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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

            Persaingan dunia bisnis menuntut sektor industri meningkatkan 

keunggulan dan kualitas sumber daya manusia yang dimiliki untuk mencapai 

tujuan organisasi. Keunggulan dan kualitas kinerja karyawan menjadi tolak ukur 

bagaimana industri mampu menghasilkan produk yang bernilai mutu tinggi 

sehingga industri mampu terus bertahan mengahadapi persaingan yang ada 

dalam dunia bisnis saat ini. 

          Salah satu faktor yang dapat meningkatkan keunggulan dan kualitas 

kinerja karyawan adalah budaya organisasi. Sistem budaya organisasi yang baik 

dan terus dianut akan menciptakan keunggulan dan kualitas kinerja karyawan. 

Industri Batik Laweyan Surakarta merupakan industri dimana budaya organisasi 

menjadikan industri ini tetap bertahan hingga sekarang. 

           Peter & Waterman dalam Shahzad, Superior, dan Lahore (2013) 

berpendapat bahwa budaya adalah kunci keberhasilan suatu organisasi. Budaya 

merupakan hal mendasar bagi keberhasilan organisasi, selain itu para manajer 

dianjurkan untuk menerapkan budaya organisasi sehingga kinerja karyawan dan 

produktifitas serta pertumbuhan organisasi meningkat. Menurut Robbins (2006: 

721) menyatakan budaya organisasi adalah suatu sistem makna bersama yang 

dianut sebagai identitas organisasi oleh para anggota sehingga menjadi pembeda 

dengan organisasi yang lain. 
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            Menurut Gibson, Ivancevich, dan Donnelly (1999: 30) menyatakan 

bahwa budaya organisasi adalah kepribadian organisasi dalam bertindak dimana 

anggota organisasi atau karyawan menganggap sebagai suatu kebiasaan cara 

bertindak. Menurut Kreitner dan Kinicki (2014: 62) menyatakan budaya 

organisasi adalah hal yang dirasakan, dipikirkan, dan direaksikan terhadap 

lingkungan yang beragam, dimana perangkat asumsi secara implisit dibagi dan 

diterima begitu saja serta serta dipegang oleh satu kelompok.   

          Hasil penelitian Shahzad et al. (2013) menyatakan bahwa budaya 

organisasi akan membawa karyawan melakukan kebiasaan sebagai sebuah 

budaya dan menggunakannya untuk mengekspresikan pola perilaku individu. 

Sebelum tahun 1980 dalam studi perilaku organisasi, budaya organisasi 

dianggap sebagai faktor paling penting dalam dunia bisnis, dimana perusahaan 

menunjukkan minat pada dimensi budaya organisasi yang merupakan salah satu 

faktor keberhasilan perusahaan dibandingkan dengan faktor perilaku organisasi  

yang lain. 

           Hasil penelitian Alindra (2015) menyatakan bahwa budaya organisasi 

memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan Dengan 

koefisien determinasi sebesar 0,627, sehingga besarnya pengaruh budaya 

organisasi terhadap kinerja karyawan sebesar 62,7%, sedangkan sisanya sebesar 

37,3% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini. 

Seringkali budaya dalam suatu organisasi berkembang dengan kuat, sehingga 

dalam kondisi demikian, setiap anggota mengetahui dengan baik tujuan 

organisasi yang akan dicapainya. 



3 

 

 

              Hasil penelitian Salam, Yunus, Akib, dan Jamaludin (2017) 

menyatakan bahwa budaya organisasi berada pada kategori sangat baik ditinjau 

dari segi indikator yaitu: inovasi dan keberanian mengambil risiko, perhatian 

terhadap detail, berorientasi kepada hasil, berorientasi kepada manusia; 

berorientasi tim, agresif, dan stabil. Kinerja pegawai berada pada kategori sangat 

baik ditinjau dari indikator kedisiplinan petugas pelayanan, tanggung jawab 

petugas pelayanan, kemampuan petugas pelayanan, kesopanan dan keramahan 

petugas. 

           Penelitian lainnya yaitu Pawirosumarto, Setyadi, dan Khumaedi (2016) 

menjelaskan bahwa budaya organisasi yang dianut Universitas Mercu Buana 

berdampak positif pada kinerja karyawan dan juga perkembangan universitas 

tersebut dimana UMB didirikan ditengah nama besar universitas lain dengan 

kompetisi yang begitu ketat. Namun karena para anggota atau karyawan bekerja 

keras dan juga menerapkan budaya organisasi maka kinerja karyawan dan juga 

perkembangan universitas berbanding lurus dengan meraih akreditasi di semua 

program studi. 

           Industri batik di Indonesia adalah salah satu industri yang cukup lama 

bertahan dibandingkan dengan industri lain, selain karena batik adalah warisan 

budaya terdapat salah satu faktor perilaku organisasi yaitu budaya organisasi 

yang menyebabkan industri ini tetap bertahan. Proses pembuatan batik tersebut 

dimulai dari proses mencanting, mengeblok, pencelupan warna, merebus kain 

hingga mencuci dan menjemur kain batik dilakukan sesuai dengan prosedur 

yang sudah ada. 
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            Salah satu industri batik di Indonesia adalah Kampung Batik Laweyan 

yang merupakan sentra industri batik di Kota Surakarta. Industri Batik Laweyan 

ini sudah ada sejak zaman kerajaan Pajang tahun 1546 dan masih tetap bertahan 

sampai sekarang. Dimana hal tersebut tidak lepas dari budaya organisasi yang 

diterapkan pada setiap karyawan sehingga kinerja karyawan menjadi baik dan 

menjadikan profit bagi perusahaan. 

           Pada tahun 1900-an kampung batik ini memasukki masa-masa 

kejayaanya dimana banyak terdapat saudagar dan pengusaha batik pribumi. Di 

era kejayaan ini pula berdirilah Serikat Dagang Islam (SDI) yang merupakan 

wadah bagi para pedagang pribumi. SDI ini berisikan pengusaha-pengusaha 

batik dari Jawa Tengah dan Jawa Timur. SDI ini bermaksud untuk melindungi 

pedagang-pedagang pribumi dari perbedaan perlakuan oleh penguasa Hindia 

Belanda dan dari kompetitor asal China. 

          Masa kejayaan ini sempat berakhir di tahun 1970-an dimana teknologi 

batik (printing) dari China mulai memasuki kampung ini. Batik (printing) mulai 

mematikan usaha pedagang-pedagang lokal karena kelebihannya dengan 

teknologi produksi batik secara massal, dibandingkan produksi batik tulis yang 

membutuhkan waktu 2 sampai 4 bulan untuk menyelesaikan selembar kain 

batik. Sejak saat itu, kampung ini menjadi mati dan usaha batik mulai 

ditinggalkan masyarakat. 

            Penghidupan kembali Kampung Batik Laweyan diinisiasi oleh pemuda 

setempat karena melihat potensi nilai sejarah kampung ini. Pemerintah Kota 

Solo di era Jokowi juga merespon penghidupan kembali kampung ini dengan 

melakukan konservasi terhadap 30 rumah kuno yang memiliki nilai sejarah 
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dalam perkembangan batik Laweyan. Lingkungan kampung pun ditata lebih rapi 

oleh pemerintah. Museum Haji Samanhudi juga mulai didirikan. Kesemua 

langkah ini ditempuh untuk mengembangkan Kampung Laweyan sebagai 

sebuah wisata yang dikemas dengan mengunjungi tempat-tempat bersejarah 

(heritage) khas Solo. 

          Langkah-langkah pengembangan wisata (heritage) di Kampung Laweyan 

ini juga memberikan dampak positif terhadap masyarakat sekitar. Jumlah 

pengusaha batik di kampung ini bertambah drastis dari yang semula hanya 8 

orang menjadi hingga 90 kepala keluarga (dari total 110 kepala keluarga di sana) 

di tahun 2004. Pendapatan mereka dari penjualan batik ini meningkat seiring 

terkenalnya Kampung Laweyan. Masyarakat Laweyan pun perlahan-lahan 

kembali ke mata pencaharian mereka sebagai pengusaha batik (Kevin Emilio, 

2019.https://bonvoyagejogja.com/kampung-batik-laweyan-wisata-batik-

dengan-suasana-lawas-khas-solo/, 11 April 2019). 

           Kampung Batik Laweyan Surakarta kini telah menjadi sebuah destinasi 

wisatawan baik lokal maupun wisatawan mancanegara, terdapat pilihan wisata 

yang ditawarkan mulai dari wisata belanja, wisata industri, wisata cagar budaya, 

wisata sejarah, wisata kuliner, sampai dengan wisata edukasi. Mengingat kondisi 

industri batik yang demikian maka penulis akan meneliti tentang pengaruh 

budaya organisasi terhadap kinerja karyawan dalam studi kasus di Industri Batik 

Laweyan Kota Surakarta. 
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B. Perumusan Masalah 

1. Apakah ada pengaruh budaya organisasi yang terdiri dari profesionalitas, 

agresivitas, inovatif, ketelitian, keahlian dan kebersamaan terhadap kinerja 

karyawan di Industri Batik Laweyan Surakarta? 

2. Variabel dari budaya organisasi manakah yang dominan mempengaruhi 

kinerja karyawan di Industri Batik Laweyan Surakarta? 

 

C. Tujuan Penelitian 

     Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan yang ingin dicapai 

dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Menganalisis apakah variabel budaya organisasi yang terdiri dari 

profesionalitas, agresivitas, inovatif, ketelitian, keahlian dan kebersamaan 

mempengaruhi kinerja karyawan di Industri Batik Laweyan Surakarta. 

2. Menganalisis variabel dari budaya organisasi manakah yang dominan 

mempengaruhi kinerja karyawan di Industri Batik Laweyan Surakarta. 

 

D. Manfaat Penelitian 

           Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut: 

1. Bagi Industri Batik Laweyan 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat manajerial yang 

dapat dijadikan informasi dan acuan untuk mengambil langkah-langkah 

nyata yang dapat mempengaruhi kinerja para karyawan. 
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2. Bagi akademis 

Hasil penelitian ini dapat memberikan informasi tentang keterkaitan 

profesionalitas, agresivitas, inovasi, ketelitian, keahlian, dan kebersamaan 

sebagai budaya organisasi terhadap kinerja karyawan, serta dapat dijadikan 

acuan untuk penelitian selanjutnya. 

 

E. Sistematika Penulisan Skripsi 

            Dalam penulisan skripsi ini tersusun sistematika penulisan sebagai 

berikut: 

BAB I : PENDAHULUAN 

Pendahuluan berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, 

tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan skripsi. 

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA 

Pada bab ini membahas tentang pengertian budaya organisasi, proses 

penciptaan budaya organisasi, karakteristik budaya organisasi, pengaruh 

budaya organisasi, pengertian kinerja, tahapan manajemen kinerja, 

indikator kinerja, hasil penelitian terdahulu, hipotesis dan kerangka 

pemikiran. 

BAB III : METODE PENELITIAN 

Bab ini membahas tentang jenis penelitian, definisi operasional dan 

pengukuran variabel, data dan sumber data, metode pengumpulan data, 

desain pengambilan sample, dan metode analisis data. 
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BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN  

Pada bab ini berisi tentang sejarah singkat, karakteristik responden, 

analisis data, dan pembahasan. 

BAB V : PENUTUP 

Pada bab ini berisi tentang kesimpulan, keterbatasan penelitian, dan 

saran yang perlu disampaikan. 

DAFTAR PUSTAKA 

LAMPIRAN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


