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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Penelitian 

Peranan budaya di dalam organisasi sangat penting, dimana budaya dapat 

menjadi ciri dari sebuah organisasi dan membedakannya dengan organisasi lain. 

Budaya organisasi juga dapat mempengaruhi kinerja karyawan dalam organisasi. 

Perubahan budaya di suatu organisasi tersebut menunjukkan adanya keinginan 

dan tujuan yang lebih baik. Perubahan yang terjadi tentu akan membuat budaya 

organisasi membentuk cara kerja dari karyawan yang akan berpengaruh terhadap 

kinerja dari karyawan itu sendiri. 

Menurut Gibson (2013), job performance adalah hasil dari pekerjaan yang 

terkait dengan tujuan organisasi, efisiensi dan kinerja kefektifan kinerja lainnya. 

Untuk melihat hasil dari pekerjaan tersebut, tentu saja ada aspek-aspek yang bisa 

diukur di dalamnya. Begitu juga yang diungkapkan oleh Irawan (2012), bahwa 

kinerja (performance) adalah hasil kerja yang bersifat konkret, dapat diamati, dan 

dapat diukur. Kinerja merupakan gambaran mengenai tingkat pencapaian suatu 

pelaksanaan suatu program kegiatan atau kebijakan dalam mewujudkan sasaran, 

tuijuan, visi dan misi organisasi yang di tuangkangan melalui perencanaan suatu 

strategi organisasi (Mulyono, 2012) 

. Budaya organisasi dan kinerja karyawan merupakan hal yang tidak dapat 

dipisahkan dari sebuah organisasi. Budaya organisasi maupun kinerja karyawan 

memiliki keterikatan pada sebuah organisasi yang bisa mempengaruhi antara satu 

dengan yang lainnya sehingga dapat diteliti bagaimana hubungan dari keduanya.  
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Peneliti akan melakukan suatu penelitian di lima BPR besar (berdasarkan 

total aset ) di Kota Batam. Peneliti memilih BPR dikarenakan perkembanagan 

BPR di Kota Batam cukup melejit. Dari 10 besar BPR terbesar di Kepri, tujuh 

diantaranya berasal dari Batam. Posisi Kota Batam sebagai penggerak ekonomi 

provinsi Kepri sampai saat ini belum tergantikan. Kuncuran kredit perbankan pun 

mayoritas mengalir ke Kota Batam. (Infobank, 2018) 

Gambar 1.1 

Data Total Aset 5 BPR Terbesar di Kota Batam 

Sumber: Infobank (2018) 

Oleh karena itu persaingan bisnis BPR pada masa sekarang semakin ketat 

sehingga perlu untuk memperhatikan sumber daya manusia yang ada pada bisnis 

tersebut. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui sejauh mana budaya 

organisasi dapat mempengaruhi kinerja pekerjaan karyawan di BPR Dana 

Nusantara, BPR Sejahterah Batam, BPR Dana Makmur, BPR Danamas Simpan 

Pinjam dan BPR Banda Raya.  
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Budaya Organisasi akan mewarnai cara bertindak para karyawan dalam 

aktifitas sehari-hari. Perusahaan yang telah mempunyai budaya yang kuat akan 

mempengaruhi setiap tindakan yang dilakukan karyawan, dan akan menjadikan 

kesadaran setiap karyawannya tentang apa yang harus diperbuat setiap waktu 

ketika mereka sedang berada di bidang kerjanya. Budaya organisasi memiliki 

pengaruh yang kuat pada karyawan yaitu perilaku dan sikap. Budaya organisasi 

melibatkan standar dan norma-norma yang mengatur bagaimana karyawan harus 

berperilaku dalam organisasi tertentu (Martins dan Martins, 2013). Dinamika 

budaya dan perilaku manusia, penting untuk mempelajari bagaimana karyawan 

berkomitmen untuk organisasi mereka. Ada empat sifat utama dan budaya 

organisasi, yaitu keterlibatan, konsistensi, adaplabilitas, dan penghayatan misi. 

Keempat sifat ini dikelompokkan menjadi dimensi-dimensi dinamika ekstenal 

(adaptabililas dan penghayatan misi), dinamika internal (keterlibatan dan 

konsistensi), fieksibilitas (adaptabililas dan keterlibatan), dan stabilitas 

(penghayatan misi dan konsistensi) Organisasi yang efektif adalah organisasi yang 

memiliki budaya yang adaptif namun sangat konsisten dan dapat diprediksi, serta 

tanggap pada keterlibatan individu, tetapi bertindak dalam context shared sense of 

mission.( Denison, 2012) 

Penelitian ini juga didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Eddah 

Jepkorir (2017), Ratno (2017), dan Wesly (2015). Berdasarkan latar belakang 

yang telah dijelaskan, maka penulis tertarik untuk mengangkat masalah tersebut 

dan membahasnya dalam sebuah skripsi yang berjudul “Pengaruh Budaya 

Organisasi terhadap Kinerja Pekerjaan Perusahaan pada 5 Bank Perkereditan 

Rakyat (BPR) Besar (berdasarkan total aset) di Kota Batam” 
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1.2 Permasalahan Penelitian 

Dari latar belakang yang diuraikan di atas maka masalah dalam penelitian 

ini dirumuskan sebagai berikut: 

1. Apakah terdapat pengaruh signifikan antara Involvement Trait terhadap 

Job Perfomance 

2. Apakah terdapat pengaruh signifikan antara Consistency Trait terhadap 

Job Perfomance 

3. Apakah terdapat pengaruh signifikan antara Adaptibility Trait terhadap 

Job Perfomance 

4. Apakah terdapat pengaruh signifikan antara Mission Trait terhadap Job 

Perfomance 

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1.3.1 Tujuan Penelitian 

Beberapa tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui pengaruh signifikan antara Involvement culture Trait 

terhadap Job Perfomance 

2. Untuk mengetahui pengaruh signifikan antara consistency culture trait 

terhadap Job Perfomance 

3. Untuk mengetahui pengaruh signifikan antara adaptibility culture trait 

terhadap Job Perfomance 

4. Untuk mengetahui pengaruh signifikan antara customer service terhadap 

Job Perfomance 
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5. Untuk mengetahui pengaruh signifikan antara mission culture trait 

terhadap Job Perfomance 

1.3.2 Manfaat Penelitian 

Manfaat dan kegunaan penelitian adalah sebagai berikut:  

1. Manfaat Teoritis 

Diharapkan dapat memberikan kontribusi dan menambah referensi terhadap 

pengembangan manajemen sumber daya manusia dan kinerja pekerjaan, 

khususnya dalam pengaruh terhadap budaya perusahaan / organisasi 

2. Diharapkan penelitian ini dapat mendorong dilakukannya penelitian-

penelitian lebih lanjut tentang berbagai faktor yang mempengaruhi kinerja 

karyawan dengan mempertimbangkan variable lain yang belum diteliti 

dalam penelitian ini. 

1.4 Sistematika Pembahasan 

 Sistematika pembahasan ini bertujuan untuk memberikan uraian secara 

garis besar mengenai isi dan pembahasan masing-masing bab. Pembahasan 

penelitian ini terdiri dari lima yaitu:  

BAB I         : PENDAHULUAN 

Bab ini menguraikan latar belakang penelitian, permasalahan 

penelitian, tujuan dan manfaat penelitian, serta sistematika 

pembahasan. 

BAB II        : KERANGKA TEORETIS DAN PERUMUSAN HIPOTESIS 

Bab ini berisi penjelasan definisi, teori-teori dan hasil dari 

penelitian sebelumnya serta model yang mendasari penelitian 
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(model penelitian terdahulu), model peneltian yang digunakan dan 

hipotesis penelitian. 

BAB III       : METODE PENELITIAN 

Bab ini akan menguraikan rancangan penelitian, objek penelitian, 

definisi operasional variabel, teknik pengumpulan data, metode 

analisis data, uji asumsi klasik dan uji hipotesis. 

BAB IV       : ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

Bab ini berisi uraian tentang hasil pengujian data, analisis statistik 

deskriptif, uji outlier, hasil uji asumsi klasik beserta dengan 

penjelasan atas hasil-hasil dari hipotesis. 

BAB V        : KESIMPULAN, KETERBATASAN, DAN REKOMENDASI 

Dalam bab ini berisikan kesimpulan yang diambil berdasarkan 

hasil pembahasan yang dilakukan, keterbatasan yang dihadapi, dan 

memberikan rekomendasi hasil penelitian yang diperoleh. 
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