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BAB I 

PENDAHULUAN 

1. Latar Belakang 

Penyelenggaraan pendidikan bagi masyarakat merupakan salah satu kegiatan amal 

usaha Persyarikatan Muhammadiyah. Dalam kepribadian Muhammadiyah dinyatakan 

bahwa “Muhammadiyah adalah gerakan Islam dan berdasar Islam, menuju terwujudnya 

masyarakat utama yang adil dan makmur yang diridhoi oleh Allah SWT, melalui 

pembentukan masyarakat”.  

Persyarikatan Muhammadiyah adalah salah satu pemrihati di bidang pendidikan, 

karena pendidikan adalah salah satu amal usaha Muhammadiyah. Pada saat ini 

peryarikatan Muhammadiyah memiliki 163 perguruan tinggi. Sebagian Perguruan tinggi 

yang ada di Indonesia, antara lain: Universitas Muhammadiyah Jakarta, Universitas 

Muhammadiyah Yogyakarta, Universitas Muhammadiyah Surakarta, Universitas 

Muhammadiyah Madiun, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo dan Universitas 

Muhammadiyah Gresik. Dahulu nya Universitas Muhammadiyah Malang bergabung 

dengan Universitas Muhammadiyah Jakarta pada awal berdirinya di tahun 1964, dan 

kemudian ditahun 1968 Universitas Muhammadiyah Malang berdiri sendiri. Diibaratkan 

armada pesawat terbang, maka pesawat terbang dimiliki Muhammadiyah sangat 

bervariasi, dari mulai capung, pesawat bermesin tunggal dengan empat penumpang 

termasuk pilot dan copilot, Foker 28 sampai Boing 747 (Mursyidi 2003:35).  

Rekayasa menghadapi arus globalisasi bertumpu pada lima hal. Pertama, kegiatan 

Perguruan Tinggi Muhammadiyah harus senantiasa memberi konstribusi terhadap 

masyarakat. kedua, PTM, harus senantiasa berupaya untuk memadukan tuntunan global 
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dan realitas lokal. Ketiga, PTM harus mampu mengembangkan net-working khususnya 

dilingkungan PTM dan persyarikatan. Keempat, PTM harus memiliki visi dan program 

yang jelas dalam pengembangan kemahasiswaan. Kelima, PTM harus memberikan 

tekanan pada pengembangan moral religiusitas dikalangan mahasiswa. 

Dalam mengahadapi era globalisasi, PTM harus memiliki suatu nilai yang tetap 

dianut oleh semua civitas PTM. Budaya organisasi mencakup nilai yang tertanam 

semenjak perguruan itu dilahirkan oleh pendirinya, budaya organisasi adalah suatu 

pembeda perguruan satu dengan yang lain. Semakin kuat budaya organisasi sebuah 

perguruan tinggi akan mudah dikenali identitasnya oleh kalangan masyarakat, budaya 

organisasi yang kuat harus tetap mengikuti perkembangan zaman tanpa meninggalkan 

nilai-nilai budaya yang ditanamkan. 

Dalam budaya organisasi perlu memperhatikan unsur-unsur yang terkandung 

didalam sebuah organisasi. Brown mengembangkan unsur-unsur dasar budaya organisasi 

berdasarkan kerangka yang dikembangkan oleh Schein (1985). Menurut Brown unsur 

pertama adalah artifacts, unsur dasar organisasi yang mudah dikenali karena dapat 

dilihat, didengar dan dirasakan. Brown menjadikan beberapa subkategori artifacts, yaitu: 

hal-hal yang bersifat material, tampilan fisik, teknologi, bahasa, pola perilaku, simbol 

serta peraturan, sistem, prosedur dan program. Unsur kedua adalah (belief, values and 

attitude) keyakinan, nilai-nilai dan sikap yang berlaku didalam organisasi. Nilai-nilai 

lebih mengarah pada kode moral dan etika yang menjadi penentu apa yang sebaiknya 

dilakukan dan keyakinan lebih mengarah pada apa yang dirasakan benar atau tidak benar 

oleh organisasi dan seluruh anggotanya, sedangkan perilaku merupakan penghubung 

antara nilai-nilai dan keyakinan berdasarkan perasaan. Unsur ketiga adalah asumsi-
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asumsi dasar (basic assumptions). Mau tidak mau harus diterima taken for granted 

sebagai solusi bila timbul masalah (Susanto 2004:8).  

Ada lima dimensi yang harus diperhatikan ketika berbicara tentang asumsi-asumsi 

dasar dalam konteks budaya organisasi menurut Brown adalah hubungan manusia dengan 

lingkungan, hakikat kenyataan dan kebenaran, sifat dasar manusia, hakikat aktifitas 

manusia, dan hakikat hubungan antar manusia. Unsur tersebut yang nantinya akan 

menjadikan pembeda UMM dengan perguruan tinggi lainnya. 

Salah satu PTM adalah Universitas Muhammadiyah Malang (UMM), sebuah 

perguruan tinggi swasta yang terletak di kota Malang, dari tahun ketahun jumlah para 

lulusan SLTA sederajat berminat untuk menyelesaikan studi Strata-1 (S-1) nya di 

Universitas tersebut. Universitas yang berinduk pada Muhammadiyah ini selalu 

mengembangkan keilmuan, keterampilan dan segala bidang yang akan menciptakan insan 

yang cendekia dan berakhlak mulia. 

Pada saat ini Universitas Muhammadiyah Malang berhasil menerima penghargaan 

AKU KARTIKA Anugerah Kampus Unggul pada tahun 2008-2011 dari Kopertis 

wilayah VII Jawa Timur, Tahun ke tahun nama UMM mengalami peningkatan. Hal ini 

tak lepas dari siapa pendiri dari universitas ini, cikal bakal, visi misi, kebijakan pimpinan 

yang ada didalam universitas.  

Perkembangan organisasi bagaimanapun bentuknya tak bisa lepas dari faktor 

sumber daya manusianya, sebagaimana diketahui bahwa manusia adalah pendukung 

utama setiap organisasi apapun bentuknya. Perilaku manusia yang berbeda dalam suatu 

organisasi atau perusahaan merupakan dasar dari arah perilaku organisasi tersebut yang 

diharapkan bisa menjunjung tercapainya tujuan organisasi. 
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Berangkat dari hal diatas dan keberhasilan yang berhasil diraih oleh UMM, 

seperti halnya kampus yang selama empat tahun berturut-turut menerima penghargaan 

AKU KARTIKA Anugerah Kampus Unggul Kopertis wilayah VII Jawatimur, penerima 

penghargaan ASEAN Energy Award 2008 dan Anugerah Energi Prabawa dari pemerintah 

kabupaten Malang. 

Maka muncullah keingintahuan peneliti bagaimana unsur-unsur budaya organisasi 

di UMM, dikarenakan Universitas Muhammadiyah Malang memiliki budaya organisasi 

yang menarik, dengan begitu UMM memiliki identitas yang mudah dikenali. Alasan 

kedua adalah proximity dengan persyarikatan Muhammadiyah, Peneliti mengenyam 

pendidikan di Muhammadiyah sejak dari tingkat Sekolah Dasar hingga pada dunia 

perguruan tinggi melanjutkan di Universitas Muhammadiyah Malang. Melihat latar 

belakang diatas maka peneliti menetapkan judul “Budaya Organisasi (Corporate Culture) 

pada Perguruan Tinggi Muhammadiyah (PTM) studi pada Universitas Muhammadiyah 

Malang”. 

2. Rumusan Masalah Penelitian 

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah yang yaitu: 

Bagaimana Budaya Organisasi (Corporate Culture) di Universitas 

Muhammadiyah Malang. 

3. Tujuan Penelitian 

Sebagai tindak lanjut dari masalah yang telah ditetapkan, maka tujuan dari 

dilakukannya penelitian ini adalah: 

Untuk mendeskripsikan Bagaimana Budaya Organisasi (Corporate Culture) di 

Universitas Muhammadiyah Malang. 
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4. Kegunaan Penelitian 

Berdasarkan permasalahan dan tujuan penelitiannya, diharapkan hasil penelitian 

ini dapat memberikan manfaat dan kegunaan yaitu: 

a. Secara Akademis 

Diharapkan hasil penelitian akan dapat memberikan informasi serta dapat 

menjadi salah satu langkah untuk pengembangan teoritis dan disiplin ilmu, 

khususnya ilmu komunikasi dalam bidang komunikasi organisasi. 

b. Secara Praktis 

Dapat memberikan konstribusi kepada Universitas Muhammadiyah Malang 

agar dijadikan sebuah saran untuk memperkuat budaya organisasi. 

 

 


