
ABSTRAK 

 

Budaya organisasi semakin menjadi fokus perhatian dunia usaha karena 
banyak manfaat yang dapat diambil dari budaya organisasi. Pemahaman tentang 
budaya organisasi perusahaan merupakan suatu keharusan. Karena budaya 
perusahaan merupakan alat untuk mencapai tujuan dengan mengarahkan nilai-nilai 
seperti apa yang dibutuhkan oleh perusahaan agar senantiasa kondusif.  

Budaya Organisasi merupakan pembentuk lingkungan di dalam perusahaan 
yang dapat menstimulasi kreativitas dan motivasi, yang dapat meningkatkan prestasi 
kerja karyawan. Budaya yang kuat membantu menciptakan suatu tingkat motivasi 
yang luar biasa pada karyawan. Dengan adanya budaya organisasi yang kuat pada 
karyawan perusahaan dapat meningkatkan prestasi kerja, yang mencerminkan potensi 
dari perusahaan untuk berkembang menjadi semakin kompetitif. Penelitian ini 
bertujuan untuk menelaah pengaruh faktor-faktor budaya organisasi yang terdiri dari 
integritas (integrity), berbagi ilmu pengetahuan (knowledge sharing), hubungan 
pekerja dan kepercayaan (concern for employees and trust), misi (mission), fokus 
pelanggan (customer focus), orientasi performa kerja yang tinggi (high performance 
work orientation), terhadap prestasi kerja karyawan. 

Penelitian ini dilakukan pada karyawan bagian produksi pada PT. Karyamitra 
Budisentosa yang berjumlah 160 orang. Pengumpulan data dilakukan dengan 
menyebarkan kuesioner secara langsung pada responden. Teknik analisis yang 
digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi berganda dengan variabel-
variabel penelitian, integrity (X1), knowledge sharing (X2), concern for employees 
and trust (X3), mission (X4), customer focus (X5), high performance work orientation 
(X6), dan prestasi kerja karyawan (Y). 

Temuan hasil penelitian menunjukkan persamaan model regresi sebagai 
berikut: Y = 0,916 + 0,221X1 + 0,111X2 + 0,144X3 + 0,087X4 + 0,086X5 + 0,121X6 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dimensi-dimensi budaya organisasi yang 
terdiri dari integrity, knowledge sharing, concern for employees and trust, mission, 
customer focus, dan high performance work orientation, secara bersama-sama 
maupun secara parsial berpengaruh signifikan terhadap prestasi kerja karyawan, dan 
dimensi budaya organisasi integrity (X1) memiliki pengaruh yang dominan terhadap 
prestasi kerja karyawan 
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