
 

1 PENDAHULUAN 

Latar Belakang 

Indonesia sampai saat ini masih menjadi salah satu negara pilihan tujuan 

ekspansi bisnis bagi perusahaan-perusahan multinasional untuk mengembangkan 

bisnisnya agar dapat bersaing di pasar global baik dengan membuka kantor 

cabang perwakilan maupun melakukan merger atau penggabungan dengan 

perusahaan lokal di Indonesia. Penggabungan yang terbentuk antara perusahaan 

lokal dengan perusahaan asing secara tidak langsung akan menggabungkan dua 

budaya yang berbeda yaitu budaya asli Indonesia dengan budaya asing dari negara 

lain, sebagai contoh perusahaan tersebut akan mengirimkan karyawannya untuk 

penugasan internasional lintas budaya yang kita kenal dengan istilah ekspatriat. 

Ekspatriat adalah karyawan yang dikirim oleh sebuah perusahaan disuatu negara 

untuk mengelola operasi di negara yang berbeda (Noe et al. 2010). 

Terdapat konsekuensi yang akan dihadapi oleh ekspatriat dari penugasan 

international lintas budaya ini antara lain budaya, bahasa, keyakinan, norma, 

tradisi dan kondisi alam. Hisam (1996) melakukan penelitian mengenai the value 

of expatriate support programs (ESS) in reducing the susceptibility to culture 

shock for American expatriated employees working in Germany memerlihatkan 

hasil bahwa tidak ada hubungan positif atau signifikan yang terindikasi antara 

persepsi ekspatriat tentang ESS yang diberikan dengan kerentanannya terhadap 

kejutan budaya. Mempelajari dan mengerti tentang budaya dimana dia ditugaskan 

agar dapat tercipta lingkungan yang kondusif dan nyaman bagi semua pihak 

menjadi tugas wajib bagi ekspatriat. Penelitian Andreason (2003) mengenai 

expatriate adjustment to foreign assignments mengidentifikasi tiga dimensi 

penyesuaian ekspatriat yaitu penyesuaian untuk bekerja, penyesuaian untuk 

interaksi dengan orang-orang dinegara asing dan penyesuaian umum terhadap 

budaya dan kondisi kehidupan. Perbedaan budaya dalam perusahaan berdampak 

pada hubungan kerja dengan sesama rekan kerja maupun atasan. Cara kerja dan 

cara komunikasi yang berbeda akan berdampak juga terhadap pencapaian visi dan 

misi yang diinginkan oleh perusahaan. 

Tidak sedikit dari para ekspatriat mengalami benturan dalam beradaptasi 

dengan lingkungan baru. Adanya kejutan budaya (culture shock) yang muncul 

dari penugasan internasional lintas budaya disebabkan oleh proses adaptasi yang 

tidak efektif. Kejutan budaya dalam bahasa Indonesia bisa juga diartikan sebagai 

goncangan budaya merupakan istilah psikologis yang menggambarkan keadaan 

dan perasaan seseorang menghadapi kondisi lingkungan sosial budaya yang 

berbeda (Sulaeman 1995). Banyak literatur yang membahas tentang akulturasi dan 

juga kejutan budaya diantaranya Harlinda dan Susilo (2018) melakukan penelitian 

mengenai “analisis strategi adaptasi ekspatriat dalam mengatasi culture shock”, 

penelitiannya menunjukkan hasil bahwa strategi adaptasi lintas budaya yang 

diterapkan oleh ekspatriat adalah strategi sebagai perspektif yakni berdasarkan 

naluri alami dari cara berfikir maupun ideologis ekspatriat itu sendiri sedangkan 

kejutan budaya yang dialami oleh ekspatriat adalah kejutan transisi yang 

disebabkan oleh reaksi yang negatif terhadap perubahan dan penyesuaian diri 

terhadap lingkungan budaya baru. Penelitian lain yang dilakukan oleh Rodriguez 
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(2017) tentang quantitative study on the relationship between inter-cultural 

training and culture shock among American project managers working in Latin 

America memerlihatkan hasil bahwa pelatihan lintas budaya tidak banyak 

berpengaruh pada pengalaman kejutan budaya manajer proyek America yang 

bekerja di luar negeri di negara-negara latin Amerika dan Karibia. 

Kejutan budaya yang terjadi di perusahaan hasil penggabungan tidak hanya 

akan dirasakan oleh ekspatriat yang melakukan penugasan intenasional lintas 

budaya, namun juga dirasakan oleh karyawan lokal tempat ekspatriat ditugaskan. 

PT Bank Woori Saudara Indonesia 1906, Tbk (BWS) merupakan bank hasil 

penggabungan antara PT Bank Himpunan Saudara Indonesia 1906, Tbk yang 

tergabung dalam Medco Group dengan Bank Woori Indonesia yang merupakan 

bagian dari Woori Korea Group di tahun 2015. Penggabungan yang terjadi 

menyebabkan adanya perubahan tidak hanya pada komposisi kepemilikan saham, 

tetapi juga logo, visi dan misi serta budaya dalam lingkungan kerja perusahaan. 

Hasil penggabungan dari dua bank tersebut secara tidak langsung menyatukan dua 

budaya yang berbeda yaitu budaya asli Indonesia dengan budaya Korea Selatan. 

BWS memiliki visi menjadi bank yang kompetitif dan sehat (BWS 2018). Untuk 

menciptakan sebuah perbankan yang sehat harus dimulai dari sumber daya 

manusia yang bagus dan berkualitas. Budaya kerja yang baik menciptakan 

lingkungan kerja yang baik hingga nantinya akan membentuk sumber daya 

manusia yang baik juga. SDM merupakan aset penting bagi perusahaan, baik 

sebagai supporting functional organization maupun faktor sentral dalam mencapai 

tujuan organisasi (Simanjuntak 2018) 

Komposisi kepemilikan saham BWS terdiri atas Woori Bank Korea 

sebanyak 79.88%, Arifin Panigoro sebanyak 9.6% dan sisanya sebanyak 10.52% 

dimiliki oleh publik (BWS 2018). Dilihat dari komposisi kepemilikan saham 

BWS yang hampir 80% dimiliki oleh Woori Bank Korea maka budaya Korea 

Selatan akan sangat terasa di BWS. Penggabungan yang terjadi menyebabkan 

adanya perubahan pada internal dan eksternal BWS yaitu pada level manajemen 

yang sudah diduduki oleh ekspatriat Korea Selatan dan nasabah-nasabah Korea 

(WN Korea Selatan) yang mulai berdatangan ke kantor-kantor cabang BWS eks-

Bank Saudara, sehingga karyawan pun dituntut untuk bisa beradaptasi dengan 

budaya baru. Perubahan budaya yang di alami karyawan memengaruhi karyawan 

dalam berperilaku. Contoh sederhana seperti staf frontliner diajarkan dan 

wajibkan untuk melakukan greeting yang benar dalam budaya dan bahasa Korea. 

Budaya memengaruhi perilaku manusia dalam berinteraksi dengan manusia 

lainnya sesuai dengan karakteristik individu masing-masing. Setiap individu 

memiliki karakteristik demografis yang bersifat unik  dalam kepribadian, latar 

belakang budaya dan situasi kehidupan sekarang. Konsep individu merupakan 

kemampuan dan keterampilan, latar belakang dan demografis yang memengaruhi 

perbedaan individu dalam berperilaku dalam bekerja (Gibson 2001). 

Hubungan kerja lintas budaya yang ada di BWS terbagi menjadi dua yaitu 

dari sisi internal perusahaan, karyawan akan berhadapan dengan ekspatriat Korea 

Selatan. Sedangkan untuk sisi eksternal perusahaan, karyawan akan melayani 

nasabah WN Korea Selatan, sehingga akan muncul hambatan dalam menghadapi 

perbedaan budaya tersebut, mulai dari bahasa, budaya, keyakinan, norma dan 

tradisi yang nantinya akan memengaruhi kinerja karyawan secara berbeda karena 

setiap karyawan memiliki potensi dan kebutuhan yang berbeda sesuai dengan 
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karakteristik individu masing-masing. Susana (2009) melakukan penelitian 

mengenai “karakteristik individu dan lingkungan kerja terhadap prestasi kerja 

bank syariah” memerlihatkan hasil bahwa karakteristik individu memiliki 

pengaruh yang sangat kuat dan searah dengan dengan prestasi kerja karyawan.  

Perbedaan bahasa dapat memengaruhi perilaku karyawan karena bahasa 

digunakan karyawan dalam berkomunikasi dengan atasan, sesama rekan kerja 

maupun dengan nasabah. Bahasa juga memengaruhi kinerja karyawan karena 

akan berdampak pada kesanggupan karyawan dalam menyelesaikan pekerjaannya 

dengan benar dan tepat waktu. Sehingga tidak hanya ekspatriat yang mengalami 

kejutan budaya di BWS namun karyawan lokal pun mengalami kejutan budaya 

terhadap budaya kerja baru yaitu budaya Korea Selatan. Waspodo dan Handaru 

(2013) mendefinisikan goncangan budaya sebagai suatu kondisi disorientasi serta 

kecemasan atas ketidakjelasan bagaimana harus berperilaku terhadap budaya yang 

belum diketahui. Proses penyesuaian terhadap budaya Korea Selatan yang tidak 

terlaksana dengan baik di BWS memengaruhi perilaku dan kinerja karyawan yang 

menyebabkan banyaknya karyawan yang memilih untuk berhenti bekerja 

sehingga jumlah karyawan tetap di BWS terus menurun sejak penggabungan yang 

terjadi di tahun 2015. 

Pada dasarnya setiap negara memiliki budaya yang sudah ada dari jaman 

dahulu kala dan diturunkan dari generasi ke generasi. Indonesia juga memiliki 

budaya yang banyak dari ratusan suku bangsa dan setiap budaya tersebut memiliki 

karakteristik dan keunikan tersendiri. Begitu juga dengan negara Korea Selatan, 

mereka memiliki budaya yang tergolong umum. Budaya membentuk pribadi 

seseorang, oleh karena itu sangat sulit untuk menerima budaya baru yang datang, 

sehingga diperlukan proses adaptasi dan penyesuaian yang lama. Winkelman 

(1994) menyebutkan bahwa mempelajari perilaku yang sesuai dengan budaya dan 

menerapkan prosedur penyelesaian masalah memberikan dasar bagi adaptasi yang 

efektif. Penelitian ini akan menganalisis pengaruh kejutan budaya Korea Selatan 

terhadap perilaku dan kinerja karyawan di Bank Woori Saudara. Penelitian 

difokuskan pada respon penerimaan budaya baru yang sangat berbeda dengan 

budaya asli oleh karyawan BWS bukan dari sudut pandang ekspatriat seperti 

penelitian-penelitian sebelumnya. Karena kejutan budaya tidak hanya dialami oleh 

ekspatriat yang ditugaskan di Indonesia tetapi juga dialami oleh karyawan lokal 

yang harus menerima budaya baru yaitu budaya Korea Selatan. Dan untuk 

meneliti munculnya perubahan pada perilaku dan kinerja merupakan dampak dari 

kejutan budaya yang dialami oleh karyawan tersebut. 

 

 

Perumusan Masalah 

Perkembangan organisasi moderen saat ini menyebabkan bermunculan 

perusahaan-perusahaan multinasional. Begitu juga dengan tren globalisasi yang 

pada akhirnya menciptakan banyak sekali perusahaan-perusahaan hasil 

penggabungan, baik sesama perusahaan swasta nasional maupun dengan 

perusahaan asing yang secara langsung maupun tidak mendatangkan banyak 

tenaga kerja asing ke Indonesia. Tenaga kerja asing yang di perkerjakan pun 

berada pada level tenaga ahli dan manajer atau biasa dikenal dengan istilah 

ekspatriat. Munculnya cross-cultural atau lintas budaya menjadi masalah utama 
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dalam komunikasi internal maupun eksternal perusahaan. Lintas budaya adalah 

manusia dengan budayanya berhubungan dengan manusia lain yang berasal dari 

budaya yang berbeda saling berinteraksi dan bahkan saling mempengaruhi dan 

memberikan pengaruh positif maupun negatif (Meriatul 2013). Penting sekali 

untuk memahami lintas budaya karena jika kita tidak mengetahui tentang 

pemahaman lintas budaya akan menyebabkan terjadinya kejutan budaya. 

Penelitian dilakukan di BWS wilayah Bogor yang merupakan BWS eks- 

Bank Saudara. Awalnya bisnis inti perusahaan adalah pelayanan pembayaran 

pensiun untuk para pensiunan TASPEN, ASABRI dan DAPEN lainnya dengan 

budaya Sunda yang sangat terasa. Karakteristik budaya Sunda dikenal dengan 

budaya yang menjunjung tinggi sopan santun dengan karakter masyarakatnya 

yang periang, ramah-tamah, murah senyum, lemah lembut dan sangat 

menghormati orang tua (Adi 2018). Setelah penggabungan di tahun 2015, bisnis 

inti perusahaan bertambah seiring dengan perubahan manajemen perusahaan dan 

munculnya nasabah asing Korea Selatan sehingga secara perlahan budaya Korea 

Selatan masuk ke BWS Bogor. Budaya Korea Selatan dikenal dengan bekerja 

keras, cepat dan gesit, ambisius, fokus dengan karakter masyarakatnya yang rajin, 

pekerja yang disiplin, patuh pada senior dan atasan, tekun dalam pekerjaan, 

sebelum pekerjaan selesai tidak pulang bahkan bekerja sampai malam, memiliki 

temperamen yang tinggi, marah bila ada masalah namun tidak pendendam 

(Mochklas dan Fatihudin 2017). Budaya kerja Korea Selatan lebih menekankan 

disiplin pada pencapaian target secara fleksibel dan tidak toleran. Proses 

penyelesaian pekerjaan tidak terlalu dikhawatirkan selama target perusahaan 

tercapai ((Mayangsari et al. 2014). Terjadinya perubahan dalam manajemen 

perusahaan dan nasabah asing yang mulai berdatangan dengan karakter budaya 

nya sendiri yang sangat berbeda dengan budaya Sunda menimbulkan kecemasan 

bagi karyawan dalam menghadapi perbedaan budaya tersebut. 

Adanya perbedaan budaya dan ketidaksiapan karyawan dalam menerima 

budaya baru yang datang menyebabkan munculnya hambatan dalam menghadapi 

perbedaan tersebut mulai dari bahasa, budaya, keyakinan, norma dan tradisi 

sehingga ada kecemasan atas ketidakjelasan bagaimana harus berperilaku 

terhadap budaya yang belum diketahui. Jika dilihat dari sisi eksernal BWS, pada 

awalnya karyawan BWS melayani nasabah pensiunan pribumi dengan ritme kerja 

yang tidak membutuhkan kecepatan, perlahan namun pasti karena nasabah 

pensiunan adalah orang tua yang harus dihormati dan dilayani dengan lemah 

lembut dan murah senyum. Namun setelah penggabungan karyawan mulai 

berhadapan dengan nasabah Korea Selatan yang tidak bisa berbahasa Indonesia 

dengan baik maupun bahasa Inggris, berbicara dengan nada tinggi seperti 

berteriak, tidak mau menunggu dalam antrian dan selalu menjadikan diri mereka 

sebagai nasabah VIP yang harus lebih dahulu dilayani. Hal ini menjadi hambatan 

dalam berkomunikasi, karyawan sulit untuk memahami apa yang diinginkan oleh 

nasabah tersebut sehingga berpengaruh pada perilaku karyawan. Munculnya 

hambatan dalam berkomunikasi dengan nasabah juga memengaruhi kinerja 

karyawan diantaranya kesanggupan karyawan mengerjakan pekerjaan tepat waktu 

dan pekerjaan dilakukan dengan benar tanpa melakukan kesalahan. Begitu juga 

dengan ada perbedaan keyakinan, masyarakat Indonesia mayoritas beragama 

muslim sedangkan masyarakat Korea Selatan mayoritas beragama non muslim 

sehingga ketidaktahuan mereka terhadap agama Islam menimbulkan hambatan 
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dalam berinteraksi sehingga berpengaruh terhadap kinerja karyawan, membuat 

kualitas layanan di BWS tidak bagus karena mereka harus menunggu karyawan 

yang sedang beribadah, hal tersebut sangat bertentangan dengan budaya mereka 

yang serba ingin cepat (pali pali).  

Dilihat dari sisi internal BWS, perbedaan-perbedaan yang muncul 

menyebabkan hambatan dalam berkomunikasi antara karyawan dengan ekspatriat 

Korea Selatan, SOP yang tidak berjalan dengan baik dikarenakan sense of 

belonging dan rasa nasionalisme yang tinggi sehingga munculnya perbedaan 

perlakuan dalam pelayanan yang diberikan antara nasabah pribumi dengan 

nasabah Korea Selatan sehingga karyawan mengalami kesulitan dalam 

menentukan sikap, hal ini berbeda dengan sebelum penggabungan. Oleh karena 

itu dibutuhkan waktu untuk bisa beradaptasi dalam budaya yang baru. Budaya 

membentuk karakter, perilaku, cara berbicara, kebiasaan dan cara bekerja 

seseorang. Perbedaan ini nantinya akan memengaruhi cara berkomukasi antara 

atasan, bawahan mau pun sesama baik secara personal mau pun yang bekerja 

dalam bentuk tim dan juga cara berkomunikasi dengan nasabah. Proses 

penyesuaian yang tidak terlaksana dengan baik di BWS menjadi salah satu 

penyebab banyaknya karyawan yang memutuskan untuk berhenti bekerja yang 

dilihat dari jumlah karyawan BWS yang terus menurus sejak penggabungan. Oleh 

karena itu, dilakukan penelitian untuk melihat pengaruh kejutan budaya yang 

timbul akibat adanya perbedaan budaya terhadap perilaku dan kinerja karyawan 

untuk dapat menjadi masukan bagi perusahaan multinasional maupun perusahaan 

hasil penggabungan. 

Berdasarkan perumusan masalah di atas, maka pertanyaan-pertanyaan dalam 

penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana pengaruh kejutan budaya asing terhadap perilaku karyawan pada 

BWS wilayah Bogor? 

2. Bagaimana pengaruh kejutan budaya asing terhadap kinerja karyawan pada 

BWS wilayah Bogor? 

3. Bagaimana perilaku karyawan memengaruhi kinerja karyawan pada BWS 

wilayah Bogor? 

 

 

Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah: 

1. Menganalisis pengaruh kejutan budaya asing terhadap perilaku karyawan pada 

BWS wilayah Bogor. 

2. Menganalisis pengaruh kejutan budaya asing terhadap kinerja karyawan pada 

BWS wilayah Bogor. 

3. Menganalisis pengaruh perilaku karyawan terhadap kinerja karyawan di BWS 

wilayah Bogor. 

4. Merumuskan program pendukung untuk mengatasi permasalahan perbedaan 

budaya yang memengaruhi perilaku dan kinerja karyawan pada BWS wilayah 

Bogor. 
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Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan akan memberikan manfaat sebagai berikut: 

1. Bagi Peneliti : memperoleh pengetahuan mengenai bagaimana kejutan budaya 

yang disebabkan oleh perbedaan budaya (lintas budaya) dapat mempengaruhi 

perilaku dan  kinerja karyawan. 

2. Bagi Perusahaan: sebagai rumusan untuk menyusun kebijakan dan program 

pendukung dalam mengatasi perbedaan budaya dalam lingkungan kerja 

sehingga diharapkan mampu memberikan pengaruh positif untuk 

keberlangsungan perusahaan. 

 

 

Ruang Lingkup Penelitian 

Penelitian ini dibatasi pada faktor kejutan budaya yang muncul ketika kita 

tidak memiliki kesiapan dalam mengadapi budaya asing yang akan berpengaruh 

pada perilaku dan kinerja karyawan. Penelitian dilakukan pada sektor perbankan 

yaitu BWS wilayah Bogor sebagai bank hasil penggabungan antara PT Bank 

Himpunan Saudara Indonesia 1906, Tbk yang merupakan bagian dalam Grup 

Medco dengan bank asing yaitu PT Bank Woori Indonesia yang masuk dalam 

Grup Woori Korea. 

2 TINJAUAN PUSTAKA 

Budaya 

Budaya menurut kamus besar bahasa Indonesia (KBBI) diartikan sebagai 

pikiran akal budi atau adat istiadat. Budaya merupakan kebiasaan suatu kelompok 

yang terus berkembang dan diwariskan dari generasi ke generasi. Wild et al. 

(2015) mendefinisikan budaya sebagai the set of values, beliefs, rules, and 

institutions held by a specific group of people, merupakan seperangkat nilai, 

kepercayaan, aturan dan institusi yang dimiliki oleh sekelompok orang tertentu. 

Budaya masyarakat juga merupakan apa yang dianggap baik yang mendasari 

keyakinan masyarakat, kebiasaan tradisional masyarakat, dan cara-cara dimana 

masyarakat berhubungan satu sama lain dan sekitarnya. Gambar 1 merupakan 

komponen-komponen budaya yang akan dijelaskan lebih rinci sebagai berikut: 

1. Estetika yang dianggap budaya sebagai selera yang baik dalam seni (termasuk 

musik, lukisan, tari, drama dan arsitektur). Penting ketika sebuah perusahaan 

melakukan bisnis dalam budaya lain, sebagai contoh pemilihan warna hijau 

untuk iklan, kemasan produk, seragam kerja dapat meningkatkan peluang 

sukses di sebagian besar negara Islam seperti Yordania, Pakistan dan Arab 

Saudi.  

2. Nilai merupakan ide, kepercayaan dan adat istiadat yang terikat secara 

emosional. Sikap merupakan evaluasi positif atau negatif, perasaan dan 

kecenderungan yang dimiliki individu terhadap objek atau konsep. Keduanya 

dibutuhkan dalam bisnis karena nilai mempengaruhi etos kerja karyawan. 


