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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Salah satu permasalahan yang dihadapi oleh perusahaan atau organisasi 

selama ini yaitu rendahnya tingkat kualitas sumber daya manusia. Sumber daya 

manusia merupakan salah satu unsur penting dalam perusahaan atau organisasi. 

Artinya sumber daya manusia memiliki peranan penting dalam pencapaian tujuan 

organisasi. Tujuan organisasi dalam bidang sumber daya manusia yaitu agar 

sumber daya manusia yang ada dalam perusahaan dapat bekerja sesuai dengan 

standar yang ditetapkan oleh perusahaan. Kinerja organisasi atau perusahaan 

sangat dipengaruhi oleh kualitas dan kemampuan sumber daya manusia yang 

dimiliki oleh perusahaan. Sumber daya manusia yang dimaksud dalam perusahaan 

adalah karyawan yang bekerja dalam suatu perusahaan dengan tujuan 

mendapatkan imbal balik berupa upah atau gaji yang telah disepakati sebelumnya. 

Karyawan merupakan salah satu aset yang penting bagi perusahaan, karena 

tanpa adanya karyawan suatu perusahaan atau organisasi tidak dapat menjalankan 

fungsinya. Sumber daya manusia merupakan salah satu unsur yang sangat penting 

bagi suatu perusahaan karena manusialah yang membuat suatu rencana, mengatur, 

mengolah dan mengendalikan setiap kegiatan yang ada pada perusahaan, sehingga 

sumber daya manusia di dalam suatu perusahaan harus dimaksimalkan secara 

optimal dan diupayakan agar menjadi tenaga kerja yang memiliki kualitas kerja 

yang baik untuk mencapai keuntungan perusahaan yang maksimal.  
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Dalam persaingan yang semakin kompetitif, organisasi harus menyadari 

pentingnya evaluasi kinerja dan organisasi harus melakukan serangkaian 

perbaikan sehingga organisasi tersebut mampu bersaing. Selain itu dalam 

persaingan suatu organisasi juga harus mempunyai kondisi organisasi yang 

kondusif, sehingga para karyawan yang bekerja di perusahaan dapat berupaya 

secara maksimal untuk mencapai misi dan tujuan organisasi.  

Dalam organisasi atau perusahaan tentunya mempunyai kepribadian, dan 

kepribadian tersebut merupakan sebuah budaya organisasi. Menurut Robbins dan 

Judge (2008) menyatakan bahwa budaya organisasi mengacu pada sebuah sistem 

makna bersama yang dianut oleh para anggota yang membedakan organisasi 

tersebut dengan organisasi lainya. Budaya organisasi merupakan salah satu unsur 

dalam pemberdayaan karyawan dalam perusahaan. Organisasi yang memiliki 

budaya yang kuat dapat mempunyai pengaruh yang bermakna bagi perilaku dan 

sikap anggotanya (Robbins, 2002). Artinya semakin kuat budaya organisasi 

disuatu perusahaan, maka semakin besar pula mendorong karyawan untuk maju. 

Menurut Darmawan (2013) budaya organisasi adalah seperangkat nilai-nilai, 

keyakinan, dan sikap utama yang diberlakukan di antara anggota organisasi. 

Budaya organisasi dapat mendorong atau menurunkan kinerja tergantung pada 

sifat nilai-nilai,keyakinan dan norma-norma. Menurut Schein (dalam Ardini, 

2006) menjelaskan bahwa budaya organisasi adalah suatu pola asumsi dasar yang 

dimiliki bersama yang didapat oleh suatu kelompok ketika memecahkan masalah 

penyesuaian eksternal dan integrasi internal, yang telah berhasil dengan cukup 

baik untuk dianggap sah, dan oleh karena itu, diinginkan untuk diajarkan kepada 
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anggota baru sebagai cara yang tepat untuk menerima, berpikir, dan merasa 

berhubungan dengan masalah tersebut. Nilai-nilai yang menjadi pedoman sumber 

daya manusia untuk menghadapi permasalahan eksternal dan usaha penyesuaian 

integrasi ke dalam perusahaan, sehingga masing-masing anggota organisasi harus 

memahami nilai-nilai yang ada dan bagaimana mereka harus bertindak atau 

berperilaku.  

Berdasarkan hal tersebut pengenalan, penciptaan dan pengembangan 

budaya organisasi dalam perusahaan diperlukan dalam rangka meningkatkan 

kinerja karyawan dalam suatu perusahaan. Penerapan budaya organisasi dalam 

perusahaan bertujuan agar seluruh karyawan yang ada dalam perusahaan 

mematuhi dan berpedoman pada sistem nilai keyakinan dan norma-norma yang 

berlaku dalam perusahaan sehingga akan mempengaruhi kinerja karyawan yang 

lebih optimal dalam suatu perusahaan. 

Budaya organisasi dapat mempengaruhi karyawan dalam bertingkah laku, 

cara bekerja dengan tim dan cara menggambarkan pekerjaan. Tanpa adanya 

budaya organisasi, seorang karyawan cenderung merasa segan untuk 

melaksanakan suatu tugas dengan baik apapun statusnya dalam organisasi 

tersebut,karena kurang jelasnya kesepakatan komitmen (Porwani, 2010). Sehingga 

kinerja karyawan yang tinggi sangat dipengaruhi faktor budaya organisasi. 

Konsep budaya organisasi merupakan salah satu alat untuk meningkatkan kinerja 

karyawan, karena budaya organisasi mempengaruhi pola pikir, perasaan dan cara 

karyawan bertindak dalam perusahaan.  

Keberhasilan suatu perusahaan sangat dipengaruhi oleh kinerja karyawan. 
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Apabila kinerja karyawan baik maka kinerja perusahaan juga akan meningkat, 

sebaliknya apabila kinerja karyawan buruk maka kinerja organisasipun akan 

menurun. Menurut Rivai (2005) kinerja merupakan perilaku yang nyata yang 

ditampilkan setiap orang sebagai prestasi kerja yang dihasilkan oleh karyawan 

sesuai dengan perannya dalam perusahaan. Menurut ismail (dalam Taurisa dan 

Intan Ratnawati, 2012) menyatakan kinerja karyawan secara umum dipengaruhi 

oleh dua faktor, yaitu faktor internal dan eksternal.Faktor internal merupakan 

faktor yang berasal dari dalam diri karyawan, yang meliputi kepuasan kerja dan 

komitmen organisasional. Sedangkan faktor eksternal merupakan faktor yang 

berasal dari luar diri karyawan, yang meliputi kepemimpinan, keamanan dan 

keselamatan kerja, serta budaya organisasi. Kinerja (performance) merupakan 

gambaran mengenai tingkat pencapaian suatu program kegiatan atau kebijakan 

dalam mewujudkan sasaran, tujuan, visi dan misi organisasi yang dituangkan 

melalui perencanaan strategis organisasi (Moeheriono, 2012). 

Organisasi yang dimaksud dalam penelitian ini adalah organisasi rumah 

sakit yang merupakan institusi padat karya dengan berbagai kelompok profesi 

dalam pelayanan penderita. Rumah sakit yang merupakan organisasi publik, 

berfungsi untuk menciptakan dan memelihara rasa keadilan dan ketertiban di 

dalam masyarakat.Melihat fungsi rumah sakit tersebut, maka organisasi perlu 

menciptakan kinerja yang optimal. Kelangsungan rumah sakit bergantung pada 

kemampuannya memberikan respon terhadap konsumen dalam memberikan 

pelayan yang berkualitas.Peningkatan kualitas pelayanan dalam rumah sakit 

merupakan hal penting yang perlu diperhatikan, terutama dalam menghadapi 
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persaingan antar rumah sakit yang semakin ketat. Dalam pencapaian pelayanan 

yang berkualitas dibutuhkan kinerja karyawan yang optimal dalam rumah 

sakit.Kaitanya dengan peningkatan kinerja yang optimal, diperlukan peran budaya 

organisasi untuk mendorong terciptanya sikap dan tindakan karyawan yang 

profesional dalam hal menyelesaikan suatu pekerjaan sesuai dengan bidang dan 

tanggung jawabnya. 

Dalam penelitian Tintami, Pradhanawati, dan Susanto (2012) menunjukan 

bahwa budaya organisasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja 

karyawan. Artinya apabila budaya organisasi semakin meningkat, maka kinerja 

karyawan juga akan meningkat, begitu pula sebaliknya. Hasil penelitian yang 

dilakukan Porwani (2010) menunjukan bahwa budaya organisasi memiliki 

pengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan. Hasil penelitian Wirda 

dan Tuti Azra (2007), juga mendukung teori Robbins (2002) yang menyatakan 

bahwa budaya organisasi akan mampu meningkatkan kinerja karyawan, terutama 

jika ketujuh faktor yang membentuk budaya organisasi (inovasi dan keberanian 

mengambil risiko, perhatian terhadap hal rinci, berorientasi pada hasil, 

berorientasi pada manusia, berorientasi pada tim, agresivitas, dan stabilitas) 

diterima sebagi nilai-nilai yang harus dianut, diyakini dan dilaksanakan dengan 

sepenuh hati, sehingga akan melahirkan budaya organisasi yang akan berdampak 

pada peningkatan kinerja karyawan. 

Rumah Sakit Islam Surakarta merupakan rumah sakit swasta yang sadar 

akan pencapaian tujuan perusaahaan dibutuhkan nilai-nilai dan keyakinan untuk 

membantu karyawan dalam bertindak, berpikir dan menyelesaikan suatu 



6 
 

 

permasahaan dalam organisasi. Budaya organisasi yang menjadi sebuah sistem 

nilai yang kuat akan menumbuhkan rasa memiliki dan meningkatkan semangat 

kerja, dan hal tersebut akan berdampak pada meningkatnya kinerja karyawan. 

Budaya yang ada dalam perusahaan/organisasi mempunyai tujuan agar SDM yang 

ada di perusahaan/organisasi mampu mengubah sikap dan perilakunya untuk 

meningkatkan kinerjanya dalam hal menghadapi berbagai tantangan dimasa yang 

akan datang. Adanya penghayatan yang mendalam bagi individu terhadap nilai-

nilai perusahaan/organisasi berarti telah terjadi perubahan berpikir, bersikap dan 

bertindak. Perubahan individu dalam berpikir, bersikap dan bertindak  akan 

berdampak pada perubahan perilaku. Perubahaan perilaku yang ada dalam 

perusahaan/organisasi akan mempengaruhi kinerja karyawan. Artinya kebiasaan 

yang terbentuk bagi para anggota organisasi telah menjadikan anggota organisasi 

meyakini secara luas dan merasa terikat karena adanya kebiasaan. Hal ini 

menjadikan sumber kekuatan penting dan berharga yang akan mengakibatkan 

adanya perubahan dan terbentuknya budaya. Dengan demikian, adanya perubahan 

budaya berarti akan mempengaruhi kinerja karyawan dalam perusahaan/organisasi 

untuk berkembang. 

Memperhatikan uraian tersebut, serta pentingnya membangun budaya 

organisasi yang merupakan unsur penting dalam pencapaian peningkatan kinerja 

karyawan, maka diperlukan penelitian mengenai: “Pengaruh Budaya Organisasi 

Terhadap Kinerja Karyawan pada Rumah Sakit Islam  Surakarta”. 
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B. Rumusan Masalah Penelitian  

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan sebelumnya, 

maka dapat dirumuskan beberapa masalah pokok yaitu sebagai berikut: 

1. Apakah variabel budaya organisasi yang terdiri dari inovasi (innovation) and 

keberanian mengambil risiko (risk taking), perhatian terhadap hal rinci 

(attention to detail), berorientasi pada hasil (outcome orientation), 

berorientasi pada manusia (people orientation), berorientasi pada tim (team 

orientation), agresivitas (aggressiveness), and Stabilitas (stability) 

mempunyai pengaruh terhadap kinerja karyawan di Rumah Sakit Islam 

Surakarta? 

2. Di antara variabel budaya organisasi yang terdiri dari inovasi inovasi 

(innovation) and keberanian mengambil risiko (risk taking), perhatian 

terhadap hal rinci (attention to detail), berorientasi pada hasil (outcome 

orientation), berorientasi pada manusia (people orientation), berorientasi 

padatim(team orientation), agresivitas (aggressiveness), and Stabilitas 

(stability)manakah yang berpengaruh dominan terhadap kinerja karyawan di 

Rumah Sakit Islam Surakarta? 

C. Maksud dan Tujuan Penelitian  

Maksud dari penelitian ini adalah untuk memperoleh gambaran yang 

mendalam dan memberikan bukti empiris mengenai pengaruh budaya organisasi 

terhadap kinerja karyawan. 

Adapun tujuan yang ingin dicapai oleh penulis sehubungan dengan 

diadakanya penelitian ini adalah: 
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1. Untuk mengetahui pengaruh variabel budaya organisasi yang terdiri dari 

inovasi (innovation) and keberanian mengambil risiko (risk taking), perhatian 

terhadap hal rinci (attention to detail), berorientasi pada hasil (outcome 

orientation),berorientasi pada manusia (people orientation), berorientasi 

padatim(team orientation), agresivitas (aggressiveness), and Stabilitas 

(stability)terhadap kinerja karyawan di Rumah Sakit Islam Surakarta. 

2. Untuk mengetahui di antara variabel-variabel inovasi (innovation) and 

keberanian mengambil risiko (risk taking), perhatian terhadap hal rinci 

(attention to detail), berorientasi pada hasil (outcome orientation), 

berorientasi pada manusia (people orientation), berorientasi padatim(team 

orientation), agresivitas (aggressiveness), and Stabilitas (stability)manakah 

yang berpengaruh dominan terhadap kinerja karyawan di Rumah Sakit Islam 

Surakarta. 

D. Manfaat penelitian 

Penelitian ini diharapkan bermanfaat sebagai berikut: 

1. Bagi Teoritis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi dalam pengembangan 

ilmu pengetahuan dalam bidang sumber daya manusia khususnya tentang 

pengaruh budaya organisasi terhadap kinerja karyawan. 

2. Pihak Lain 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada Rumah Sakit 

Islam Surakarta yang berupa informasi-informasi tentang budaya organisasi 

guna meningkatkan kinerja karyawan. 
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E. Sitematika Penulisan 

Sistematika penulisan bertujuan untuk mempermudah dan memberikan 

gambaran mengenai isi proposal ini. Sistematika penulisan penelitian ini meliputi: 

BAB I  PENDAHULUAN 

Merupakan bab pendahuluan yang membahas tentang latar belakang 

penelitian, perumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, serta 

sistematika penulisan.  

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

 Berisi tentang landasan teori sebagai kerangka acuan pemikiran dalam 

pembasan masalah yang akan diteliti, penelitian terdahulu, kerangka 

pemikiran dan hipotesis. 

BAB IIIMETODE PENELITIAN 

Merupakan bab yang menjelaskan mengenai metode penelitian, variabel 

penelitian termasuk pengukurannya dan difinisi operasionalnya, 

penentuan jumlah sampel, jenis dan sumber data, dan metode analisis 

yang digunakan. 

BAB IV  HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Merupakan bagian dari analisis data yang mengolah data dengan data 

analisis yang telah ditetapkan, sehingga bisa menguji hipotesis. 

BAB V    PENUTUP 

Berisikan tentang kesimpulan-kesimpulan yang didapat dari hasil hasil 

penelitian dan saran-saran sebagai masukan bagi perusahaan maupun 

penelitian selanjutnya. 


