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BAB 1 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Organisasi merupakan suatu kesatuan yang komplek yang berusaha 

mengalokasikan sumber daya secara penuh demi tercapainya tujuan. Apabila 

suatu organisasi mampu  mencapai tujuan yang telah ditetapkan maka dapat 

dikatakan bahwa organisasi tersebut efektif. Salah satu tujuan organisasi adalah 

peningkatan budaya organisasi pegawai. “budaya organisasi merupakan 

kepribadian yang ada pada organisasi, pada banyak organisasi peran budaya 

organisasi sangat menonjol, karena membentuk karakter organisasi secara 

anggota organisasi melakukan pekerjaanya” Widjaja (2001: 6).  

Kinerja karyawan menurut Mangkunegara (2005: 9) adalah hasil kerja 

(output) secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh Sumber Daya Manusia 

persatuan periode waktu dalam melaksanakan tugas kerjanya sesuai dengan 

tanggung jawab yang diberikan kepadanya. Kinerja seorang karyawan  

merupakan hal yang bersifat individual, karena setiap karyawan mempunyai 

tingkat kemampuan yang berbeda-beda dalam menyelesaikan tugasnya. Pihak 

manajemen dapat mengukur karyawan atas kinerja yang dilakukan oleh 

masing-masing karyawan.  

Kinerja merupakan suatu hal yang bersifat individual, karena setiap 

karyawan memiliki kemampuan yang berbeda untuk mengerjakan tugasnya. 

Adapun indikator dari kinerja adalah kuantitas pekerjaan, kualitas pekerjaan, 

ketepatan waktu, kerjasama (Mathis and Jackson, 2000:381). Dalam kinerja 
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harus selalu diperhatikan dan dilakukan secara maksimal. Pencapaian tujuan 

organisasi menunjukkan hasil kerja atau prestasi kerja organisasi dan 

menunjukkan sebagai kinerja atau performa organisasi.  

Hasil kerja organisasi diperoleh dari serangkaian aktifitas yang 

dijalankan organisasi. Setiap karyawan dihadapkan pada alternatif dan metode 

dalam melakukan pekerjaan, sehingga karyawan dituntut agar ahli dalam suatu 

bidang, sesuai dengan bidang keahliannya dalam mendukung terlaksananya 

kegiatan operasional suatu perusahaan.  

Perusahaan sangat membutuhkan karyawan yang berkualitas baik dari 

sisi mental, pengetahuan maupun keterampilan agar dapat melaksanakan 

pekerjaan secara efektif dan efisien dalam  mencapai tujuan perusahaan yang 

telah ditetapkan. Adapun dorongan untuk bekerja lebih maksimal dapat 

dipengaruhi oleh budaya yang ada di dalam organisasi atau perusahaan. 

Semua sumber daya manusia harus dapat memahami dengan benar 

budaya organisasinya, karena pemahaman ini sangat berkaitan dengan setiap 

langkah ataupun keputusan yang diambil oleh organisasi. Budaya organisasi 

juga memiliki dampak pada efisiensi dan efektivitas organisasi. Budaya 

organisasi yang kuat dapat membentuk identitas perusahaan yang memberikan 

dampak kuatnya organisasi atau perusahaan untuk bersaing dengan perusahaan 

lain.  

Organisasi merupakan suatu kesatuan yang kompleks yang berusaha 

mengalokasikan sumber daya secara penuh demi tercapainya tujuan. Apabila 

suatu organisasi mampu mencapai tujuan yang telah ditetapkan maka dapat 



3 
 

 
 

dikatakan bahwa organisasi tersebut efektif.  Pemahaman ini akan membantu 

organisasi mencapai tujuan-tujuan penting organisasi. Setiap individu dalam 

hal ini adalah karyawan memiliki pemahaman yang berbeda dalam setiap hal, 

maka perusahaan harus dapat menyamakan persepsi atau nilai-nilai yang dianut 

oleh organisasi agar dapat meningkatkan kinerja karyawan untuk tercapainya 

tujuan organisasi.  

Budaya organisasi pada umumnya merupakan filosofis, dapat 

difungsikan sebagai tuntunan yang mengikat pada karyawan karena dapat 

diformulasikan secara formal dalam berbagai peraturan dan ketentuan 

perusahaan. Penelitian yang dilakukan oleh Kotter dan James (1992) bahwa 

budaya organisasi menjadi faktor untuk menentukan perilaku manajemen suatu 

perusahaan. Setiap organisasi memiliki definisi yang berbeda-beda mengenai 

budaya organisasi. 

 Robbins (2002:248) budaya organisasi adalah falsafah, ideologi, nilai-

nilai, anggapan-anggapan, keyakinan, harapan, sikap, dan norma-norma yang 

dimiliki secara bersama serta mengikat dalam komunitas atau organisasi 

tertentu. Budaya organisasi memiliki karakteristik yakni inovasi dan 

pengambilan resiko, perhatian terhadap detail, orientasi terhadap hasil, 

orientasi orang, orientasi terhadap tim, agresifitas, stabilitas (kemantapan). 

Apabila karyawan memiliki karakteristik- karakteristik tersebut maka 

organisasi atau perusahaan akan menjadi lebih berkembang.  
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Karakteristik- karakteristik tersebut organisasi harus melakukan 

sosialisasi budaya organisasi kepada karyawan. Selain mengembangkan 

budaya organisasi untuk menjadi kuat, karyawan memegang peranan utama 

dalam menjalankan roda organisasi atau perusahaan. oleh sebab itu, budaya 

organisasi adalah suatu pedoman yang digunakan organisasi atau perusahaan 

untuk mengelola karyawan.  

Bank Perkreditan Rakyat (BPR) adalah bank yang melaksanakan 

kegitan dan usaha secara konvensional dan berdasarkan prinsip syariah yang 

dalam kegiatannnya tidak memberikan jasa lalu lintas pembayaran. BPR yang 

melaksanakan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah diperkenankan 

melaksanakan kegiatan usaha konvensional berdasarkan syari’at islam.  

BPR Bromo Mandiri adalah salah satu bentuk dari BPR dengan badan 

hukum Perseroan Terbatas, yang pada dasarnya merupakan lembaga 

perkreditan pedesaan yang menyalurkan kredit kecil kepada para petani dan 

pedagang (pengusaha kecil) dan atau golongan ekonomi lemah di desa-desa 

atau kecamatan-kecamatan yang kekurangan modal dalam usahannya, dengan 

cara mudah, murah dan terarah, dengan bunga yang tidak terlalu tinggi, guna 

melindungi masyarakat dari rentenir atau pengijon, penyalur kredit usaha kecil 

dan untuk menaikan pendapatan masyarakat.   

PT. BPR Bromo Mandiri Pandaan terus berusaha meningkatkan 

pelayanannya serta berusaha menjadi mitra kerja yang baik bagi masyarakat 

dan saling menguntungkan. BPR Bromo Mandiri Pandaan telah eksis selama 
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bertahun-tahun dengan kinerja baik dan berpredikat sehat karena berkomitmen 

untuk menjaga kepercayaan nasabah dan memberikan pelayanan yang terbaik 

dengan 3S (Senyum – Salam - Sapa).   

PT. BPR Bromo Mandiri Pandaan memperoleh Penghargaan dari KBI 

Malang sebagai Bank Perkreditan Rakyat Berkinerja Terbaik pada tahun 2008 

dan 2010. Kinerja terbaik tentu tidak hanya dinilai dari penampilan luarnya 

saja, namun pelaksanaan harian, pelayanan anggota, ketertiban administrasi, 

pengelolaan keuangan yang sehat, merupakan kunci utama menuju 

keberhasilan. 

Perusahaan ini memiliki budaya yang sudah diterapkan dalam budaya 

perusahaan yang mempengaruhi nilai-nilai yang dianut oleh para karyawan di 

perusahaan tersebut. Budaya perusahaan tersebut digunakan  sebagai budaya 

berbasis keunggulan kinerja sehingga karyawan dituntut untuk memahami dan 

menerapkan budaya tersebut. Dalam setiap organisasi tentunya memiliki visi 

dan misi yang sudah ditargetkan.visi dan misi ini mempengaruhi karakteristik 

budaya organisasi di dalam setiap perusahaan.  

Misi perusahaan adalah “Sebagai media atau sarana bagi 

masyarakat yang produktivitasnya tinggi guna menciptakan lapangan 

kerja baru. Membantu masyarakat yang kesulitan dana untuk 

mengembangkan usahanya agar usahanya dapat berkembang. Bersama-

sama dapat berkembang dalam menjalankan roda perekonomian baik 

diwilayah masyarakat tersebut maupun diwilayah kerja PT. BPR Bromo 

Mandiri sendiri”. Dari Misi PT. BPR Bromo Mandiri Pandaan dapat 
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disimpulkan bahwa  pada dasarnya perusahaan memiliki misi untuk dapat 

menjadi perbankan yang berproduktivitas tinggi dan berdaya saing, juga 

meningkatkan kinerja serta mengimplementasikan dalam tata kelola 

perusahaan.  

Visi perusahaan yaitu “Menjadi perbankan yang sehat, aman, dan 

terpercaya, dimana dalam menjalankan operasionalnya harus 

berpedoman pada aturan dan ketentuan sebagaimana yang telah 

ditetapkan oleh Bank Indonesia dan tetap berpedoman pada prinsip 

kehati-hatian agar tidak dijadikan media kriminal.”. Berdasarkan visi 

perusahaan dapat disimpulkan bahwa perusahaan dalam pengembangannya 

akan menjadikan dirinya menjadi perusahaan terkemuka dengan menerapkan 

standar perusahaan.  

PT. BPR Bromo Mandiri Pandaan dituntut untuk lebih inovatif dalam 

melaksanakan kegiatannya dengan baik, yaitu dengan adanya proses 

pengelolaan himpunan dana masyarakat ke dalam bank dan pengalokasian 

dana tersebut bagi bank dan masyarakat. Dengan demikian, kreatifitas 

karyawan dalam hal ini sangat dibutuhkan demi tercapainya tujuan perusahaan. 

namun dengan pelaksanaannya keagresifan karyawan dan ketelitian dalam 

mengerjakan pekerjaan juga sangat diperlukan.  

Tuntutan kerja yang menuntut karyawan untuk lebih inovatif dan 

mempertimbangkan resiko dari target pekerjaan yang akan dikerjakan. Selain 

mempertimbangkan resiko yang akan dialami karyawan dituntut untuk fokus 

dan teliti dalam mengerjakan setiap pekerjaannya. Interaksi antar individu 
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dalam tim juga sangat sering dilakukan pada perusahaan PT. BPR Bromo 

Mandiri Pandaan. Selain itu setiap tim pada setiap bagian yang ada di PT. BPR 

Bromo Mandiri Pandaan memiliki indeks prestasi yang dimana pada setiap 

enam bulan sekali akan dinilai oleh pimpinan dan rekan kerja. Selain itu, 

kebersamaan antar karyawan tampak jelas di mana kerja sama tim dibutuhkan 

untuk menyelesaikan tugas yang ada sehingga komunikasi terjalin dan saling 

mendukung.  

Dalam menyelesaikan pekerjaan karyawan dituntut untuk bertindak 

agresif di mana para karyawan harus bersaing untuk menjadi lebih baik serta 

dapat mendorong karyawan lain untuk juga bertindak agresif dan menjadi lebih 

baik lagi. Tingkat kemantapan (kestabilan ) dalam melakukan aktifitas 

pekerjaan pada PT. BPR Bromo Mandiri Pandaan juga bergantung pada 

dinamika manajemen apabila terdapat perubahan standar perusahaan maka 

karyawan harus bergerak cepat untuk menciptakan dan mempertahankan 

kemantapan (kestabilan) di dalam  PT. BPR Bromo Mandiri Pandaan. 

Dari latar belakang tersebut, peneliti tertarik untuk memperoleh gambaran 

mengenai karakteristik budaya organisasi yang diterapkan oleh PT. BPR 

Bromo Mandiri Pandaan dalam mengelola sumber daya manusia sehingga 

dapat digunakan perusahaan sebagai informasi dalam rangka memperbaiki 

kinerja karyawan. Oleh karena itu peneliti mengadakan penelitian karakteristik 

budaya organisasi yang ada di PT. BPR Bromo Mandiri Pandaan dengan judul 

“PENGARUH KARAKTERISTIK BUDAYA ORGANISASI TERHADAP 

KINERJA KARYAWAN PADA PT.BPR BROMO MANDIRI PANDAAN”. 
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B. Perumusan Masalah 

Dari uraian latar belakang masalah di atas, maka permasalahan dalam 

penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut : 

1. Bagaimana karakteristik budaya organisasi yang ada di PT. BPR Bromo 

Mandiri Pandaan? 

2. Bagaimana kinerja karyawan PT. BPR Bromo Mandiri Pandaan? 

3. Apakah karakteristik budaya organisasi berpengaruh signifikan terhadap 

kinerja karyawan pada PT. BPR Bromo Mandiri Pandaan? 

4. Variabel karakteristik budaya organisasi manakah yang dominan 

berpengaruh terhadap kinerja karyawan PT. BPR Bromo Mandiri Pandaan? 

 

C. Batasan Masalah 

Pada penelitian ini agar tidak meluas, maka yang akan diteliti adalah 

karakteristik budaya organisasi menurut Robbins (2007:256) dan kinerja 

menurut Mathis and Jackson (2000:381) yaitu kuantitas, kualitas, ketepatan 

waktu dan kerjasama dalam menyelesaikan tugas . Budaya organisasi dalam 

penelitian ini diukur dari karakteristik budaya organisasi yang terdapat pada 

PT. BPR Bromo Mandiri Pandaan. Karakteristik budaya organisasi ini meliputi 

inovasi dan pengambilan resiko, perhatian terhadap detail, orientasi terhadap 

hasil, orientasi terhadap individu, orientasi terhadap tim, agresifitas, dan 

stabilitas (kemantapan) menurut Robbins (2007:256).  
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D.Tujuan Penelitian 

1. Untuk mendeskripsikan karakteristik budaya organisasi yang terdapat pada 

PT. BPR Bromo Mandiri Pandaan. 

2. Untuk mendeskripsikan kinerja karyawan PT. BPR Bromo Mandiri 

Pandaan. 

3. Untuk menganalisis pengaruh signifikan karakteristik budaya organisasi 

terhadap kinerja karyawan PT. BPR Bromo Mandiri Pandaan. 

4. Untuk menganalisis variabel karakteristik budaya organisasi yang 

berpengaruh dominan terhadap kinerja karyawan PT. BPR Bromo Mandiri 

Pandaan. 

 

E.Manfaat dan Kegunaan Penelitian 

1. Bagi Perusahaan 

Sebagai bahan pertimbangan bagi perusahaan untuk meningkatkan kinerja 

melalui budaya organisasi pada PT. BPR Bromo Mandiri Pandaan. 

2. Bagi Peneliti lain 

Sebagai salah satu sumber referensi yang dapat dipergunakan sebagai bahan 

pertimbangan untuk melakukan penelitian tentang karakteristik budaya 

organisasi dan kinerja. 

 


