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INTISARI 


Interaksi dengan lingkungan dan perubahan adalah hal yang tidak bisa 
dihindari oleh organisasi dalam kerangka pemikiran organisasi sebagai sebuah sistim 
yang terbuka (organization a.~ an open system). Dalam mengantisipasi hal tcrsebut 
organisasi atau perusahaan senantiasa berupaya mengelola gejala-gejala perubahan 
tersebut dengan penetapan kebijakan strategis pada lingkup internal atau ekstemal 
organisasLPerumusan dan sosialisasi program budaya perusahaan adalah salah satu 
bentuk kebijakan strategis internal yang dapat mengantisipasi kondisi perubahan yang 
terjadi. Budaya perusahaan yang kuat (strong cullure) dapat diukur dari tingkat 
shared ness dan inten.fily dari aspek-aspek budaya yang disosialisasikan dari pihak 
perusahaan pada karyawan. Lebih lanjut budaya yung kunl bcrfungsi sebugai .~o()ls' 
perusahaan dalam meningkatkan kualitas serta prestasi bagi karyawan dan 
organisasi. 

PT. Semen Gresik Tbk.,sejak tahun 1996 secara resmi telah merumuskan dan 
mensosialisasikan rumusan budaya perusahaannya yang disebut dengan Budaya 
Semen Gresik. Dari rumusan budaya tersebut utamanya diharapkan dapat bcrfungsi 
sebagai pedoman dalam mengarahkan pola pikir serta perilaku karyawan dalam 
meningkatkan produktivitas dan prestasi organisasi secara keseluruhan. 

Berdasarkan latar belakang diatas, penelitian ini mencoba untuk rnenguji dan 
membuktikan hipotesis, yaitu dugaan bahwa kekuatan budaya perusahaan Semen 
Gresik memiliki hubungan yang kuat dan signifikan dengan prestasi kerja karyawan 
Departemen Pabrik Gresik,Dir. Produksi,PT.Semen Gresik Tbk (sebagai unit 
penelitian). Dalam menganalisis kekuatan budaya digunakan aspek-aspek budaya 
perusahan milik Fred Luthans, yang terdiri dan : fil080fi perusahaan.norma 
perusahaan.peraluran perusahaan.nilai-nilai perusahan dan iklim perusahaan. 

AnaHsis yang dilakukan terhadap skor budaya perusahaan menyimpulkan 
bahwa secara umum aspek-aspek budaya serta kekuatan budaya Semen Gresik secara 
keseluruhan sudah cukup kuat. Sedangkan dari basil perhitungan dengan korelasi 
Speannan menunjukkan nilai (+) 0,559 yang dapat diartikan bahwa terdapat relasi 
yang positif dan cukup erat antara kedua variabel~ yaitu budaya perusahaan dan 
prestasi kerja karyawan. Dari Uji I yang dilakukan daTi nilai koefisen korelasi 
tersebut ditemukan nilai t hituna sebesar 5,6405, yang sekaligus membuktikan dugaan 
dari hipotesis. yaitu terdapat hubungan yang kuat dan signifikan antara budaya 
perusahaan Semen Gresik dengan prestasi kerja karyawan Departemen Pabrik 
Gresik.Dir. Produksi.PT.Semen Gresik Tbk. 
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