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Abstrak  

Penelitian dalam rangka penulisan skripsi ini dilakukan untuk menganalisis 

Pengaruh Budaya Birokrasi Terhadap Kinerja Pegawai. Melihat fenomena 

tersebut, maka penulis mencoba untuk melihat hubungan atau pengaruh Budaya 

Birokrasi sebagai salah satu faktor yang mempengaruhi Kinerja Pegawai. 

Penelitian ini dilaksanakan di Kantor Kecamatan Samarinda Ulu Kota 

Samarinda dengan sampel yang berjumlah 41 orang menggunakan metode 

kombinasi. Selanjutnya, data penelitian diperoleh dengan cara observasi, 

penyebaran kuesioner, dokumentasi, wawancara dan penelitian kepustakaan. 

Kemudian dianalisis dengan menggunakan korelasi pearson product moment, 

analisis regresi linear sederhana, kecermatan prediksi dan analisis koefisien 

penentu atau koefisien determinasi. Setelah digunakan rangkaian uji statistik, 

hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Budaya Birokrasi memiliki pengaruh 

yang positif dan signifikan terhadap Kinerja Pegawai di Kantor Kecamatan 

Samarinda Ulu Kota Samarinda yaitu sebesar 33,6% yang berarti bahwa sisanya 

66,4% dipengaruhi oleh faktor-faktor lain. 

 

Kata Kunci: budaya birokrasi, kinerja pegawai. 
 

Pendahuluan  

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

penyelenggaraan Otonomi Daerah dimaksudkan agar penyelenggaraan 

pemerintah daerah sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945, pemerintah daerah yang mengatur dan mengurus sendiri 

urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan, diarahkan 

untuk mempercepat terjadinya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan, 
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pemberdayaan, pelayanan, dan peran serta masyarakat serta peningkatan daya 

saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataaan, keadilan, 

keistimewaan dan kekhususan suatu daerah dalam sistem Negara Republik 

Indonesia. 

Seiring dengan kesiapan pelaksanaan perubahan organisasi terhadap 

pembangunan Aparatur terwujud dari kelanjutan keberhasilan pelaksanaan 

reformasi birokrasi melalui Undang-Undang No.5 Tahun 2014, tentang ASN 

(Aparatur Sipil Negera). 

Budaya organisasi merupakan persepsi umum yang dimiliki oleh seluruh 

anggota organisasi, sehingga setiap anggota akan mempunyai nilai, keyakinan dan 

perilaku sesuai dengan organisasi. Budaya organisasi merupakan bagian dari 

kehidupan organisasi yang mempengaruhi perilaku, sikap, dan efektivitas.   

kinerja aparatur merupakan suatu kegiatan yang sangat penting karena 

dapat digunakan sebagai ukuran keberhasilan organisasi dalam mencapai misinya. 

Pemerintahan daerah pada tingkat kecamatan, khusus pemerintahan Kecamatan 

Samarinda Ulu Kota Samarinda sebagai organisasi publik yang memiliki tugas 

pokok dan fungsi kordinasi dan memberikan pelayanan administrasi memerlukan 

informasi mengenai kinerja aparatur yang ada, baik di lingkungan pemerintahan 

kecamatan, maupun pemerintah kelurahan dibawahi koordinasi pemerintah 

kecamatan, sehingga dapat dilakukan penilaian seberapa jauh pelayanan yang 

diberikan oleh organisasi dapat memenuhi harapan dan memuaskan masyarakat 

pengguna pelayanan. 

Terbatasnya informasi mengenai kinerja aparatur terjadi karena kinerja 

belum dianggap sebagai suatu hal yang penting dan hal ini menunjukan 

ketidakseriusan pemerintah untuk menjadikan kinerja sebagai agenda kebijakan 

yang penting, sehingga tidak jarang ditemukan dalam perekruitan suatu jabatan 

yang didasarkan pada pertimbangan like and dislike pihak pimpinan serta masih 

melekatnya budaya paternalisme. Budaya paternalisme merupakan suatu sistem 

kepemimpinan yang berdasarkan hubungan antara pemimpin dan yang dipimpin, 

seperti hubungan antara ayah dan anak.  

Hasil pengamatan di lapangan, setiap aparat pemerintah, misalnya 

dihadapan pimpinan, seorang aparat bawahan sulit untuk menunjukan 

penolakannya atas suatu ide atau gagasan pimpinan. Penolakan atas ide pimpinan 

secara terbuka dapat berarti membuka konflik antara pimpinan dan bawahannya. 

Di samping itu, kendala yang dihadapi dalam rangka peningkatan kinerja aparatur 

adalah inovasi dan kreativitas aparat pemerintah masih relatif rendah.  

Target di Kecamatan Samarinda Ulu dalam memberikan pelayanan 

kepada masyarakat tidak ada tetapi Kecamatan dalam memberikan pelayanan 

sehari dapat 150 surat terkadang lebih dari target kantor Kecamatan Samarinda 

Ulu yaitu  hampir mencapai 250 surat yang ditangani. Pegawai Kecamatan 

Samarinda Ulu berusaha memberikan pelayanan yang terbaik untuk masyarakat 

walau terkadang sering dianggap masih kurang baik atau maksimal. 
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Hal ini dapat ditunjukan pada kondisi riil yang ada  yakni manakala 

pimpinan melakukan ”dinas luar kota”, maka ada anggapan bahwa tugas dan 

tanggungjawab yang ada pada bawahan dapat ditunda pelaksanaannya atau 

dengan kata lain bawahan selalu menunggu pimpinan kembali untuk meminta 

petunjuk kepada pimpinan terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya 

sehingga pelaksanaan tugas bawahan senantiasa harus dalam pengawasan 

langsung pimpinan. Pada tataran inilah dirasakan faktor budaya sangat 

berpengaruh terhadap kinerja aparatur pemerintah dalam melaksanakan tugas dan 

fungsinya sesuai dengan visi, misi dan tujuan organisasi.  

 

Kerangka Dasar Teori 

Budaya Birokrasi 

Robbin (dalam Sebiring, 2012:68) menyatakan budaya birokrasi 

merupakan suatu sistem dari makna/arti bersama yang dianut oleh para 

anggotanya yang membedakan organisasi dari organisasi lainnya; budaya 

organisasi adalah produk dari semua karakteristik organisasi, para anggotanya 

kesuksesan dan kegagalan organisasi adalah produk dari semua karakteristik 

organisasi, para anggotanya kesuksesan dan kegagalan. 

Budaya birokrasi berkembang disuatu daerah tertentu tidak dapat 

dilepaskan dari pola budaya lingkungan sosial yang melingkupnya. Agus 

Dwiyanto (2002) mengemukakan bahwa “ budaya birokrasi dapat digambarkan 

sebagai sebuah sistem atau seperangkat nilai, keyakinan, pengetahuan dan 

pengalaman kehidupan yang terinternalisasi ke dalam pikiran. Seperangkat nilai 

tersebut diaktualisasikan dalam sikap, tingkah laku dan perbuatan yang dilakukan 

oleh setiap anggota dari sebuah organisasi selalu bersinggungan dengan aspek 

budaya masyarakat setempat”. 

 

Kinerja Aparatur 

Menurut Hasibuan (2003) kinerja berasal dari kata job performance atau 

actual performance yang berarti prestasi kerja atau prestasi sesungguhnya yang 

dicapai oleh seseorang. Pengertian kinerja (prestasi kerja) adalah hasil kerja 

secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seorang pegawai dalam 

melaksanakan fungsinya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan 

kepadanya.  

Kinerja adalah suatu keadaan yang berkaitan dengan keberhasilan organisasi 

dalam menjalankan misi yang dimilikinya yang dapat diukur dari tingkat 

produktivitas, kualitas layanan, responsivitas, responsiblitas, dan akuntabilitas 

(Tangkilisan, 2005 : 178). 

Pengertian kinerja menurut Moeheriono (2012 : 95) yaitu “kinerja atau 

performance 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.” (Abdullah, 2014:3). Amstrong dan Baron (1998:15) memberikan 
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pengertian bahwa kinerja merupakan hasil pekerjaan yang mempunyai hubungan 

kuat dengan tujuan strategis organisasi, kepuasan konsumen dan memberikan 

kontribusi ekonomi.  

Berdasarkan pengertian kinerja dari beberapa pendapat para ahli tersebut, dapat 

ditafsirkan bahwa kinerja aparatur erat kaitannya dengan hasil pekerjaan 

seseorang dalam suatu organisasi (birokrasi), hasil pekerjaan tersebut dapat 

menyangkut kualitas dan kuantitas dan ketepatan waktu. 

 

Hubungan Budaya Birokrasi Terhadap Kinerja Aparatur 

Kotter dan Heskett (dalam Sembiring, 2012:107) berdasarkan hasil 

penelitian mereka menyimpulkan bahwa hubungan pengaruh budaya birokrasi 

dengan kinerja terletak dalam ukuran budaya birokrasi yang kuat dan budaya 

birokrasi yang adaptif. Hubungan antara budaya birokrasi yang kuat dan budaya 

birokrasi yang adaptif dengan kinerja ada tiga kategori, yaitu : 

1. Berkaitan  dengan budaya yang kuat berpengaruh terhadap kinerja yang 

unggul, yakni penyatuan tujuan, menciptakan lingkungan motivasi yang tinggi, 

mempunyai nilai dan perilaku yang dianut bersama, ada rasa aman, komitmen 

dan loyal. 

2. Membuat pekerjaan secara intrinsik dihargai yakni melibatkan mereka dalam   

pengambilan  keputusan dan  mengakui berperan serta. 

3. Membantu kinerja karena memberikan sruktur dan kontrol yang dibutuhkan 

tanpa bersandar pada birokrasi formal. Berdasarkan  pendapat ataupun hasil 

penelitian para ahli tersebut dapatlah di kemukakan bahwa budaya. 

 

Hipotesis 

Berdasarkan teori dan konsep yang dikemukakan di atas, maka diajukan 

hipotesis sebagai berikut :   

1. 𝑯𝟎 : tidak terdapat pengaruh budaya birokrasi terhadap kinerja aparatur 

pegawai di Kantor Kecamatan Samarinda Ulu Kota Samarinda. 

2. H₁   : Terdapat pengaruh pada budaya birokrasi terhadap kinerja aparatur 

pegawai di kantor Kecamatan Samarinda Ulu. 

 

Metode Penelitian 

Penelitian ini dilakukan pada Kantor Kecamatan Samarinda Ulu Kota 

Samarinda. Dalam penelitian kuantitatif penulis mengambil 41 orang 

menggunakan metode sensus untuk mendapatkan data yang valid dan akurat 

dalam penelitian ini. Selanjutnya penelitian kualitatif digunakan untuk 

melengkapi data kuantitatif. Dalam penelitian kualitatif penulis mengambil 

sebagai informan berjumlah 2 orang menggunakan Teknik Purposive Sampling. 

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kombinasi model sequential 

explanatory dan teknik pengumpulan data dalam penelitian ini antara lain 

observasi, wawancara, dokumentasi, penelitian kepustakaan. Adapun pokok-

pokok isi kuesioner penelitian ini merupakan indikator dari variabel budaya 
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birokrasi meliputi kesadaran diri, perfoma, kepribadian, orientasi tim. Variabel 

kinerja aparatur meliputi kuantitas, kualitas dan ketepatan waktu. 

Untuk menganalisis data yang diperoleh dan untuk menguji hipotesis yang 

telah dirumuskan, maka penulis menggunakan teknik analisis yaitu korelasi 

pearson product moment, regresi linear berganda, kecermatan prediksi, koefisien 

penentu atau koefisien determinasi. Dalam penelitian ini menggunakan skala 

likert sebagai alat pengukur data. Mengenai kriteria atau skor menurut 

Singarimbun (1995:110) masing-masing penelitian ada yang menggunakan 

jenjang 3 (1,2,3), jenjang 5 (1,2,3,4,5) dan jenjang 7 (1,2,3,4,5,6,7). Dalam 

penelitian ini penulis mengelompokkan jawaban respoden dalam nilai skala 5 

jenjang (jawaban a diberi nilai 5; jawaban b diberi nilai 4; jawaban c diberi nilai 

3; jawaban d diberi nilai 2 dan e diberi nilai 1). 

 

Hasil Penelitian dan Pembahasan 

Untuk variabel dalam penelitian ini terdapat indikator sebagai alat ukur 

yang menjadi isi kuesioner. Untuk indikator budaya birokrasi antara lain 

(kesadaran diri), pada indikator kepuasan dari pekerjaan diperoleh hasil jawaban 

terbanyak responden sebesar 53,66 persen sehingga dapat disimpulkan bahwa 

kepuaan dari pekerjaan terkadang memuaskan. Indikator mengembangkan diri 

diperoleh hasil jawaban terbanyak responden sebesar 36,58 persen sehingga dapat 

disimpulkan bahwa selalu mengembangkan diri . Indikator mentaati peraturan 

diperoleh hasil jawaban terbanyak responden sebesar 58,53 persen sehingga dapat 

disimpulkan bahwa terkadang pegawai mentaati peraturan.  

Variabel budaya birokrasi (keagresifan), pada indikator berinisiatif daripada 

bergantung terhadap pimpinan dan menetapkan rencana untuk mencapai tujuan 

diperoleh hasil jawaban terbanyak responden sebesar 39,03 persen sehingga dapat 

disimpulkan bahwa pegawai di Kantor Kecamatan Samarinda Ulu terkadang 

berinsiatif daripada bergantung terhadap pimpinan. Indikator menetapkan rencana 

dalam mencapai tujuan diperoleh hasil jawaban terbanyak respoden sebesar 36,58 

persen sehingga dapat disimpulkan bahwa pegawai selau menetapkan dalam 

mencapai tujuan. 

Variabel budaya birokrasi (kepribadian), pada indikator pegawai 

menghormati sesame pegawai tanpa memandang pangkat/jabatan diperoleh hasil 

jawaban terbanyak respoden sebesar 53,66 persen sehingga dapa disimpulkan 

bahwa pegawai di Kantor Kecamatan Samarinda Ulu Kota Samarinda selalu 

menghormati sesama pegawai tanpa memandang pangkat dan jabatan. Indikator 

tegur sapa dengan sesama pegawai sama pegawai saat bertemu diperoleh hasil 

jawaban terbanyak responden sebesar 56,10 persen sehingga dapat disimpulkan 

bahwa pegawai di Kantor Kecamatan Samarinda Ulu selalu tegur sapa dengan 

sesama pegawai saat bertemu. Indikator menolong sesama pegawai apabila 

mengalami kesulitan diperoleh hasil jawaban terbanyak responden sebesar 53,66 

persen sehingga dapat disimpulkan bahwa pegawai di Kantor Kecamatan 

Samarinda Ulu selalu menolong sesama pegawai apabila mengalami kesulitan. 
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Indikator menghargai perbedaan pendapat antar pegawai diperoleh hasil jawaban 

terbanyak responden sebesar 36,58 persen sehingga dapat disimpulkan bahwa 

pegawai Kecamatan Samarinda Ulu sering menghargai perbedaan pendapat. 

Variabel budaya birokrasi (perfoma), pada indikator pegawai berinovasi 

untuk mendapatkan hal-hal baru diperoleh hasil jawaban terbanyak responden 

sebesar 46,34 persen sehingga dapat disimpulkan bahwa pegawai di Kantor 

Kecamatan Samarinda jarang berinovasi untuk mendapakan hal-hal baru. 

Indikator berinovasi yang berguna dalam mengembangkan visi dan misi diperoleh 

hasil jawaban terbanyak responden sebesar 39,03 persen sehingga dapat 

disimpulkan bahwa pegawai Kecamatan Samarinda Ulu sering berinovasi yang 

berguna dalam mengembangkan visi dan misi. Indikator datang tepat waktu 

sesuai dengan peraturan diperoleh jawaban terbanyak reseponden  sebesar 36,58 

persen sehingga dapat disimpulkan bahwa pegawai Kecamatan Samarinda Ulu 

sering datang waktu sesuai dengan peraturan. Indikator bekerja dengan baik 

walau tidak diawasi oleh pimpinan diperoleh hasil jawaban terbanyak responden 

sebesar 46,34 persen sehingga dapat disimpulkan bahwa pegawai Kantor 

Kecamatan Samarinda Ulu selalu bekerja dengan baik walau tidak diawasi oleh 

pimpinan. Indikator menghasilkan kerja yang memuaskan diperoleh hasil jawaban 

terbanyak reponden sebesar 48,79 persen sehingga dapat disimpulkan bahwa 

pegawai Kecamatan Samarinda Ulu sering menghasilkan hasil kerja yang 

memuaskan 

Variabel budaya birokrasi (orientasi tim), pada indikator melakukan tugas 

tugas tim selalu diskusi diperoleh hasil jawaban terbanyak responden sebesar 

51,21 persen sehingga dapat disimpulkan bahwa pegawai selalu melakukan tugas- 

tugas tim selalu diskusi. Indikator setiap ada permasalahan dalam tim kerja 

diselesaikan dengan baik diperoleh hasil jawaban terbanyak responden sebesar 

34,14 persen sehingga dapat disimpulkan bahwa pegawai Kantor Kecamatan 

Samarinda Ulu selalu setiap ada permasalahan dalam tim kerja diselesaikan 

dengan baik. 

Variabel kinerja pegawai (kualitas pekerjaan), pada indikator 

menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan standar operasi kerja diperoleh hasil 

jawaban terbanyak responden sebesar 46,35 persen sehingga dapat disimpulkan 

bahwa pegawai selalu menyelesaikan pekerjaan sesuai engan standar operasional 

kerja. Indikator menyelesaikan pekerjaan dengan tepat waktu diperoleh hasil 

jawaban terbanyak responden sebesar 48,78 persen sehingga dapat disimpulkan 

bahwa pegawai Kantor Kecamatan Samarinda Ulu sering menyelesaikan 

pekerjaan dengan tepat waktu. 

Variabel kinerja pegawai (kuantitas), pada indikator menyelesaikan 

pekerjaan sesuai dengan target waktu yang tlah ditetapkan diperoleh hasil 

jawaban terbanyak responden sebesar 36,58 persen sehingga dapat disimpulkan 

bahwa pegawai terkadang menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan taget waktu 

yang telah ditetapkan.  
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Berdasarkan perhitungan menggunakan SPSS Statistics 23.0 diperoleh hasil 

Korelasi Pearson Product Moment antara X1 dan Y yaitu r = 0,621. Jadi 

terdapat hubungan antara budaya irokrasi dengan kinerja pegawai di Kantor 

Kecamatan Samarinda Ulu Kota Samarinda sebesar 0,621. Serta diketahui pula 

Ftest>Ftabel (25,04> 3,23) maka korelasi signifikan atau dapat dikatakan tingkat 

budaya birokrasi memiliki hubungan yang positif dengan kinerja pegawai di 

Kantor Kecamatan Samarinda Ulu Kota Samarinda.  

Selanjutnya analisis Regresi Linear Sederhana yang menunjukkan arah 

dan kuatnya pengaruh dua variabel secara bersama-sama atau lebih terhadap 

variabel lainnya. Berdasarkan perhitungan menggunakan aplikasi SPSS Statistics 

23.0 diperoleh persamaan regresi pada variabel a = 2,322 b = 0,264. Dengan 

demikian maka persamaan regresinya adalah Y = 2,322 + 0,264X. Diketahui 

Ftest>Ftabel (25,04>3,23), maka persamaan garis regresi tersebut adalah signifikan 

yang berarti dapat dipakai untuk mengetahui hubungan pengaruh tersebut. 

Besarnya pengaruh dapat dilihat dari nilai b. Dengan nilai koefisien b sebesar 

0,264 maka diperoleh ttest>ttabel (4,947 > 1,68288). Maka signifikan. Jadi pengaruh 

budaya birokrasi terhadap kinerja pegawai di Kantor Kecamatan Samarinda Ulu 

Kota Samarinda adalah signifikan.  

Dengan menggunakan aplikasi SPSS Statistics 23.0  maka diperoleh hasil 

perhitungan Koefisien Penentu = 0,386 x 100 persen = 38,6 persen ini adalah 

besar pengaruh variabel budaya birokrasi terhadap kinerja aparatur pegawai. 

Dengan demikian pengaruh dari variabel-variabel lain di luar variabel budaya 

birokrasi mempunyai pengaruh sebesar 61, 4 persen terhadap kinerja aparatur 

pegawai Kecamatan Samarinda Ulu. 

 

Kesimpulan dan Saran 
Berdasarkan analisis data yang diperoleh hasil sebagai berikut budya 

birokrasi mempunyai hubungan ( korelasi) sebesar 0,621 yang berarti positif 

dengan variable kinerja pegawai, dan juga diperoleh Ftest > Ftabel ( 25,04> 3,23), 

maka korelasi signifikan, sehingga dapat disimpulakan bahwa budaya birokrasi 

memiliki hubungan yang positif dan signifikan dengan kinerja pegawai di kantor 

Kecamatan Saamrinda Ulu Kota Samarinda. 

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, budaya birokrasi dapat 

mempengaruhi kinerja pegawai dalam melaksanakan pekerjaannya  yaitu dengan 

meningkatkan kerja sama antar sesama pegawai, mengadakan diskusi dan mau 

mendengarkan pendapat-pendapat dari pegawai lain, sehingga terciptanya rasa 

kekeluargaan tanpa harus memandang pangkat/ jabatan. Meningkatkan akses 

jaringan internet  berupa Wi-Fi ( Wireless Fidelity ) yang dipasang di Kantor 

Kecamatan Samarinda Ulu Kota Samarinda guna memenuhi sarana dan prasarana 

penunjang Kantor. Camat Samarinda Ulu perlu meningkatkan disiplin pegawai 

khususnya dalam displin waktu agara pegawai datang tepat waktu. 
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