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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA   

A. Kajian Teori 

1. Konsep Manajemen Sumber Daya Manusia 

Sumber daya manusia selalu dibutuhkan oleh setiap perusahaan, baik itu 

perusahaan kecil maupun besar. Meskipun sumber daya manusia merpakan salah 

satu faktor produksi yang ada pada perusahaan akan tetapi peranannya dalam 

pencapaian tujuan bagi suatu perusahaan atau organisasi sangat besar. 

Agar pengertian sumber daya manusia lebih jelas, maka penulis akan 

mengemukakan beberapa pendapat para ahli. Simamora (2004: 4) manajemen 

sumber daya manusia adalah pendayagunaan, pengembangan, pemberian balas 

jasa pengelolaan anggota individu anggota organisasi atau kelompok karyawan. 

Mangkunegara (2007: 2) manajemen sumber daya manusia adalah suatu 

perencanaan pengorganisasian, pelaksanaan, pengkoordinasian dan pengawasan 

terhadap pengadaan pengembangan, pemberian balas jasa, pengintegrasian, 

pemeliharaan dan pemutusanhubungan kerja dalam rangka untuk mencapai 

tujuan organisasi. 

Dessler (2010: 4) manajemen sumber daya manusia adalah kebijakan dan 

latihan untuk memenuhi kebutuhan karyawan atau aspek-aspek yang terdapat 

dalam sumber daya manusia seperti posisi manajemen, pengadaan karyawan atau 

rekrutmen, penyaringan, pelatihan, kompensasi dan penilaian prestasi kerja 

karyawan. 
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Dari penjelasan di atas serta pendapat para ahli tentang definisi 

manajemen sumber daya manusia, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa 

manajemen sumber daya manusia adalah suatu perencanaa, pengorganisasian, 

pengarahan dan pengawasan atas pengadaan, pengembangan, kompensasi, 

pengintegrasian, pemeliharaan dan pemutusan hubungan kerja dengan maksud 

untuk mencapai tujuan organisasi atau perusahaan. 

 

2. Konsep Kinerja Karyawan 

Kinerja  merupakan performance atau  unjuk  kerja. Kinerja  dapat  pula 

diartikan  sebagai  prestasi  kerja  atau  pelaksanaan  kerja  atau  hasil unjuk 

kerja.  Smith  (Suwatno,  2011:196)  menyatakan  kinerja  merupakan hasil  dari  

suatu  proses  yang  dilakukan  manusia.  

Moeheriono (2010: 60)  kinerja  merupakan  gambaran  mengenai  tingkat  

pencapaian pelaksanaan  suatu  program  kegiatan  atau  kebijakan  dalam  

mewujudkan sasaran,  tujuan,  visi,  dan  misi  organisasi  yang  dituangkan  

melalui perencanaan  strategis  suatu  organisasi. 

Rivai (2005: 309) konsep kinerja adalah perilaku nyata yang ditampilkan 

setiap orang sebagai prestasi kerja yang dihasilkan oleh karyawan sesuai dengan 

perannya dalam perusahaan. 

Penilaian kinerja/Performance Appraisal (Suwatno, 2011: 196) mengacu  

pada suatu sistem formal dan terstruktur yang digunakan untuk mengukur,  
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menilai, dan mempengaruhi sifat-sifat yang berkaitan dengan pekerjaan,  

perilaku, dan hasil, termasuk tingkat ketidak hadiran dalam bekerja.  

Ilyas (2005: 55) mengatakan bahwa pengertian kinerja 

adalah penampilan, hasil karya personil baik kualitas, maupun kuantitas 

penampilan individu maupun kelompok kerja personil, penampilan hasil karya 

tidak terbatas kepada personil yang memangku jabatan fungsional maupun 

struktural tetapi juga kepada keseluruhan jajaran personil di dalam organisasi. 

Istilah kinerja berasal dari job performance atau actual  performance 

(prestasi kerja atau prestasi sesungguhnya yang dicapai oleh seseorang), atau 

juga hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang ingin dicapai oleh seorang 

pegawai  dalam  melaksanakan  tugasnya  sesuai  dengan  tanggung  jawab  yang 

diberikan kepadanya, (Mangkunegara 2007 : 67). 

Dalam buku manajemen SDM Dessler (2008: 326) menyatakan ada 

beberapa  alasan  mengapa  menilai  kinerja  bawahan  menjadi  sangat  penting 

yaitu: pertama, penilaian  harus  memainkan  peran yang  terintegrasi  dalam 

proses  manajemen  kinerja  pengusaha,  jika  tujuan  perusahaan dituangkan 

dalam  tujuan  spesifik  kemudian  dilanjutkan  dengan  pelatihan  karyawan 

tetapi tidak meninjau kembali kinerja karyawan secara berkala hal itu hanya akan  

memberikan  sedikit  manfaat. Kedua, penilaian  memungkinkan  atasan dan  

bawahan  menyusun  sebuah  rencana  untuk  mengoreksi  semua kekurangan 

yang ditemukan dalam penilaian dan untuk menegaskan hal-hal yang  telah  

dilakukan oleh  bawahan. Kemudian ketiga adalah penilaian  harus  melayani  
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tujuan perencanaan  karier  dengan  memberikan  kesempatan  kekuatan  dan 

kelemahan para karyawan secara spesifik. 

1. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kinerja 

Faktor-faktor  yang  dapat  mempengaruhi  pencapaian  kinerja  

(Mangkunegara 2007:67) yaitu: 

a. Faktor Kemampuann 

Secara  psikologis,  kemampuan  terdiri  dari  kemampuan  potensi  (IQ) 

dan kemampuan realita, artinya karyawan yang memiliki IQ yang rata-

rata  (IQ  110-120)  dengan  memadai  dengan  jabatanya  dan  terampil 

dalam mengerjakan pekerjaanya sehari-hari, maka ia akan lebih mudah 

mencapai kinerja  yang diharapkan oleh karena itu karyawan perlu 

ditempatkan pada pekerjaan yang sesuai dengan keahliannya. 

b. Faktor Motivasi 

Motivasi  terbentuk  dari  sikap (Attitude) seorang  karyawan  dalam 

menghadapi  situasi  kerja.  Motivasi  merupakan  kondisi  yang 

menggerakan  diri  karyawan   yang  terarah  untuk  mencapai  tujuan 

organisasi atau tujuan kerja. Sikap mental merupakan kondisi mental 

yang mendorong diri pegawai untuk berusaha mencapai prestasi kerja 

secara  maksimal.  (Sikap  mental  yang  siap  secara  psikofik)  artinya, 

seorang karyawan harus siap mental, mampu secara fisik, memahami 

tujuan  utama  dan  target  kerja  yang akan  dicapai,  dan  mampu 

memanfaatkan dalam mencapai situasi kerja. 
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2. Indikator Kinerja Karyawan 

Mangkunegara (2009 : 75) mengemukakan bahwa indikator kinerja, 

yaitu : 

a. Kualitas  

Kualitas kerja adalah seberapa baik seorang karyawan mengerjakan apa 

yang seharusnya dikerjakan. 

b. Kuantitas 

Kuantitas kerja adalah seberapa lama seorang pegawai bekerja dalam satu 

harinya. Kuantitas kerja ini dapat dilihat dari kecepatan kerja setiap 

pegawai itu masing-masing. 

c. Pelaksanaan tugas 

Pelaksanaan Tugas adalah seberapa jauh karyawan mampu melakukan 

pekerjaannya dengan akurat atau tidak ada kesalahan.  

d. Tanggung Jawab 

Tanggung jawab terhadap pekerjaan adalah kesadaran akan kewajiban 

karyawan untuk melaksanakan pekerjaan yang diberikan perusahaan. 

 

3. Konsep Profesionalisme 

1. Pengertian Profesionalisme 

Menurut (Sutarjo 2008:58) Profesionalisme merupakan sebuah  

keahlian yang dimiliki oleh seseorang  terkait dengan ilmu dan ketrampilan  

yang  dimiliki. Seorang individu yang memegang jabatan atau kedudukan  
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tertentu dituntut memiliki profesinalisme yang tinggi agar dalam  

pelaksanaan pekerjaannya dapat  berjalan  dengan  efektif.  Seorang  individu  

yang  mengenali  dengan  baik keahlian  dan  ketrampilan yang dimiliki  akan  

lebih mudah menjalankan tugas dan pekerjaannya dengan lebih baik 

dibandingkan individu lain yang kurang mampu mengenali keahliannya. 

Menurut (Wibowo 2014:271) Profesionalisme adalah suatu  

kemampuan atau keahlian untuk melakasanakan atau melakukan suatu 

pekerjaan atau tugas yang di landasi atas keterampilan dan pengatahuan serta 

di dukung oleh sikap kerja yang di tuntut oleh pekerjaan tersebut. 

2. Hubungan Profesionalisme Dengan Kinerja pegawai 

Dimana Sumber daya manusia dituntut atau menunjukkan kapasitas 

atau kemampuan  individu  untuk  mewujudkan  berbagai  tugas  dalam  

pekerjaannya. Wibowo ( 2014:217 ) menyatakan bahwa profesionalisme 

suatu kemampuan atau keahlian untuk melaksanakan atau melakukan  suatu 

pekerjaan atau tugas yang di landasi atas keterampilan dan pengatahuan serta 

didukung oleh sikap kerja yang di  tuntut  oleh  pekerjaan  tersebut.  

Armstrong  dan  Murlis  (1994)  mengemukakan bahwa  kinerja  suatu  

sarana  untuk  mendapatkan  hasil  lebih  baik  dari  organisasi, tim  dan  

individu  dalam  kerangka  kerja  yang   disepakati  dalam  perencanaan 

tujuan, sasaran dan standar. 
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3. Indikator-indikator Profesionalisme (Morrow dan Goetz, 1988) 

a. Pengabdian pada profesi (Dedication) yang tercermin dalam dedikasi 

profesional melalui penggunaan pengetahuan dan kecakapan yang 

dimiliki. Sikap ini adalah ekspresi dari pencerahan diri secara total 

terhadap pekerjaaan. Pekerjaan didefinisi sebagai tujuan bukan sekedar 

alat untuk mencapai tujuan. Sedangkan totalitas adalah merupakan 

komitmen pribadi sehingga kompensasi utama yang diharapkan dari 

pekerjaan adalah kepuasan rohani dan kepuasan material. 

b. Kewajiban sosial (Social Obligation) yaitu pandangan tentang pentingnya 

peran profesi serta manfaat yang diperoleh baik oleh masyarakat maupun 

profesionalisme itu sendiri, karena adanya pekerjaan tersebut. 

c. Kemandirian (Autonomy Demands) yaitu suatu pandangan bahwa seorang 

profesionalisme harus mampu membuat keputusan sendiritanpa tekanan 

dari pihak lain. 

d. Keyakinan terhadap peraturan profesi (Belief In Self-Regulation), yaitu 

suatu keyakinan bahwa yang paling berwenang dalam menilai pekerjaan 

profesional adalah rekan sesama profesi bukan pihak luar yang tidak 

mempunyai kompetensi dalam bidang ilmu dan pekerjaannya 

e. Hubungan dengan sesama profesi (Profesional Community Affiliation) 

yaitu penggunaan ikatan profesi sebagai acuan, termasuk organisasi 

formal dan kelompok –kelompok kolega informal sebagai sumber ide 

utama pekerjaan ini. 
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4. Konsep Integritas 

1. Pengertian Integritas 

Menurut pendapat Prayitno (2007 ; 139) Integritas adalah setia dengan 

diri dalam semua tindakan dan interaksi kita.  

Sedangkan menurut pendapat Zahra (2011 ; 123) integritas adalah 

komitmen untuk melakukan segala sesuatu sesuai dengan prinsip yang benar 

dan etis, sesuai dengan nilai dan norma, dan ada konsistensi untuk tetap 

melakukan komitmen tersebut pada setiap situasi tanpa melihat adanya 

peluang atau paksaan untuk keluar dari prnsip. 

Dari kedua pendapat diatas penulis menyimpulkan bahwa integritas 

adalah sebuah loyalitas kepada prinsip dan nilai moral universal, dan bukan 

kepada prinsip yang dipegang pada taraf individu, organisasi, ataupun 

masyarakat. 

2. Hubungan Integritas terhadap Kinerja  

Integritas sering dipahami dalam konteks perilaku, dan perilaku  

integritas pada umumnya dipahami dalam kaitannya dengan etika dan  moral. 

Integritas juga mewajibkan individu agar taat terhadap standar teknis dan 

etika yang dimiliki organisasi. Integritas bukan hanya masalah kejujuran, 

masalah etis dan moral, bahwa orang tidak berbohong  atau  tidak melakukan 

hal-hal tidak bermoral.   

Integrity berkaitan juga dengan kinerja, suatu pencapaian hasil baik  

yang dicapai dengan selalu menjunjung tinggi kejujurandan nilai-nilai moral  
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lainnya. Kata integrity berasal dari akar kata “integrated”, yang berarti 

berbagai bagian dari karakter dan keterampilan berperan aktif dalam diri  

kita, yang tampak dari keputusan dan tindakan-tindakan kita (Atosokhi,  

2014). Untuk dapat menghasilkan kinerja baik di tempat kerja, seseorang  

harus memiliki dalam dirinya harus bersifat jujur, berani, berdaya juang, 

membangun hubungan baik, pandai mengorganisasikan diri sendiri, teratur, 

dan terencana dengan baik. Wujud kepemilikan integritas diri itu muncul  

dalam bentuk kinerja atau hasil kerja baik. Hasil penelitian  yang  dilakukan  

oleh Karapinar (2015) menunjukkan bahwa integritas berkorelasi signifikan  

dengan kinerja pegawai. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Awaluddin 

(2016) juga menunjukkan bahwa integritas berpengaruh positif dan signifikan 

pada kinerja pegawai. 

3. Indikator integritas 

 Menurut Zahra (2011 ; 123) ada indikator integritas, yaitu: 

a. Kejujuran 

Menurut kamus besar bahasa indonesia kejujuran berasal dari kata 

dasar “jujur” yang mendapat imbuhan ke-an, yang artinya “lurus hati, 

tidak berbohong, tidak curang, tulus atau ikhlas”. Kata jujur adalah kata 

yang digunakan untuk menyatakan sikap seseorang. Orang yang memiliki 

sifat jujur akan senantiasa mengatakan segala sesuatu sesuai realitas yang 

ada. 
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Menurut Ma’ruf (2011 ; 36-37), Kejujuran didasarkan pada upaya 

menjadikan diri sebagai orang yang selalu dapat dipercaya. Hal ini 

diwujudkan pada perkataan, tindakan, dan pekerjaan, baik terhadap diri 

sendiri maupun pada pihak lain. Kejujuran juga merupakan perilaku yang 

didasarkan pada upaya menjadikan diri sebagai orang yang selalu dapat 

dipercaya, baik terhadap diri sendiri maupun orang lain. 

Sesuai pendapat ahli diatas penulis menyimpulkan bahwa 

pembentukan kejujuran adalah proses atau perbuatan untuk membentuk 

seseorang bertindak secara benar sehingga menjadi pribadi yang dapat 

dipercaya. Dengan membentuk diri sebagai manusia yang jujur bisa 

diterapkan kapanpun, dimanapun, dan dari berbagai aspek. 

b. Komitmen 

Komitmen terhadap organisasi adalah sebuah sebuah ikatan 

psikologis antara individu dengan organisasinya. Menurut Kamus Besar 

Bahasa Indonesia, pengertian komitmen adalah perjanjian atau 

keterikatan untuk melakukan sesuatu; kontrak. Sedangkan, pengertian 

janji adalah perkataan yang menyatakan kesediaan dan kesanggupan 

untuk berbuat. Jadi komitmen berarti memiliki kualitas yang lebih tinggi 

dibandingkan dengan janji. Biasanya istilah komitmen digunakan untuk 

hal-hal penting. 

Mowday (1982) mendefinisikan komitmen sebagai kekuatan 

relatif dari identifikasi individu dan keterlibatannya sebagai kekuatan 
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relative dari identifikasi individu dengan organisasi kerja. Komitmen 

merupakan suatu orientasi nllai terhadap kerja yang menunjukkan bahwa 

individu sangat memikirkan pekerjaannya. Dimana pekerjaan 

memberikan kepuasan hidup, dan pekerjaan memberikan status bagi 

indvidu. Komitmen organisasi secara umum dipahami sebagai ikatan 

kejiwaan individu terhadap organisasi termasuk keterlibatan kerja, 

kesetiaan dan perasaan percaya pada nilai-nlai oganisasi. 

c. Konsisten 

Menurut kamus besar bahasa indonesia konsisten memiliki arti : 1 

tetap (tidak berubah-ubah); taat asas; ajek; 2 selaras; sesuai: perbuatan 

hendaknya dengan ucapan. Menurut pendapat Dachlan (2009 ; 47) 

konsisten merupakan sebuah sikap atau usaha yang diambil untuk 

mempertahankan sebuah cara pandang atau opini terhadap suatu hal 

sehingga terbentuk sebuah perilaku yang stabil sesuai dengan prinsip 

yang telah dipegang. 

Konsistensi adalah sikap berteguh hati. Berteguh hati dalam 

mengambil keputusan, berteguh hati dalam bekerja, berteguh hati dalam 

berusaha ataupun berteguh hati dalam belajar. Konsistensi merupakan 

sikap yang diambil sebagai pembuktian kestabilan atas suatu pendapat. 

Konsisten merupakan indikasi orang memiliki integritas. Sikap konsiten 

itu penting, karena sifat konsiten seorang karyawan dapat dipercaya dan 

mempercayai orang lain. 
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5. Konsep Budaya Organisasi 

1. Pengertian Budaya Organisasi 

Menurut  Robbins  &  Coulter  (2012:51)  budaya  organisasi  adalah  

nilai, prinsip,  tradisi,  dan  sikap  yang  mempengaruhi  cara  bertindak  

anggota organisasi. Sedangkan menurut  Kreitner  &  Kinicki  (2007:64)  

budaya  organisasi  adalah  nilai  dan keyakinan bersama yang mendasari 

identitas organisasi. 

Menurut  Mathis  &  Jackson  (2006:128)  budaya  organisasi  adalah  

pola  nilai dan  keyakinan  bersama  yang  memberikan  arti  dan  peraturan  

perilaku  bagi anggota organisasional.   

Menurut  Robbins  (2008)  budaya  organisasi  mengacu  pada  suatu  

sistem makna  bersama  yang  diselenggarakan  oleh  angggota  yang  

membedakan organisasi dari organisasi lain 

Dari  beberapa  definisi  tersebut  dapat  dijelaskan bahwa  budaya  

organisasi merupakan nilai-nilai, sikap, dan perilaku setiap anggota dalam 

suatu organisasi yang mencerminkan  karakteristik  organisasi  tersebut  dan  

juga  yang  membedakan organisasi  dengan  organisasi  lainnya.  Budaya  

organisasi  juga  harus  diikuti  oleh seluruh anggota organisasi. 

2. Indikator budaya organisasi 

Menurut Robbins & Coulter (2012:52), ada 7 dimensi budaya 

organisasi yaitu:  
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a. Inovasi  dan  keberanian  mengambil  risiko  (Inovation  and  risk  

taking), adalah  sejauh  mana  organisasi  mendorong  para  karyawan  

bersikap  inovatif dan  berani  mengambil  resiko.  Selain  itu  bagaimana  

organisasi  menghargai tindakan  pengambilan  risiko  oleh  karyawan  

dan  membangkitkan  ide karyawan.  

b. Perhatian  terhadap  detail  (Attention  to  detail),  adalah  sejauh  mana 

organisasi mengharapkan karyawan memperlihatkan kecermatan, analisis 

dan perhatian kepada rincian.  

c. Berorientasi  kepada  hasil  (outcome  orientation),  adalah  sejauh  mana 

manajemen  memusatkan  perhatian  pada  hasil  dibandingkan  perhatian  

pada teknik dan proses yang digunakan untuk meraih hal tersebut.  

d. Berorientasi  tim  (Team  orientation),  adalah  sejauh  mana  kegiatan  

kerja diorganisasikan sekitar tim-tim, bukan individu-individu.  

e. Sikap  agresif  (Aggressivenes),  adalah  sejauh  mana  orang-orang  

dalam organisasi  itu  agresif  dan  kompetitif  untuk  menjalankan  

budaya  organisasi sebaik-baiknya.  

f. Stabilitas  (Stability),  adalah  sejauh  mana  kegiatan  organisasi  

menekankan status  quo  (mempertahankan  apa  yang  ada  karena  

dianggap  sudah  cukup baik) daripada pertumbuhan. 
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6. Tinjauan Penelitian Terdahulu 

1. Gunawan Cahyasumirat (2006) pengaruh profesionalisme dan komitmen 

organisasi terhadap kinerja internal auditor dengan kepuasan kerja sebagai 

variabel intervening study empris pada internal auditor pada PT. Bank BCA. 

Hasil penelitian menunjukkan profesionalisme tidak berpengaruh secara 

langsung namun berpengaruh positif melalui kepuasan kerja. 

2. Yusnaena dan Syahril (2013) mengenai pengaruh  integritas terhadap kinerja 

karyawan pada sekretariat daerah kabupaten pesisir selatan menyimpulan 

bahwa. Berdasarkan pada hasil analisis data didapat jawaban tingkat 

pencapaian responden terhadap variable integritas karyawan berada pada 

kategori baik dengan nilai rata-rata sebesar 4,16 dengan TCR 83,12 . hal ini 

sesuai dengan teori bahwa Integritas bukan sebuah faktor yang terdapat dalam 

kehidupan sehari-hari. Ini adalah hasil dari disiplin pribadi, kepercayaan batin, 

dan keputusan untuk jujur sepenuhnya dalam segala situasi dalam kehidupan 

pemimpin. Untuk memperoleh integritas diperlukan suatu proses yang terus 

berlangsung. 

3. Penelitian yang dilakukan  Herlista (2013)  mengemukakan  hasil penelitianya  

di PT. PLN Persero Area Semarang  bahwa  terdapat  pengaruh antara  budaya  

organisasi terhadap kinerja karyawan adalah terbukti berpengaruh positif  dan 

signifikan. Lina (2014) yang melakukan penelitian pada kinerja Biro  

Universitas Muhammadiyah Sumatera bahwa budaya organisasi tidak  

berpengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan 
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B. Kerangka Berpikir 

Teori  Fritz  Heider  dalam  Luthans  (2005:182)  mengacu  tentang 

bagaimana  seseorang  menjelaskan  penyebab  perilaku  orang  lain  atau  dirinya 

sendiri yang ditentukan oleh faktor internal seperti sifat, karakter, sikap dll serta 

faktor  eksternal  seperti  tekanan  situasi  dan  atau  keadaan  tertentu  yang  akan 

memberikan pengaruh terhadap perilaku individu. Profesionalisme merujuk pada 

perilaku,  tujuan,  atau  kualitas  yang  menjadi  karakter  atau  menandai  orang  

yang profesionalisme  dengan  mengakui  adanya  tanggung  jawab  untuk  

menempatkan kepentingan  publik  diatas kepentingannya  (Messier  et  al, 2014: 

216). Pegawai yang profesional akan mengambil keputusan  berdasarkan 

pertimbangan profesionalnya yang tercemin  dari  pengabdian  pada  profesi,  

kewajiban  sosial, hubungan  dengan  sesama  profesi,  keyakinan  pada  profesi,  

dan  kemandirian. Semakin  tinggi  perilaku  profesional  yang  dimiliki seorang 

pegawai, maka akan membentuk karakteristik personal tersebut. Karakteristik 

personal tersebut merupakan faktor internal yang mendorong  seseorang untuk 

melakukan suatu aktivitas  yang  kemudian  akan  meningkatkan  kinerjanya. 

Integritas merupakan kualitas yang menjadikan timbulnya kepercayaan 

masyarakat dan tatanan nilai tertinggi bagi anggota profesi dalam menguji semua 

keputusannya. Seorang pegawai harus bersikap jujur dan transparansi,  berani,  

bijaksana dan bertanggung  jawab  dalam  melaksanakan  audit.  Keempat  unsur  

itu diperlukan untuk membangun kepercayaan dan memberikan  keputusan  yang  
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andal bagi pengambilan keputusan, sehingga kinerja akan menjadi baik (Erina et 

al, 2012). 

Budaya organisasi yang kuat dicirikan oleh nilai inti dari organisasi yang 

dianut sengat kuat, diatur dengan baik, dan dirasakan bersaa secara luas. Semakin 

banyak anggota yang menerima nilai inti dan semakin terikat terhadap organisasi 

maka makin kuat budaya tersebut sehingga akan berakibat positif terhadap 

keefektifan suatu kinerja organisasI sehingga harus ditekankan dan diajarkan 

kepada pegawai. Sebagaimana yang dikemukakan oleh (wibowo: 2010) 

menyatakan kinerja sumber daya manusia ditentukan oleh kondisi lingkungan 

internal maupun eksternal organisasi termasuk budaya organisasi. Karenanya, 

kemampuan menciptakan suatu organisasi dengan budaya yang mampu 

mendorong kinerja adalah suatu kebutuhan. 

Gambar 2.1 
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C. Hipotesis  

1. Gambaran umum tentang profesionalisme, integritas, budaya organisasi dan 

kinerja pegawai BPS Provinsi NTT cukup tinggi. 

2. Profesionalisme berpengaruh positif dan signifikan terhadap budaya 

organisasi BPS Provinsi NTT. 

3. Profesionalisme berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja pegawai 

BPS Provinsi NTT. 

4. Integritas berpengaruh positif dan signifikan terhadap budaya organisasi BPS 

Provinsi NTT. 

5. Integritas berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja pegawai BPS 

Provinsi NTT. 

6. Budaya organisasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja 

pegawai BPS Provinsi NTT. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


