
I. PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

Perbedaan -budaya yang terdapat dalam masing-masing negara, 

mempengaruhi iklim budaya organisasi yang terjadi dalam suatu 

perusahaan. Dalam menghadapi persaingan industri global, suatu 

perusahaan harus mampu beradaptasi dengan cepat dalam menghadapi 

perubahan yang terjadi dalam lingkungan industri. Kemampuan ini 

ditentukan juga oleh budaya suatu organisasi yang terjadi di dalam 

perusahaan. Budaya organisasi dapat diidentifikasikan sebagai satu set 

proses dalam organisasi yang aktivitas-aktivitasnya saling terkait (Stahl 

dan Andersen Bachtiar, 1999). 

Konsep budaya perusahaan dalam beberapa dekade ini dipercayai 

sebagai salah satu alat untuk mencapai keunggulan perusahaan. Fungsi 

budaya organisasi dalarn sistern pengendalian organisasi adalah 

rnerupakan kunci untuk rnencapai kornitrnen, produktivitas, dan 

kernarnpuan rnenghasilkan laba dari para anggota organisasi. 

Dalam subsektor perkebunan terdapat sedikitnya lima komoditas 

utama yang memberi kontribusi besar terhadap penerimaan negara, yaitu 

karet, kopi, teh, kakao dan kelapa sawit. Tanaman-tanaman tersebut 

dipacu pertumbuhannya karena memiliki keunggulan komparatif dan 

memiliki prospek pasar yang baik di dalam dan luar negeri. Diantara 

kelima komoditas di atas, komoditas kelapa sawit merupakan komoditas 

yang strategis sebagai penghasil devisa negara melalui ekspor dalam 
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bentuk minyak sawit mentah (Crude Palm Oil atau CPO) dan minyak inti 

sawit (Palm Kernel Oil atau PKO)(Sinaga, 1993). 

Minyak sawit mentah (CPO) juga diproyeksikan akan memegang 

peranan yang semakin penting dalam perdagangan minyak nabati. 

Pasquali (1993), memproyeksikan laju pertumbuhan CPO adalah yang 

tercepat diantara berbagai minyak nabati lainnya yaitu sekitar 5,4 persen 

per tahun untuk periode tahun 1990 sampai 2000. CPO diperkirakan akan 

mengambil alih peran minyak kedelai sebagai komponen terbesar dalam 

perdagangan minyak nabati dunia. Hal ini disebabkan oleh : (1) minyak 

sawit merupakan sumber minyak nabati yang paling murah harganya 

dibandingkan dengan minyak nabati lainnya, (2) tingkat efisiensinya relatif 

lebih tinggi jika dibandingkan dengan minyak nabati lainnya, (3) sekitar 80 

persen penduduk dalam dan luar negeri berpeluang untuk meningkatkan 

konsumsi terhadap minyak I lemak yang salah satunya berasal dari 

minyak sawit, (4) minyak sawit mempunyai susunan kimia ideal yang tidak 

hanya bermanfaat bagi manusia 1 hewan tapi juga sebagai bahan mentah 

pembantu dalam berbagai industri seperti industri baja, industri kulit dan 

tekstil, industri farmasi dan kosmetika, industri pertambangan dan lain-lain. 

Situasi pasar internasional minyak sawit dari waktu ke waktu 

ditandai dengan perubahan struktur penawaran dan permintaan sebagai 

akibat dari perubahan faktor-faktor yang mempengaruhi penawaran dan 

permintaan serta kebijaksanaan negara-negara yang berkepentingan 

terhadap minyak sawit (negara pengekspor dan pengimpor). Susilowaty 

(1989) mensinyalir bahwa perdagangan minyak sawit dihadapkan pada 
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standar mutu yang tinggi dan kebijakan subsidi ekspor serta produksi 

minyak nabati lainnya terutama minyak kedelai yang diproduksi oleh 

negara-negara Eropa Barat, Arnerika Serikat, Jepang dan negara lainnya. 

Pada saat krisis ekonomi yang melanda Indonesia tampaknya 

kelapa sawit justru merupakan salah satu investasi yang paling banyak 

diburu oleh investor. Banyaknya minat investor untuk membuka areal 

perkebunan kelapa sawit dan pengolahannya karena sektor ini sudah 

terbukti tidak terpengaruh oleh krisis ekonomi. Selain itu kelapa sawit 

ternyata tidak membutuhkan investasi yang besar seperti yang terjadi 

pada industri manufaktur lainnya, dan pada umumnya pada masa empat 

tahun setelah penanaman hasilnya sudah dapat dipetik. Pasarnya di 

dalam negeri serta untuk eksporpun ternyata sangat menguntungkan. 

PT. XYZ, merupakan perusahaan yang rnengelola perkebunan 

kelapa sawit. Dalam pencapaian tujuan perusahaan yaitu mendapatkan 

keuntungan yang layak bagi perusahaan dan memberikan kepuasan bagi 

semua pihak yang berhubungan dengan perusahaan seperti karyawan, 

pemerintah, distributor dan konsumen tanpa mengabaikan kelangsungan 

dan kesinambungan usaha di masa yang akan datang. Di dalam 

pencapaian tujuannya, PT. XYZ menghadapi beberapa kendala yaitu 

rendahnya kepercayaan karyawan terhadap manajemen karena tidak 

adanya aturan yang jelas mengenai jalur karir yang jelas, promosi atas 

prestasi serta insentif bagi peningkatan kesejahteraan ha1 ini menimbulkan 

rendahnya moral karyawan 
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Dalam organisasi sendiri PT. XYZ juga menghadapi masalah dimana tidak 

adanya suatu sikap kepemimpinan pada pihak manajemen karena selama 

ini pengambilan keputusan bersifat terpusat dan memunculkan suatu 

proses komunikasi yang bersifat satu arah. Kondisi ini juga pada 

gilirannya menimbulkan kurang adaptifnya organisasi terhadap berbagai 

perubahan lingkungan. Hal ini juga ditambah dengan tidak adanya visi dan 

misi bisnis yang secara eksplisit dinyatakan dalam bentuk verbal yang 

berlandaskan pada nilai-nilai yang ada pada PT. XYZ sebagi suatu 

pegangan bagi seluruh anggota organisasi dalam melaksanakan 

aktivitasnya. Berbagai persoalan yang dihadapi oleh PT. XYZ sebagai 

suatu organisasi jelas tidak terbatas pada persoalan manajemen 

fungsional yang tidak berjalan dengan baik seperti misalnya manajemen 

produksi atau manajemen sumber daya manusia. Akan tetapi aspek yang 

melingkupi masalah yang dihadapi oleh PT. XYZ lebih luas dari sekedar 

manajemen fungsional karena menyangkut pada berbagai aspek seperti 

nilai-nilai dasar suatu organisasi, moral karyawan, kemampuan antisipasi 

perubahan, proses komunikasi dalam organisasi, produktivitas dan 

efisiensi rencana kerja. Pada dasarnya kendala yang dihadapi 

oleh PT. XYZ adalah masalah yang menyangkut nilai - nilai dasar 

sebagai alat untuk menyelesaikan masalah dalam organisasi, 

kemudian masalah bagaimana suatu organisasi mampu 

melakukan adaptasi terhadap lingkungan eksternal serta bagaimana 

http://mb.ipb.ac.id



organisasi melakukan integrasi internal yang tidak dibatasi oleh 

manajemen fungsional. Konsep budaya organisasi adalah konsep yang 

berhubungan dengan persoalan yang tengah dihadapi oleh PT. XYZ. 

Pendekatan budaya organisasi akan mampu menganalisis dan 

memberikan rekomendasi atas berbagai persoalan yang tengah dihadapi 

oleh PT. XYZ secara komprehensif dan tidak terbatas pada pembatasan 

manajemen fungsional. Dengan menganalisis PT. XYZ melalui 

pendekatan budaya organisasi maka diharapkan usaha untuk 

memperbaiki kinerja PT. XYZ dapat lakukan secara menyeluruh dan 

memiliki kemampuan untuk mengantisipasi perubahan eksternal bagi 

kepentingan pencapaian tujuan organisasi disamping menumbuhkan 

integrasi internal dalam organisasi PT. XYZ.. 

1.2. ldentifikasi Masalah 

Berdasarkan kondisi dan permasalahan tersebut diatas, maka 

diidentifikasikan masalah yang dihadapi oleh PT. XYZ dalam rangka 

meningkatkan kinerja perusahaan yaitu : 

1. Gaya kepemimpinan yang terpusat pada satu orang sehingga 

proses komunikasi bersifat satu arah (top down) sehingga umpan 

balik yang diharapkan belum dapat diartikulasikan secara optimal. 

2 .  Belum memiliki asumsi atau nilai dasar yang jelas sebagai 

landasan model budaya organisasi yang dapat dipergunakan untuk 

menghadapi perubahan eksternal dan membangun keutuhan atau 

integrasi internal. 
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1.3. Perurnusan Masalah 

Berdasarkan identifikasi masalah yang telah dikemukakan maka 

perumusan masalah yang hendak diteliti di PT XYZ adalah sebagai 

berikut: 

1. Bagaimana dan seberapa jauh tingkat adaptasi dan kekuatan 

budaya organisasi yang kontekstual pada PT. XYZ ? 

2. Budaya organisasi apa yang sesuai dengan perkembangan 

organisasi PT. XYZ ? 

1.4. Tujuan Penelitian 

Dengan memperhatikan perumusan masalah di atas, maka yang 

menjadi tujuan daripada penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Mengidentifikasi budaya organisasi yang terdapat pada PT. XYZ. 

2. Menganalisis budaya organisasi PT. YXZ yang mendukung tujuan 

yang ingin dicapai oleh PT. XYZ. 

3. Merekomendasikan budaya organisasi yang sesuai dengan 

kebutuhan dan perkembangan organisasi PT. XYZ 

1.5. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan akan dapat memberikan manfaat dan 

berguna, terutama untuk : 

1. Mernperdalarn pengetahuan peneliti dengan kerangka berpikir 

ilmiah dalam rangka pengembangan kajian budaya organisasi. 
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2. Menjadi masukan bagi PT. XYZ dalam mempertimbangkan, 

merencanakan dan dalam pengambilan keputusan sehingga 

mencapai tujuan yang diharapkan oleh PT. XYZ. 

3. Bahan kajian bag; penelitian selanjutnya baik yang berhubungan 

dengan budaya organisasi maupun manajemen secara umum. 

1.6. Pembatasan Masalah 

Penelitian yang dilakukan pada PT XYZ hanya difokuskan pada 

aspek budaya organisasi dalam hubungannya dengan peningkatan kinerja 

dan produktivitas organisasi. 
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