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ABSTRAK 

Budaya organisasi merupakan nilai-nilai atau norma yang diyakini bersama oleh 

para anggota organisasi yang berfungsi sebagai acuan dalam melaksanakan 

kinerja hingga menjadi suatu karakteristik yang khas bagi suatu organisasi, 

sehingga dapat memberikan perbedaan dengan organisasi lainnya. Setiap 

organisasi pasti memiliki budaya, termasuk perpustakaan yang selama ini 

berorientasi pada non-profit. Namun, apakah budaya yang dimiliki oleh 

perpustakaan dapat mempengaruhi kinerja pegawai sama seperti halnya di 

organisasi profit. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui ada tidaknya 

pengaruh budaya organisasi terhadap kinerja pegawai di perpustakaan Universitas 

Airlangga Surabaya. Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam 

penelitian ini yaitu total sampling dengan metode kuantitatif eksplanatif. Budaya 

organisasi dalam penelitian ini dihitung melalui analisis regresi linear sederhana 

dan pengujian hipotesis menggunaan uji t. Hasil perhitungan yang didapat 

menunjukkan bahwa budaya organisasi berpengaruh secara signifikan terhadap 

kinerja pegawai dengan t hitung > t tabel (8,032 > 1,670) dengan taraf signifikansi 

0,05, selain itu hasil R (koefisien korelasi) sebesar 0,698, sehingga dapat 

disimpulkan bahwa hubungan antara variabel budaya organisasi dengan variabel  

kinerja pegawai yaitu cukup berarti, karena nilai R > 0,40 dan ≤ 0,70   (0,40 < 

0,698 ≤ 0,70: korelasi cukup berarti). Nilai R Square (koefisien determinasi) yang 

didapat yaitu 0,487. Artinya besarnya pengaruh variabel budaya organisasi 

terhadap variabel kinerja pegawai hanya 48,7%, sisanya 51,3% dipengaruhi oleh 

faktor-faktor lain yang tidak disebutkan dalam penelitian ini.   

 

Kata kunci: budaya organisasi, kinerja pegawai, perpustakaan. 

 

ABSTRACT 

Cultural organizations are values or norms shared by members of the 

organization that serves as a reference in implementing the performance to be a 

characteristic unique to an organization, so that it can make a difference with 

other organizations. Each organization must have a culture, including libraries 

during this non-profit oriented. However, if the culture of the library may affect 

the performance of employees in the organization as well as profit. This study 
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aims to determine whether there is influence of organizational culture on 

employee performance in the library of the University of Airlangga. The sampling 

technique used in this study is total sampling with quantitative methods 

eksplanatif. Cultural organizations in this study was calculated through simple 

linear regression analysis and hypothesis testing uses t test. The calculation result 

obtained shows that organizational culture significantly influence employee 

performance with t > t table (8.032 > 1.670) with a significance level of 0.05, 

besides the results of R (correlation coefficient) of 0.698, so it can be concluded 

that the relationship between the variables organizational culture with employee 

performance variable is significant, because the value of R > 0.40 and ≤ 0.70 

(0.40 < 0.698 ≤ 0.70: significant correlation). Rated R Square (coefficient) is 

obtained, namely 0.487. This means that the influence of organizational culture 

variable to variable employee performance is only 48.7%, the remaining 51.3% is 

influenced by other factors not mentioned in this study.  

 

Keywords: organizational culture, employee performance, library. 

 

PENDAHULUAN 

Sumber daya manusia merupakan alat vital bagi tumbuh kembang suatu 

organisasi, karena setiap proses usaha yang dijalankan oleh organisasi selalu 

melibatkan sumber daya manusia. Budaya organisasi dapat menjadi aset yang 

berharga bagi organisasi dalam mengendalikan kinerja pegawai agar lebih efektif. 

 Perusahaan Starbucks yang berkembang pesat dan cukup disegani, 

mengalami keberhasilan karena memiliki tingkat kepuasan kerja karyawan 

sebesar 82% jauh diatas rata-rata seluruh perusahaan yang disurvei (50%) oleh 

Hewitt Associates tahun 2003. Dibalik kemajuan kinerja tersebut, perusahaan ini 

memegang teguh prinsip yang dijadikan pedoman dalam bekerja yaitu 

“menyediakan suatu lingkungan kerja yang baik dan memperlakukan karyawan 

dengan respek dan bermartabat” (Moeljono, 2007: 98).  

Berlandaskan pada  penelitian yang dilakukan oleh Kotter dan Heskett, 

1992 (dalam Moeljono, 2007: 147) didapatkan kesimpulan bahwa budaya sangat 

mempengaruhi kinerja jangka panjang organisasi, dimana semakin kuat budaya, 

maka semakin besar pengaruhnya. Dengan demikian, telah banyak dilakukan 

penelitian pada organisasi profit, namun masih sedikit yang meneliti pada 

organisasi non-profit, seperti perpustakaan. Hal tersebut membuat peneliti tertarik 

untuk meneliti lebih jauh guna mengetahui apakah benar adanya penerapan 

konsep budaya organisasi yang berpengaruh terhadap kinerja dalam perusahaan 

profit memiliki kesamaan jika diterapkan dalam organisasi non-profit, seperti 

perpustakaan, mengingat penggunaan konsep budaya organisasi di perpustakaan 

selama ini mengadopsi konsep budaya organisasi yang digunakan oleh perusahaan 

dalam kapasitas yang mengambil keuntungan.  

Berdasarkan keunikan gejala tersebut, penelitian ini memilih perpustakaan 

Universitas Airlangga Surabaya sebagai obyek penelitian karena berdasarkan 

penelitian Antun Mardiyanta yang berjudul “Pengaruh Budaya Organisasi 

terhadap Implementasi Kebijakan Otonomi Perguruan Tinggi Negeri: Sebuah 

Studi Kasus di Universitas Airlangga Surabaya” didapatkan kesimpulan yaitu ciri-
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ciri budaya organisasi Universitas Airlangga bersifat birokratik. Hal ini 

menjadikan perpustakaan Unair yang dibawah naungan PTN Universitas 

Airlangga secara tidak langsung juga memiliki budaya organisasi yang birokratis 

seperti lembaga induknya. Menurut Brewer dan Selden (dalam Susanto, 2008: 

398) organisasi yang memiliki budaya birokratis cenderung memiliki kinerja yang 

rendah serta tidak sensitif. Adanya fenomena tersebut membuat peneliti tertarik 

untuk melihat lebih jauh apakah budaya yang telah dianut oleh perpustakaan 

Unair dapat mempengaruhi kinerja. 

 Dengan demikian, tujuan penelitian ini dilakukan yaitu untuk mengetahui 

ada tidaknya pengaruh budaya organisasi terhadap kinerja pegawai di 

perpustakaan Universitas Airlangga Surabaya serta untuk mengetahui seberapa 

besar pengaruh budaya organisasi terhadap kinerja pegawai di perpustakaan 

Universitas Airlangga Surabaya. 

 

Dimensions of Organizational Culture Profile (OCP) 

 Menurut Bauer dan Berrin (2012: 733-737) terdapat 7 dimensi yang dapat 

memberikan gambaran mengenai unsur-unsur pembentuk budaya organisasi, 

yaitu:  

1. Budaya inovatif. Budaya ini bersifat fleksibel dan mudah beradaptasi, serta 

mencoba ide-ide baru. Perusahaan yang memiliki budaya inovatif 

berkarakteristik hirarki datar di mana gelar dan perbedaan status lainnya 

cenderung akan diabaikan. Karyawan tidak memiliki bos yang berpikiran 

tradisional, dan pengambilan risiko merupakan dorongan untuk melakukan 

kegagalan sebagai keberhasilan, selain itu perusahaan mengijinkan 

penggunaan 20% waktu bekerja untuk melakukan projects sesuai pilihan 

karyawan.    

2. Budaya agresif. Perusahaan yang memiliki budaya ini memiliki nilai daya 

saing dan mengalahkan pesaing, serta segala sesuatu yang dijual atau 

diberikan oleh pesaing kepada customer akan diberikan atau dilakukan 

juga oleh organisasi yang agresif tersebut.  

3. Budaya yang berorientasi pada hasil. Budaya ini menunjukkan prestasi, 

hasil, dan tindakan sebagai nilai-nilai penting, sehingga memungkinkan 

karyawan untuk bekerja di mana saja dan kapan saja karena mereka 

dievaluasi berdasarkan hasil dan penyelesaian tugas yang diberikan. 

Dalam budaya ini akan lebih banyak dijumpai pemberian reward untuk 

indikator kinerja dibanding senioritas atau loyalitas. Perusahaan yang 

berorientasi pada hasil memiliki persaingan kuat pada hasil kerja dan 

pengukuran kinerja dilakukan secara objektif, sehingga memicu individu 

untuk melihat rekan mereka sebagai saingan yang pada akhirnya 

menghasilkan lingkungan kerja yang tidak sehat. 

4. Budaya yang stabil. Perusahaan yang memiliki budaya ini merupakan 

perusahaan yang dapat diprediksi, berorientasi pada aturan, dan birokratis. 

Budaya ini mencegah tindakan cepat, sehingga berakibat pada 

ketidakcocokan dengan perubahan dan lingkungan yang dinamis. Dalam 

budaya ini, pengambilan keputusan dilakukan secara terpusat dan 

berorientasi pada aturan yang menghasilkan ketidaksesuaian budaya 
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dengan lingkungan. Hal ini dapat membunuh ide-ide bagus dalam tahap 

perkembangan dan mencegah perusahaan untuk berinovasi. 

5. Budaya yang berorientasi pada orang. Budaya ini menjunjung tinggi nilai-

nilai keadilan, daya dukung, dan menghormati hak-hak individu. Budaya 

ini menganggap "karayawan sebagai aset terbesar", sehingga perusahaan 

membayar karyawan di atas upah minimum, memberikan jaminan 

kesehatan dan memberikan uang pendidikan untuk karyawan part time 

atau full time, dan memberikan tunjangan lain. 

6. Budaya yang berorientasi pada tim. Budaya ini menekankan adanya 

kolaborasi dan kerjasama antar karyawan, sehingga anggotanya cenderung 

memiliki hubungan positif dengan rekan kerja dan terutama dengan 

manajer.  

7. Budaya yang berorientasi pada detail. Budaya ini mengutamakan 

ketepatan dan memperhatikan detail. Hal ini dapat dilakukan dengan cara 

mencatat semua permintaan pelanggan, mendengarkan setiap permintaan 

dengan baik, sehingga mengesankan pelanggan dan memastikan bahwa 

mereka akan berkunjung kembali. 

 

Pengukuran Kinerja Pegawai 

 Menurut Wilson (2012: 233-234) penilaian kinerja karyawan dapat diukur 

melalui: 

1. Jumlah pekerjaan, yaitu menunjukkan banyaknya hasil pekerjaan yang 

dilakukan individu atau kelompok sesuai pengetahuan, keterampilan, dan 

kemampuan yang dimiliki. 

2. Kualitas perkerjaan, yaitu pemenuhan hasil kerja sesuai tuntutan standar 

kualitas pekerjaan.  

3. Ketepatan waktu, yaitu penyelesaian pekerjaan tertentu secara tepat waktu, 

karena memiliki ketergantungan atas pekerjaan lainnya, karena adanya 

tuntutan batas waktu pesanan pelanggan, dan karena adanya tuntutan batas 

waktu penggunaan hasil produksi. 

4. Kehadiran, yaitu tuntutan kehadiran karyawan dalam mengerjakan 

pekerjaan tertentu sesuai waktu yang ditentukan, sehingga diketahui 

tingkat kehadiran karyawan dalam mengerjakannya.  

5. Kemampuan kerjasama, yaitu kemampuan karyawan dalam bekerjasama 

dengan rekan kerja lainnya untuk menyelesaikan pekerjaan tertentu yang 

mungkin harus diselesaikan oleh dua orang karyawan atau lebih. 
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Pengaruh Budaya Organisasi terhadap Kinerja Pegawai 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Sumber: Kotter & Heskett : Corporate Culture and Performance, 1997 

 

Gambar 1 

Skema budaya organisasi dan peningkatan kinerja perusahaan 
 

 

 

 

 

 

Kepemimpinan dari Manajemen Puncak 

Satu atau dua manajer puncak adalah pemimpin yang unggul dengan 

perspektif luas dari orang luar (outsider) namun mempunyai 

kredibilitas orang dalam (insider). Mereka memberikan kepemimpinan 

yang efektif dengan meyakinkan orang akan krisis yang sudah ada, 

dengan mengkomunikasikan visi baru dan perangkap strategi baru 

bagi perusahaan dalam kata dan perbuatan, dan selanjutnya dengan 

memotivasi banyak orang lain agar memberikan kepemimpinan yang 

dibutuhkan untuk implementasi visi dan strategi itu. 

 
Kinerja Perusahaan yang Diinginkan 

Organisasi mengalami keberhasilan 

dalam bidang-bidang di mana praktik-

praktik cocok dengan semua kebutuhan 

konstituensi. 

Budaya Perusahaan Baru 

Nilai  

 

Koalisi yang bertumbuh dari para 

manajer yang bersama-sama 

menganut beberapa nilai manajemen 

puncak, khususnya mengenai (1) 

pentingnya memuaskan kebutuhan 

pelanggan, karyawan, dan pemegang 

saham, dan (2) pentingnya 

kepemimpinan atau kapasitas untuk 

memproduksi perubahan. 

Perilaku/Praktik 

 

Koalisi yang bertumbuh dari 

manajemen puncak merangkul 

praktik-praktik yang cocok 

dengan bisnis dan 

memberikan kepemimpinan 

untuk mengubahnya bila 

didesak oleh kebutuhan 

konstituensi. 
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Metodologi Penelitian 

 Tipe penelitian yang digunakan yaitu kuantitatif eksplanatif dan teknik 

pengambilan sampel yaitu menggunakan total sampling karena jumlah pegawai 

perpustakaan Universitas Airlangga Surabaya hanya 70 orang. 

 Penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data survey dimana 

kuesioner merupakan instrumen penelitiannya, serta dilakukan studi kepustakaan, 

observasi, dan wawancara untuk memberikan data tambahan.  

 Teknik analisis data terdiri dari uji validitas dan uji reliabilitas, uji asumsi 

klasik yaitu uji normalitas, uji regresi linear sederhana, serta uji t untuk menguji 

hipotesis.   

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 Pada bagian ini akan dipaparkan hasil temuan data dari lapangan. Data 

yang diperoleh dari lapangan berjumlah 70 orang yang diambil dari keseluruhan 

jabatan kerja yang ada di lingkungan perpustakaan Unair.  

 

Tabel 1. Dimensi budaya organisasi yang mendominasi 
 

 
 

 

 
 

 

 
 
 

Sumber: Kuesioner yang telah diolah  

  

 Berdasarkan tabel 1 diatas dapat diketahui bahwa dari tujuh dimensi 

budaya organisasi yang terdiri dari inovatif, agresif, orientasi pada hasil, stabilitas, 

orientasi pada orang, orientasi pada tim, dan orientasi pada detail, dimensi yang 

memiliki nilai tertinggi dan paling mendominasi yaitu dimensi stabilitas dengan 

nilai rata-rata 4,32. Hal ini menunjukkan bahwa budaya yang dijunjung tinggi 

oleh perpustakaan Unair yaitu budaya yang selalu taat pada aturan dan birokrasi, 

sehingga semua pelaksanaan kerja selalu memiliki standarisasi sesuai aturan yang 

telah dibuat. Sedangkan dimensi yang memiliki nilai terendah yaitu dimensi 

orientasi pada tim dengan nilai rata-rata 4,02. Hasil tersebut menunjukkan bahwa 

perpustakaan Unair masih belum maksimal dalam pelaksanaan kolaborasi kerja 

antar pegawai.   

 Hasil uji validitas masing-masing variabel pada penelitian ini 

menunjukkan bahwa seluruh item pertanyaan dari variabel budaya organisasi dan 

kinerja pegawai valid, karena nilai pearson correlation > 0,235 (N : 70, taraf 

signifikansi : 0,05). Begitu juga dengan uji reliabilitas yang menunjukkan bahwa 

hasil nilai cronbach’s alpha tiap-tiap variabel dalam penelitian ini > nilai r tabel, 

jadi semua variabel dalam penelitian ini reliabel.   

Dimensi Budaya Organisasi Rata-Rata Kategori 

Inovatif 4,23 Sangat Tinggi 

Agresif 4,27 Sangat Tinggi 

Orientasi pada Hasil 4,07 Tinggi 

Stabilitas 4,32 Sangat Tinggi 

Orientasi pada Orang 4,16 Tinggi 

Orientasi pada Tim 4,02 Tinggi 

Orientasi pada Detail 4,16 Tinggi 
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 Berdasarkan tabel 2 dapat diketahui bahwa hasil uji normalitas dalam 

penelitian ini menghasilkan nilai signifikansi 0,750, dimana nilai tersebut lebih 

besar dari 0,05. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa semua variabel yang 

diteliti berdistribusi normal.   

 

Tabel 2. Hasil uji normalitas 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabel 3. Hasil koefisien uji regresi linear sederhana 

Coefficients
a
 

Model Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

B Std. Error Beta 

1 

(Constant) .731 .408  1.792 .078 

Variabel X (Budaya 

Organisasi) 
.781 .097 .698 8.032 .000 

a. Dependent Variable: Variabel Y (Kinerja Pegawai) 
Sumber: Kuesioner yang telah diolah 

 

Tabel 4. Hasil R uji regresi linear sederhana 

Model Summary
b
 

Model R R Square Adjusted R 

Square 

Std. Error of 

the Estimate 

1 .698
a
 .487 .479 .28073 

a. Predictors: (Constant), Variabel X (Budaya Organisasi) 

b. Dependent Variable: Variabel Y (Kinerja Pegawai) 
Sumber: Kuesioner yang telah diolah 

 

Model regresi linear sederhana dalam penelitian ini sebagai berikut:  

Y = 0,731 + 0,781X 

Berdasarkan tabel 3 dan 4 diatas, diketahui hasil sebagai berikut: 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

 Unstandardized 

Residual 

N 70 

Normal 

Parameters
a,b

 

Mean 0E-7 

Std. Deviation .27868662 

Most Extreme 

Differences 

Absolute .081 

Positive .081 

Negative -.067 

Kolmogorov-Smirnov Z .676 

Asymp. Sig. (2-tailed) .750 

a. Test distribution is Normal. 

b. Calculated from data. 
Sumber: Kuesioner yang telah diolah 
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a. a = 0,731 yang menunjukkan konstanta. Artinya, apabila budaya organisasi 

(X) sama dengan nol, maka besarnya  kinerja pegawai (Y) yaitu 0,731. 

b. Arah koefisien regresi (b) bernilai positif. Artinya, jika perubahan nilai X 

meningkat maka perubahan nilai Y juga akan meningkat. Dengan demikian, 

apabila terjadi perubahan pada budaya organisasi (X) maka juga akan diiikuti 

dengan perubahan pada kinerja pegawai (Y) sebesar 0,781.    

c. Nilai R (koefisien korelasi) sebesar 0,698 menunjukkan bahwa hubungan 

antara variabel budaya organisasi dengan variabel  kinerja pegawai yaitu 

cukup berarti, karena nilai R > 0,40 dan ≤ 0,70   (0,40 < 0,698 ≤ 0,70: 

korelasi cukup berarti). 

d. Nilai R Square (koefisien determinasi) sebesar 0,487. Artinya besarnya 

pengaruh variabel budaya organisasi terhadap variabel kinerja pegawai yaitu 

48,7%, sisanya 51,3% dipengaruhi oleh faktor-faktor lain yang tidak 

disebutkan dalam penelitian ini.  
 

Tabel 5. Hasil uji t 

Coefficients
a
 

Model Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

T Sig. 

B Std. Error Beta 

1 

(Constant) .731 .408  1.792 .078 

Variabel X (Budaya 

Organisasi) 
.781 .097 .698 8.032 .000 

a. Dependent Variable: Variabel Y (Kinerja Pegawai) 
Sumber: Kuesioner yang telah diolah  

  

 Berdasarkan tabel diatas melalui perhitungan df : N – k – 1  (70 – 1 – 1 = 

68), diperoleh t hitung 8,032 > t tabel 1,670 dengan taraf signifikansi 0,05. Berarti 

hal tersebut menunjukkan bahwa H0 ditolak dan menerima H1 atau dengan kata 

lain variabel budaya organisasi mempunyai pengaruh signifikan terhadap variabel 

kinerja pegawai.  

 Besarnya persentase pengaruh budaya organisasi terhadap kinerja pegawai 

yang hanya 48,7% dan sisanya 51,3% dipengaruhi oleh faktor-faktor lain yang 

tidak disebutkan dalam penelitian ini, menunjukkan bahwa terdapat faktor diluar 

budaya organisasi yang dapat mempengaruhi kinerja. Berdasarkan penelitian 

Kotter dan Heskett (dalam Tika, 2010) menghasilkan temuan bahwa peningkatan 

kinerja pada perusahaan Con Agra dan Wal-Mart disebabkan oleh peranan 

kepemimpinan puncak dan budaya organisasi. Dengan demikian dapat dikatakan 

bahwa peningkatan kinerja tidak hanya dipengaruhi oleh budaya organisasi saja, 

tetapi terdapat faktor lain seperti kepemimpinan yang tidak disebutkan dalam 

penelitian ini. Hal ini juga diperkuat dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh 

Hilma dengan judul “Pengaruh Kepemimpinan dan Budaya Organisasi terhadap 

Kinerja Pegawai Negeri Sipil di Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Selatan” 

yang menghasilkan temuan bahwa korelasi antara variabel kepemimpinan dengan 

kinerja sebesar 76,4%, sedangkan korelasi antara variabel budaya organisasi 

dengan kinerja sebesar 29,7%. Dengan demikian, meskipun nilai rata-rata budaya 
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organisasi di perpustakaan Unair memiliki hasil yang tinggi, tetapi ternyata 

kekuatan korelasi yang dihasilkan hanya cukup, itu menunjukkan bahwa terdapat 

faktor lain yang mampu mempengaruhi kinerja yang tidak disebutkan dalam 

penelitian ini.   

 

KESIMPULAN 

Hasil penelitian ini dapat disimpulkan sebagai berikut: 

1. Terdapat pengaruh yang signifikan antara budaya organisasi terhadap kinerja 

pegawai di perpustakaan Universitas Airlangga. Hasil t hitung menunjukkan 

8,032 sedangkan t tabel 1,670, sehingga dapat disimpulkan bahwa t hitung > t 

tabel (8,032 > 1,670) dengan taraf signifikansi 0,05, dan dengan begitu H0 

ditolak.     

2. Hasil R (koefisien korelasi) sebesar 0,698 menunjukkan bahwa hubungan 

antara variabel budaya organisasi dengan variabel  kinerja pegawai yaitu 

cukup berarti, karena nilai R > 0,40 dan ≤ 0,70   (0,40 < 0,698 ≤ 0,70: 

korelasi cukup berarti). Selain itu, nilai R Square (koefisien determinasi) 

sebesar 0,487. Artinya besarnya pengaruh variabel budaya organisasi 

terhadap variabel kinerja pegawai yaitu 48,7%, sisanya 51,3% dipengaruhi 

oleh faktor-faktor lain yang tidak disebutkan dalam penelitian ini.   

 

SARAN 

1. Perpustakaan Universitas Airlangga 

Membentuk tim khusus yang dapat menangani dan memperhatikan 

pengembangan budaya organisasi, karena selama ini budaya yang dijalankan 

sifatnya tersirat dan meningkatkan derajat partisipasi pegawai melalui 

pengembangan team work secara terpadu, misalnya dengan kegiatan 

gathering untuk meningkatkan solidaritas.   

2. Peneliti selanjutnya 

Menambahkan variabel X lain seperti kepemimpinan, sehingga varibel X 

yang diuji tidak hanya budaya organisasi atau menambahkan variabel Y lain 

seperti motivasi, sehingga varibel Y yang diuji tidak hanya kinerja pegawai. 

3. Perpustakaan lain 

Mempelajari budaya organisasi yang telah diterapkan oleh perpustakaan 

Universitas Airlangga. 

 

DAFTAR PUSTAKA 

Bauer, Tayla & Berrin Erdogan (2012) An Introduction to Organizational 

Behavior. [s.l.]: [s.n.] [Diakses 17 Maret 2016].  

http://2012books.lardbucket.org/pdfs/an-introduction-to-organizational-behavior-

v1.1.pdf.  

Hilma [s.a.] Pengaruh Kepemimpinan dan Budaya Organisasi terhadap Kinerja 

Pegawai Negeri Sipil di Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Selatan, 

Penelitian, STIE Indonesia, B.Aceh [Diakses 20 Desember 2016]. 

https://www.scribd.com/doc/182812273/PENGARUH-KEPEMIMPINAN-DAN-

BUDAYA-ORGANISASI-TERHADAP-KINERJA-PEGAWAI-NEGERI-

SIPIL-DI-SEKRETARIAT-DAERAH-KABUPATEN-ACEH-SELATAN 

http://2012books.lardbucket.org/pdfs/an-introduction-to-organizational-behavior-v1.1.pdf
http://2012books.lardbucket.org/pdfs/an-introduction-to-organizational-behavior-v1.1.pdf
https://www.scribd.com/doc/182812273/PENGARUH-KEPEMIMPINAN-DAN-BUDAYA-ORGANISASI-TERHADAP-KINERJA-PEGAWAI-NEGERI-SIPIL-DI-SEKRETARIAT-DAERAH-KABUPATEN-ACEH-SELATAN
https://www.scribd.com/doc/182812273/PENGARUH-KEPEMIMPINAN-DAN-BUDAYA-ORGANISASI-TERHADAP-KINERJA-PEGAWAI-NEGERI-SIPIL-DI-SEKRETARIAT-DAERAH-KABUPATEN-ACEH-SELATAN
https://www.scribd.com/doc/182812273/PENGARUH-KEPEMIMPINAN-DAN-BUDAYA-ORGANISASI-TERHADAP-KINERJA-PEGAWAI-NEGERI-SIPIL-DI-SEKRETARIAT-DAERAH-KABUPATEN-ACEH-SELATAN


10 
 

Kotter J. P. and Heskett S. L. (1997) Corporate Culture and Performance. Alih 

bahasa Benyamin Molan. Jakarta: PT Prenhallindo Simon & Schuster (Asia) 

Pte Ltd. 

Mardiyanta, Antun [s.a.] Pengaruh Budaya Organisasi terhadap Implementasi 

Kebijakan Otonomi Perguruan Tinggi Negeri : sebuah Studi Kasus di 

Universitas Airlangga Surabaya. Tesis, Universitas Indonesia, Depok. 

[Diakses 12 Januari 2017]. 

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=9&cad=rj

a&uact=8&ved=0ahUKEwihhPrXrLvRAhWLKo8KHVGbBbUQFgg5MAg

&url=http%3A%2F%2Flib.ui.ac.id%2Ffile%3Ffile%3Dpdf%2Fabstrak-

81199.pdf&usg=AFQjCNGcpMIpvjbx-KYkHk79sSyoKwWvWw 

Moeljono, Djokosantoso & Steve Sudjatmiko (2007) Corporate Culture: 

Challenge to Excellence. Jakarta: Elex Media Komputindo. 

Susanto, A. B. dkk (2008) A Strategic Management Approach: Corporate Culture 

amd Organization Culture. Jakarta: The Jakarta Consulting Group. 

Tika, H. Moh. Pabundu (2010) Budaya Organisasi dan Peningkatan Kinerja 

Perusahaan. Jakarta: PT Bumi Aksara. 

Wilson-Bangun (2012) Manajemen Sumber Daya Manusia. Surabaya: Erlangga. 

 

 

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=9&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwihhPrXrLvRAhWLKo8KHVGbBbUQFgg5MAg&url=http%3A%2F%2Flib.ui.ac.id%2Ffile%3Ffile%3Dpdf%2Fabstrak-81199.pdf&usg=AFQjCNGcpMIpvjbx-KYkHk79sSyoKwWvWw
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=9&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwihhPrXrLvRAhWLKo8KHVGbBbUQFgg5MAg&url=http%3A%2F%2Flib.ui.ac.id%2Ffile%3Ffile%3Dpdf%2Fabstrak-81199.pdf&usg=AFQjCNGcpMIpvjbx-KYkHk79sSyoKwWvWw
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=9&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwihhPrXrLvRAhWLKo8KHVGbBbUQFgg5MAg&url=http%3A%2F%2Flib.ui.ac.id%2Ffile%3Ffile%3Dpdf%2Fabstrak-81199.pdf&usg=AFQjCNGcpMIpvjbx-KYkHk79sSyoKwWvWw
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=9&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwihhPrXrLvRAhWLKo8KHVGbBbUQFgg5MAg&url=http%3A%2F%2Flib.ui.ac.id%2Ffile%3Ffile%3Dpdf%2Fabstrak-81199.pdf&usg=AFQjCNGcpMIpvjbx-KYkHk79sSyoKwWvWw

