
BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah  

 Pada setiap perusahaan terdapat dua pihak yang saling berkepentingan dan 

ketergantungan satu sama lain, yaitu perusahaan dan karyawan. Perusahaan dan 

karyawan biasanya mempunyai persepsi yang berbeda, perusahaan menginginkan 

agar karyawan bekerja dengan produktivitas tinggi dan di lain pihak karyawan 

menginginkan agar perusahaan mau memenuhi kebutuhan-kebutuhanya. 

Kesesuaian antara karakteristik organisasi dengan keinginan karyawan akan 

berpengaruh terhadap tingkat kepuasan kerja karyawan. Oleh karenanya untuk 

mencapai kinerja dengan meningkatkan produktivitas sampai pada tingkat yang 

diinginkan, karyawan harus mempunyai kepuasan kerja yang tinggi.  

Banyak faktor yang mempengaruhi kepuasan karyawan salah satunya adalah 

budaya organisasi. Davis menyatakan bahwa “Budaya organisasi adalah pola 

keyakinan dan nilai-nilai yang dipahami serta dijiwai (shared) oleh anggota 

organisasi sehingga pola tersebut memberikan makna tersendiri  bagi organisasi 

bersangkutan dan menjadi dasar aturan berperilaku didalam organisasi” (Sobirin, 

2002: 7). Pengertian ini menunjukkan bahwa budaya adalah suatu kebiasaan, 

budaya organisasi adalah kebiasaan yang berlaku pada sebuah organisasi. Setiap 

organisasi memiliki kebiasaan dan budaya yang berbeda, demikian halnya dengan 

budaya organisasi di lingkup perbankan, antar bank memiliki kebiasaan yang 

berbeda meskipun bergerak pada bidang aktivitas bisnis yang sama. Suatu 
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organisasi memiliki budaya organisasi yang baik, apabila budaya yang berlaku pada 

organisasi bersangkutan menerapkan kebiasaan yang baik. Oleh karenanya banyak 

perusahaan yang berlomba-lomba membangun budaya organisasi dengan 

melakukan perubahan positif untuk meningkatkan kinerjanya. 

Membangun budaya organisasi yang kuat membutuhkan suatu proses karena 

perubahan yang terjadi dalam organisasi menyangkut perubahan orang-orang yang 

berada dalam organisasi termasuk didalamnya perbedaan persepsi, keinginan, 

sikap, dan perilaku.  Kesesuaian antara karakteristik organisasi dengan keinginan 

karyawan harus dicapai yang mengarah pada tingkat kebersamaan yang tinggi. 

Dalam menyiapkan perubahan, karyawan diharapkan merasa aman dan bahagia 

dalam melakukan pekerjaannya. Sehingga dengan demikian, karyawan akan 

bersedia menerima perubahan dengan tulus tanpa ada rasa takut atau terpaksa. 

Sejalan dengan hal tersebut, dapat dipahami bahwa budaya organisasi memiliki 

peran yang amat penting dalam meningkatkan kepuasan kerja dan kinerja 

organisasi.  

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Wallach (Sutanto, 2002: 122) 

menyatakan bahwa kepuasan kerja sangat tergantung pada kesesuaian antara 

karakteristik individu dengan budaya organisasi. Hasil penelitian ini didukung oleh 

Maghfiroh (2001), yaitu kesesuaian karakteristik individu dengan budaya 

organisasi akan berhubungan dengan kepuasan kerja. Sebaliknya, organisasi yang 

mempekerjakan individu yang nilai-nilainya tidak sesuai dengan nilai-nilai 

organisasi akan menimbulkan karyawan kurang termotivasi dan kepuasan kerja nya 

rendah, serta tidak tercipta kepuasan kerja (Sutanto, 2002: 122). 
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Gibson et al., (Sutanto, 2002: 122) membedakan budaya yang kuat dan lemah, 

budaya yang kuat ditunjukkan dengan nilai-nilai organisasi yang tercermin pada 

perilaku karyawan. Semakin besar nilai-nilai yang dapat diterima karyawan, 

semakin kuat budaya organisasi, sehingga semakin tampak pengaruhnya pada 

perilaku karyawan. Budaya yang kuat terbentuk karena nilai-nilai dan gaya 

kepemimpinan yang kuat. Selain itu, budaya yang kuat ditentukan oleh pemerataan 

(shared) dan identitas (intensity). Pemerataan menunjukkan sejauhmana setiap 

anggota organisasi mempunyai nilai-nilai yang sama. Identitas menunjukkan 

tingkat komitmen anggota organisasi pada nilai-nilai yang berlaku pada organisasi 

Budaya organisasi yang kuat akan memicu karyawan untuk berpikir, berperilaku, 

dan bersikap sesuai dengan nilai-nilai organiasi. Kesesuaian antara budaya 

organisasi dengan anggota-anggota organisasi yang mendukungnya akan 

menimbulkan kepuasan kerja, sehingga mendorong karyawan untuk meningkatkan 

kinerja menjadi lebih baik.  

Mengingat kekuatan budaya organisasi memberikan dampak terhadap 

kepuasan kerja, kinerja karyawan dan kinerja organisasi secara keseluruhan, oleh 

karena itu organisasi perlu budaya organisasi yang kuat harus ditumbuhkan. 

Suyono (2004: 55) mengungkapkan beberapa faktor untuk menumbuhkan budaya 

organisasi yaitu: (1) Leadership, organisasi harus memiliki pemimpin yang bisa 

diteladani  dan didengar oleh bawahan (2) Komunikasi, proses komunikasi harus 

harus dilaksanakan secara konsisten dan rutin sehingga perbedaan budaya 

(kebiasaan-kebiasaan) yang dibawa individu  yang berbeda latar belakang akan 

mengalami integrasi persamaan dengan tujuan organisasi. (3) Motivasi, motivasi 
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merupakan pemberian daya penggerak dan menciptakan kegairahan kerja seseorang 

agar mereka mau bekerja sama, bekerja efektif, dan terintegrasi dengan segala 

upaya untuk mencapai kepuasan. 

Di bagian lain Suseno dalam penelitiannya menyebutkan bahwa masalah yang 

paling mendasar mengenai budaya organisasi di Indonesia adalah berkaitan dengan 

mutu kepemimpinan (Hendriastuti dan Aryani, 2002: 49).  Hal ini diartikan bahwa 

fungsi dan karakteristik pemimpin dalam budaya organisasi memberikan peran 

yang amat penting, karena kepemimpinan berkaitan dengan penentuan arah 

organisasi.  

Hartanto dan Hostede menyatakan bahwa mayarakat kerja di Indonesia pada 

umumnya memiliki budaya kerja kolektif, kebutuhan afiliasi yang tinggi dan 

cenderung menerima kepemimpinan yang didasari “aji dan ayom” (Syafar, 1999: 

103). Hal ini diartikan bahwa di samping kebiasaan untuk bekerja sama, karyawan 

pada umumnya cenderung ingin dihargai dan menginginkan seorang pemimpin 

yang mau memahami kebutuhannya.  

Selanjutnya hasil penelitian di Kotamadya Palu terhadap kelompok 

perusahaan Perbankan (Wahyuni, 1997) menunjukkan indeks budaya kerja yang 

didominasi oleh individuality (167-196) kemudian power distance (88-91) (Syafar, 

1999: 103). Data ini menunjukkan bahwa  budaya kerja kelompok karyawan 

Perbankan lebih dipengaruhi oleh oleh faktor-faktor pribadi, yang bersifat egois 

atau lebih mendahulukan kepentingan diri atau keluarganya didalam melakukan 

pekerjaan dari pada kepentingan lainnya. Ini berarti bahwa  motivasi utama 

karyawan bekerja di kelompok perusahaan ini karena mengharapkan kompensasi 
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atau balas jasa untuk kesejahteraan diri dan keluarganya. Ini juga bermakna bahwa 

para karyawan sangat mengharapkan sangat mengharapkan perhatian atau pujian 

dari atasannya atas prestasi atau kinerja yang diraihnya.  

Sejalan dengan hal di atas Suyono (2004: 54) mengemukakan bahwa 

beberapa faktor yang mempengaruhi tumbuhnya budaya organisasi yaitu: 

kepemimpinan, motivasi, dan komunikasi. Ketiga faktor ini memegang peran 

penting dalam menumbuhkan budaya di suatu perusahaan. Budaya organisasi yang 

kuat diperlukan untuk meningkatkan kepuasan kerja dan kinerja karyawan. 

 Melalui penelitian ini peneliti tertarik untuk menganalisis pengaruh faktor-

faktor tumbuhnya budaya organisasi terhadap kepuasan kerja karyawan bank di PT. 

Bank BPD Jateng Cabang Karanganyar. Variabel budaya organisasi diukur atas tiga 

faktor yaitu kepemimpinan, motivasi, dan komunikasi. Hasil penelitian ini 

diharapkan dapat memberikan masukan bagi PT. Bank BPD Jateng Cabang 

Karanganyar dalam menumbuhkan budaya organisasi untuk meningkatkan 

kepuasan kerja karyawan. 

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut penelitian ini mengambil judul 

PENGARUH FAKTOR-FAKTOR TUMBUHNYA BUDAYA  ORGANISASI  

TERHADAP KEPUASAN KERJA KARYAWAN PADA PT BANK BPD 

JATENG CABANG KARANGANYAR. 

 

B. Perumusan Masalah  

Apakah kepemimpinan, motivasi, dan komunikasi berpengaruh signifikan terhadap 

kepuasan kerja karyawan pada PT. Bank BPD Jateng Cabang Karanganyar?  
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C. Tujuan Penelitian 

Untuk menguji pengaruh kepemimpinan, motivasi, dan komunikasi  terhadap 

kepuasan kerja  karyawan pada PT. Bank BPD Jateng Cabang Karanganyar. 

 

D. Kegunaan Penelitian 

1. Sebagai bahan pertimbangan dan kebijakan bagi PT. Bank BPD Jateng Cabang 

Karanganyar untuk meningkatkan kepuasan kerja  karyawan melalui 

pembentukan budaya organisasi yang kuat. 

2. Bagi peneliti lain dapat digunakan sebagai referensi atau kajian analisis yang 

ingin mengembangkan lebih lanjut dari penelitian ini. 

 
 

 
 


