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I. PENDAHULUAN 

 

1.1.  Latar Belakang 

Globalisasi dan perkembangan zaman yang ditandai dengan kemajuan 

teknologi dan informasi telah menjangkau berbagai bidang.  Hal tersebut ditandai 

dengan semakin meningkatnya persaingan dalam berbagai aspek kehidupan.   

Persaingan yang semakin ketat tersebut terutama terjadi pada dunia bisnis, agar 

dapat menghadapi persaingan  global suatu  perusahaan  harus mempunyai suatu 

competitive advantage tertentu sehingga mampu menghasilkan barang dan jasa 

yang berkualitas dengan harga yang bersaing serta dapat diserahkan kepada 

konsumen dengan sebaik-baiknya (good quality, cost and delivery).  Untuk dapat 

mencapai hal tersebut, perusahaan mempunyai beberapa aspek sumber daya 

seperti modal, bahan baku, sumber daya manusia dan sebagainya.  Perpaduan 

yang harmonis antara berbagai sumber daya tersebut sangat mempengaruhi 

keberhasilan organisasi ataupun perusahaan. 

Karyawan atau sumber daya manusia merupakan satu-satunya aset 

perusahaan yang bernafas atau hidup di samping aset lain-aset lain yang tidak 

bernafas atau lebih bersifat kebendaan seperti modal, bangunan, gedung, mesin 

peralatan dan sebagainya.  Keunikan aset sumber daya manusia mensyaratkan 

pengelolaan yang berbeda dengan aset lain, sebab aset ini memiliki suatu 

perasaan, perilaku, pikiran dan keinginan. Oleh karena itulah dalam organisasi, 

aset sumber daya manusia harus dikelola dengan sebaik-baiknya agar bisa 

memberikan kemajuan bagi organisasi.  Pengelolan sumber daya manusia pada 

perusahaan merupakan suatu proses yang sangat panjang dan terintegrasi, yang 
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dimulai dari  rekruitmen sampai masa pensiun,  sehingga dibutuhkan suatu sistem 

pengelolaan sumber daya manusia yang baik dan dapat memberikan manfaat pada 

organisasi secara keseluruhan.  Pengelolaan sumber daya manusia yang baik 

adalah pengelolaan yang memperhatikan faktor-faktor keunikan dari manusia itu 

sendiri seperti perasaan, tingkah laku dan juga keinginan dari karyawan. 

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 tersebut seperti budaya organisasi dan motivasi.  Budaya 

organisasi terkait dengan berbagai aspek pada perusahaan 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 

organisasi dapat meningkatkan motivasi karyawan yang akhirnya kinerja 

karyawan akan semakin meningkat.   

Budaya dapat didefinisikan sebagai  suatu pola susunan baik material 

maupun perilaku yang sudah diadopsi masyarakat sebagai suatu cara tradisional 

dalam memecahkan masalah-masalah para anggotanya (Moeljono, 2003).  

Sementara itu budaya organisasi merupakan sistem penyebaran kepercayaan dan 

nilai-nilai yang berkembang dalam suatu organisasi dan mengarahkan perilaku 

anggotanya (Soedjono, 2005).  Budaya organisasi dapat mempengaruhi dan 

memberikan panduan kepada seluruh karyawan mengenai tata cara untuk 

mencapai tujuan organisasi, sehingga budaya organisasi dapat menjadi instrumen 
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keunggulan kompetitif yang utama, yaitu bila budaya organisasi mendukung 

strategi organisasi, dan bila budaya organisasi dapat menjawab atau mengatasi 

tantangan lingkungan dengan cepat dan tepat.  Mengingat sangat rendahnya 

produktivitas dan kinerja tenaga kerja Indonesia jika dibandingkan dengan negara 

lainya maka budaya organisasi yang baik dapat dikedepankan untuk 

meningkatkan kinerja karyawan. 

Motivasi merupakan dorongan yang membuat karyawan  melakukan 

sesuatu dengan cara dan untuk mencapai tujuan tertentu (Mangkuprawira, 2007).  

Banyak hal yang dapat mempengaruhi tingkat motivasi karyawan diantaranya 

adalah  kondisi lingkungan kerja, kenyaman 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 

produktivitas dan kinerja maka peran motivasi sangatlah penting.  

Pada suatu perusahaan yang ingin meningkatkan produktivitas, maka 

kontribusi dari bagian sumber daya manusia merupakan suatu hal yang sangat 

penting.  Kontribusi tersebut berupa bagaimana kemampuan dari divisi sumber 

daya manusia untuk meningkatkan kinerja dari karyawan pada perusahaan, dan 

salah satu cara yang dapat dilakukan oleh divisi sumber daya manusia adalah 

dengan mengelola budaya organisasi dengan sebaik-baiknya dan meningkatkan 

penerapan budaya organisasi pada perusahaan. Semakin meningkatnya penerapan 

budaya organisasi maka karyawan akan semakin faham akan tata cara untuk 

berbuat dan bertindak sesuai dengan keinginan dan tujuan perusahaan.    
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PT UNITEX adalah sebuah perusahaan patungan Indonesia-Jepang yang 

bergerak dalam bidang tekstil terpadu (Fully Integrated Textile Manufacture) 

yang mengolah bahan baku kapas dan polyester menjadi benang dan bahan jadi 

kain. Perusahaan menjual produknya di dalam negeri, ekspor langsung dan ekspor 

tidak langsung. Sebagai tanggapan dan peran serta terhadap program pemerintah 

Indonesia,  PT UNITEX  berusaha meningkatkan ekspor secara intensif. Ekspor 

langsung berjumlah sekitar 65% dari jumlah produksi dengan tujuan Australia, 

Amerika Serikat, Eropa dan lain-lain. Ekspor tidak langsung melalui industri 

pakaian jadi (garmen) berjumlah 15% ke Amerika dan Eropa, maka jumlah ekspor 

langsung dan tidak langsung berjumlah 80%. Untuk meningkatkan keunggulan 

daya saing perusahaan di pasar lokal maupun internasional, PT UNITEX 

melandasi aktivitas perusahaan dengan beberapa budaya organisasi yang 

diharapkan mampu membimbing karyawan untuk mencapai tujuan perusahaan.  

Budaya organisasi pada PT Unitex diimplemenasi dari negara asalnya (Jepang) 

yang terdiri dari resik, rapih, ringkas, rawat, rajin, dan disiplin. 

 Dalam beberapa tahun  terakhir,  PT UNITEK terus mengalami penurunan 

penerimaan (2000 – 2004) dan baru terjadi sedikit peningkatan pada tahun 2005 – 

2006.  Penurunan penerimaan tersebut membuat perusahaan terpaksa melakukan 

perampingan karyawan, dari 1400an karyawan menjadi 954 karyawan.   

Penurunan penerimaan tersebut, disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya 

berupa  persaingan dalam industri tekstil yang semakin meningkat terutama 

dengan adanya kompetitor dari negara-negara lain yang jauh lebih kompetitif serta 

ditambah dengan adanya kenaikan harga bahan bakar membuat penerimaan 

perusahaan menurun.  Ditinjau dari sisi perusahaan juga terdapat  penyebab yang 
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menyebabkan terjadinya penurunan penerimaan, seperti produktivitas karyawan 

yang menurun, dan juga tingginya tingkat claim dari konsumen.  Tabel 1 berikut 

menunjukkan, jumlah karyawan pada PT UNITEX dari tahun 2001 – 2007 :  

Tabel 1.  Jumlah karyawan PT UNITEX tahun 2001-2007. 
Tahun Jumlah karyawan 
2001 1444 
2002 1481 
2003 1442 
2004 1050 
2005 864 
2006 862 
2007 954 

 

Dari Tabel 1, dapat dilihat bahwa, terjadi penurunan jumlah karyawan dari 

tahun 2001 – 2006, yang dikarenakan penurunan penerimaan dari perusahaan 

yang  cukup tinggi (bahkan merugi), yang disebabkan oleh penurunan penjualan 

disertai meningkatnya harga bahan baku dan semakin banyaknya para pesaing di 

industri yang sama.  Hal tersebut  menyebabkan perusahaan harus melakukan 

rasionalisasi tenaga kerja.  Penjualan bersih perusahaan menunjukkan nilai yang 

terus menurun dari tahun ke tahun,  tingkat penjualan bersih PT UNITEX dan 

grafik rugi bersih PT UNITEX akan diperlihatkan pada Gambar 1 berikut :  
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Gambar 1.  Penjualan bersih PT UNITEX  (dalam milyar rupiah) 
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Gambar 2.  Grafik rugi bersih PT Unitex (dalam milyar rupiah). 

Dari  Gambar 2 di atas, dapat dilihat bahwa terjadi penurunan penjualan 

antara tahun 2001 – 2005, dan terjadi peningkatan kerugian perusahaan yang 

cukup besar, antara tahun 2003 sampai 2004.  Oleh karena itulah, pada tahun 

2004, untuk menyelamatkan perusahaan, dilakukan rasionalisasi besar-besaran.  

Hal tersebut terbukti dapat mengurangi kerugian perusahaan pada tahun 2005.  

Sementara itu, pada tahun 2007, Uniteka sebagai pemilik saham mayoritas 

menyuntikkan modal yang cukup besar untuk meningkatkan kinerja perusahaan, 

oleh karena itulah pada tahun 2007, terjadi penambahan tenaga kerja, untuk 

mendukung sasaran perusahaan.  Penambahan tenaga kerja ini diharapkan dapat 

meningkatkan produktivitas perusahaan, yang akan berpengaruh terhadap kinerja 

perusahaan secara keseluruhan.  Peran budaya perusahaan disini menjadi sangat 

penting, untuk menjadi  acuan para karyawan untuk mencapai tujuan bersama.    

 Untuk menghadapi persaingan yang semakin meningkat dan ketersediaan 

sumber bahan baku yang semakin menurun, maka dituntut suatu sumber daya 

manusia yang handal yang mampu untuk mengelola kekurangan yang dihadapi 

perusahaan, menjadi suatu keunggulan kompetitif.  Berdasarkan wawancara 
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dengan manajemen PT UNITEK, didapatkan informasi bahwa permasalahan yang 

berhubungan dengan budaya organisasi, motivasi dan akhirnya berpengaruh 

terhadap kinerja adalah : 

1.  Banyaknya pelanggaran teknis yang disebabkan oleh kelalaian, hal ini 

dapat terlihat dengan tingginya tingkat  claim yang dilakukan oleh 

konsumen dan juga benyaknya terjadi lembur yang seharusnya tidak 

perlu.  

2. Banyaknya jumlah karyawan tetap yang kurang produktif, terutama 

karyawan yang sudah berusia lanjut, dan pada level  karyawan biasa.  Hal 

ini dapat terlihat dengan seringnya karyawan  menunda-nunda pekerjaan 

mereka, dengan tujuan mendapatkan uang lembur. 

Berbagai penelitian sebelumnya 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.  Menurut Martoatmodjo dalam Moeljono dan 

Sudjatmiko (2007) budaya organisasi yang kuat, berdasarkan sistem nilai yang 

berdasar etos kerja tuntas (melakukan segala macam tugas dan mempraktekkan 

integritas) diyakini merupakan suatu terobosan untuk memperbaiki daya saing 

perusahaan-perusahaan Indonesia yang semakin lama, semakin menurun.  

Menurut Mangkuprawira (2008) budaya organisasi merupakan sistem nilai, 

persepsi, perilaku dan keyakinan yang dianut oleh tiap individu karyawan dan 

kelompok karyawan tentang makna kerja dan refleksinya dalam kegiatan 

mencapai tujuan organisasi dan individual.  Dalam suatu perusahaan cerminan 
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budaya organisasi adalah mencapai profit yang maksimum, sementara dari sisi 

individu adalah mencapai kinerja maksimum untuk meraih kepuasan yang 

maksimum.  Oleh karena itu permasalahan yang ada pada PT UNITEX  dikaji 

berdasarkan aspek budaya organisasi yang nantinya akan dihubungkan dengan 

motivasi dan juga kinerja karyawan. 

1.2.  Perumusan Masalah 

 Untuk meraih suatu keunggulan kompetitif, maka dibutuhkan suatu tenaga 

kerja yang terampil dan dapat mendukung tujuan perusahaan.  Untuk mencapai 

tujuan perusahaan tersebut, dibutuhkan suatu pelaksanaan budaya organisasi yang 

baik, sehingga pemahaman karyawan terhadap budaya organisasi akan semakin 

baik.  PT UNITEK merupakan suatu perusahaan yang bergerak dalam bidang 

tekstil,  yang dalam menjalankan kegiatan operasionalnya mempunyai berbagai 

pilar budaya perusahaan.  Pada PT UNITEX terdapat beberapa permasalahan yang 

akan dikaji  berdasarkan aspek budaya organisasi, yang nantinya akan dilihat 

pengaruhnya terhadap motivasi dan kinerja karyawan.  

 Dengan demikian permasalahan dapat dirumuskan sebagai berikut :  

1. Bagaimana penerapan budaya organisasi pada tingkatan jabatan yang berbeda 

pada PT UNITEX, Tbk? 

2. Bagaimana pengaruh budaya organisasi terhadap motivasi dan kinerja 

perusahaan? 

3. Usaha apakah yang dapat dilakukan dalam rangka memperkuat budaya 

organisasi, dalam rangka meningkatkan motivasi dan kinerja karyawan? 
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1.3.  Tujuan Penelitian 

Penelitian ini mempunyai beberapa tujuan, yang nantinya dapat 

dimanfaatkan oleh berbagai pihak yang berkepentingan.  Adapun tujuan dari 

penelitian ini adalah : 

1. Menganalisis penerapan budaya perusahaan berdasarkan tingkatan jabatan 

yang berbeda-beda. 

2. Menganalisis  pengaruh budaya perusahaan terhadap motivasi dan kinerja 

3. Merumuskan usaha yang dapat dilakukan dalam rangka memperkuat budaya 

organisasi, motivasi dan kinerja. 

   Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi perusahaan, penulis dan juga 

masyarakat umum. 

1. Bagi perusahaan, diharapkan penelitian ini dapat memberikan masukan 

demi menunjang kelangsungan hidup usaha, melalui pemahaman 

mengenai budaya organisasi yang baik oleh segenap karyawan, dan juga 

penerapan budaya organisasi yang baik 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 penelitian ini dapat dijadikan proses 

pembelajaran dan penerapan atas ilmu yang telah diperoleh. 
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3. Bagi pendidikan, diharapkan penelitian ini 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 karyawan 

yang berada pada struktur organisasi dalam lingkungan PT. UNITEX  khususnya 

pada bagian produksi.  Hal ini dilakukan dalam rangka mempermudah penelitian 

yang bertujuan untuk menelaah pengaruh budaya organisasi terhadap tingkat 

motivasi dan kinerja karyawan pada PT UNITEX. 
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