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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Penelitian 

Budaya organisasi merupakan sistem penyebaran kepercayaan dan 

nilai-nilai yang berkembang dalam suatu organisasi dan mengarahkan 

perilaku anggota-anggotanya. Budaya organisasi dapat menjadi instrumen 

keunggulan kompetitif yang utama, yaitu bila budaya organisasi mendukung 

strategi organisasi, dan bila budaya organisasi dapat menjawab atau 

mengatasi tantangan lingkungan dengan cepat dan tepat. Salah satu kuci 

kesuksesan organisasi adalah budaya yang kuat. Budaya organisasi akan 

menumbuhkan identitas dalam diri setiap anggotanya, dan keterkaitan 

terhadap organisasi tersebut, karena kesamaan nilai yang tertanam akan 

memudahkan setiap anggota organisasi untuk memahami dan menghayati 

setiap peristiwa dan kegiatan yang dilakukan oleh organisasi. 

Robbins (2001:248) mendefinisikan budaya organisasi (organizational 

culture) sebagai suatu sistem makna bersama yang dianut oleh anggota-

anggota yang membedakan organisasi tersebut dengan organisasi yang lain. 

Sebuah sistem pemaknaan bersama dibentuk oleh warganya yang sekaligus 

menjadi pembeda dengan organisasi lain. Sistem pemaknaan bersama 

merupakan seperangkat karakter kunci dari nilai-nilai organisasi. Dimensi 

budaya organisasi terkait secara langsung dengan kepuasan kerja karyawan, 

dimana indikasi kepuasan kerja karyawan yaitu pembayaran gaji, pekerjaan 

itu sendiri, rekan kerja, promosi pekerjaan dan kepenyeliaan (supervisi). 
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Kepuasan kerja (job satisfaction) adalah keadaan emosional yang 

menyenangkan atau tidak menyenangkan dimana para karyawan memandang 

pekerjaan mereka. Kepuasan kerja mencerminkan perasaan seseorang 

terhadap pekerjaannya. Hal ini terlihat dalam sikap positip karyawan terhadap 

pekerjaan dan segala sesuatu yang dihadapi di lingkungan kerjanya. 

Kesuksesan sebuah organisasi tidak hanya didukung oleh budaya organisasi 

yang tertanam kuat dalam organisasi tersebut, tetapi juga bagaimana 

organisasi bersangkutan menumbuhkan komitmen organisasi sebagai ikatan 

kejiwaan individu terhadap organisasi termasuk keterlibatan kerja, kesetiaan 

dan perasaan percaya pada nilai-nilai organisasi (Kuntjoro, 2002).  

Budaya organisasi yang kuat maka perilaku para karyawan dapat 

terarah sehingga tujuan perusahaan cepat tercapai. Dengan tercapainya tujuan 

perusahaan dan terpenuhinya kebutuhan karyawan, tentu saja kepuasan kerja 

akan didapatkan pula. Apabila kedua variabel tersebut, yaitu dimensi budaya 

organisasi dan kepuasan kerja telah mereka dapatkan, maka mereka akan 

merasa betah dan senang bekerja pada perusahaan tersebut. 

RM. Ayam Goreng Prambanan Sari Malang dalam upaya untuk 

meningkatkan kepuasan kerja para karyawan yaitu dengan berusaha 

memberikan pelayanan sebaik mungkin kepada para karyawannya. Berbagai 

kebijakan perusahaan dalam mengelola komitmen dan perubahan dipandang 

sangat berpengaruh dalam upaya pengembangan perusahaan. Karyawan 

menjadi pelaku yang menunjang tercapainya tujuan, mempunyai pikiran, 

perasaan, dan keinginan yang dapat mempengaruhi sikap-sikapnya dalam 

pekerjaannya. Sikap-sikap karyawan dikenal dengan kepuasan kerja yang 
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ditimbulkan oleh pekerjaan, peralatan, lingkungan, kebutuhan dan 

sebagainya. 

Berdasarkan wawancara yang dilakukan oleh peneliti, pada  RM. 

Ayam Goreng Prambanan Sari, dimensi budaya organisasi dalam hal 

tantangan pekerjaan, selalu melakukan tugas masing-masing jika kekurangan 

tenaga biasanya saling membantu, komunikasi antara pimpinan perusahaan 

dan karyawan berjalan sangat baik adanya kepercayaan mengindikasikan 

permasalahan dan karyawan melakukan inovasi dan selalu diberikan 

kesempatan oleh pimpinan untuk ikut memecahkan masalah yang terjadi pada 

perusahaan. Dengan demikian budaya sebagai asumsi-asumsi dan keyakinan-

keyakinan dasar yang dilakukan bersama oleh para anggota dari sebuah 

kelompok atau organisasi (Sunarto, 2003: 24)  

Tingkat kepuasan kerja karyawan pada RM. Ayam Goreng 

Prambanan Sari, pembayaran gaji di rasa karyawan sudah baik. Pada 

pekerjaannya mereka merasa senang dengan tugas mereka dan selama ini 

dalam bekerja para karyawan merasa tidak betah yang dikeranakan tidak 

adanya kecocokan dengan rekan kerja atau karyawan  lainnya, bisa di katakan 

hubungan tidak harmonis dalam bekerja, promosi pekerjaan tidak ada karena 

hanya perusahaan rumah makan, tidak ada jenjang kariernya. Kepenyeliaan 

baik karena adil kepada karyawan dan mau bekerjasama dengan karyawan 

demi kelangsungan perusahaan.  Hal ini di tandai dengan tingginya tingkat 

keluar-masuknya karyawan dalam satu periode, karena ketidakpuasan 

terhadap pekerjaan mereka. Kondisi ini dapat ditunjukkan data mengenai 
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jumlah keluar masuknya karyawan pada tahun 2013, yang secara lengkap 

dapat disajikan pada tabel 1.1: 

Tabel 1.1 

Tingkat keluar-masuknya karyawan Pada RM. Ayam Goreng  

Prambanan Sari Malang Tahun 2013 

 

Bulan Karyawan Masuk Karyawan keluar Keterangan 

Januari 2 4 Keluar 2 

Februari 1 2 Keluar 1 

Maret 3 2 Masuk 1 

April 2 3 Keluar 1 

Mei - 1 Keluar 1 

Juni 1 - Masuk 1 

Juli 1 3 Keluar 2 

Agustus 3 2 Masuk1 

September - - - 

Oktober 2 4 Keluar 2 

November 2 2 - 

Desember - 2 Keluar 2 

Sumber: RM. Ayam Goreng Prambanan Sari 

Dari penjelasan dan data pada Tabel 1.1 menunjukkan tingkat keluar 

masukkannya karyawan setiap bulannya, kondisi ini menjadi permasalahan 

bagi perusahaan dikarenakan karyawan kurang memiliki keharmonisan dan 

kepercayaan terhadap sesama rekan kerja, sehingga memicu karyawan untuk 

keluar dari pekerjaannya. Berdasarkan latar belakang masalah di atas, peneliti 

merasa tertarik untuk melakukan penelitian di RM. Ayam Goreng Prambanan 

Sari Malang, dalam mengelola budaya organisasi yang baik karena 

merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi kepuasan kerja karyawan. 

Sehingga kedepannya proses kerja organisasi dapat berjalan lebih baik. 

Berdasakan dari uraian di atas, maka dipandang perlu mengadakan penelitian 

guna mengetahui: “Pengaruh Dimensi Budaya Organisasi Terhadap 
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Kepuasan Kerja Karyawan RM. Ayam Goreng Prambanan Sari 

Malang” 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan masalah 

penelitian sebagai berikut: 

a. Bagaimanakah dimensi budaya organisasi pada RM. Ayam Goreng 

Prambanan Sari Malang? 

b. Bagaimanakah kepuasan kerja karyawan pada RM. Ayam Goreng 

Prambanan Sari Malang? 

c. Apakah ada pengaruh yang signifikan budaya organisasi terhadap 

kepuasan kerja pada RM. Ayam Goreng Prambanan Sari Malang? 

 

C. Batasan Masalah 

  Untuk memfokuskan ruang lingkup pembahasan yang akan dilakukan, 

maka diperlukan pembatasan masalah. Penelitian ini dilakukan pada semua 

karyawan dengan masa kerja lebih dari satu tahun. Teori Dimensi Budaya 

Organisasi menurut Zeith, dkk dalam Carmeli (2005) dan Kepuasan Kerja 

menurut  Luthans dalam Soedjono (2005:27). 

 

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah yang diambil, maka tujuan maka 

tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut : 
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a. Untuk mengetahui dimensi budaya organisasi pada RM. Ayam 

Goreng Prambanan Sari Malang. 

b. Untuk mengetahui kepuasan kerja karyawan pada RM. Ayam 

Goreng Prambanan Sari Malang. 

c. Untuk mengetahui pengaruh yang signifikan budaya organisasi 

terhadap kepuasan kerja pada RM. Ayam Goreng Prambanan Sari 

Malang. 

 

2. Kegunaan Penelitian 

1. Bagi Peneliti  

- Sebagai rujukan bagi peneliti selanjutnya yang akan meneliti 

permasalahan yang sama yaitu terkait dengan dimensi budaya 

organisasi dan kepuasan kerja. 

- Memperkaya kajian mengenai penelitian budaya perusahaan. 

2. Bagi Perusahaan 

Memberikan landasan bagi manajemen perusahaan RM. Ayam 

Goreng Prambanan Sari Malang dalam mengelola budaya organisasi 

untuk meningkatkan kepuasan kerja karyawan.  

 

 

 

 

 

 


