
 
 

I. PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

 Persaingan bisnis yang semakin ketat, menimbulkan banyak konsekuensi 

dalam persaingan perusahaan. Perusahaan dituntut untuk meningkatkan daya 

saingnya secara terus menerus. Perusahaan dalam waktu cepat harus mampu 

mengubah diri menjadi lebih kuat dan mampu menanggapi kebutuhan pasar. Jika 

dikaitkan dengan budaya perusahaan, perusahaan yang memiliki budaya 

perusahaan yang kuat akan mampu bersaing dalam persaingan bisnis yang sangat 

ketat. 

 Persaingan bisnis dapat terjadi pada berbagai perusahaan yang telah 

memiliki keunggulan di bidangnya masing-masing. Selain keunggulan pada 

strategi, keunggulan sumberdaya manusia (SDM) yang ada di dalam perusahaan 

tersebut merupakan kunci keberhasilan. Budaya perusahaan sangat erat kaitannya 

dengan pemberdayaan karyawan (employee empowerment) atau SDM. Moeljono 

(2007) mengatakan bahwa semakin kuat budaya perusahaan pada sebuah 

perusahaan, maka semakin besar pula dorongan para karyawan untuk maju 

bersama dengan perusahaan. Budaya perusahaan akan sangat berperan dalam 

menciptakan SDM unggul yang pada akhirnya akan menciptakan sebuah 

perusahaan yang unggul. 

Mangkusasono dalam Moeljono (2007) mengatakan bahwa budaya 

berhubungan  dengan manusianya. Bagaimana membangun komitmen untuk 

mewujudkan visi perusahaan, bagaimana membangun kompetensi yang 

dibutuhkan untuk memenangkan hati pelanggan, memenangkan persaingan dan 
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membangun kekuatan perusahaan serta bagaimana melaksanakan segala sesuatu 

secara konsisten dengan disiplin tinggi.  

Budaya perusahaan dirumuskan dan digunakan sebagai suatu pedoman 

aktivitas bisnis. Konsep maupun aplikasi budaya perusahaan ditujukan sebagai 

suatu tata nilai maupun norma-norma yang membimbing karyawan dalam hal cara 

bersikap dan berperilaku untuk menjalankan pekerjaannya sedangkan pada tingkat 

perusahaan diarahkan sebagai cara perusahaan menjaga dinamika dan konsistensi 

dalam hal bertindak mencapai visi, misi, dan strategi. 

Sebuah perusahaan yang memiliki banyak unit usaha sangat mungkin 

sekali terdiri dari sub-sub budaya perusahaan pada setiap unit. Keberadaan budaya 

perusahaan menjadi sangat penting sebagai integrator karena budaya perusahaan 

dapat mempersatukan kegiatan karyawan dalam suatu perusahaan yang terdiri dari 

sekumpulan individu dengan latar belakang budaya yang berbeda-beda. 

 Dengan demikian, budaya perusahaan dapat dikatakan sebagai sebuah  

faktor yang sangat penting bagi kelangsungan hidup organisasi khususnya bagi 

pengembangan SDM. Mangkuprawira (2003) menyatakan manajemen 

sumberdaya manusia merupakan suatu penerapan pendekatan sumberdaya 

manusia dimana secara bersama-sama terdapat dua tujuan yang ingin dicapai, 

yaitu: (1) tujuan untuk perusahaan dan (2) tujuan untuk karyawan. Dua 

kepentingan tujuan tersebut tidak dapat dipisahkan dalam kesatuan kebersamaan 

yang utuh. Jika ada tujuan yang tidak tercapai maka pendekatan manajemen 

sumberdaya manusia dinilai gagal. Budaya perusahaan akan berperan sebagai 

pemersatu tujuan perusahaan dan karyawan sehingga keduanya dapat berjalan 

beriringan dan harmonis. 
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Sumberdaya manusia merupakan aset perusahaan yang bernafas atau 

hidup, berbeda dengan aset perusahaan yang tidak hidup atau lebih bersifat 

kebendaan seperti gedung, bangunan, gudang, mesin dan lain sebagainya 

sedangkan sumberdaya manusia memiliki keunikan seperti perasaan, perilaku, 

pikiran dan keinginan. Melalui kacamata nilai dan norma, maka dapat dilihat 

perbedaan SDM sebagai aset dengan kebendaan sebagai aset bagi sebuah 

organisasi. Benda tidak memiliki nilai dan norma sedangkan SDM memilikinya. 

Hal ini yang menjadikan SDM menjadi sesuatu aset yang unik. Keunikan inilah 

yang membutuhkan pengelolaan atau perencanaan yang berbeda dengan aset 

lainnya. Oleh karena itulah, dalam organisasi, aset sumberdaya manusia harus 

dikelola dengan sebaik-baiknya agar bisa memberikan kemajuan bagi organisasi 

serta memperhatikan aspek keunikan yang dimiliki oleh sumberdaya manusia 

pada perusahaan.  

Pengelolaan sumberdaya manusia pada perusahaan merupakan suatu 

proses yang sangat panjang dan terintegrasi, yang dimulai dari penerimaan 

karyawan sampai masa pensiun. Keberhasilan dalam mengelola keunikan ini akan 

menumbuhkan motivasi kerja karyawan yang berdampak pada peningkatan 

kinerja sehingga keberlangsungan organisasi tetap terjaga. 

Kinerja karyawan tidak dapat terlepas dari faktor-faktor lain yang 

mempengaruhinya seperti budaya perusahaan dan motivasi. Budaya perusahaan 

berbicara tentang nilai dan norma, karena pembudayaan di dalam organisasi sama 

dengan pembiasaan cara berfikir, bertindak, dan berucap. Hal ini tidak mungkin 

kalau tanpa nilai dan norma yang akhirnya memberikan atmosfir yang mendukung 

dalam bekerja. Budaya perusahaan terkait dengan berbagai aspek pada perusahaan 
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tersebut yang dapat membantu karyawan untuk meningkatkan kinerja, sementara 

itu motivasi terkait dengan segala kekuatan ataupun dorongan yang dapat 

membantu karyawan untuk melakukan pekerjaan dengan lebih baik. Kemampuan 

untuk mengelola budaya perusahaan dapat meningkatkan motivasi karyawan yang 

akhirnya kinerja karyawan akan semakin meningkat. 

Perkembangan teknologi dan informasi membawa pengaruh terhadap 

organisasi bisnis dan sekaligus terhadap kompetensi karyawan. Karyawan 

semakin dipandang sebagai aset yang sangat penting dari suatu perusahaan. 

Semakin banyak tantangan bisnis yang dihadapi perusahaan maka kedudukan 

karyawan menjadi sangat strategis. Keunggulan kompetitif suatu perusahaan 

sangat bergantung pada mutu sumberdaya manusia karyawan. Artinya ketika 

perusahaan akan menghadapi proses pengubahan atau terlibat dalam menciptakan 

perubahan maka karyawan diposisikan sebagai pemain utama perusahaan.  

Salah satu alat yang dapat digunakan untuk mencapai tujuan dan kinerja 

sebuah organisasi adalah budaya perusahaan. Namun, sebagus apapun budaya 

tersebut bila tidak dipahami oleh karyawan maka akan bersifat sia-sia. Budaya 

perusahaan hanya dijadikan sebuah slogan yang terpajang di dinding-dinding 

ruangan, tetapi tidak dipahami oleh karyawan. 

Nilai merupakan gambaran obyek, kualitas standar, atau kondisi-kondisi 

tertentu; yang kesemuanya dapat memberikan kepuasan dan menjadi 

pertimbangan arah manusia bertindak. Nilai juga merupakan hasil transformasi 

kognitif dari asumsi dasar menjadi keyakinan tentang benar salah sehingga 

dijadikan validasi sosial atau fisikal (Schein, 1985). Suatu nilai dikatakan sudah 

menjadi budaya perusahaan apabila nilai tersebut sudah memiliki tanda atau 
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simbol yang dapat dipelajari, dicipta, diubah, diukur dan dikembangkan menurut 

Schein (1985).  

Oleh karena itu,  menjadi sangat penting agar budaya perusahaan dapat 

tertanam dalam jiwa dan perilaku karyawan. Proses sosialisasi merupakan salah 

satu cara agar budaya bisa dipahami. Budaya perusahaan RNI yang sudah 

sembilan bulan disosialisasikan diharapkan mampu dipahami oleh karyawan. 

Pertanyaan yang muncul adalah apakah budaya perusahaan mampu dipahami, 

dijalankan dan dijadikan sebagai kebiasaan oleh karyawan. Persoalan selanjutnya 

yang kemudian muncul adalah apakah budaya perusahaan yang sudah 

disosialisasikan tersebut mampu meningkatkan motivasi kerja dan kinerja 

karyawan. Oleh karena itu, penelitian ini menjadi sangat penting untuk melihat 

keterkaitan budaya perusahaan, motivasi kerja dan kinerja karyawan RNI. 

Berbagai hal yang dapat mempengaruhi tingkat motivasi kerja karyawan 

diantaranya adalah kondisi lingkungan kerja, kenyamanan kerja, dan juga 

kompensasi. Dengan adanya motivasi yang tinggi, membuat karyawan dapat 

melakukan pekerjaan dengan sebaik-baiknya, sebaliknya motivasi yang rendah 

dapat berakibat negatif bagi perkembangan karyawan dan akhirnya berimbas pada 

perkembangan kinerja karyawan tersebut pada perusahaan. Oleh karena itulah 

dalam peningkatan kinerja karyawan maka peran motivasi sangatlah penting 

dalam sektor swasta maupun BUMN seperti PT. Rajawali Nusantara Indonesia 

(RNI). 

PT. RNI merupakan Induk Perusahaan (Investment Holding) yang terletak 

di Jakarta. Bidang usaha utamanya yaitu Agro Industri, Farmasi & Alat 

Kesehatan, dan Perdagangan. Pergantian direksi PT. RNI yang telah terjadi pada 
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Oktober 2007 tepatnya setahun yang lalu telah melakukan penyederhanaan 

budaya. Berdasarkan wawancara dengan pihak manajemen RNI yang mengatakan 

bahwa budaya RNI sebelumnya dirasakan tidak berhasil menciptakan karyawan 

RNI yang berkarakter selama 43 tahun. Sementara itu, perusahaan yang berdaya 

saing tinggi membutuhkan sumberdaya manusia yang unggul. Hal pertama yang 

dilakukan RNI adalah menyederhanakan budaya perusahaan yang sebelumnya 

dan mengurutkan susunan budaya perusahaan tersebut. 

Penyederhanaan budaya dilakukan dengan perubahan struktural pada 

kantor direksi RNI sehingga secara organisasi telah berubah menjadi lebih 

dinamis. Tetapi untuk melakukan perubahan, perubahan struktural saja tidak 

cukup. Itulah sebabnya dilakukan penyederhanaan kultural, khususnya budaya 

perusahaan. 

Berbagai penelitian terdahulu menyebutkan bahwa budaya yang kuat 

sangat mempengaruhi kinerja perusahaan, budaya yang kuat akan meningkatkan 

kinerja perusahaan tersebut. Suatu perusahaan dapat dikatakan mempunyai 

budaya yang kuat apabila nilai-nilai budaya dapat dipegang, diikuti dan ditaati 

secara luas oleh aspek organisasi. 

1.2 Perumusan masalah 

Budaya perusahaan akan menjadi suatu faktor yang bahkan lebih penting 

lagi dalam menentukan keberhasilan atau kegagalan perusahaan dalam dasawarsa 

yang akan datang. Walaupun sulit untuk diubah, penyederhanaan budaya 

perusahaan harus tetap dilaksanakan dalam rangka meningkatkan kinerja 

karyawan yang pada akhirnya akan meningkatkan kinerja perusahaan. Perubahan-
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perubahan semacam itu memang rumit, membutuhkan waktu, biaya serta tenaga 

yang tidak sedikit. 

Berbagai permasalahan pada tubuh RNI yang akan dianalisis berdasarkan 

variabel budaya perusahaan dalam penelitian ini, yang nantinya akan dilihat 

hubungannya dengan motivasi kerja dan kinerja karyawan. Apakah budaya 

perusahaan yang baru diterapkan pada perusahaan sesuai dengan perilaku dan 

sikap karyawan dan apakah mampu menjawab tantangan bisnis RNI saat ini dan 

di masa yang akan datang. Budaya perusahaan yang semula terdapat sepuluh butir 

disederhanakan menjadi lima butir. Pergantian tersebut dimaksudkan untuk 

menciptakan karyawan yang memiliki karakteristik sesuai ciri khas RNI dan 

diharapkan mampu menciptakan karakter karyawan yang unggul. 

Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak manajemen RNI, budaya 

perusahaan sebelumnya seperti taqwa tidak bisa diukur dalam konteks kinerja 

sehingga belum ada data kuantitatifnya. Budaya yang sebelumnya juga 

merupakan budaya perusahaan yang belum disosialisasikan secara intensif 

sehingga tidak terlihat karakteristik karyawan RNI yang sesungguhnya.  

Budaya perusahaan sebelumnya tidak melekat pada kepribadian karyawan 

dan hanya sebatas menjadi pajangan di dinding saja sedangkan pada budaya 

perusahaan saat ini diusahakan untuk lebih terukur dalam penerapannya sehingga 

dampak pada peningkatan kinerja dapat dilihat dan diukur secara kuantitatif.  

Berdasarkan wawancara dengan pihak manajemen bahwa budaya 

perusahaan sebelumnya, belum memotivasi karyawan. Hal ini terlihat dari disiplin 

karyawan yang rendah seperti sering telat datang sedangkan sekarang semenjak 

ada report system dan sistem absen menggunakan komputer maka karyawan 
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cenderung datang kerja tepat waktu. Budaya perusahaan belum ada data 

kuantitatif mengenai kinerja karyawan dikarenakan kinerja belum dapat diukur 

sehingga pada budaya perusahaan saat ini mulai diukur kinerja karyawan. 

RNI ingin mengetahui apakah budaya perusahaan ini cocok atau sesuai 

dengan perilaku karyawan dan kebutuhan perusahaan saat ini sehingga penelitian 

ini menjadi penting untuk melihat tingkat kecocokan budaya perusahaan dalam 

organisasi dan bagaimana kaitannya dengan peningkatan motivasi kerja dan 

kinerja karyawan. Dengan demikian permasalahan dapat dirumuskan sebagai 

berikut :  

1. Bagaimana dan apa saja masalah-masalah yang dihadapi dalam penerapan 

budaya perusahaan berdasarkan tingkat jabatan? 

2. Apakah ada hubungan budaya perusahaan dengan motivasi kerja dan kinerja 

karyawan? 

3. Strategi apa yang perlu dilakukan oleh perusahaan dalam rangka 

meningkatkan motivasi kerja dan kinerja karyawan RNI? 

1.3 Tujuan Penelitian 

1. Mengidentifikasi persepsi responden tentang penerapan budaya perusahaan. 

2. Menganalisis hubungan budaya perusahaan dengan motivasi kerja dan kinerja 

karyawan 

3. Merumuskan strategi yang perlu dilakukan oleh perusahaan dalam rangka 

meningkatkan motivasi kerja dan kinerja karyawan RNI. 
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1.4 Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi perusahaan, penulis dan juga 

masyarakat umum 

1. Bagi perusahaan, diharapkan dapat memberikan masukan demi menunjang 

kelangsungan hidup usaha, melalui pemahaman mengenai nilai-nilai  

perusahaan yang baik oleh segenap karyawan sehingga diharapkan karyawan 

akan lebih termotivasi untuk melakukan pekerjaanya sesuai dengan budaya 

yang ada pada perusahaan, dan berakibat pada terciptanya suatu kinerja yang 

tinggi, yang pada akhirnya mampu memberikan suatu tingkat keuntungan 

bagi karyawan dan juga bagi perusahaan. 

2. Bagi peneliti, diharapkan dapat dijadikan proses pembelajaran dan penerapan 

atas ilmu yang telah diperoleh. 

3. Bagi pendidikan, diharapkan dapat berguna sebagai acuan (benchmark) dalam 

melakukan penelitian-penelitian selanjutnya demi pengembangan ilmu 

pengetahuan. 

1.5.  Ruang Lingkup Penelitian   

Penelitian ini dibatasi pada lingkup bahasan yang berfokus pada penerapan 

budaya perusahaan untuk level deputi, asisten deputi, staf, dan non staf di kantor 

pusat RNI dalam rangka meningkatkan motivasi kerja dan kinerja karyawan. Pada 

level sopir, satpam, dan cleaning service tidak dimasukkan dalam ruang lingkup 

penelitian sesuai dengan permintaan dari pihak manajemen perusahaan. 
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