
I. PENDAHULUAN 

A. Latar  Belakang 

Kernampuan dan kemajuan suatu organisasi diantaranya sangat 

dipengaruhi oleh Budaya Kerja yang merupakan cara atau pola bertindak, 

termasuk didalamnya pola berkomunikasi antara pimpinan dan staf, antara 

manajemen atas dan menajemen menengah antara pimpinan dan karyawan , 

dan khususnya pola pengambilan keputusan sehingga akan dapat memperlancar 

tercapainya tujuan organisasi. Oleh karena itu, perlu adanya kemauan yang kuat 

yang bersifat mendasar dan strategis, untuk menyempurnakan dan bila perlu 

merubah kebiasaan yang tidak baik, menjadi suatu gerakan budaya yang adaftip 

dan dapat menjawab tantangan yang ada.. Hal tersebut bagi Perbankan sudah 

diantisipasi dengan dikeluarkannya deregulasi bulan Juni 1983 dan deregulasi 

lanjutan Pakto 1988. Sebagian Bank telah melakukan program penyempumaan 

organisasi - Performance Improvemenf Program (PIP), antara lain dengan 

memperkenalkan Budaya Kerja kepada pegawai. 

Budaya Kerja merupakan sesuatu yang tidak berwujud yang menyangkut 

tatanan nilai, kepercayaan dan pengertian yang dikaitkan oleh setiap individu 

kepada organisasi. Dengan Budaya Kerja yang mendukung diharapkan akan' 

mampu mengintegrasikan kekuatan internal, dan lebih dinamis serta adaftip 
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terhadap lingkungan ekstemal sehingga memiliki landasan yang kuat untuk 

terjun dalam persaingan. Pada akhirnya, organisasi tersebut tidak lagi dapat 

mengandalkan faktor-faktor yang konservatif, seperti pola kerja lama yang 

tidak sesuai lagi dengan tuntutan pembahan. 

Dalam statusnya sebagai kantor cabang, PT.Bank " X " yang berlokasi 

dikota B. merupakan kepanjangan tangan dari kantor pusatnya di Jakarta. 

Tugas pokoknya adalah untuk meningkatkan kinerja unit sehingga dapat 

rnemberikan kontribusi positip secara keselumhan sesuai dengan Rencana Induk 

Perusahaan dan Kebijaksanaan Umum Direksi. 

Salah satu tolok ukur peningkatan kinerja kantor cabang, adalah 

tercapainya produktivitas dimana ha1 tersebut dipengaruhi oleh peran nyata 

pegawai yang diperlakukan dan dihormati sebagai pribadi. Peran pega~vai 

seperti tersebut diatas dapat efektip tenwjud melalui penghayatan dan 

pengamalan nilai Budaya Kerja,dan melalui peran nyata dari unsur pimpinan 

dalam bentuk keteladanan sikap dan perilaku sehari-hari, baik dinas maupun 

diluar dinas. 

Dengan demikian, Budaya Kerja m e ~ p a k a n  salah satu elemen penting 

yang rnemiliki pengaruh terhadap kinerja perusahaan. Budaya Kerja sebagai 

nilai-nilai yang tidak tertuang secara verbal, akan tetapi dipercayai sebagai unsur 
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yang dijadikan acuan gerak napas organisasi. Mengingat nilai-nilai Budaya kerja 

hams terpatri dalam setiap individu yang ada didalam organisasi, maka 

pengkajian secara khusus tentang Budaya Kerja Perusahaan dapat membantu 

mempersiapkan organisasi yang tangguh. 

B. Identifikasi Masalah 

Dalam melakukan kegiatan bisnisnya, Cabang PT.Bank " X " berusaha 

membuktikan kepada nasabahnya bahwa pilihan mereka untuk mempercayai 

bank tersebut dalam mengelola keuangan atau memenuhi kebutuhan bisnisnya 

adalah pilihan yang tepat. Oleh karena itu timbul tuntutan bagi pegawai untuk 

mernberikan suatu jaminan bahwa nasabah akan mendapatkan pelayanan yang 

prima. 

Pelayanan yang prima diperoleh melalui proses ha i l  kerja yang 

didukung oleh unsur-unsur : (1) Keterandalan, yaitu kemampuan menciptakan 

layanan yang diharapkan oleh nasabah, ketelitian dan konsistensi, (2) Kepekaan, 

yaitu kepedulian untuk memberikan ketepatan pelayanan dan kesediaan 

membantu mitra kerja, (3) Kepastian, yaitu kecakapan, keramahan, kemampuan 

menjaga kepercayaan dan kerahasiaan, (4) Empaty, yaitu kepedulian untuk 
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membimbing, memperhatikan kepentingan nasabah, (5) Sarana, yaitu peralatan, 

penampilan gedung dan penampilan pegawai. 

Untuk memenuhi tuntutan hasil kerja yang berkualitas tersebut 

bergantung kepada kemampuan, sikap dan perbuatan pegawai dalam 

menjalankan sistem dan prosedur yang ada, dan ha1 ini hanya akan 

t emjud  melalui penghayatan dan pengamalan Budaya Kerja. 

Kenyataannya ha1 tersebut belum sepenuhnya dapat diwujudkan ,antara 

lain diketahui dari belum dilaksanakannya secara konsekuen beberapa perilaku 

pegawai, yang secara tidak langsung saling mempengaruhi dan menimbulkan 

permasalahan di Kantor Cabang PT.Bank "X" sebagai berikut : 

1. Permasalahan Finansial 

Cabang masih mengalami rugi neraca berturut-turut tahun 1995 sebesar 

Rp.285 juta, CW 1-96 sebesar Rp.147 juta, dan pada CW 11-96 sebesar 

Rp. 237 juta. 

Terdapat kelebihan dana yang belum dapat disalurkan ,&bat 

penghimpunan dana masyarakat lebih besar dari kemampuan 

n~enyalurkannya, masing-masing periode tahun1995 sebesar 4,85%, CWI- 

96 sebesar 13,95%, dan CW 11-96 sebesar 21,15%. 
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Return On Investment (ROA) Cabang tahun 1995 sebesar 6,17 % 

meningkat menjadi 6,72% pada CWI-96, namun dipengaruhi oleh 

harga transfer pos-pos debet yang masih terbuka sebesar Rp.12.551 juta, 

apabila pos tersebut dikeluarkan ROA. turun menjadi sebesar 1,52% 

2. Permasalahan Adrninistrasi. 

Dafiar pos terbuka (DPT) di Cabang berturut-turut tahun 1992 sebanyak 11 

pos, tahun 1993 = 38 pos, tahun 1994 = 1.387 pos, dan pada tahun 1996 

(CW-11) = 2.255 pos ekuivalen dengan Rp.12.551 juta. 

3. Permasalahan daya dukung infrastruktur. 

Kegiatan GKM ( formasi lama ) yang rnembahas 4 ( ernpat ) tema, 

hanya 1 (satu) tema yang berhasil diselesaikan tepat waktu. Terna 

yang terkait dengan upaya pencapaian target bisnis cabang 

penyelesaiannya berlarut-larut. 

Adanya pergeseran persepsi, dengan adanya pembahan komposisi jumlah 

pegawai menjadi 51% pegawai lama dan pegawai baru 49% dimana 

pegawai baru tersebut belum se lu~hnya mendapatkan penyuluhan 

Budaya Kerja, disamping seluruh pegawai belum mengenal Budaya Kerja 

secara utuh dari perspektif ekosistem nilai. 
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Dari data tersebut di atas dapat diindikasikan hal-ha1 sebagai berikut : 

a. Permasalahan finansial disebabkan cabang belum sepenuhnya berhasil 

menciptakan dan memanfaatkan peluang dan potensi bisnis di daerah 

kerja, idealnya cabang harus mampu memanfaatkan potensi daerah 

khususnya dalam penyaluran kredit sehingga akan diperoleh laba neraca. 

Untuk mewujudkan ha1 tersebut, maka peran pimpinan dan pegawai 

sangat rnenentukan khus~sn~a 'dalam menghayati dan mengamalkan Budaya 

Kerja pilar I1 yaitu " Berorientasi kepada pasar dan pembangunan 

nasional", melalui perilaku ke 3 yaitu " Pegawai selalu tanggap terhadap 

permintaan pasar dan berorientasi pada pembangunan nasional ", perilaku 

ke 5 yaitu " Pegawai selalu bekerja atas dasar prioritas dan rencana 

dengan standar mutu kerja yang tinggi dan realistis". 

b. Permasalahan dibidang administrasi disebabkan cabang belum sepenuhnya 

memahami dampak finansial atas masih terbukanya pencatatan rekening 

timbal balik (reciprocal account) yang mengakibatkm.-;p.erhitungan ROA. 

Cabang oleh Kantor Pusat menjadi tidak benar (terla1.u-besar) sehingga 

dapat menimbulkan interpretasi yang menyesatkan. Idealnya pos-pos 

terbuka tersebut tidak harus ada, namun kalaupun ada masa toleransinya 

dibawah tiga bulan, oleh karena itu untuk menghilangkan pos tersebut 
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peran unsur pimpinan dan pegawai sangat menentukan dengan cara 

menghayati dan mengamalkan Budaya Kerja pilar IV "Mengupayakan 

terciptamya kebersamaan agar pegawai melaksanakan tugas dan 

kewajiban secara profesional "ditunjang oleh perilaku ke 6 yaitu "Pegawai 

selalu peduli terhadap semua permasalahan di unit kerjanya" perilaku 

yang ke 7 "Pegawai selalu melaksanakan pengawasan melekat 

menindaklanjuti hasilnya", dan perilaku ke 10 "Pegawai dalam 

melaksanakan tugas dan kewajiban selalu dilandasi semangat kebersamaan" 

c. Permasalahan dukung infrastruktur disebabkan cabang kurang 

memperhitungkan pengamh adanya perubahan komposisi pegawai, dimana 

jumlah pegawai barn yang melebihi pegawai lama akan semakin menipiskan 

bahkan dapat menggeser pengaruh pegawai lama yang ada selama ini. 

Idealnya pegawai lama masih dibutuhkan pengaruhnya dalam proses 

penlatangan kerja pegawai baru melalui keteladanan sikap dan perilaku dalam 

aktivitas kerja sehari-hari. Pimpinan yang dimaksud diantaranya adalah 

ya3g terkait secara langsung dengan proses sosialisasi Budaya Kerja, yaitu 

Penyuluh Budaya Kerja dan masing - masing Penyelia unit, dengan cara 

menghayati dan mengamalkan Budaya Kerja pilar IV "Bank mengakui 

peranan dan menghargai kepentingan setiap pegawai " ditunjang oleh 
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perilaku ke 8 yaitu "Pegawai selalu melaksanakan tugas dan 

kewajibannya dengan penuh inisiatip serta bertanggung jawa atas mutu 

hasil kerjanya", dan perilaku ke 10 yaitu "Pegawai selalu melaksanakan 

tugas dan kewajiban dilandasi sernangat kebersamaan". 

Dari indikasi masalah tersebut di atas. maka terdapat duaunsur 

penting yang paling berperan yaitu pimpinan dan pegawai dimana keduanya 

belum sepenuhnya niampu menciptakan kondisi yang mendukung bagi 

terselenggaranya komunuikasi terbuka yang efektif yang mencakup tiga aspek 

penting , yaitu asah ( saling mengingatkan), asih (saling menghargai), dan asuh 

( saling mernbimbing ). Berdasarkan ha1 tersebut. maka cukup beralasan 

apabila terhadap dua unsur tersebut dilakukan penelitian. 

C. Pernbatasan Masalah 

Dari masalah-masalah yang berhasil diidentifikasi tersebut dapat 

dikelompokan kedalam dua sumber penyebab, yaitu : 

Peltyehub Il~tenraI 

Terdapat hubungan yang belum efektip antara dua variabel 

yang saling mempengamhi, yaitu unsur pimpinan dan para pegalvai. 

Dua \ariabe1 tersebut dapat dirnasukkan dalam pengertian inkastruktur, 
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yakni nlerupakan penggerak dari struktur organisasi dan arena 

terbentuknya budaya kerja (O'Conor 1987 dalam Sudirman 1989 ). 

Periycbnb Elisrerrirrl. 

Terjadi perubahan yang sangat cepat dalam berbagai aspek 

kehidupan nlanusia. akibatnya tuntutan pelayanan kepada nasabah n~enjadi 

berubah-ubah dan berserak ke  arah yang semakin konlpleks. Pengaruh 

perubahan tersebut tidak dapat dihindari dan dikendalikan, oleh karena 

itu mau tidak mau hams diterin~a dan dihadapi sebagai bagian dari 

napas organisasi. 

13erdasarkan hal-Iial tersebut diatas. maka nlasalah yang relevan untuk 

dikaji adalah yang berada didalan~ internal Bank tersebut. yaitu infrastruktur 

sumberdaya rnanusia. 

D. Perumrrsan Masalah. 

Budaya Kerja PT.Bank"X dibentuk bersanlaan dengan pelaksanaan 

reorganisasi pada tahun 1983 dan diperkenalkan tidak ubahnya sebuah produk 

yang diciptakan oleh manajemen puncak yang haws di konsun~si oleh seluruh 

peganai diawali dengan upaya n~empersnmakan persepsi terlebih dahulu 

terhadap produk tersebut. Budaya'Kerja tersebut terdiri dari elernen inti yaitu 
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Lima l'ilar dan dilengkapi dengan atribut berupa Duabelas Perilaku Pegawai 

sebagai wahana dalam menghayati dan mengarnalkannya. 

Proses pembentukkannya melalui tahapan sebagai berikut : 

I .  Dengan tersusunnya struktur organisasi yang baru, maka 

serangkaian nilai, nornla, anggapan yang selama ini telah ada dan 

dinilai baik berhasil digali dan divisualisasikan dalani bentuk pemyataan 

sikap dan perilaku . dan identitas sikap pengabdian pegawai " 

S\\.adhannn Bhakti Nagara" ditetapkan sebagai nama dari Budaya Kerja 

tersebut. 

2. Nilai-nilai yang berhasil digali dan divisualisasikan .pada avtalnya terdiri 

dari Lima Pilar dan Delapan Perilaku -Pimpinan serta Sepuluh 

Perilaku Pegawai, dilengkapi dengan Tigapuluh tujuh butir sikap untuk 

memandu pegawai dalarn memilih sikap yang tepat dan benar dalam 

menghadapi per~iiasalahan. Pada tahap ini proses sosialisasinya dilakukan 

melalui sarana pemecahan masalah terpilih yang pernahterjadi 

(givenproblenr) dibawah bimbingan penyuluh (pimpinan). 

3. Pada tahun 1994 delapanbelas perilaku tersebut yang dinilai kurang 

efektif karena masih adanya sekat antara perilaku pimpinan dan 

perilaku pegawai. akhirnya dilebur menjadi Duabelas Perilaku Pegawai 
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yang berlaku bagi pimpinan sekaligus pegawai yang masing-masing 

akhimya rnernandang satu terhadap lainnya sebagai rekan kerja. Pada tahap 

ini sikap yang diambil dalam memecahkan masalah tidak lagi terfokus 

pada tigapuluh tujuh butir sikap yang telah distandarisir, akan tetapi 

diserahkan sepenuhnya kepada daya inisiatip dan kreativitas pegawai 

yang sejalan dengan beralihnya fokus pernecahan masalah dari rnasalah 

yang ditentukan lie masalah yang sendiri di lapangan (problem 

f i id i~ig) melalui kegiatan Gugus Kendali Mutu (GKM). 

4. Pada tahap inilah, sejak sepuluh tahun Budaya Kerja diperkenalkan , 

sesuai azasnya sukarela dalam GKM. proses sosialisasi Budaya Kerja 

rnenghadapi kendala di lapangan, lebih-lebih dengan semakin 

banyaknya pegawai lama yang memasuki masa pensiun dan 

diganti oleh pegawai baru yang berasal dari generasi yang semakin 

kritis yang rnenimbulkan pergeseran pengaruh dan persepsi. 

Berdasarkan uraian diatas,rumusan rnasalah yang dapat dikemukakan 

adalah sebagai berikut : 

a. Bahwa proses sosialisasi nilai-nilai Budaya Kerja Perusahaan dalarn 

aktivitas kerja sehari-hari rnasih belum berjalan efektif. Apa yang 
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harus dilakukan oleh unsur pimpinan dan bagaimana cara 

melakukannya ?. 

b. Bahwa tingkat kematangan penghayatan dan pengamalan nilai-nilai 

Budaya Kerja Perusahaan, belum mendorong timbulnya sikap adaptif dan 

antisipatif pegawai. Siapa saja yang harus memulai dan melakukan lebih 

dahulu sikap-sikap tersebut, dan kapan serta dimana sikap-sikap tersebut 

dapat ditunjukkan ?. Kepada siapa dan bagaimana menunjukkannya ?. 

c. Bahwa pengetrapan gaya kepemimpinan belum sesuai dengan tingkat 

penghayatan dan pengamalan Budaya Kerja Perusahaan oleh 

pegawai (bawahan). 

Mengapa pimpinan memilih gaya kepemimpinan tertentu?. 

Gaya seperti apa yang seharusnya diterapkan, kapan, dimana dan 

dalam situasi seperti apa ?. 

Bagaimana mengetahuikebutuhan pegawai akan gaya kepemimpinan yang 

dikehendaki ?. 

E. Definisi Operasional. 

a. Yang dimaksud unsur pimpinan tingkat Kantor Cabang adalah : 

Pemimpin Cabang ( Branch Manager - B M )  

Wakil Penlimpin Bidang Operasional (Operational Manager) 
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Wakil Pemimpin Bidang Pelayanan Nasabah (Cuslomer Services 

Manager) 

Kontrol Intern Cabang. 

Penyelia Unit (Supervisor). 

Ketua Gugus Kendali Mutu (GKM). 

b. PPKP adalah Penilaian Prestasi Kerja Pegawai. 

c. PDCA adalah tahapan langkah dalam GKM., yaitu Plan, Do, Check dan 

Action. 

d. Pegawai baru adalah pegawai yang memiliki masa kerja kurang dari 5 (lima) 

tahun 

e. DPT. adalah dafiar pos terbuka, timbul karena belum dibukunya suatu 

transaksi oleh salah satu unit terkait. 

f. Budaya Kerja PT.Bank " X  adalah Swadharma Bhakti Nagara, yang 

terdiri dari 5 ( lima ) pilar, dan 12 ( duabelas ) perilaku pegawai dengan 

rumusan sebagai berikut : 
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I LIMA PILAR BUDAYA KERJA PT. BANK " X 

1 1. Bank1' X.' adalah Bank Umum Milik Negara berstatus 

I perseroan terbatas (PERSERO). 

2. Bank "Xu berorientasi kepada pasar dan Pembangunan 

Nasional. 

I 3.  Bank "X" secara terus nlenerus rnernbina hubungan yang 

saling menguntungkan dengan nasabah dan mitra usaha 

lainnya. 

4. Bank " X  mengakui peranan dan menghargai 

kepentingan setiap pegawai. 

5. Bank " X  mengupayakan terciptanya semangat 

kebersamaan agar pegawai melaksanakan tugas dan 

kewajiban secara profesional. 
- 
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- ~- 

DUA BELAS PERILAKU PEGAWAI PT. BA K X N " ,, 

I. Pegawai selalu melaksanakan tugas dan kewajibannya secara tulus 

ikhlas denga berlandaskan pada iman dan takwa kepada Tuhan Yang 

Maha Esa. 

Pegawai selalu menjunjung tinggi dan mentaati KODE ETIK 

BANKIR INDONESIA dala~n melaksanakan tugas dan 

kewajibannya. 

Pegawai selnlu tanggap terhadap permintaan pasar dan berorientasi 

kepada Pembangunan Nasional. 

Pegawai selalu berupaya memberikan pelayanan unggul dengan 

pendekatan yang bersahabat kepada mitra usaha. 

Pegawai selalu bekerja atas dasar prioritas dan rencana dengan standar 

mutu kerja yang tinggi dan realistis. 

Pegawai selalu peduli terhadap semua permasalahan di  unit kerjanya. 

Pegawai selalu melaksanakan pengawasan melekat dan 

menindaklanjuti hasilnya. 

Pegawai selalu tnelaksanakan tugas dan kewajiban dengan penuh 

inisiatip serta bertanggung jawab atas mutu hasil kerjanya. 

Pegawai selalu ~nelaksanakan komunikasi terbuka dengan saling 

tnengingatkan (asah), saling menghargai ( asih ), dan saling 

niembimbing (asuh ). 

Pegawai dalam melaksanakan tugas dan kewajiban selalu dilandasi 

semangat kebersamaan. 

Pegawai selalu meningkatkan profesionalisme dalam melaksanakan 

tugas dan kewajibannya. 

Pegawai selalu berusaha rnenjadi acuan bagi lingkungan- 

kerjanya. 

http://www.mb.ipb.ac.id



g. Fungsi Penyuluh terdiri dari : 

Sebagai Koordi~taior ( menumbuhkan kebersamaan, memelihara keterikatan 

antar pega~vai, antar anggota GKM, dan memantau dinamika hubungan antar 

GKM.). 

Sebngai Pron~oior ( membentuk opini yang lebih baik tentang Budaya 

Kerja,GKM/Pengendalian Mutu Terpadu (PMT), aktif mendukung kegiatan 

penghayatan dan pengamalan Budaya Kerja ). 

Sebagni Kainlisaior ( aktif memelihara hubungan atasan dengan bawahan 

dan sebaliknya, mampu mempertahankan hasil kesepakatan). 

Sebrrgni Itrsirrtkirtr ( memberikan ilmu pengetahuan dan ketrampilan 

pegawai, melatih dan menerapkannya, dan menilai daya serap penguasaan 

pegawai dalam menerima ilmu tersebut). 

Sebagni Ittovntor ( menunjukkan cara memperlancar kegiatan pengamalan 

Budaya Kerja, mendorong GKM dalam menentukan tema baru dan 

penyelesaian pemahasannya). 

Sebagni komrt~rikaior ( menanamkan pengertian berkelompok, membangun 

suasana kesalingtergantungan). 

Sebagai Motivator ( mendorong tumbuh-berkembangnya ide-ide mumi, 

membiasakan tumbuhnya altematif). 
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F. Tujuan  Penelitian 

Proses pembentukan Budaya Kerja dapat diidentifikasi sebagai berikut : 

1. Budaya kerja dibentuk oleh manajemen puncak atas dasar nilai yang 

digali dari bawah dan hams dihayati dan diamalkan oleh seluruh pegawai 

nlelalui sikap dan perilaku dalam aktivitas kerja sehari-hari dengan cara 

menyaniakan terlebih dahulu persepsi masing-masing individu. 

2. Nilai-nilai yang berhasil dirumuskan terdiri dari 2 ( dua ) bagian yang 

~crpisah. riarnun kcduanya nicmiliki hubungan yang era[ dan saling 

rncndukung . yaitu Lirna Pilar yang nierupakan inti isi dari Budaya Kerja 

iru scndiri. dan Duabelas Perilaku Pegawai sebagai atribut pelengkap dan 

pcndukung yang tidak dapat dipisahkan. 

3.  Unruk niensosialisasikan Budaya Kerja tersebut peran unsur pimpinan 

sangat menentukan, disamping hams memberikan teladan juga diperlukan 

gaya kepemimpinan yang sesuai dengan tingkat kematangan bawahan 

dalam rnenghayati dan rnengarnalkannya agar tercipta kondisi -ideal yang 

diinginkan da lan~  mana tidak ditemukannya kesenjangan antara dua unsur 

tersebut. 

Berdasarkan hal-ha1 tersebut di atas, maka tujuan penelitian adalah 

sebagai berikut : 
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a. Untuk rnengetahui apakah seluruh pegawai merniliki keragarnan 

persepsi terhadap Budaya Kerja secara umurn. 

b. Untuk rnengetahui kekuatan hubungan lirna pilar Budaya Kerja 

dengan atribut duabelas perilaku pegawai. 

c. Untuk mengetahui titik singgung sinergistik antara elemen dalarn 

perspektif ekosistem nilai. 

d. Untuk menetapkan tipologi (gaya) kepernirnpinan yang dibutuhkan 

dalarn proses sosialisasi Budaya Kerja. 

e. Untuk menetapkan tingkat kenlatangan penghayatan dan pengarnalan Budaya 

Kerja 

f. Untuk rnengetahui kesenjangan hubungan antara tipologi atau gaya 

kepemimpinan dengan tingkat penghayatan dan pengarnalan Budaya Kerja. 

g. Merekornendasikan langkah-langkah penyesuaiannya. 

G .  Ruang lingkup Penelitian 

Penelitian ini rnempakan langkah awal untuk rnengetahui efektifitas 

infrastruktur sumberdaya manusia, meliputi unsur pegawai (bawahan) dalarn 

rnelakukan penghayatan dan pengarnalan Budaya Kerja, dan unsur Pimpinan 

dalarn rnenggunakan gaya kepemimpinannya. 

http://www.mb.ipb.ac.id



Budaya Kerja yang diteliti dibatasi pada aspek formal yaitu berupa 

tatanan nilai yang terkandung didalamnya, dan bukan pada pengertian artifak 

serta aspek informal sebagaimana tercermin secara phisik seperti bentuk gedung, 

seragam kerja dan lain sebagainya. Lingkup lokasi berada pada kesatuan 

organisasi bisnis yang berada di unit operasional terdepan (Cabang). 

H. Kegunaan Penelitian 

1. Dapat memperkenalkan konsep pemahaman Budaya Kerja secara utuh 

melalui perspektif Ekosistem Nilai yang memiliki empat puluh enam titik 

singgung. 

2. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, khususnya dalam 

upaya meningkatkan kinerja Cabang melalui peran positif pegawai. 
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