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BAB I 

PENDAHULUAN 

 
 

A. Latar Belakang Masalah 
 

Perubahan lingkungan secara dramatis serta kondisi lingkungan yang 

semakin turbulen dan dihadapi organisasi merupakan salah satu penyebab 

terjadinya pergeseran paradigma (paradigm shift). Perubahan-perubahan 

signifikan yang terjadi antara lain meningkatnya arus teknologi informasi 

terutama di bidang komunikasi, isu-isu lingkungan, globalisasi, perdagangan 

bebas, peningkatan kualitas secara menyeluruh dan berkesinambungan serta isu-

isu diversitas dan etika. Sejalan dengan perubahan lingkungan yang membawa 

dampak terhadap perkembangan organisasi untuk terus menyesuaikan diri 

dengan situasi dan kondisi yang ada di lingkungan organisasi, budaya organisasi 

merupakan salah satu dimensi utama dalam aplikasi perilaku organisasional.  

Menurut Thoyib, (2005:63) organisasi yang merupakan kumpulan dari 
orang-orang yang memiliki tujuan yang sama. Organisasi terbagi pada 
dua kelompok besar berdasarkan pada tujuan yang ingin dicapai, yaitu: 
(1) Organisasi Sosial yang memiliki tujuan untuk meningkatkan 
kesejahteraan anggotanya; (2) Organisasi Bisnis yaitu organisasi yang 
memiliki tujuan untuk mencapai/memperoleh keuntungan.Setiap 
organisasi memiliki cara, kebiasaan, dan aturan dalam mencapai tujuan 
dan misi organisasi, termasuk cara individu hidup berinteraksi satu sama 
lain (bermasyarakat), dan cara individu mengatasi permasalahan-
permasalahan yang dihadapi dalam organisasi.  

 
Dewasa ini, dalam rangka menyikapi tantangan perubahan zaman yang 

terjadi, organisasi modern dituntut untuk dapat meletakkan landasan budaya yang 

paling sesuai diterapkan pada seluruh lapisan organisasi, agar keefektifan sumber 

daya manusia dapat diperoleh sehingga dapat meningkatkan kinerja organisasi. 
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Konsep budaya organisasi disandarkan pada kemampuan individu, sehingga 

penguatan yang diberikan pada manusia selaku individu sebagai sumberdaya 

manusia semakin disadari merupakan aset organisasi yang paling berharga dan 

memiliki kemampuan beradapatasi yang paling fleksibel. Untuk menjembatani 

kondisi ideal yang diinginkan organisasi dengan realita yang terjadi, penerapan 

budaya yang sesuai beserta iklim bagi keberhasilan kinerja organisasi mutlak 

diperlukan. Diharapkan dengan adanya ketepatan penerapan iklim dan budaya 

pada berbagai situasi dan kondisi, misi dan tujuan organisasi dapat dicapai. 

Dalam kehidupan sehari-hari seseorang tidak akan terlepas dari 

lingkungannya. Kepribadian seseorang akan dibentuk pula oleh lingkungannya 

dan agar kepribadian tersebut mengarah kepada sikap dan perilaku yang positif 

tentunya harus didukung oleh suatu norma yang diakui tentang kebenarannya dan 

dipatuhi sebagai pedoman dalam bertindak. Pada dasarnya manusia atau 

seseorang yang berada dalam kehidupan organisasi berusaha untuk menentukan 

dan membentuk sesuatu yang dapat mengakomodasi kepentingan semua pihak, 

agar dalam menjalankan aktivitasnya tidak berbenturan dengan berbagai sikap 

dan perilaku dari masing-masing individu. Yang dimaksud tidak lain adalah 

budaya dimana individu berada, seperti nilai, keyakinan, anggapan, harapan dan 

sebagainya. 

Kebudayaan merupakan inti dari apa yang penting dalam organisasi. 

Seperti aktivitas memberi perintah dan larangan serta menggambarkan sesuatu 

yang dilakukan dan tidak dilakukan yang mengatur perilaku anggota. Jadi, 

budaya mengandung apa yang boleh dilakukan atau tidak boleh dilakukan, 
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sehingga dapat dikatakan sebagai suatu pedoman yang dipakai untuk 

menjalankan aktivitas organisasi. 

Menurut Sudjono (2003:23) “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.  

Budaya organisasi seringkali digambarkan dalam arti yang dimiliki 

bersama. Pola-pola dari kepercayaan, simbol-simbol, ritual-ritual dan mitos-

mitos yang berkembang dari waktu ke waktu dan berfungsi sebagai perekat yang 

menyatukan organisasi. Beraneka ragamnya bentuk organisasi atau perusahaan, 

tentunya mempunyai budaya yang berbeda-beda, hal ini wajar karena lingkungan 

organisasinya berbeda-beda. Dengan demikian, budaya merupakan berbagai 

interaksi dari ciri-ciri kebiasaan yang mempengaruhi kelompok-kelompok orang 

dalam lingkungannya, dan kehidupan organisasi didasarkan pada keyakinan yang 

dimiliki, didasarkan pada falsafah hidup yang didasarkan dari hubungan manusia 

dengan lingkungannya. 

Berdasarkan pandangan di atas, dapat dikatakan bahwa budaya organisasi 

dapat mempengaruhi kinerja organisasi, selanjutnya kinerja organisasi 

berpengaruh terhadap kepuasan kerja karyawan. Kepuasan kerja karyawan yang 

tinggi merupakan salah satu indikator juga efektivitas manajemen, yang berarti 

bahwa budaya organisasi telah dikelola dengan baik. Membahas masalah budaya 



 4

itu sendiri merupakan hal yang esensial bagi suatu organisasi atau perusahaan, 

karena akan selalu berhubungan dengan kehidupan yang ada dalam perusahaan.  

Budaya organisasi merupakan falsafah, ideologi, nilai-nilai, anggapan, 

keyakinan, harapan, sikap dan norma-norma yang dimiliki secara bersama serta 

mengikat dalam suatu komunitas tertentu. Secara spesifik budaya dalam 

organisasi akan ditentukan oleh kondisi team work, leaders dan characteristic of 

organization serta administration process yang berlaku. Mengapa budaya 

organisasi penting, karena merupakan kebiasaan-kebiasaan yang terjadi dalam 

hirarki organisasi yang mewakili norma-norma perilaku yang diikuti oleh para 

anggota organisasi. Budaya yang produktif adalah budaya yang dapat menjadikan 

organisasi menjadi kuat dan tujuan perusahaan dapat terakomodasi. 

Setiap organisasi memiliki cara, kebiasaan, dan aturan dalam mencapai 

tujuan dan misi organisasi, termasuk cara individu hidup berinteraksi satu sama 

lain (bermasyarakat), dan cara individu mengatasi permasalahan-permasalahan 

yang dihadapi dalam organisasi. Kehidupan tersebut didasarkan pada keyakinan 

yang dimiliki, didasarkan pada falsafah hidup yang didasarkan dari hubungan 

manusia dengan lingkungannya. Keyakinan tersebut dijadikan sebagai asumsi 

dasar (Basic Assumption) yang mendasari semua program, strategi dan rencana 

kegiatan, atas dasar tersebut dibangun kegiatan-kegiatan (strategi jangka panjang 

dan strategi jangka pendek), sehingga memunculkan nilai yang tinggi manakala 

kegiatan yang dilakukan tidak menyalahi dari apa yang telah diprogramkan, dan 

begitu pula sebaliknya. Perilaku individu yang ada dalam organisasi dalam upaya 

melaksanakan program kerja yang telah disepakati ataupun diembannya akan 
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memunculkan/menciptakan kinerja. Kinerja tinggi yang ada pada individu dalam 

organisasi menunjukkan bahwa apa yang dilakukan oleh individu telah sesuai 

dengan yang diprogramkan oleh organisasi, hal ini juga sesuai dengan asumsi 

dasar organisasi. Dengan demikian, kinerja yang tinggi tentunya ada pada budaya 

organisasi yang baik.  

Menurut Sari (2004:36) “kinerja atau prestasi kerja seorang karyawan 

pada dasarnya adalah hasil kerja seseorang karyawan selama periode tertentu 

dibandingkan dengan kemungkinan, misalnya standar, target/sasaran atau kinerja 

yang telah ditentukan terlebih dahulu dan telah di sepakati bersama”. 

Kinerja adalah hasil kerja yang dapat dicapai oleh seseorang atau 

sekelompok orang dalam suatu organisasi sesuai dengan wewenang dan 

tangungjawab masing-masing, dalam rangka upaya mencapai tujuan organisasi 

bersangkutan secara legal, tidak melanggar hukum dan sesuai dengan moral dan 

etika. Kinerja karyawan merefleksikan bagaimana seorang karyawan memenuhi 

keperluan pekerjaan dengan baik. Banyak faktor yang mempengaruhi kinerja 

salah satunya adalah budaya organisasi.  

Kinerja Karyawan Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Pendidikan 

Dasar Kecamatan Kradenan Kabupaten Grobogan memiliki cara, kebiasaan, dan 

aturan dalam mencapai tujuan dan misi organisasi, termasuk cara karyawan 

dalam hidup berinteraksi satu sama lain (bermasyarakat), dan cara individu 

mengatasi permasalahan-permasalahan yang dihadapi dalam organisasi. 

Kehidupan karyawan Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Pendidikan Dasar 

Kecamatan Kradenan Kabupaten Grobogan tersebut didasarkan pada keyakinan 



 6

yang dimiliki, didasarkan pada falsafah hidup yang didasarkan dari hubungan 

manusia dengan lingkungannya 

Pentingnya penelitian ini dilakukan adalah budaya organisasi merupakan 

suatu kespakatan bersama para anggota dalam Unit Pelaksana Teknis Daerah 

(UPTD) Pendidikan Dasar Kecamatan Kradenan Kabupaten Grobogan atau 

perusahaan, sehingga mempermudah lahirnya kesepakatan yang lebih luas untuk 

kepentingan perorangan. Keutamaan budaya organisasi merupakan pengendali 

dan arah dalam membentuk sikap dan perilaku manusia yang melibatkan diri 

dalam suatu kegiatan organisasi. Secara individu maupun kelompok seseorang 

tidak akan terlepas dengan budaya organisasi dan pada umumnya mereka akan 

dipengaruhi oleh keaneka ragaman sumber-sumber daya yang ada sebagai 

stimulus seseorang bertindak 

Berdasarkan latar belakang di atas maka dalam penelitian ini 

dikemukakan judul penelitian: “Pengaruh Budaya Organisasi Terhadap 

Kinerja Karyawan Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Pendidikan 

Dasar Kecamatan Kradenan Kabupaten Grobogan”. 

 

B. Pembatasan Masalah 

Berdasarkan pada latar belakang di atas serta agar tidak terjadi pembiasan 

permasalahan, maka penulis membatasi permasalahan dalam penelitian ini yaitu: 

Sesuai dengan judul yang diajukan, penelitian ini hanya berkaitan dengan dukungan 

budaya organisasi dan ukuran kinerja karyawan. Penelitian ini dilakukan di Unit 



 7

Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Pendidikan Dasar Kecamatan Kradenan 

Kabupaten Grobogan dan penelitian ini dilakukan di tahun 2007 hingga 2008. 

 

C. Perumusan Masalah 

Berdasarkan pada pembatasan masalah di atas, guna membatasi adanya 

berbagai macam masalah yang timbul dan untuk memecahkannya dengan baik 

maka dalam penelitian ini dikemukakan perumusan masalah: “adakah pengaruh 

budaya organisasi terhadap kinerja karyawan Unit Pelaksana Teknis Daerah 

(UPTD) Pendidikan Dasar Kecamatan Kradenan Kabupaten Grobogan? 

 

D. Tujuan Penelitian 
 

Penerapan tujuan sangat penting dalam suatu penelitian, karena tujuan 

dapat dijadikan tolak ukur keberhasilan penelitian. Tujuan penulisan penelitian 

ini yaitu: untuk mengetahui pengaruh budaya organisasi terhadap kinerja 

karyawan Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Pendidikan Dasar Kecamatan 

Kradenan Kabupaten Grobogan. 

 

E. Manfaat Penelitian 

Manfaat yang diharapkan dapat diperoleh dari penelitian ini antara lain: 

1. Bagi Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Pendidikan Dasar Kecamatan 

Kradenan Kabupaten Grobogan. 

Sebagai bahan pertimbangan untuk meningkatkan kualitas budaya organisasi 

yang positif untuk meningkatkan kinerja karyawan. 
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2. Bagi peneliti 

Untuk melatih diri dalam menerapkan ilmu pengetahuan dan realitas ketika 

suatu saat terjun ke lapangan pekerjaan nantinya. 

3. Bagi pihak lain 

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan, bila ingin 

mengadakan penelitian pada masalah yang sama. 

 

F. Sistematika Skripsi 

BAB  I PENDAHULUAN 

Dalam bab ini akan diuraikan tentang latar belakang masalah, 

pembatasan masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat 

penelitian, sistematika skripsi. 

BAB II LANDASAN TEORI 

Dalam bab ini akan diuraikan teori tentang Budaya Organisasi, 

Kinerja Karyawan, Hubungan Budaya Organisasi dan Kinerja 

Karyawan, kerangka pemikiran, dan hipotesis. 

BAB III METODE PENELITIAN 

Dalam bab ini akan diuraikan tentang metode penelitian, penentuan 

obyek penelitian yang terdiri atas populasi, sampel, sampling, metode 

pengumpulan data dan teknik analisis data. 
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BAB IV HASIL PENELITIAN 

Dalam bab ini akan diuraikan tentang sejarah berdirinya Unit 

Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Pendidikan Dasar, struktur 

organisasi, penyajian data, analisis data, pengujian hipotesis, 

pembahasan hasil analisis. 

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 

Dalam bab ini berupa kesimpulan data dan saran-saran. 

 

 




