jumlah anggota populasi seluruhnya
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Berikut Tabel 8 Jumlah anggota sampel berdasarkan divisi:

Tabel 8. Distribusi Sampel
Sub Bagian Bidang Perhitungan Sampel Jumlah Sampel

General Manajer 1 orang

Kajian Operasi dan Teknik
(KOT)

3 orang

K3L dan Security 11 orang

SDM, Umum dan Keuangan 13 orang

Logistik 15 orang

Kendali produk 17 orang

Operasi 53 orang

Perawatan 64 orang

Total 177 orang

E. Definisi Operasional Variabel

Nazir (2009) menyatakan bahwa definisi operasional adalah suatu definisi

yang diberikan kepada suatu variabel dengan cara memberikan arti

atau menspesifikasikan kegiatan ataupun memberikan suatu operasional

yang diperlukan untuk mengukur variabel tersebut. Berikut definisi operasional dan

pengukuran variabel yang disajikan dalam bentuk tabel :

Tabel 9. Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel
Variabel Definisi Variabel Indikator Skala

Budaya
Organisasi (X1)

Budaya organisasi meliputi sistem ide
dan konsep, adat istiadat, tradisi,
prosedur, dan kebiasaan untuk
membedakan satu organisasi dengan
organisasi lain.
(Denison , 2006)

a)Fokus internal:
1.Keterlibatan
2.Konsistensi

b)Fokus eksternal:
1.Adaptabilitas
2.Misi

1= STS
2= TS
3= N
4= S
5= SS
Sekaran
(2006)
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Tabel 9. Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel (Lanjutan)
Lingkungan Kerja
(X2)

Lingkungan kerja adalah
Jumlah hubungan timbal balik yang ada
dalam
karyawan dan lingkungan
dimana mereka bekerja.
(Samson, et al., 2015)

a. Lingkungan fisik
b. Lingkungan

psikososial

1 =STS
2 = TS
3 = N
4 = S
5 = SS
Sekaran
(2006)

Kinerja Karyawan
(Y)

Kinerja adalah ukuran hasil yang
relevan dari prestasi kerja atau
prestasi sesungguhnya
yang dicapai oleh seorang
pegawai.
(Koopmans, et al., 2014)

1. Kinerja tugas
2. Kinerja

kontekstual
3. Perilaku kerja

kontraproduktif

1 = STS
2 = TS
3 = N
4 = S
5 = SS
Sekaran
(2006)

F. Uji Instrumen Penelitian

Uji instrumen penelitian adalah uji pendahuluan yang berguna

untuk mengetahui validitas dan reliabilitas data yang diperoleh dari tiap item

kuesioner yang diisi oleh responden. Metode kuantitatif yang digunakan dalam

penelitian ini diharapkan akan mendapat hasil pengukuran yang akurat tentang respon

dari responden, sehingga data yang berbentuk angka dapat diolah dengan

mengunakan metode statistik.

1. Uji Validitas

Uji Validitas digunakan untuk mengukur sah atau valid tidaknya sebuah

kuesioner. Kuesioner dinyatakan valid jika pertanyaan dalam kuesioner mampu untuk

mengungkapkan sesuatu yang diukur oleh kuesioner tersebut 1(Ghozali, 2007).

Teknik uji validitas yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis faktor
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dengan bantuan software SPSS yang digunakan untuk mengukur tingkat intrakolerasi

antar variabel yang dapat atau tidaknya dilakukan analisis faktor menggunakan

Kaise-Mayer-Olin Measure of Sampling Adequecy (KMO MSA), apabila nilai KMO

MSA lebih besar dari 0,5 maka proses analisis dapat dilanjutkan. Validitas suatu butir

kuesioner dapat diketahui jika nilai factor loading > 0,5, apabila terdapat nilai factor

loading kecil maka harus dikeluarkan begitu seterusnya sampai tidak ada lagi nilai

factor loading yang kurang dari 0,5.

2. Uji Reliabilitas

Reliabilitas adalah suatu alat ukur untuk mengetahui sejauh mana alat ukur

dapat diandalkan secara konsisten. Hasil pengukuran dapat dipercaya apabila alat

ukur memberikan hasil yang sama atau tidak berubah-ubah sekalipun pengukuran

dilakukan berulang-ulang. Penghitungan reliabilitas dilakukan dengan menggunakan

program statistik SPSS dan uji reliabilitas menggunakan teknik pengukuran

Chronbach Alpha, hasil pengujian dapat dikatakan reliabel apabila Chronbach Alpha

> 0,6

3. Uji Normalitas

Menurut Sugiyono (2005) uji normalitas merupakan uji yang mengemukakan

bahwa statistik parametris mensyaratkan bahwa setiap variabel yang akan dianalisis

harus berdistribusi normal, untuk itu sebelum pengujian hipotesis dilakukan maka

kenormalan data harus diuji terlebih dahulu. Uji normalitas dilakukan pada kedua

variabel yang akan diteliti dan distribusi normal jika sigma > 0,05.
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G. Metode Analisis

1. Deskripsi Hasil Penelitian

Deskripsi hasil penelitian merupakan analisis yang dilakukan berdasarkan hasil

penelitian yang digunakan untuk menjelaskan atau menggambarkan data yang telah

terkumpul tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku secara umum.

2. Analisis Kuantitatif

Analisis kuantitatif ini digunakan untuk mengetahui pengaruh budaya organisasi

dan lingkungan kerja terhadap kinerja karyawan PT Bukit Asam (Persero) Tbk. Unit

Pelabuhan Tarahan dengan menggunakan rumus analisis regresi linier berganda

dengan rumus sebagai berikut:

 Y = a + β1 X1 + β2 X2 + e

Keterangan:
Y : Kinerja karyawan

X1 : Budaya organisasi

X2 : Lingkungan kerja

a0 : Konstanta

β1 : Koofisien X1

β2 : Koofisien X2

e : Error

H. Pengujian Hipotesis

Hipotesis berfungsi untuk memberi suatu pernyataan berupa dugaan tentang

hubungan tentatif antara fenomena-fenomena dalam penelitian. Secara umum

hipotesis dapat diuji dengan dua cara, yaitu mencocokkan dengan fakta, atau dengan

mempelajari konsistensi logis (Nazir, 2009). Metode pengujian terhadap hipotesis

yang diajukan, dilakukan pengujian secara parsial (uji t). Pengujian ini dimaksudkan
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untuk mengetahui secara parsial variabel independen berpengaruh signifikan terhadap

variabel dependen, dikatakan berpengaruh signifikan apabila sig < α (0,05), dengan

kriteria pengujian sebagai berikut:

 Jika thitung > ttabel (0,05), maka hipotesis dapat didukung.

 Jika thitung < ttabel (0,05), maka hipotesis tidak dapat didukung.



V. SIMPULAN, SARAN DAN KETERBATASAN PENELITIAN

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan

mengenai pengaruh budaya organisasi (keterlibatan, konsistensi, adaptabilitas, dan

misi) dan lingkungan kerja (lingkungan fisik, dan lingkungan psikososial)

terhadap kinerja karyawan (kinerja tugas, kinerja kontekstual, dan kinerja

kontraproduktif) maka dapat disimpulkan bahwa penelitian ini mendukung

hipotesis yang diajukan yaitu:

1. Budaya organisasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja

karyawan PT Bukit Asam (Persero) Tbk. Unit Pelabuhan Tarahan, di mana

mereka menerapkan tipe budaya organisasi yang memiliki nilai kekeluargaan,

sehingga dalam penerapannya berfokus pada internal perusahaan.  Hal ini

menunjukkan bahwa adanya keterlibatan dan konsistensi serta adaptabilitas

dalam mencapai misi perusahaan serta memiliki pengaruh yang positif dan

signifikan terhadap kinerja mereka dalam perusahaan, sehingga semakin

karyawan mampu menerima serta memaknai nilai dan norma yang diterapkan

di dalam perusahaan maka akan semakin meningkatkan kinerja mereka.

2. Lingkungan Kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja

karyawan PT Bukit Asam (Persero) Tbk. Unit Pelabuhan Tarahan yang berarti
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bahwa semakin baik lingkungan kerja maka akan semakin meningkatkan

kinerja karyawan di perusahaan tersebut.

B. Saran

Setelah peneliti melakukan penelitian serta telah menarik kesimpulan, maka

peneliti memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Karyawan PT Bukit Asam (Persero) Tbk. Unit Pelabuhan Tarahan sebaiknya

meningkatkan peran dan keterlibatan mereka dalam perusahaan agar mampu

bekerja dengan lebih baik lagi layaknya sebuah tim.

2. PT Bukit Asam (Persero) Tbk. Unit Pelabuhan Tarahan sebaiknya lebih

memperhatikan kembali visi, misi serta tujuan yang ditetapkan di seluruh

bagian ataupun tingkatan yang berbeda agar nilai-nilai dalam perusahaan dapat

saling berkaitan menunjang satu sama lain.

3. PT Bukit Asam (Persero) Tbk. Unit Pelabuhan Tarahan perlu memperluas

ruang kerja, lahan parkir untuk kendaraan roda dua, meningkatkan kualitas

sarana dan prasarana seperti AC, komputer agar dapat menunjang peningkatan

kinerja karyawannya.

C. Keterbatasan Penelitian

1. Terdapat beberapa responden yang tidak mengisi dengan lengkap pernyataan

yang terdapat dalam kuesioner, sehingga kuesioner tidak dapat diolah.

2. Hendaknya ruang lingkup penelitian diperluas sehingga mampu mendapatkan

hasil penelitian dengan tingkat generalisasi lebih tinggi.
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