
 

BAB I 

 

PENDAHULUAN 

 

I.I Latar Belakang 

Suatu perusahaan dalam melaksanakan kegiatannya, baik perusahaan yang 

bergerak di bidang pabrikan maupun jasa akan berusaha untuk mencapai tujuan yang 

telah ditetapkan sebelumnya. Satu hal yang harus diperhatikan bersama yaitu bahwa 

keberhasilan berbagai aktivitas di dalam perusahaan dalam mencapai tujuan bukan hanya 

tergantung pada keunggulan teknologi, dana operasi yang tersedia, sarana ataupun  

prasarana yang dimiliki, melainkan juga tergantung pada aspek sumberdaya manusia. 

Faktor sumberdaya manusia ini merupakan elemen yang harus diperhatikan oleh 

perusahaan, terutama bila mengingat bahwa era perdagangan bebas akan segera dimulai, 

dimana iklim kompetisi yang dihadapi akan sangat berbeda. Hal ini memaksa setiap 

perusahaan harus dapat bekerja dengan lebih efisien, efektif dan produktif. Tingkat 

kompetisi yang tinggi ini akan memacu tiap perusahaan untuk dapat mempertahankan 

kelangsungan hidupnya dalam lingkungan persaingan yang tinggi yang dalam hal ini 

berarti perusahaan harus memberikan perhatian pada aspek sumber dayamanusia. Jadi 

manusia dapat dipandang sebagai faktor penentu karena ditangan manusialah segala 

inovasi akan direalisasikan dalam upaya mewujudkan tujuan perusahaan. Dalam konteks 

pemberdayaan sumberdaya manusia, agar menghasilkan karyawan yang profesional 

dengan integritas yang tinggi, diperlukan adanya acuan baku yang 
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diberlakukan oleh suatu perusahaan, Acuan baku tersebut adalah budaya oganisasi 

yang secara sistematis menuntut para karyawan untuk meningkatkan kinerjanya. Budaya 

perusahaan merupakan hal yang sangat penting untuk diperhatikan oleh pihak manajemen 

bila mereka menginginkan setiap karyawan dapat memberikan kontribusi positif terhadap 

pencapaian tujuan perusahaan, karena dengan budaya perusahaan, seorang karyawan 

akan dapat melaksanakan tugas dan kewajibannya dengan semangat yang tinggi. Tanpa 

budaya kerja, seorang karyawan tidak dapat memenuhi tugasnya sesuai standar  yang 

telah ditetapkan setiap perusahaan. Pemahaman tentang budaya organisasi perlu 

ditanamkan sejak awal kepada karyawan. Bila pada waktu permulaan mereka bergabung 

dengan perusahaan, dengan berbagai karakteristik dan harapan yang berbeda-beda, maka 

melalui pelatihan, orientasi dan penyesuaian diri, karyawan akan menyerap budaya 

perusahaan yang kemudian akan berkembang menjadi budaya kelompok, dan akhirnya 

diserap sebagai budaya pribadi. Bila proses internalisasi budaya perusahaan menjadi 

budaya pribadi telah berhasil, maka karyawan akan identik dengan perusahaannya, 

merasa menyatu dan tidak ada halangan untuk mencapai kinerja yang optimal. Ini kondisi 

yang saling menguntungkan, baik bagi perusahaan maupun karyawan. 

Selain itu, akhir-akhir ini dapat dilihat di beberapa negara sangat intensif dalam 

pengembangan budaya kerja, seperti : team peningkatan kerja untuk Singapura, budaya 

kerja untuk Malaysia manajemen pengendalian mutu terpadu untuk Thailand. Budaya 

kerja dirasakan sebagai sesuatu yang harus tumbuh dalam membentuk perilaku 
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organisasi, perilaku individu-individu di dalamnya dan membentuk citra organisasi pada 

masyarakat pemakai jasa / produknya. 

Di dalam setiap organisasi lazim telah tumbuh suatu budaya kerja yang dijadikan 

pedoman di dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya oleh karyawan-karyawan 

perusahaan. Seperti yang dikutip Owen dalam Wirawan (2007:9) “budaya organisasi 

adalah norma yang menginformasikan anggota organisasi mengenai apa yang dapat 

diterima dan apa yang tidak dapat diterima, nilai-nilai dominan yang dihargai oleh 

organisasi diatas yang lainnya, asumsi dasar dan kepercayaan yang dianut  bersama oleh 

anggota organisasi, peraturan main yang harus dipelajari jika orang ingin dapat sejalan 

dan diterima sebagai anggota organisasi, dan filsafat yang mengarahkan organisasi dalam 

berhubungan dengan karyawan dan kliennya”. Budaya Organisasi merupakan bagian dari 

MSDM dan Teori Organisasi. MSDM Budaya Organisasi dilihat dari aspek prilaku, 

sedangkan Teori organisasi dilihat dari aspek sekelompok individu yang berkerjasama 

untuk mencapai tujuan, atau organisasi sebagai wadah tempat individu bekerjasama 

secara rasional dan sistematis untuk mencapai tujuan. 

Budaya kerja ini akan benar-benar berfungsi sebagai penjamin kelangsungan 

hidup perusahaan apabila dilaksanakan dengan ikhlas dan sepenuh hati oleh segenap 

karyawannya. Sebaliknya akan menjadi rapuh dan lemah kalau karyawan perusahaan 

tersebut melaksanakannya karena merasa takut, tertekan dan terpaksa. Oleh sebab itu 

penting bagi pemimpin perusahaan untuk menciptakan dan menumbuhkan budaya kerja. 

 Pada umumnya perusahaan tidak dapat meningkatkan produktivitas dan 

efektivitas kerja karena para pemimpin masih belum bisa merubah sikap dan perilaku 
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pegawai mereka sejalan dengan usaha yang mereka laksanakan seperti pendapat 

Moeljono dalam Anwar (2007: 11) bahwa pada intinya  budaya organisasi adalah nilai 

yang menentukan arah perilaku dari anggota dalam organisasi. Jika value tadi menjadi 

shared value, maka terbentuk sebuah kesamaan persepsi akan perilaku yang sesuai 

dengan karakter organisasi. Dengan demikian budaya organisasi memandu dan 

membentuk sikap serta perilaku karyawan. 

Bank merupakan salah satu lembaga keuangan atau perusahaan yang bergerak 

dibidang keuangan. Pengertian Bank menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 

tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan, Bank 

adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan 

menyalurkan pada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk-bentuk lainnya dalam 

rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Dengan demikian Bank sebagai suatu 

badan yang berfungsi sebagai perantara keuangan( financial intermediary ) dari dua 

pihak,yaitu pihak yang kelebihan dana (surplus unit) dan pihak yang kekurangan dana 

(deficit unit). Hal ini juga menyebabkan lembaga bank disebut sebagai lembaga 

kepercayaan Artinya pihak yang kelebihan dana mempercayakan sepenuhnya kepada 

bank untuk mengelola dana termasuk menyalurkan kepada pihak yang kekurangan atau 

memerlukan dana berupa kredit. 

 Bank sebagai lembaga perantara keuangan, di samping harus tetap menjaga 

kepercayaan masyarakat dengan menjamin tingkat likuiditas juga harus beroprasi secara 

efektif dan efisien untuk  mencapai tingkat rehabilitas (keuntungan) yang memadai.  

 Bank Mandiri adalah ritel baru yang merupakan gabungan dari beberapa buah 

bank yaitu, Bank Bumi Daya, Bank Ekspor Impor, Bank Dagang Negara, Bank 
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Pembangunan Indonesia. Visi dari PT. Bank Mandiri (persero) ( Swasebada, tahun XVI, 

No.08 ) adalah  menjadi bank ritel yang terbesar di Indonesia. Sesuai dengan Visi 

tersebut, PT. Bank mandiri (persero) menempatkan kebutuhan perorangan terhadap 

produk perbankan sebagai prioritas utama. 

 Bank Mandiri area Bandar Lampung adalah Bank Mandiri yang berkantor pusat 

di Jakarta dan berada di bawah pengawasan Bank Mandiri cabang jalan sudirman. Visi 

Bank Mandiri menjadi bank ritel terbesar di Indonesia juga di emban oleh Bank Mandiri 

di area Bandar Lampung. Oleh karena itu Bank Mandiri di area Bandar Lampung 

mempekerjakan pegawai yang memiliki kinerja yang baik dan sepenuhnya mengerti 

operasional perbankan. Karena selain budaya organisasi kinerja karyawan yang baik 

merupakan langkah untuk tercapainya Visi dan Misi dari Bank Mandiri di area Bandar 

Lampung. Meski, sampai semester II Desember 2005, telah mencapai laba bersih Rp 226 

trilyun, dengan rasio kecukupan modal (CAR) 12 persen, dan tingkat NPL (Non-

Performng Loan) dibawah lima persen, namun kinerja Bank Mandiri setelah merjer 

masih menyimpan beberapa permasalahan. Diantaranya, terdapat diversitas budaya kerja 

karyawan akibat perbedaan asal bank. Ketidakhati-hatian dalam mengelola perbedaan 

budaya ini, tentu menimbulkan rendahnya pemenuhan kontrak psikologis karyawan, yang 

pada akhirnya berdampak kurang menguntungkan terhadap sikap dan performansi kerja 

karyawan dalam memberikan pelayanan berkualitas bagi nasabah. Dengan demikian, 

karyawan tidak saja selalu menjadi korban dari proses restrukturisasi, sebaliknya 

karyawan menemukan perasaan rewarding atau perasaan berguna karena dihargai 

martabat serta kontribusinya. Istilah Kinerja sendiri berasal dari kata job performace atau 

actual performace yang berarti bahwa prestasi kerja atau sesungguhnya yang dicapai 
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seseorang. Handoko dalam Tika (2005:121) berpendapat bahwa kinerja sebagai proses di 

mana organisasi mengevaluasi atau menilai prestasi kerja karyawan. Sementara Suntoro 

dalam Tika (2005:121) mengemukakan bahwa kinerja adalah hasil kerja yang dapat 

dicapai seseorang atau kelompok orang suatu organisasi dalam rangka mencapai tujuan 

organisasi dalam periode waktu tertentu. Untuk itu seluruh karyawan Bank Mandiri 

diarea Bandar lampung dituntut untuk memberikan citra positif dengan memperlihatkan 

kinerja yang baik seperti yang diharapkan nasabah agar para nasabah puas. 

 Untuk menigkatkan kinerja dan pemahaman mengenai operasional perbankan 

disamping memberikan pelatihan dan pembinaan pada karyawan, Bank Mandiri juga 

menetapkan 5 budaya perusahaan yang dijadikan pedoman bagi semua karyawannya, 

kelima budaya tersebut adalah :1. TRUST ( kepercayaan ), 2. INTEGRITY  ( integritas ),  

3. PROFESSIONALISM ( profesionalisme ), 4. CUSTOMER FOCUS ( focus kepada 

pelanggan ), 5. EXCELLENCE ( kesempurnaan ). 

Berdasarkan informasi di atas, perlunya penelitian untuk menganalisis budaya 

organisasi yang ditetapkan oleh Bank Mandiri serta pengaruhnya terhadap kinerja 

karyawan. Maka dalam penelitian ini selanjutnya di kaji :  

“ PENGARUH BUDAYA ORGANISASI TERHADAP KINERJA 

KARYAWAN PADA BANK MANDIRI DI AREA BANDAR LAMPUNG “ sebagai 

judul penelitian. 

I.2 Perumusan Masalah 

Setiap perusahaan dalam pencapaian tujuan jangka pendek atau jangka panjang 

selalu dihadapkan dengan berbagai masalah. Keberhasilan dalam memecahkan masalah 

sangat menentukan tercapainya tujuan perusahaan. Agar berhasil perlu adanya kerja sama 
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yang baik antara pemimpin dengan anggota atau bawahannya. Peranan pemimpin dalam 

membentuk Budaya Organisasi dan meningkatkan kinerja karyawan pada sebuah 

perusahaan  sangatlah penting. 

 maka berdasarkan uraian tersebut diatas dirumuskan masalah penelitian sebagai 

berikut : 

1. Apakah variabel-variabel budaya perusahaan, Trust, Integrity, Professionalism, 

Coustomer focus dan Excellence berpengaruh baik secara simultan maupun secara 

parsial terhadap kinerja karyawan ? 

2. Variabel budaya perusahaan apakah yang berpengaruh dominan terhadap kinerja 

karyawan ? 

I.3 Tujuan penelitian 

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah : 

1. Untuk mengetahui pengaruh variabel budaya organisasi baik secara simultan 

maupun parsial terhadap kinerja karyawan.  

2. Untuk mengetahui variabel budaya organisasi yang berpengaruh dominan 

terhadap kinerja karyawan.  

 

I.4 Manfaat Penelitian 

 Kegiatan penelitian ini diharapkan dapat memberi kontribusi kepada pihak-pihak 

yang terkait dengan pengembangan ilmu-ilmu manajemen dalam lingkup teoritis maupun 

praktis. Pihak-pihak yang dapat memanfaatkan penelitian ini antara lain : 
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1. Bagi perusahaan. 

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan bagi                  

perusahaan khususnya pihak manajemen dalam upaya meningkatkan karyawan 

melalui budaya organisasi yang mengacu pada peningkatan kerja.  

2. Bagi Penulis. 

Penelitian ini berguna untuk pengembangan wawasan ilmu pengetahuan, teori dan 

konsep ilmiah yang telah diperoleh dibangku perkuliahan. 

3. Bagi Pihak lain. 

Penelitian ini dapat dijadikan gambaran tentang budaya ogranisasi serta 

pengaruhnya terhadap kinerja karyawan. Disamping itu penelitian ini dapat 

dijadikan sebagai bahan pertimbangan bagi pihak lain yang melakukan penelitian 

yang sejenis. 

I.5 Sistematika Pembahasan. 

BAB I :PENDAHULUAN. 

 Bab ini memberikan uraian tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, 

tujuan penelitian, serta sistimatika pembahasan. 

BAB II : KAJIAN PUSTAKA. 

 Pada bab ini diuraikan tentang kepustakaan yang digunakan sebagai landasan 

pemecahan masalah yang ada pada penelitian ini. 

BAB III : METODE PENELITIAN. 

 Bab ini menjelaskan tentang, metode penelitian, penentuan populasi dan sample, 

teknik pengumpulan data, metode pengolahan, serta analisis data. 
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BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN 

 Pada bab ini menjelaskan tentang gambaran umum perusahaan, analisis data, uji 

validitas dan reabilitas, hasil uji asumsi klasik, analisis regresi linear berganda, hasil uji 

hipotesis, dan implikasi penelitian. 

BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN 

 Pada bab ini akan dijelaskan tentang kesimpulan dari penelitian ini, dan saran atau 

masukan untuk perusahaan / objek penelitian.  
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