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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A.  Latar Belakang Masalah 

Karyawan adalah sumber daya yang penting bagi suatu organisasi atau 

perusahaan. Namun ditempat kerja yang makin kompetetif dewasa ini tidak 

cukup mempercayai bahwa keberhasilan ditentukan oleh ketrampilan teknis saja, 

tetapi perlu juga memperhatikan adanya ikatan yang kuat antara karyawan dan 

perusahaannya. Ikatan tersebut adalah budaya organisasi, sebagian besar 

pengaruh pembentuk budaya organisasi adalah nilai atau keyakinan yang dianut. 

Salah satu faktor yaitu nilai atau keyakinan yang diduga dapat memicu adanya 

budaya organisasi seorang karyawan adalah adanya persepsi. Persepsi itu 

merupakan proses pengorganisasian, penginterpretasian terhadap stimulus yang 

diterima oleh organisme atau individu sehingga merupakan sesuatu yang berarti, 

dan merupakan aktivitas yang intergrated dalam diri individu (Walgito, 2003). 

Dari hasil penelitian Rachmawati (2011) menyimpulkan bahwa persepsi 

terhadap rotasi (transfer) positif maka komitmennya tinggi, begitu juga 

sebaliknya. Koefisien determinasi diperoleh 0,317 atau sebesar 31,7% yang 

menandakan sumbangan efektif persepsi terhadap rotasi (transfer) dengan 

komitmen organisasi karyawan sebesar 31,7%. Terbukti dari penelitian ini 

memperoleh nilai p = 0,000 dan nilai r = 0,563 yang menunjukkan ada hubungan 

yang sangat signifikan dan positif antara persepsi terhadap rotasi (transfer) 

dengan komitmen organisasi karyawan di Suzuki Finance Indonesia (SFI) 

Bojonegoro. 

Penelitian lain oleh Ardhiana (2007) menyatakan bahwa berdasarkan 

hasil perhitungan diperoleh sebagai berikut: Mean hipotetik (Mh) sebesar 75 dan 

Mean empirik (Me) sebesar 98. Dari hasil tersebut ternyata Mean hipotetik (Mh) 

< Mean empirik (Me) atau 75<98, maka dikategorikan tinggi. Ini menunjukkan 

bahwa persepsi pasien tentang ketrampilan komunikasi terapeutik perawat di 

Rumah Sakit Islam Aisyiyah Malang secara umum memilliki kecenderungan 

positif. Berdasarkan hasil penelitian juga menyatakan persepsi pasien tentang 
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ketrampilan komunikasi terapeutik perawat di Rumah Sakit Islamaisyiyah 

Malang termasuk dalam kategori tinggi. 

Dari uraian-uraian di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa kenaikan 

persepsi nilai dan kepercayaan akan mempengaruhi kepuasan konsumen, serta 

ada hubungan antara persepsi dengan kinerja. Persepsi yang mempengaruhi 

kepuasan konsumen bisa timbul juga karena adanya kualitas pelayanan 

karyawan. Pelayanan karyawan disini akan menyesuaikan dengan budaya 

organisasi pada sebuah organisasi tertentu.  

Budaya organisasi  merupakan  suatu  kesepakatan  bersama  para 

anggota dalam suatu organisasi atau perusahaan sehingga mempermudah 

lahirnya kesepakatan yang lebih luas untuk kepentingan perorangan. Sehingga 

budaya organisasi memainkan peranan penting dalam suatu organisasi, karena 

budaya menjamin pencapaian tujuan organisasi. Peranan penting tersebut tidak 

terlepas dari keutamaan budaya organisasi  yang  merupakan pengendali dan 

arah dalam membentuk sikap dan perilaku manusia yang melibatkan diri dalam 

suatu kegiatan organisasi. Dimana secara individu maupun kelompok seseorang 

tidak akan terlepas dengan budaya organisasi dan pada umumnya mereka akan 

dipengaruhi oleh keanekaragaman sumber-sumber daya yang ada sebagai 

stimulus seseorang dalam bertindak (Robbins, 2005). 

Budaya organisasi juga merupakan sistem nilai yang mengandung cita-

cita organisasi sebagai sistem internal dan sistem eksternal sosial. Hal itu 

tercermin dari isi visi, misi dan tujuan organisasi. Dengan kata lain, seharusnya 

setiap organisasi termasuk para anggotanya memiliki impian atau cita-cita. Ini 

karena pandangan mengenai budaya organisasi yang lebih baik sudah pasti 

sangat menjadi idaman bagi setiap perusahaan. Pandangan yang dimaksud disini 

yaitu mengenai mempertahankan dan meningkatkan budaya organisasi, sekaligus 

memperbaiki apabila ada kelemahan dan kekurangannya. Sehingga dengan 

melaksanakan budaya organisasi yang lebih baik diharapkan dapat merubah 

sikap, kinerja dan perilaku SDM untuk mencapai produktivitas kerja yang lebih 

tinggi dalam menghadapi tantangan masa depan (Robbins, 2005). 
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Fenomena yang banyak ditemukan pada saat ini bahwa  istilah  budaya  

organisasi  banyak  digunakan  dalam  organisasi perusahaan, bahkan beberapa 

perusahaan memasang tulisan yang menunjukkan budaya organisasi mereka di 

tempat-tempat yang menarik perhatian. Misalnya di depan pintu masuk kantor, 

atau di dekat tempat para karyawan melayani pelanggan. Pada beberapa 

penelitian juga ditemukan bahwa budaya organisasi sangat berpengaruh dengan 

kepuasan kerja karyawan, kinerja karyawan, produktifitas karyawan dan 

sebagainya, Riani (2001).  

Penelitian lain oleh Ahmad (2008) yang menyimpulkan benar bahwa 

budaya organisasi akan selalu berubah secara evolusi sedangkan perubahan 

lingkungan akan selalu terjadi setiap waktu bahkan dalam hitungan menit. 

Keberhasilan menghadapi tantangan baru tergantung pada kemampuan 

manajerial merumuskan strategi perubahan yang tepat dan pada penerimaan 

perubahan tersebut oleh semua anggota organisasi yang bersangkutan. Dan juga 

keefektifan organisasi tercapai bukan hanya karena adanya iklim organisasi, akan 

tetapi adanya iklim dan budaya organisasi juga. Dengan demikian keefektifan 

organisasi dapat ditingkatkan dengan penciptaan suatu kultur yang di satu pihak 

membantu pencapaian tujuan organisasi dan di lain pihak memuaskan berbagai 

kebutuhan para anggotanya, tidak hanya dalam arti kebendaan, akan tetapi juga 

kebutuhan-kebutuhan lain seperti rasa aman, kebutuhan sosial, dan lain 

sebagainya.   

Budaya  organisasi  dalam  suatu  perusahaan merupakan  cermin  dari 

kepribadian perusahaan tersebut. Berdasarkan hasil  penelitian  kuantitatif  ini  

didapatkan  tingkat  prosentase tentang  budaya  organisasi  sebesar  100%  

tergolong  kategori  tinggi.  Sedangkan untuk  tingkat  prosentase  komitmen  

karyawan  juga  menyebutkan  100%  masuk dalam  kategori  tinggi  itu  berarti  

bahwa  tingkat  komitmen  karyawan  kepada perusahaan dikatakan tinggi. Hasil 

analisis regresi menunjukkan bahwa  tidak ada pengaruh yang signifikan antara 

budaya organisasi terhadap komitmen karyawan. Berdasarkan hasil analisis uji  

regresi antara budaya organisasi dengan komitmen karyawan yang dimiliki oleh 

karyawan menunjukkan bahwa angka sebesar 0,031 dengan  p=0,160.  Hal  ini  
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menunjukkan  bahwa  tidak  terdapat  pengaruh  yang signifikan antara budaya 

organisasi dengan komitmen karyawan di PDAM Kota Malang karena p > 0,050. 

Berarti dapat disimpulkan bahwa jika budaya organisasi suatu perusahaan 

dikatakan baik atau tinggi maka belum tentu komitmen karyawan juga  tinggi, 

begitu  juga  sebaliknya  jika budaya organisasi dikatakan buruk maka belum 

tentu komitmen karyawan akan rendah, Nandikasari (2011). 

Dalam penelitian (Koesmono, 2005, Abdulloh, 2006 dan Ardhiana, 2007) 

disimpulkan bahwa Budaya organisasi, locus of control, berpengaruh terhadap 

Motivasi dan Kepuasan kerja serta Kinerja pada karyawan. Salah satu contoh 

saja budaya organisasi yang berpengaruh pada motivasi dan kepuasan kerja serta 

kinerja karyawan pada industri pengolahan kayu skala menengah di Jawa Timur 

dapat diterima. Hasilnya bahwa secara langsung motivasi berpengaruh terhadap 

kepuasan kerja sebesar 1.462 dan motivasi berpengaruh terhadap kinerja sebesar 

0.387, kepuasan kerja berpengaruh terhadap kinerja sebesar 0,003 dan budaya 

organisasi berpengaruh terhadap kinerja sebesar 0.506, budaya organisasi 

berpengaruh terhadap motivasi sebesar 0.680 dan budaya organisasi berpengaruh 

terhadap kepuasan kerja sebesar 1.183. 

Sedangkan hasil  penelitian  (Sarwoko, 2005 dan Tjahyono, 2004) dapat 

diketahui  bahwa motivasi  kerja, perilaku kerja dan  budaya organisasi  

berpengaruh  secara  signifikan  terhadap Kinerja Pegawai. Terbukti bahwa 

apabila motivasi kerja dan budaya organisasi tinggi maka kinerja karyawan pada 

pegawai di lingkungan  Dinas Bina Marga Propinsi Jawa Tengah juga akan 

tinggi, dan sebaliknya apabila motivasi kerja dan budaya organisasi rendah maka 

kinerja karyawan pada pegawai di lingkungan  Dinas Bina Marga Propinsi Jawa 

Tengah juga akan rendah. Ini ditunjukkan bahwa nilai  koefisien  determinasi  

(R2)  sebesar 0,804  artinya  sebesar  80,4  %  variabel motivasi  kerja,  dan  

budaya  organisasi mampu  mempengaruhi  variabel  Kinerja Pegawai  secara  

signifikan,  sedangkan lainnya  sebesar    19,6%  dipengaruhi  oleh variabel  

yang  tidak  dimasukkan  dalam model. Dapat dinyatakan pula ariabel  budaya  

organisasi  mempunyai pengaruh  yang  lebih  kuat  terhadap  Kinerja Pegawai  

dibandingkan  variabel  motivasi kerja.    
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Hasil penelitian Kroustalis & Meade (2007) tentang potraying and 

organization’s culture through properties of recruitment website. Menjelaskan 

bahwa perekrutan melalui sebuah internet banyak digunakan oleh banyak 

perusahaan. Akan tetapi efektivitasnya sangat kecil karena gambaran budaya 

organisasi dapat dipersepsi lain oleh para pengguna internet yang melihat 

informasi tersebut. 

Dalam penelitian Gray & Denstein (2004) tentang towards an integrative 

model of organizational culture and knowledge management. Dalam budaya 

organisasi perlu adanya sebuah pengetahuan atasan dalam mengelola atau 

memanajemen karyawannya. Proses internalisasi antara karyawan dengan atasan 

akan menciptakan hubungan dengan baik sehingga menyebabkan karyawan lebih 

kreatif dan inofatif dalam bekerja. Selain itu wawasan dan pengetahuan atasan 

akan berpengaruh pada persepsi karyawan untuk lebih kreatif dan produktif 

karena mereka berfikir dengan demikian tujuan sebuah organisasi akan tercapai. 

Pimapunsri (2008), hasil penelitiannya tentang factors affecting learning 

organization culture and hotel managers’ leadership styles in Thailand. Gaya 

kepemimpina seorang atasan itu sangat berpengaruh terhadap kinerja dan 

produktivitas karyawan. Karena seorang atasan adalah subordinate bagi 

karyawan dan itu mennjadi hal yang vital dalam sebuah organisasi. Untuk 

menjadikan seorang karyawan menjadi produktive maka harus ada transformasi 

antara karyawan dengan atasannya. Misalnya, pemberian reward dari seorang 

atasan kepada karyawan. 

Jadi sesuai uraian-uraian tentang kesimpulan penelitian di atas, pertama 

bahwa sebenarnya secara evolusi budaya organisasi akan selalu berubah dan 

tidak ada pengaruh yang signifikan antara budaya organisasi terhadap komitmen 

karyawan. Dijelaskan juga bahwa budaya organisasi, locus of control, perilaku 

kerja dan motivasi kerja  berpengaruh terhadap kepusan kerja serta kinerja 

karyawan. 

Kedua bahwa gaya kepemimpinan dan perekrutan karyawan sangat 

berpengaruh terhadap kinerja dan produktivitas karyawan demi tercapainya 

tujuan sebuah organisasi. Keutamaan budaya organisasi juga merupakan 



6 

 

 

pengendali dan arah dalam membentuk sikap dan perilaku manusia yang 

melibatkan diri dalam suatu kegiatan organisasi. Dan pasti setiap orgasisasi 

dalam sebuah perusahaan sangat mungkin memiliki budaya organisasi yang tidak 

sama. Dari aspek mikro seringkali kita menemui bahwa organisasi di Indonesia 

mengalami masa transisi antara pola tradisional feodal menuju era efisiensi yang 

profesional. Selain itu perbedaan ada karena adanya kebiasaan yang berbeda pula 

yang dibentuk oleh setiap individu maupun kelompok dalam sebuah organisasi. 

Misalnya saja sebuah organisasi yang ada dalam sebuah bank. 

Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam 

bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam rangka 

meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Bank juga dianggap sebagai suatu 

lembaga keuangan yang aman dalam melakukan berbagai macam aktivitas 

keuangan (Ismail, 2010). Persaingan yang begitu ketat disektor perbankan baik 

itu antara bank milik pemerintah atau swasta nasional juga dengan bank asing, 

karena bank asing telah diberi kebebasan untuk mengembangkan operasinya di 

Indonesia. Akibat begitu ketatnya persaingan, maka bank-bank berlomba-lomba 

mempromosikan atau mengenalkan produk yang mereka tawarkan dengan 

berbagai macam kelebihan dan keunggulan dari produk perbankan tersebut. 

Salah satu bank yang ikut berlomba adalah Bank Rakyat Indonesia (BRI) ikut 

berlomba dan berusaha untuk memasarkan produknya agar dapat menjaring 

nasabah dan menjaring pengendapan dana sebanyak mungkin di Bank Rakyat 

Indonesia (BRI). 

Bank Rakyat Indonesia (BRI) adalah salah satu bank milik pemerintah 

yang terbesar di Indonesia. Pada awalnya Bank Rakyat Indonesia (BRI) didirikan 

di Purwokerto, Jawa Tengah oleh Raden Bei Aria Wirjaatmadja dengan nama De 

Poerwokertosche Hulp en Spaarbank der Inlandsche Hoofden atau "Bank 

Bantuan dan Simpanan Milik Kaum Priyayi Purwokerto", suatu lembaga 

keuangan yang melayani orang-orang berkebangsaan Indonesia (pribumi). 

Lembaga tersebut berdiri tanggal 16 Desember 1895, yang kemudian dijadikan 

sebagai hari kelahiran BRI. 
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Seperti dijelaskan dalam penelitian Bari’ah dan kawan-kawan yang 

menjelaskan bahwa persaingan yang semakin ketat dengan perbankan swasta, 

terbatasnya sumber daya manusia yang profesional, teknologi informasi dan 

telekomunikasi yang terus berkembang, serta peningkatan harga bahan pangan 

menjadi hambatan besar bagi bank pemerintah dalam mengakomodasi dana 

masyarakat. Kondisi ini mendorong Bank Rakyat Indonesia (BRI) berupaya 

mengembangkan berbagai strategi untuk menarik dan mempertahankan 

nasabahnya melalui peningkatan kualitas layanan. Penelitian ini bertujuan untuk 

mengetahui hubungan antara kualitas layanan dengan minat menabung nasabah 

PT. BRI di Kantor Cabang Ungaran. 

Penelitian lain oleh Subiyakto dan Setyawan tentang Keberhasilan 

transformasi BRI terletak pada beberapa inovasi penting. Dengan melihat potensi 

Kota Banjarnegara yang mayoritas penduduknya bermata pencaharian petani, 

maka langkah-langkah inovasi tersebut perlu dilaksanakan oleh BRI kantor 

cabang Banjarnegara, khususnya terhadap program Kupedes. Ketidakmampuan 

memanfaatkan potensi ini, tentunya akan menjadi peluang bagi bank maupun 

lembaga keuangan lainnya. Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui strategi 

yang dilaksanakan oleh BRI kantor cabang Kota Banjarnegara, mengetahui 

persepsi nasabah terhadap sasaran dan inisiatif strategic, menguji perbedaan 

antara persepsi dan harapan nasabah, serta menguji hubungan antara sasaran dan 

inisiatif strategik BRI kantor unit Kota Banjarnegara, khususnya Kupedes 

terhadap tingkat kepuasan nasabahnya.Objek penelitian ini adalah Bank Rakyat 

Indonesia kantor cabang Banjarnegara yang   membawahi   21   BRI   unit   di   

wilayah   Banjarnegara. Dari populasi sebanyak 147.691 nasabah, diambil 

sampel sebanyak 230. Hasil yang diperoleh secara umum dapat dikatakan bahwa 

tingkat kesesuaian antara persepsi dan harapan tinggi.  

Dari beberapa penelitian dan pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa 

bagaimana cara organisasi menarik nasabah dengan berbagai cara. Selain itu 

untuk mengetahui hubungan antara kualitas layanan dengan minat menabung 

nasabah, mengetahui strategi yang dilaksanakan oleh BRI, mengetahui persepsi 

nasabah terhadap sasaran dan inisiatif strategic, menguji perbedaan antara 
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persepsi dan harapan nasabah, serta menguji hubungan antara sasaran dan 

inisiatif strategik BRI. 

Oleh karena itu, penting bagi perusahaan untuk  memperhatikan persepsi 

karyawan terhadap budaya organisasi, karena ini akan berpengaruh terhadap 

kualitas kerja karyawan yang akan berdampak terhadap pelayanan terhadap 

nasabah. Selain itu persepsi budaya organisasi yang positif juga akan berpengaruh 

terhadap bertahannya dan kemajuan tujuan organisasi. Sehingga diharapkan setiap 

karyawan akan mempersepsi positif terhadap budaya organisasi yang sudah ada 

dalam perusahaan atau organisai.  

Berdasarkan latar belakang, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian 

tentang “Persepsi terhadap Budaya Organisasi pada Karyawan BRI di Kota 

Malang Jl. Kawi”. Penelitian ini sangat relevan sebagaimana diketahui bahwa 

organisasi atau perusahaan terutama BRI adalah suatu ruang yang memberikan 

pelayanan tidak hanya untuk transaksi dalam hal keuangan akan tetapi juga 

memperhatikan kualitas pelayanan terhdap setiap nasabahnya. Oleh karena itu 

dibutuhkan pengetahuan dan kesabaran tinggi dalam menangani situasi tersebut. 

 

B.  Rumusan Masalah 

Bagaimanakah Persepsi karyawan terhadap Budaya Organisasi di BRI Kota 

Malang Jl. Kawi? 

 

C.  Tujuan Penelitian  

Penelitian deskriptif ini memiliki tujuan antara lain untuk mengetahui 

gambaran persepsi terhadap budaya organisasi pada karyawan BRI di Kota Malang Jl. 

Kawi. 

 

D.  Manfaat Penelitian 

Penelitian yang baik adalah hasilnya dapat memberikan kontribusi 

konstruktif bagi banyak pihak. Oleh karena itu, penelitian diharapkan dapat 

memberikan manfaat yang diantaranya : 
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1. Manfaat Praktis  

Untuk perusahaan yaitu membantu memberikan pandangan mengenai 

budaya organisasi yang lebih baik dan serta dapat dijadikan sebagai 

catatan/ koreksi untuk mempertahankan dan meningkatkan budaya 

organisasi, sekaligus memperbaiki apabila ada kelemahan dan 

kekurangannya. Sehingga dengan melaksanakan budaya organisasi yang 

baru dapat merubah sikap dan perilaku SDM untuk mencapai produktivitas 

kerja yang lebih tinggi dalam menghadapi tantangan masa depan. 

2. Manfaat Teoritis 

Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan masukan yang bermanfaat 

bagi perkembangan ilmu Psikologi Industri dan Organisasi dengan cara 

memberikan data empiris yang sudah teruji secara empiris tentang persepsi 

terhadap budaya organisasi pada karyawan BRI di Kota Malang Jl. Kawi. 

 


