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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Tingkat persaingan yang semakin tinggi membuat perusahaan 

harus mampu menciptakan sesuatu yang berbeda dari pesaingnya, 

adanya perbedaan tersebut membuat suatu perusahaan harus 

memiliki keunggulan yang lebih dibandingkan dengan perusahaan 

lain. Semua komponen dalam perusahaan harus melakukan kerja 

keras untuk menciptakan sesuatu yang berbeda dan unggul. Salah 

satu hal yang membedakan antara perusahaan satu dengan yang 

lainnya yaitu adanya budaya organisasi. Budaya organisasi disetiap 

perusahaan itu melekat pada setiap anggota karyawan sehingga 

menjadikan salah satu ciri dari suatu perusahaan tersebut. 

Kenyataannya dalam suatu organisasi atau perusahaan 

memiliki individu-individu yang berbeda, setiap karyawan 

membawa pola pikirnya sendiri didalam satu perusahaan bahkan 

dengan kepribadian yang berbeda, sedangkan sebuah perusahaan 

juga memiliki sistem kinerja yang menuntut para karyawan untuk 

bisa mengikuti pola kinerja tersebut. Dapat dilihat bahwa disinilah 

pentingnya budaya organisasi yang kuat dalam suatu perusahaan 

sebagai pengikat atau pemersatu para karyawan untuk mencapai satu 

tujuan yang ingin dicapai oleh perusahaan. Internalisasi budaya 
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organisasi merupakan suatu aspek terpenting dalam menanamkan 

nilai-nilai budaya organisasi.  

Budaya organisasi atau perusahaan sendiri memiliki arti 

sebagai pola yang terdiri atas kepercayaan dan nilai – nilai yang 

memberi arti bagi anggota suatu organisasi, serta aturan-aturan bagi 

anggota  untuk berperilaku di organisasinya (Moeljono, 2005, h.13). 

Menurut penelitian Darsana (2013, h. 41) budaya organisasi sangat 

berperan penting  dan dipercaya untuk menetapkan praktik 

manajemennya. 

 Semua sumber daya manusia harus dapat memahami budaya 

organisasinya dengan benar, karena sangat berkaitan dengan setiap 

langkah ataupun pekerjaan yang dilakukan untuk organisasi, 

sehingga pekerjaan apa yang telah dilakukan oleh karyawan 

merupakan hasil budaya organisasi yang strategis. 

Pada penelitian sebelumnya dalam Pengaruh Budaya 

Organisasi Terhadap Kinerja Karyawan Politeknik Negeri Padang 

(Wirda & Azla:2007) menyimpulkan bahwa budaya organisasi 

memiliki pengaruh yang positif terhadap tinggi rendahnya kinerja 

karyawan pada Politeknik Negeri Padang. Hasil penelitian ini 

mendukung teori Robbins yang menyatakan bahwa Budaya 

Organisasi akan mampu meningkatkan kinerja karyawan, terutama 

jika ketujuh faktor yang membentuk budaya organisasi (innovation 

and risk taking, attention to detail, outcome orientation, people 

orientation, team orientation, aggressivenessdan stability) diterima 
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sebagai nilai-nilai yang dianut, diyakini dan dilaksanakan dengan 

sepenuh hatisehingga akan melahirkan budaya organisasi yang akan 

berdampakpada peningkatan kinerja karyawan.  

Penelitian lain juga mengungkapkan bahwa budaya 

perusahaan bisa meningkatkan kinerja karyawan (Suryadi &Rosyidi 

: 2013). Pentingnya proses internalisasi budaya kedalam tiap 

individu karyawan untuk mendapatkan perubahan yang baik dan bisa 

menanamkan suatu nilai atau budaya pada perilaku karyawan. 

Beberapa perusahaan besar yang berhasil tentu tidak lepas 

dari proses internalisasi atau penanaman nilai budaya organisasi 

yang menjadi pendukung keberhasilan serta terbentuknya perilaku 

pada setiap karyawan. PT.Astra Internasional Daihatsu Semarang 

menerapkan budaya Kaizen. Kaizen diambil dari kata-kata dalam 

bahasa Jepang Kai dan zen, dimana Kai memiliki arti “perubahan” 

dan zen berarti “baik”. Istilah populernya adalah continual 

improvement atau peningkatan berkesinambungan di semua area 

perusahaan bukan hanya mutu (Sugian, 2006 : 136). Budaya yang 

diajarkan adalah perbaikan dalam 4 tahap atau yang kemudian 

disebut sebagai kaizen yang berarti perubahan terus menerus. 

Seperti yang ditulis dalam buku “Rahasia Bisnis Orang 

Jepang” kaizen adalah penerapan kualitas kerja yang menekankan 

pada tiga aspek utama, yaitu peningkatan kerja secara terus menerus, 

dapat diukur, dan dilaksanakan secara bertahap (Seng, 2007, h.96). 

Tokoh lain menyebutkan Kaizen adalah suatu istilah dalam bahasa 



4 

 
 

Jepang yang dapat diartikan sebagai perbaikan secara terus menerus 

(Gaspersz, 2007,h.331).  

Menurut (Imai,1997, h. 126) penulis kaizen pertama kali 

menyatakan keyakinannya, bahwa sebenarnya kaizen tidak hanya 

berlaku di Jepang, karena pada dasarnya setiap individu maupun 

organisasi di negara manapun pasti menginginkan selalu menjadi 

yang terbaik, untuk itu perbaikan dan penyempurnaan setiap saat 

selalu diperlukan, hal ini berdasarkan arti dari kaizen itu sendiri yaitu 

perbaikandan penyempurnaan terus menerus dan 

berkesinambungan.Budaya Kaizen juga diminati oleh Eropa dan 

Amerika, namun dibutuhkan karyawan dengan aktifitas dalam 

kelompok yang kecil serta memiliki disiplin diri (Karkoszka & 

Honorowicz, 2009, h.198).  

Kaizen dapat dimulai dengan menyadari bahwa setiap 

perusahaan mempunyai masalah. Kaizen memecahkan masalah 

dengan membentuk kebudayaan perusahaan dimana setiap orang 

dapat mengajukan masalahnya dengan bebas (Imai, 1998, h.18). 

Pentingnya mempersatukan antara budaya organisasi dengan 

karyawan merupakan tugas pokok tiap perusahaan, salah satu cara 

untuk mewujudkan itu semua yaitu dengan cara membentuk dan 

melakukan proses internalisasi budaya perusahaan yang kuat dan 

sehat kepada karyawan perusahaan. Menurut Budihardjo (2011, 

h.11) internalisasi atau penanaman  budaya perusahaan anatara lain 

dapat dilakukan melalui slogan, simbol, ritual, sosialisasi, pelatihan 

dan keteladanan manajemen puncak.Apabila perusahaan dapat 
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mengelola karyawannya dengan sangat baik maka perusahaan akan 

mendapatkan sumber daya yang unggul.  

PT. Astra merupakan salah satu perusahaan yang berhasil 

menanamkan serta menjalankan budaya kaizen pada karyawannnya. 

Pada penelitian ini penulis ingin membahas proses internalisasi 

budaya Kaizen dalamkinerja karyawan PT. Astra Internasional 

Daihatsu Semarang. 

 

B. Perumusan Masalah 

Rumusan masalah yang terdapat dalam penelitian ini adalah 

bagaimana proses internalisasi budaya kaizen dalam kinerja 

karyawan PT.Astra Internasional Daihatsu Semarang. 

 

C. Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui 

“Bagaimana proses internalisasi budaya kaizen dalamkinerja 

karyawan PT. Astra Internasional Daihatsu Semarang?“ 

D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat 

dalam pengembangan ilmu dibidang Psikologi Industri dan 

Organisasi tentang internalisasi budaya kaizen pada karyawan 

PT. Astra Internasional Daihatsu Semarang. 
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2. Manfaat Praktis 

Hasil penelitian dapat memberikan informasi tentang 

proses internalisasi karyawan PT. Astra Internasional 

Daihatsu Semarang terhadap budaya kaizen, untuk 

meningkatkan kualitas kinerja karyawan yang lebih baik. 

Selain itu hasil penelitian ini dapat memberikan informasi 

kepada perusahaan lain yang akan menggunakan dan 

menerapkan budaya organisasi kaizen. 

 




