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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. LATAR BELAKANG 

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 

dikatakan bahwa organisasi tersebut efektif Salah satu tujuan organisasi adalah 

peningkatan budaya organisasi pegawai, dengan demikian budaya organisasi 

menentukan kepribadian organisasi secara keseluruhan dan memiliki pengaruh 

yang dominan terhadap perilaku organisasi yang terbentuk. 

Perilaku organisasi dapat memberi pengaruh pemahaman yang kuat pada 

anggota. 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. 

Setiap organisasi memiliiki definisi yang berbeda-beda mengenai budaya 

organisasi. Menurut Robins (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. Adapun dalam budaya organisasi memiliki 
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karakteristik yakni inovasi dan pengambilan resiko, perhatian pada detail, 

orientasi hasil, orientasi manusia, orientasi tim, agresivitas, stabilitas.  Apabila 

karyawan memiliki karakteristik- karakteristik tersebut maka organisasi atau 

perusahaan akan menjadi lebih berkembang. 

Budaya organisasi dapat memberikan pengaruh positif yang kuat terhadap 

induvidual yaitu karyawan terutama dalam lingkungan yang bersaing, maka 

budaya itu akan cepat dalam menghadapi pesaing dan pelanggannya. Bila 

organisasi tidak memiliki budaya organisasi, anggota yang terdapat didalamnya 

akan merasa sulit untuk memahami apa yang terkandung dalam organisasi dan 

pencapaian tujuan tidak berhasil.  

Dengan demikian budaya organisasi menjadikan anggota organisasi 

fokus kepada pencapaian tujuan organisasi. Kondisi pencapaian tujuan 

organisasi ini pastinya menciptakan kondisi organisasi ataupun perusahaan 

yang sehat, sehingga kondisi tersebut dapat menciptakan kinerja karyawan 

yang maksimal. 

Kinerja seorang karyawan merupakan hal yang bersifat individual karena 

setiap karyawan mempunyai tingkat kemampuan yang berbeda – beda dalam 

mengerjakan tugasnya. Pihak manajemen dapat mengukur karyawan atas unjuk 

kerjanya berdasarkan kinerja dari masing – masing karyawan. Kinerja adalah 

sebuah aksi bukan kejadian. Aksi kinerja itu sendiri terdiri dari banyak 

komponen dan bukan merupakan hasil yang dapat dilihat pada saat itu juga. 

Pada dasarnya kinerja merupakan sesuatu hal yang bersifat individual, karena 

setiap karyawan memiliki tingkat kemampuan yang berbeda dalam 



3 
 

 
 

mengerjakan tugasnya. Kinerja tergantung pada kombinasi antara kemampuan, 

usaha, dan kesempatan yang diperoleh. Hal ini berarti bahwa kinerja 

merupakan hasil kerja karyawan dalam bekerja untuk periode waktu tertentu 

dan penekanannya pada hasil kerja yang diselesaikan karyawan dalam periode 

waktu tertentu.  

Kinerja karyawan menurut Anwar 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. Pada dasarnya kinerja merupakan suatu hal yang 

bersifat induvidual, 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 harus selalu diperhatikan dan dilakukan 

secara maksimal.  

Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Mellenium Artha Niaga merupakan 

perusahaan yang memberikan pelayanan pinjaman, kredit kendaraan bermotor, 

dan tabungan. Hingga saat ini koperasi ini sudah memiliki 8 cabang kantor 

koperasi di seluruh kabupaten Banyuwangi. Budaya organisasi pada KSP 

digunakan sebagai budaya perusahaan yang berbasis kinerja karyawan 



4 
 

 
 

sehingga karyawan dituntut untuk memahami dan menerapkan budaya. KSP 

milan menekankan kepada seluruh karyawan untuk berinovasi dalam bekerja 

demi kemajuan perusahaan, KSP Milan menenerapkan sistem reward pada 

karyawan yang  berhasil menyelesaikan permasalahan internal perusahaan. 

Perusahaan juga menerapkan sistem 5C pada karyawan untuk menganailisis 

nasabah yang akan kredit pinjaman pada perusahaan. Sistem 5C tersebut 

adalah carakter, capital, condition ekonomic, culaterant (jaminan), capacity 

(kemampuan). Sistem 5C diterapkan untuk meminimalisir hal-hal yang tidak 

diinginkan oleh manejemen perusahaan. Dalam satu bulan sekali diadakan 

rapat untuk mengetahui permasalahan internal maupun eksternal perusahaan. 

KSP Milan dalam mengambil suatu keputusan dari permasalahan, tidak 

semata-mata wewenang suatu pimpinan, tetapi berdasarkan rapat dari komite 

pimpinan. Dalam kinerja, KSP Milan dibentuk devisi-devisi yang menangani 

permasalahan, seperti devisi kredit, kredit operasional, kredit pinjaman atau 

analisa. Apabila dari devisi mengalami suatu masalah, penyelesaian masalah 

tidak semata – mata menjadi tanggung jawab devisi yang mengalami masalah, 

melainkan tanggung jawab bersama guna menyelesaikan permasalahan 

tersebut.  

Budaya organisasi pada KSP Milan dipegang kuat dan dilaksanakan 

sampai sekarang sebagai sistem makna bersama seluruh karyawan dalam 

mengarahkan perilaku ke arah yang sama untuk pencapaian visi dan misi 

perusahaan KSP Milan. Sistem makna tersebut merupakan budaya yang 

dikembangkan dari segala aspek organisasi yang akhirnya menciptakan 
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komitmen, atau keputusan keluar dari perusahaan bagi karyawan yang tidak 

mau menerima budaya organisasi yang diyakini bersama. 

Berdasarkan hasil wawancara dengan pimpinan koperasi, budaya yang terdapat 

pada KSP Milan tidak seluruhnya dipahami oleh seluruh karyawan. Budaya 

organisasi hanya dipahami oleh orang tertentu saja, sehingga para karyawan 

tidak peduli dengan nilai identitas budaya organisasi mereka, dan tidak ada 

kaitan yang kuat untuk menamamkan nilai - nilai budaya yang ada pada 

organisasi tempat mereka bekerja dengan karyawan  yang lain yang sama 

dalam satu organisasi. Karyawan yang kurang memahami budaya pada 

organisasi, cendrung kurang inovatif dalam bekerja, karyawan tersebut kurang 

berkontribusi untuk masukan ide – ide yang baru demi tercapainya visi dan 

misi organisasi. Bahkan meraka dalam mengambil keputusan kurang detail 

dalam menganalisa suatu permasalahan yang ada dalam organisasi. Dan 

mereka juga tidak peduli dengan adanya kerja sama dalam melaksanakan 

pekerjaan dengan tugas yang sudah diberikan oleh pimpinan perusahaan. 

Dalam budaya organisasi dalam hal ini terkait dengan proses inovasi dan 

pengambilan resiko menunjukkan bahwa dalam hal ini mengenai dorongan 

yang diberikan oleh pimpinan dirasakan belum maksimal, dimana dalam 

aktivitasnya para pegawai belum sepenuhnya mendapatkan dukungan dari 

pimpinan. Kondisi ini menjadikan para karyawan belum mendapatkan jaminan 

atas keberhasilkan pencapaian tujuan yang ditetapkan oleh perusahaan. Selain 

itu pimpinan atau perusahaan belum memberikan dukungan  dalam 

pelaksanaan penyelesaian pekerjaan sehingga proses koordinasi antara 
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karyawan dan pimpinan mengalami permasalahan sehingga motivasi kerja 

karyawan menjadi tidak maksimal. Permasalahan terkait dengan budaya 

organisasi juga ditunjukkan dengan belum maksimalnya para karyawan dalam 

bekerja sehingga karyawan belum mampu memaksimalkan potensi yang 

dimiliki dalam bekerja diperusahaan. 

Dengan lemahnya budaya organisasi yang dipahami mengakibatkan 

rendahnya tingkat kinerja karyawan, kinerja koperasi dalam arti sejauh mana 

pengelola harus bekerja sama dengan baik. Dalam kegiatan sehari-hari yang 

ada pada koperasi yaitu harus bekerja secara tim demi mencapai tujuan 

perusahaan. Maka dari itu pimpinan perlu menekankan pentingnya budaya 

yang dianut KSP Milan pada semua lapisan karyawan KSP Milan, sehingga 

dapat bekerja dengan maksimal. Peranan budaya organisasi yang cukup tinggi 

penting dalam proses pencapaian visi dan misi KSP Milan, salah satu 

pengaruhnya adalah terhadap kinerja karyawan. Dari uraian latar belakang, 

maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian untuk menganalisa lebih 

lanjut sehubungan dengan masalah budaya organisasi dan kinerja karyawan 

dengan judul “PENGARUH BUDAYA ORGANISASI TERHADAP 

KINERJA KARYAWAN (Studi Kasus pada Koperasi Simpan Pinjam 

Mellenium Artha Niaga (Milan) Genteng, Banyuwangi)” 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang kami uaraikan maka bisa diambil 

rumusan masalah, yaitu : 
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1. Bagaimana budaya organisasi yang meliputi Inovasi dan pengambilan 

resiko, perhatian pada detail, orientasi hasil, orientasi manusia, orientasi tim, 

agresivitas, stabilitas,  KSP Milan Banyuwangi? 

2. Bagaimana kinerja karyawan KSP Milan Banyuwangi? 

3. Apakah budaya organisasi berpengaruh signifikan terhadap kinerja 

karyawan ditinjau dari karakteristik budaya organisasi pada KSP Milan 

Banyuwangi? 

C. Batasan Masalah 

Batasan masalah dalam penelitian ini adalah budaya organisasi menurut 

Robbins (2010:64) budaya organisasi memiliki beberapa karakteristik, yaitu 

inovasi dan pengambilan resiko, perhatian pada detail, orientasi hasil, orientasi 

manusia, orientasi tim, agresivitas, stabilitas. Dan kinerja karyawan Menurut 

(Mathis and Jackson, 2000:381) Indikator dari kinerja adalah kuantitas 

pekerjaan, kualitas pekerjaan, ketepatan waktu, kerjasama. 

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1. tujuan penelitian : 

Tujuan penelitian pada perusahaan KSP Mellenium Artha Niaga (Milan) 

adalah untuk menguji sebarapa besar pengaruh signifikan budaya organisasi 

yang meliputi: Inovasi dan pengambilan resiko, perhatian pada detail, orientasi 

hasil, orientasi manusia, orientasi tim, agresivitas, stabilitas. 
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2. Manfaat Penelitian :  

a. Bagi Perusahaan 

Sebagai bahan masukan dan perbandingan tentang budaya organisasi 

yang ada pada perusahaan, yang meliputi: Inovasi dan pengambilan resiko, 

perhatian pada detail, orientasi hasil, orientasi manusia, orientasi tim, 

agresivitas, stabilitas,  Sekaligus sebagai strategi manajemen yang akan 

mendatang untuk menilai  kinerja karyawan. 

b. Bagi Peniliti 

Untuk menambah wawasan tentang peranan budaya organisasi dan 

bagaimana budaya organisasi bisa berdiri di perusahaan, dan sebagai 

pertimbangan untuk melakukan penelitian berikutnya. 

 


