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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

 Seiring berjalannya waktu banyak sekali koperasi yang tumbuh dan berkembang 

ditengah-tengah kehidupan masyarakat Indonesia. Berdasarkan data Departemen Koperasi 

keberadaan koperasi di Indonesia sebagai lembaga ekonomi rakyat sudah ada sejak 50 

tahun yang lalu, Sepertiyang telah diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 pada 

Pasal 33 ayat 1 bahwa perekonomian Indonesia disusun sebagai usaha bersama berdasar 

atas azas kekeluargaan. Dengan begitu, koperasi seharusnya menjadi tonggak bagi 

bangkitnya perekonomian nasional.  

Namun hal tersebut tidak menunjukkan adanya peningkatan kualitas koperasi bahkan 

jumlah koperasi yang tidak aktif pun turut meningkat. Hal ini mengindikasikan bahwa 

masih kurangnya kesadaran masyarakat akan peran dan manfaat koperasi. Untuk 

meningkatkan fungsi koperasi di Indonesia, pemerintah seharusnya tidak hanya 

meningkatkan kuantitas/jumlah koperasi, tetapi juga meningkatkan kinerja koperasi. 

kinerja koperasi bisa dilihat dari tingkat kinerja karyawan. 

Walaupun demikian koperasi telah mampu mengentaskan kemiskinan, dan ikut serta 

dalam mengurangi jumlah pengangguran di Indonesia. Pada banyak kalangan diyakini 

bahwa koperasi cukup sesuai dengan budaya dan tata kehidupan bangsa Indonesia. Untuk 

mendorong berkembangnya suatu perusahaan dan meningkatkan kualitas suatu perusahaan 

maka harus ada pengelolaan sumber daya manusia/karyawan yang baik. Kualitas sumber 

daya manusia/karyawan dapat diukur dari kinerja karyawan. Sedangkan untuk 

meningkatkan kinerja karyawan dapat dilakukan dengan budaya organisasi yang kuat 

untuk membentuk sikap dan pola pikir karyawan dalam menyelesaikan tugas-tugas yang 

dibebankan. 
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Sumber daya manusia merupakan sarana untuk meningkatkan kualitas manusia, dengan 

memperbaiki sumber daya manusia, meningkatkan pula kinerja dan daya hasil organisasi, 

sehingga dapat mewujudkan karyawan yang memiliki disiplin kinerja yang tinggi 

sehingga diperlukan pula peran yang besar dari organisasi. Dalam meningkatkan kinerja 

karyawan diperlukan analisis terhadap faktor-faktor yang mempengaruhinya dengan 

memperhatikan kebutuhan dari para karyawan, diantaranya adalah terbentuknya budaya 

organisasi yang baik dan terkoordinasi. Setiap individu selalu mempunyai sifat yang 

berbeda satu dengan yang lainnya. Sifat tersebut dapat menjadi ciri khas bagi seseorang 

sehingga kita dapat mengetahui bagaimana sifatnya. Sama halnya dengan manusia, 

organisasi juga mempunyai sifat-sifat tertentu. Melalui sifat-sifat tersebut kita juga dapat 

mengetahui bagaimana karakter dari organisasi tersebut. Sifat tersebut kita kenal dengan 

budaya organisasi atau organizational culture. Budaya-budaya yang dimiliki oleh setiap 

suku bangsa memiliki sistem nilai dan norma dalam mengatur masing-masing anggotanya 

dari suku bangsa tersebut maupun orang yang berasal dari suku lain, dengan demikian 

dapat dikatakan bahwa suatu organisasi juga memiliki budaya yang mengatur bagaimana 

anggota-anggotanya untuk bertindak. 

Budaya memberikan identitas bagi para anggota organisasi dan membangkitkan 

komitmen terhadap keyakinan dan nilai yang lebih besar dari dirinya sendiri. Meskipun 

ide-ide ini telah menjadi bagian budaya itu sendiri yang  bisa datang di manapun 

organisasi itu berada. Suatu budaya organisasi berfungsi untuk menghubungkan para 

anggotanya sehingga mereka tahu bagaimana berinteraksi satu sama lain.  

Budaya organisasi merupakan sebagai suatu pola dari asumsi-asumsi dasar yang 

ditemukan, diciptakan atau dikembangkan oleh suatu kelompok tertentu dengan maksud 

agar organisasi bisa mengatasi, menanggulangi permasalahan yang timbul akibat adaptasi 

eksternal dan integritas internal yang sudah berjalan dengan cukup baik sehingga perlu 
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diajarkan dan diterapkan kepada anggota-anggota baru sebagai cara yang benar untuk 

memahami, memikirkan dan merasakan berteman dengan mereka-mereka tersebut (Scain 

dalam Lako, 2004). 

Menurut Lako (2004) peran strategis budaya organisasi kurang disadari dan dipahami 

oleh kebanyakan orang pelaku organisasi di Indonesia, terutama prinsipal yaitu pemilik 

dan agents dan dipercaya untuk mengelola organisasi. Banyaknya masalah yang 

berhubungan dengan ketenagakerjaan akhir-akhir ini menunjukan bahwa strategis dan 

implementasi budaya organisasi dalam instansi pemerintahan masih lemah dan 

mengkhawatirkan. Kekuatan-kekuatan dalam lingkungan eksternal organisasi dapat 

mengisyaratkan kebutuhan perubahan budaya, misalnya dengan adanya persaingan yang 

makin tajam dalam suatu lingkungan instansi menuntut perubahan budaya organisasi 

untuk senantiasa mampu merespon keinginan masyarakat dengan lebih cepat.  

Budaya organisasi ialah persepsi yang sama dikalangan seluruh anggota organisasi 

tentang makna hakiki kehidupan bersama (Siagian, 2002:187). Menurut Robbins 

(2002:279) mendefinisikan budaya organisasi (organization culture) sebagai suatu system 

makna bersama yang dianut oleh anggota-anggota yang membedakan organisasi tersebut 

dengan organisasi lain. Lebih lanjut, Robbins (2002:279) menyatakan bahwa sebuah 

sistem pemaknaan bersama dibentuk oleh warganya yang sekaligus menjadi pembeda 

dengan organisasi lain. Hal ini diperkuat dengan pernyataan mcShane dan Glinow,(2005) 

dalam Journal of Business systems,governance and ethnics (Olu Ojo,2010;4) menyatakan 

bahwa budaya organisasi membantu memahami kegiatan organisasi dan karyawan dapat 

berkomunikasi dengan lebih efektif dan efisien, meningkatkan kerjasama dengan 

karyawan yang lain karena mereka saling mengajarkan mental perusahaan secara 

langsung. Penelitian yang dilakukan Olu Oju menyatakan bahwa terdapat hubungan positif 
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antara budaya organisasi dan kinerja perusahaan, hal ini berarti bahwa budaya organisasi 

memiliki peran penting dalam perusahaan (Olu Ojo, 2010;11). 

Bernard (2000) mengemukakan bahwa ungkapan seperti output, kinerja, efisiensi, 

efektivitas sering dihubungkan dengan produktivitas. Produktivitas merupakan rasio 

output terhadap input. Kinerja memberikan penekanan kepada nilai efisien, yang diartikan 

sebagai rasio output dan input, sedang pengukuran efisien menggantikan penentuan 

outcome tersebut. Selain efisiensi, produktivitas juga dikaitkan dengan kualitas output 

yang diukur berdasarkan beberapa standar yang telah ditentukan sebelumnya. Jadi yang 

dimaksud dengan kinerja karyawan adalah hasil kerja yang dapat dicapai oleh seseorang 

dalam suatu organisasi sesuai dengan wewenang dan tanggung jawabnya dalam rangka 

mencapai tujuan organisasi yang bersangkutan, secara legal, tidak melanggar aturan, dan 

sesuai dengan moral serta etika.  

Kinerja mempunyai arti penting bagi karyawan, adanya penilaian kinerja berarti 

karyawan mendapat perhatian dari atasan, disamping itu akan menambah gairah kerja 

karyawan karena dengan penilaian kinerja ini mungkin karyawan yang berprestasi 

dipromosikan, dikembangkan dan diberi penghargaan atas prestasi, sebaliknya karyawan 

yang tidak berprestasi mungkin akan dipromosikan. 

Kesulitan mengukur kinerja karyawan koperasi karena tujuan dan misi organisasi 

seringkali tidak hanya sangat kabur, akan tetapi juga bersifat multidimensional karena 

stakeholders dari organisasi publik memiliki kepentingan yang berbeda satu dengan 

lainnya sehingga ukuran kinerja organisasi publik di mata stakeholders juga berbeda-beda. 

Pengukuran kinerja organisasi perlu dilakukan dalam memastikan pemahaman para 

pelaksana dan mengukur pencapaian prestasi, memastikan tercapainya skema prestasi 

yang disepakati, memonitor dan mengevaluasi kinerja dengan perbandingan antara skema 

kerja dan pelaksanaan, memberikan penghargaan maupun hukuman yang obyektif atas 
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prestasi pelaksanaan yang telah diukur sesuai sistem pengukuran yang telah disepakati, 

menjadikan sebagai alat komunikasi antara karyawan dan pimpinan dalam upaya 

memperbaiki kinerja organisasi, memastikan bahwa pengambilan keputusan dilakukan 

secara obyektif dan mengungkapkan permasalahan yang terjadi. 

Peningkatan kualitas sumber daya manusia di koprasi dapat dilakukan dengan 

pendekatan peningkatan kualitas karyawan pada semua tingkatan. Kualitas karyawan yang 

semakin tinggi, Sumber daya manusia merupakan arti penting dari suatu realita bahwa 

setiap individu manusia merupakan elemen yang paling utama karena selalu ada dalam 

suatu organisasi. Sumber daya terpenting suatu perusahaan atau organisasi adalah sumber 

daya manusia yaitu orang yang telah memberikan tenaga, bakat, kreatifitas dan usaha 

mereka kepada organisasi (Handoko, 2002:233). Oleh karena itu, kemajuan suatu 

perusahaan dapat di tentukan dari sumber daya manusia yang mampu menampilkan 

kinerja terbaik dari setiap individu. Keseluruhan sumber daya yang terdapat dalam suatu 

perusahaan, sumber daya manusia adalah sumber daya yang paling penting dan sangat 

menentukan. Semua potensi yang dimiliki manusia seperti keterampilan, motivasi, dan 

kecerdasan sangat berpengaruh terhadap upaya organisasi dalam mencapai tujuan. 

Perilaku manusia yang beranekaragam karakteristik dan perilakunya membuat 

pengelolaan sumber daya manusia tidak berjalan dengan mudah.  

Hasibuan (2000:12) menyatakan bahwa manusia selalu berperan aktif dalam 

menentukan rencana, sistem, proses, tujuan yang ingin dicapai oleh perusahaan. Tujuan 

tidak mungkin terwujud tanpa peran karyawan meskipun dukungan sarana dan prasarana 

serta sumber dana yang dimiliki perusahaan tidak akan ada manfaatnya bagi perusahaan, 

jika peran aktif karyawan tidak diikutsertakan. Hal ini menunjukkan bahwa sumber daya 

manusia merupakan kunci pokok yang harus diperhatikan dengan segala kebutuhannya. 

Pengelolaan sumber daya terkait dan mempengaruhi kinerja organisasional dengan cara 
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menciptakan nilai atau menggunakan keahlian sumber daya manusia yang berkaitan 

dengan praktek dan sasarannya cukup luas. Oleh karena itu faktor manusia juga perlu 

mendapatkan perhatiaan dari pimpinan atau manajer sehingga karyawan dapat bekerja 

dengan lebih baik dan tujuan dari organisasi dapat tercapai. 

Kinerja yang dimiliki oleh organisasi pada hakikatnya merupakan suatu akibat dari 

persyaratan kerja yang harus dipenuhi oleh karyawan. Karyawan akan bersedia bekerja 

dengan penuh semangat apabila merasa kebutuhan baik fisik dan non fisik terpenuhi. 

Kinerja organisasi sangat ditentukan oleh kinerja karyawan yang menjadi ujung tombak 

kantor itu. Kesadaran para karyawan ataupun pimpinannya akan pengaruh positif budaya 

organisasi terhadap produktivitas organisasi akan memberikan motivasi yang kuat untuk 

mempertahankan, memelihara, dan mengembangankan budaya organisasi yang dimiliki, 

sehingga merupakan daya dorong yang kuat untuk kemajuan organisasi. Sebagaimana 

temuan Kotter dan Heskett, menunjukkan bahwa organisasi berprestasi karena ditopang 

budaya organisasi yang kuat. 

Berkaitan dengan dengan kinerja karyawan dalam suatu organisasi, maka  dalam hal ini 

penelitian dilakukan pada Koperasi Wanita Serba Usaha “Setia Budi Wanita” Malang 

Jawa Timur yang ingin bertahan ditengah persaingan dengan perbankan konvensional 

membutuhkan karyawan yang memiliki hasil kerja yang baik. Koperasi Wanita Serba 

Usaha Setia Budi yang berdiri pada tahun 1977 berkembang dengan baik dari segi 

organisasi maupun usahanya yang di dasari oleh sistem tanggung renteng. Dari segi 

organiasasi memiliki jumlah anggota +/- berjumlah 5000 anggota. Sedangkan, dari segi 

bidang usaha telah mengelola beberapa unit antara lain : 1). Unit Simpan Pinjam. 2). Unit 

Pertokoan. 3). Jasa Pelatihan melalui Learning Center Tanggung Renteng.Koperasi  

Wanita Serba Usaha Setia Budi Wanita selalu menjaga tingkat Kerja Karyawan agar dapat 

bertahan dalam persaingan yang kompetitif. 
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Koperasi Wanita Serba Usaha Setia Budi Wanita yang bergerak dibidang simpan 

pinjam yang terdiri dari simpanan suka rela, simpanan berjangka, pinjaman bulanan dan 

pinjaman musiman. Untuk meningkatkan kinerja karyawan Koperasi Simpan Pinjam Setia 

budi telah memahami beberapa hal yang mendasar seperti uraian tugas atau juklak kerja 

yang sudah diberikan kepada semua karyawan di setiap bagian kerja. 

Kesesuaian antara budaya organisasi dengan nilai-nilai yang dimiliki oleh anggota 

organisasi akan meningkatkan kerja, sehingga mendorong individu untuk bertahan pada 

satu organisasi dan berkarir dalam jangka panjang. Oleh sebab itu, dalam melaksanakan 

aktivitas karyawan, maka Koperasi Wanita Serba Usaha Setia Budi Malang diharapkan 

memiliki sumber daya manusia yang memadai dari segi kuantitas maupun kualitas yang 

dijiwai budaya organisasinya melalui pengukuran kinerja karyawannya. 

Adapun hal yang dapat di identifikasi dari kinerja karyawan yang mengalami 

penurunan itu adalah tidak tercapainya terget yang sudah di tentukan, penggunaan waktu 

yang tidak efisien,tidak disiplinan, kurang tanggung jawab, dan kerja sama antara 

karyawan kurang kompak karena saling curiga satu sama lain. 

Pada Koperasi Wanita Serba Usaha Setia Budi Malang tampak sebuah budaya 

organisasi yang kurang baik dalam perusahaan, hal ini ditandai dengan kurangnya kontrol 

yaitu jumlah aturan dan pengawasan langsung yang dipergunakan untuk melihat dan 

mengawasi para karyawan kurang di terapkan, serta pola kumunikasi antara karyawan 

kurang baik, kurang memberikan dukungan kepada semua karyawan baik berupa inisiatif 

maupun penggambilan keputusan dalam memberikan kredit usaha. Dari kasus di Koperasi 

Wanita Serba Usaha Setia Budi Malang beberapa tahun terakhir tidak mencapai target. 

Dimana setiap tahun target laba yang harus dicapai sesuai dengan Rencana Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Koperasi Wanita Serba Usaha Setia Budi Malang adalah minimal 

sebesar 30% dari laba tahun sebelumnya. Pencapaian target laba tersebut dapat dilihat 

tabel 1.1 pada Koperasi Wanita Serba Usaha Setia Budi Malang pada periode 2012 

s/d2014 sebagai berikut : 
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Tabel 1.1 

    Pencapaian Target Laba Koperasi Wanita Serba Usaha Setia Budi Wanita 

No Tahun Laba (Rp) Target (Rp) Pencapaian  (%) 

1 2012 69,764,000 68,750,000 101% 

2 2013 88,205,000 90,690,000 97% 

3 2014 113,704,000 114,600,000 99% 

    Sumber: Laporan Pertanggung Jawaban Tahun 2012 – Tahun 2014 

Berdasarkan tabel 1.1  terlihat kinerja Koperasi Wanita Serba Usaha Setia Budi Wanita 

berdasarkan Laba yang diperoleh dari tahun 2012 realisasi melebihi target yag ditetapkan 

perusahaan. Tahun 2013 pencapaian terget untuk laba hanya sebesar 97 % dari target yang 

ditentukan. Sedangkan Tahun 2014 juga pencapaian target kurang dari yang ditentukan 

perusahaan yang hanya mencapai 99 % dari target yang ditentukan meskipun pencapaian 

meningkat dibanding tahun 2013.  

Secara keseluruhan kinerja karyawan pada Koperasi Wanita Serba Usaha Setia Budi 

Wanita dapat dikatakan tinggi. Namun demikian berdasarkan beberapa aspek atau  indikator 

masih menunjukkan kinerja yang masih rendah. Salah satu  rendahya kinerja tersebut 

ditunjukkan oleh kuantitas kerja karyawan dimana jumlah pekerjaaan yang dapat dicapai oleh 

karyawan dalam melaksanakan tugasnya berdasarkan jumlah laba masih belum sesuai 

dengan harapan dan target perusahaan. Pencapaian target yang masih kurang tersebut 

disebabkan karyawan pada umumnya masih belum memiliki inisiatif dalam rangka 

memberikan pinjaman pada nasabah. Karyawan tidak berani mengambil keputusan dan 

menangung resiko dalam memberikan jumlah pinjaman pada nasabah, sehingga laba usaha 

yang diperoleh kurang optimal  

Penelitian ini secara spesifik mencoba menggambarkan pengaruh budaya organisasi 

yang diterapkan dalam meningkatkan kinerja karyawan dalam melaksanakan tugasnya 
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Koperasi Wanita Serba Usaha Setia Budi Malang dalam menjamin efektifitas dan efisiensi 

kerja semua karyawan, juga meningkatkan rasa tanggungjawab sosial serta dituntut adanya 

partisipasi aktif dari seluruh karyawan. Karyawan sebagai sumber daya manusia yang 

sangat penting yang diperlukan organisasi dalam menjalankan segala kegiatan. Pada 

penelitian ini yang dilalukan adalah menyoroti budaya organisasi Koperasi Wanita Serba 

Usaha Setia Budi Malang. Masalah kinerja karyawan Koperasi Wanita Serba Usaha Setia 

Budi Malang menjadi sangat penting karena karyawan bukan saja harus dapat melayani 

pelanggan secara cepat dan tepat, tetapi karyawan tersebut harus dapat mempertanggung 

jawabkan seluruh aktivitasnya sehingga diperlukan pembinaan terhadap para 

karyawannya. 

Di samping itu kebutuhan karyawan berbeda antara satu dengan yang lainnya, dengan 

demikian peranan sebuah organisasi adalah sangat penting untuk dapat menyatukan 

berbagai motif karyawannya agar terfokus pada pencapaian kinerja yang tinggi. 

Pendekatan teoritis yang cukup beralasan untuk peningkatan kinerja  karyawan Koperasi 

Wanita Serba Usaha Setia Budi Malang.  

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk meneliti tentang budaya 

organisasi dan pengaruhnya terhadap kinerja karyawan, yang terbingkai dalam 

judul:“Pengaruh Budaya Organisasi terhadap Kinerja Karyawan Koperasi Wanita 

Serba Usaha Setia Budi Wanita Malang Jawa Timur ”. 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah diatas untuk lebih mengarah pada inti  persoalan 

yang akan diteliti, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut : 

1. Bagaimana budaya organisasi yang ada pada Koperasi Wanita Serba Usaha Setia 

Budi Wanita Malang Jawa Timur? 
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2. Bagaimana kinerja karyawan di Koperasi Wanita Serba Usaha Setia Budi Wanita 

Malang Jawa Timur? 

3. Apakah ada pengaruh budaya organisasi terhadap  kinerja karyawan di Koperasi 

Wanita Serba Usaha Setia Budi Wanita Malang Jawa Timur? 

 

C. Tujuan Penelitian 

1. Untuk mendeskripsikan budaya organisasi yang ada pada Koperasi Wanita Serba 

Usaha Setia Budi Wanita Malang Jawa Timur. 

2. Untuk mendeskripsikankinerja karyawan di Koperasi Wanita Serba Usaha Setia Budi 

Wanita Malang Jawa Timur. 

3. Untuk menganalisis pengaruh budaya organisasi terhadap  kinerja karyawan di 

Koperasi Wanita Serba Usaha Setia Budi Wanita Malang Jawa Timur. 

 

D. Manfaat Penelitian 

1. Bagi Perusahaan 

Para pimpinan Koperasi Wanita Serba Usaha Setia Budi Wanita Malang Jawa 

Timursebagai masukan dalam hal pengelolaan organisasi yang sesuai dengan situasi 

dan kondisi serta upaya-upaya yang dapat meningkatka kinerja karyawan demi 

kemajuan sebuah koperasi sebagai istansi daerah dan dapat meningkatkan 

kesejahteraan ekonomi rakyat. 

2. Bagi Peneliti selanjutnya 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah dan sebagai bahan referensi atau 

perbandingan bagi peneliti-peneliti yang lain untuk penelitian yang lebih lanjut. 
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3. Manfaat bagi peneliti

Diharapkan penulis dapat memahami penerapan teori-teori yang didapatkan di 

perkuliahan dalam dunia nyata khususnya yang berkaitan dengan budaya organisasi 

dan kinerja karyawan 

E. Batasan Masalah

Adapun batasan yang dibuat adalah batasan obyek yaitu karyawan yang sudah bermasa 

kerja minimal satu tahun dan berstatus sebagai  karyawan tetap. 




