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BAB I  

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

Dalam mempertahankan dan mengelola organisasi agar mampu bertahan hidup, 

peran sumber daya manusia mempunyai kedudukan yang sentral.Hal tersebut didasari 

oleh suatu pemikiran bahwa sumber daya manusia merupakan unsur utama dalam 

menciptakan peluang bisnis dalam berbagai kesempatan.Sumber daya manusia yang 

berkualitas dan profesional cenderung memiliki kinerja yang lebih baik, sehingga upaya 

peningkatan kualitas sumber daya manusia sangat penting untuk diperhatikan oleh 

pimpinan organisasi. 

Kinerja yang tinggi dari para karyawan akan mempermudah perusahaan dalam 

mencapai tujuan perusahaan. Kinerja merupakan kemampuan karyawan dalam 

melaksanakan tugas-tugas yang menjadi tanggung jawabnya (Susandi, 2006).Untuk 

mencapai suatu keberhasilan, diperlukan peran baik dari perusahaan atau karyawan itu 

sendiri.Sehingga, jika kinerja karyawan tinggi maka kinerja perusahaan juga akan 

meningkat yang menuju pada pencapaian tujuan perusahaan. Adapun dorongan untuk 

bekerja lebih maksimal dapat dipengaruhi oleh budaya yang ada di dalam organisasi atau 

perusahaan. 

Setiap organisasi memiliki ciri khas yang membedakannya dengan organisasi lain, 

dan menjadikan hal tersebut sebagai identitas bagi suatu organisasi. Ciri khas inilah yang 

dinamakan budaya organisasi. Budaya itu sendiri merupakan hal yang esensial bagi suatu 

organisasi atau perusahaan, karena akan selalu berhubungan dengan kehidupan yang ada 
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dalam perusahaan. Budaya organisasi merupakan sistem makna bersama terhadap nilai-

nilai, norma dan perilaku yang dianut bersama dan dijadikan pedoman tingkah laku  bagi 

anggota-anggota perusahaan  untuk mengatasi masalah adaptasi eksternal dan integrasi 

internal. Budaya organisasi yang kuat dapat membentuk identitas perusahaan yang 

memberikan dampak kuatnya organisasi atau perusahaan untuk bersaing dengan 

perusahaan lain.  

Budaya organisasi di perusahaan pada saat ini sangat berperan dalam 

mewujudkan tujuan yang diinginkan oleh perusahaan.Budaya organisasi yang sekarang 

banyak diterapkan didalam perusahaan melalui konsep-konsep yang dibuat oleh 

perusahaan dalam membentuk perilaku karyawan dan kepribadian karyawan.Budaya 

organisasi terbentuk karena adanya hal yang disengaja didalam perusahaan ini yang telah 

lama terbentuk melalui suatu peraturan yang dikeluarkan oleh perusahaan.Melalui 

peraturan inilah karakteristik karyawan yang berbeda-beda dapat disatukan menjadi satu 

tujuan yang diinginkan dalam perusahaan. 

Budaya organisasi bekaitan erat dengan kinerja karyawan di suatu organisasi 

(Robbin,2006).Semakin kuat budaya organisasi, semakin besar dorongan para karyawan 

untuk maju bersama organisasi. Karyawan yang sudah memahami keseluruhan nilai-nilai 

organisasi akan menjadikan nilai-nilai tersebut sebagai suatu kepribadian organisasi. 

Nilai dan keyakinan tersebut akan diwujudkan menjadi perilaku keseharian mereka dalam 

bekerja, sehingga akan menjadi kinerja individual.Dengan demikian budaya organisasi 

menentukan kepribadian organisasi secara keseluruan dan memiliki pengaruh yang 

dominan terhadap perilaku organisasi yang terbentuk. 
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Perilaku organisasi dapat memberi pengaruh pemahaman yang kuat pada anggota, 

pemahaman ini akan membantu organisasi mencapai tujuan-tujuan penting organisasi. 

Adanya keterkaitan antara budaya organisasi dengan kinerja dibuktikan berdasarkan hasil 

penelitian ilmiah yang dilakukan oleh Riska Pratiwi (2012) dan Dwika (2007) 

menunjukkan bahwa budaya organisasi memiliki pengaruh yang positif signifikan 

terhadap kinerja karyawan dan budaya organisasi yang kuat dapat meningkatkan kinerja 

organisasi. 

Budaya harus dapat diterapkan dalam organisasi agar menjadi panutan yang dapat 

mengikat individu dalam suatu organisasi.Budaya organisasi tetap ada untuk 

menstabilkan organisasi berdasarkan karakteristik budaya organisasi.Suatu organisasi 

yang ingin mencapai efektifitas dan efesiensi yang tinggi hendaknya bisa menerapkan 

budaya kerja yang baik. Demikian halnya dengan yang terjadi padaCV.Walet Sumber 

Barokah Sidodadi-Lawang sebagai salah satu perusahaan industri yang memproduksi 

bahan material seperti  paving stone, eternit, dan batako, yang selalu berinovasi sesuai 

kebutuhan pasar dan memberikan pelayanan terbaik bagi pelanggan.Sebagai perusahaan 

yang melayani kebutuhan masyarakat, kinerja karyawan dan kualitas layanan harus lebih 

ditingkatkan lebih baik. Melalui kinerja yang baik diharapkan mampu mewujudkan 

inovasi dan pengembangan kreatifitas yang muncul dari budaya yang memiliki tata nilai 

dan norma yang ada di dalam perusahaan. 

Budaya organisasi memegang peranan dalam meningkatkan kinerja pada CV. 

Walet Sumber Barokah Sidodadi – Lawang.Budaya yang dikembangkan oleh CV. Walet 

Sumber Barokah Sidodadi – Lawangdiharapkan mampu mengubah dan membangun 

semangat kerja karyawan yang ada di perusahaan.Perusahaan ini memiliki budaya yang 
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sudah dibakukan dalam sebuah pedoman budaya perusahaan yaitu “Wallet way”.“Wallet 

way” merupakan pedoman yang menjadi dasar bagi setiap aturan dan kebijakan di dalam 

perusahaan, dan menjadi petunjuk perilaku dari masing-masing dan seluruh karyawan 

CV. Walet Sumber Barokah Sidodadi – Lawang, sehingga karyawan di tuntut untuk 

memahami dan menerapkan budaya tersebut.  

Dari pengembangan budaya organisasi yang dilakukan oleh perusahaan melalui 

“wallet way”perusahaan menerapkan lima aspek meliputi 1). Kerjasama (Partnership), 

yaitu rasa saling menghormati dan bersama-sama membangun hubungan yang kokoh 

dengan pihak internal dan eksternal.2). Responsif (Responsiveness),yaitu bekerja dengan 

cepat dan efektif dalam memberikan layanan terbaik dan tepat waktu. 3).Inovatif 

(Innovation), yaitu berfikir inovatif untuk meningkatkan kinerja yang lebih baik dan 

berinovasi sesuai kebutuhan pasar. 4). Pelayanan (Ministry), yaitu kemampuan dan 

kemauan untuk peduli terhadap kebutuhan pelanggan dalam memberikan layanan 

produk/jasa guna mencapai kepuasan pelanggan sehingga mampu membangun dan 

menjaga loyalitas pelanggan. 5). Keunggulan (Excellent), yaitu sikap profesialisme setiap 

karyawan untuk mencapai hasil terbaik yang melampaui sasaran yang ditetapkan melalui 

inovasi serta perbaikan berkelanjutan, berorientasi pada kualitas dan mengoptimalkan 

SDM. 

CV. Walet Sumber Barokah Sidodadi-Lawang menilai budaya organisasi 

merupakan sesuatu yang diperlukan untuk melakukan perbaikan diri, dan yang paling 

penting adalah untuk meningkatkan kualitas produk dan kinerja pada perusahaan. 

Adapun karakteristik budaya organisasi yang ada pada CV. Walet Sumber Barokah 

Sidodadi-Lawang dapat dilihat berdasarkan nilai-nilai perusahaan “Wallet Way”. Berfikir 
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inovatif untuk meningkatkan kinerja yang lebih baik dan memenuhi kebutuhan pasar 

merupakan tujuan dari perusahaan tersebut, CV. Walet Sumber Barokah Sidodadi-

Lawang menerima dengan terbuka kritik dan saran dari pihak eksternal maupun internal 

hal ini mendorong perusahaan untuk berinovasi sesuai kebutuhan pelanggan. Pada   CV. 

Walet Sumber Barokah Sidodadi-Lawangsangat tampak cara karyawan bagian produksi 

bekerjasama menciptakan sebuah inovasi dan menciptakan model terbaru sesuai dengan 

kebutuhan pasar, sangat tampak kreatifitas karyawan yang tinggi dalam menciptakan 

inovasi. Dengan demikian, tanggung jawab karyawan dalam pengambilan resiko sangat 

dibutuhkan demi tercapainya tujuan perusahaan. 

Namun dalam pelaksanaan tersebut keagresifan karyawan dan ketelitian dalam 

mengerjakan pekerjaan juga sangat diperlukan. Dalam menyelesaikan pekerjaan 

karyawan dituntut untuk bertindak agresif dan responsif dimana para karyawan harus 

bekerja dengan cepat, efektif dan tepat waktu serta bersaing untuk menjadi lebih baik 

serta dapat mendorong karyawan lain untuk juga bertindak agresif dan menjadi lebih baik 

lagi. Pada CV.Walet Sumber Barokah Sidodadi-Lawang memproduksi berdasarkan 

pesanan dan standart target perusahaan. Sehingga agresifitas itu muncul pada saat ada 

pesanan dan dijaga untuk tetap konstan setiap saat dan tepat waktu. 

Karyawan dituntut untuk focus, teliti dan disiplin dalam mengerjakan setiap 

pekerjaannya bersikap profesialisme untuk mencapai hasil terbaik melalui inovasi dan 

perbaikan berkelanjutan serta berorientasi pada kualitas dan mengoptimalkan SDM. Pada 

CV. Walet Sumber Barokah Sidodadi-lawang dari segi produk yang dihasilkan cukup 

memenuhi target yang ditetapkan dan cenderung mengutamakan pada orientasi hasil. 

Namun perhatian pada detail kurang tampak tingkat ketelitian cenderung rendah, hal ini 
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diindikasikan karyawan lebih focus pada orientasi hasil demi tercapainya target 

perusahaan tanpa memperhatikan ketelitian. Selain itu kreatifitas yang tinggi dapat 

menjadi salah satu factor meningkatnya produk sortir pada CV. Walet Sumber Barokah 

Sidodadi-Lawang. 

Untuk mencapai tujuan perusahaan dibutuhkan kerjasama yang baik dengan pihak 

internal maupun eksternal. Pada CV. Walet Sumber Barokah Sidodadi-Lawang 

kerjasama sangat tampak jelas, dimana karyawan saling membantu satu sama lain dalam 

menyelesaikan pekerjaannya. Hubungan dengan pihak eksternal juga terjalin sangat baik 

dimana rasa saling menghormati sebagai pedoman utama.Pada CV. Walet Sumber 

Barokah Sidodadi-Lawang menerima kritik dan saran dengan terbuka sehingga 

komunikasi terjalin dan saling mendukung. 

Pelaksanaan budaya organisasi juga dapat dikatakan sebagai perwujudan 

perhatian perusahaan terhadap kebutuhan moril dan materiil dalam diri karyawannya, 

sehingga diharapkan kinerja pada perusahaan akan semakin tinggi dan tetap terpelihara, 

tidak hanya kepada karyawan yang bersangkutan tetapi juga keseluruhan karyawan pada 

perusahaan tersebut. CV. Walet Sumber Barokah Sidodadi-Lawangdalam menjalankan 

operasional perusahaannya menitik beratkan pada ketepatan waktu, kualitas dan kuantitas 

sumber daya manusia (SDM) sebagai roda penggerak atau asset vital perusahan. 

Pada CV. Walet Sumber Barokah Sidodadi-Lawang dalam kinerjanya terbagi atas 

tiga bagian yaitu bagian produksi batako, bagian produksi paving, dan bagian produksi 

eternit. Dalam merealisasikan tujuannya masih kurang sesuai dengan yang 

diharapkankan, kemungkinan masih banyak faktor yang dapat mempengaruhi kinerja 
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pada perusahaan tersebut, diantaranya faktor  budaya organisasi yang ditetapkan 

perusahaan. 

Pada CV. Walet Sumber Barokah Sidodadi-Lawang dapat diamati kinerja 

karyawan seperti kualitas dan kuantitas. Dari sisi kuantitas hampir selalu memenuhi 

target sesuai standart perusahaan. Dan dari sisi ketepatan waktu dalam menyelesaikan 

pekerjaan pencapaian target sesuai berdasarkan standart kerja waktu perusahaan. 

Kondisi kuantitas dan ketepatan waktu sumber daya manusia CV. Walet Sumber 

Barokah Sidodadi-Lawang berdasarkan penilaian kinerjanya selama tiga bulan terakhir 

dapat dilihat pada tabel 1  berikut: 

Table 1.1 

Hasil Kerja CV. Walet Sumber Barokah Sidodadi-Lawang 2014 

Bulan Nama barang Target produksi 

(unit/ bulan) 

Realisasi (unit/ 

bulan) 

Prosentase selisih 

target dengan 

realisasi(%) 

Maret  Batako  390.000 431.925 10,75% 

Paving  819.000 863.226 5,4% 

Eternit 78.000 84.497 8,3% 

April  Batako  390.000 406.770 4,3% 

Paving  819.000 860.359 5,04% 

Eternit 78.000 83.015 6,42% 

Mei  Batako  390.000 398.619 2,21% 

Paving  819.000 852.724 4,16% 

Eternit 78.000 83.304 6,8% 

Sumber: data CV.Walet Sumber Barokah 2014 

 

Tabel 1 menunjukkan bahwa terjadi peningkatan hasil kerja karyawan pada CV. 

Walet Sumber Barokah Sidodadi - Lawang selama tiga bulan terakhir.Pada tabel 1.1 

selama tiga bulan produksi mencapai target bahkan melebihi target.Hal ini diindikasikan 

karyawan mengutamakan kuantitas yang dihasilkan karena pada CV. Walet Sumber 

Barokah Sidodadi-Lawang menggunakan sistem upah berdasarkan hasil target. 

Sedangkan dari sisi kualitas, karyawan masih kurang teliti dan focus terhadap 

pekerjaannya hal ini dibuktikan dengan tingkat kesalahan karyawan yang tinggi selama 
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tiga bulan terakhir.Tingkat kesalahan karyawan melebihi batas toleransi yang telah 

ditetapkan oleh perusahaan yaitu lebih dari 1%.Tingkat kesalahan karyawan tinggi dapat 

dilihat pada table 1.2  Data sortiran produk yang melebihi toleransi perusahaan sebagai 

berikut : 

Table 1.2. 

Data Jumlah Produk Sortir CV. Walet Sumber Barokah Sidodadi-Lawang 2014 

Bulan Nama barang Jumlah (unit) Prosentase (%) 

Maret  Batako  14.040 3,6% 

Paving  28.501 3,47% 

Eternit 1.794 2,3% 

April  Batako  5.031 1,29% 

Paving  19.410 2,37% 

Eternit 2.106 2,7% 

Mei  Batako  4.524 1,16% 

Paving  19.574 2,38% 

Eternit 1.053 1,35% 

       Sumber: data CV.Walet Sumber Barokah 2014 

 

Berdasarkan tabel 1.2 menunjukkan kondisi kuantitas dan ketepatan waktu 

karyawan CV. Walet Sumber Barokah Sidodadi-Lawang yang sudah menunjukkan 

peningkatan kinerjanya. Hal ini terlihat dari hasil kerja yang memenuhi target dan selesai 

tepat waktu setiap bulannya sesuai standart perusahaan. Sedangkan pada Table 1.2 

menunjukkan kondisi penurunan kinerja dari sisi kualitas. Hal ini diakibatkan karena 

karyawan kurang focus dan teliti dalam menyelesaikan pekerjaannya. Karyawan 

cenderung lebih fokus pada orientasi hasil daripada perhatian pada detail. 

Budaya organisasi dapat tercapai apabila di dukung oleh karakteristik budaya 

yang ditanamkan secara intensif sehingga karyawan mampu menerapkannya dalam tugas 

dan pekerjaan yang menjadi tanggung jawab bersama seluruh karyawan perusahaan. 

Dengan demikian perusahaan harus dapat memotivasi karyawan agar tetap memegang 
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konsistensi dan konsekuensi untuk beradaptasi sesuai dengan budaya organisasi yang ada 

di perusahaan. 

Budaya organisasi adalah masalah-masalah yang jarang mendapat prioritas dalam 

perusahaan, tetapi cukup memberikan arti penting bagi perusahaan. Berdasarkan uraian 

latar belakang diatas, menjadi dorongan penulis untuk meneliti penerapan budaya 

organisasi yang ada di CV. Walet Sumber Barokah Sidodadi-Lawang, maka penelitian ini 

dilakukan untuk mengetahui “Pengaruh Budaya Organisasi terhadap Kinerja Pada CV. 

Walet Sumber Barokah Sidodadi-Lawang”. 

1.2. Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang, maka peneliti menarik rumusan masalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana budaya organisasi yang meliputi inovasi, perhatian pada detail, orientasi 

pada hasil, orientasi pada tim, dan keagresifan karyawan CV. Walet Sumber Barokah 

Sidodadi-Lawang? 

2. Bagaimana kinerja karyawan CV. Walet Sumber Barokah Sidodadi-Lawang? 

3. Apakah budaya organisasi berpengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan 

ditinjau dari karakteristik budaya organisasi pada CV. Walet Sumber Barokah 

Sidodadi-Lawang ? 

4. Variable budaya organisasi manakah yang dominan berpengaruh terhadap kinerja 

karyawan CV. Walet Sumber Barokah Sidodadi-Lawang ? 

1.3. Batasan Masalah 

Agar penelitian tidak meluas maka peneliti menetapkan batasan-batasan 

penelitian  
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diantaranya karyawan bagian produksi pada CV. Walet Sumber Barokah 

Sidodadi-Lawang, budaya organisasi disorot dari karakteristik budaya berdasarkan nilai-

nilai perusahaan “wallet way” yang terdiri dari inovasi, perhatian pada detail, orientasi 

pada hasil, orientasi pada tim, dan keagresifan menurut Robbin (2008:248).Dan kinerja 

karyawan berdasarkan kualitas, kuantitas, dan ketepantan waktu menurut Mathis and 

Jackson (2000:381). 

1.4. Tujuan Penelitian 

1. Mendeskripsikan budaya organisasi di CV. Walet Sumber Barokah Sidodadi-Lawang. 

2. Mendeskripsikankinerja di CV. Walet Sumber Barokah Sidodadi-Lawang. 

3. Menganalisis dan menguji signifikansi pengaruh budaya organisasi terhadap kinerja 

pada CV. Walet Sumber Barokah Sidodadi-Lawang. 

4. Menganalisis karakteristik budaya organisasi yang paling berpengaruh terhadap 

kinerja pada CV. Walet Sumber Barokah Sidodadi-Lawang. 

1.5. Manfaat Penelitian 

1. Bagi Perusahaan 

Hasil penelitian dapat dijadikan pertimbangan untuk menetapkan budaya organisasi  

yang tepat untuk diterapkan pada CV. Walet Sumber Barokah Sidodadi-Lawang. 

2. Bagi Peneliti Selanjutnya 

Sebagai dasar untuk mengadakan penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan 

pengaruh budaya organisasi terhadap kinerja karyawan. 

 

 

 


