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BAB V 

PEMBAHASAN 

 

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti, 

diketahui bahwa ketiga subjek telah melewati proses internalisasi 

budaya kaizen dengan baik. Ketiga subjek tidak merasakan adanya 

hambatan atau kesulitan selama proses internalisasi budaya kaizen 

bahkan ketiga subjek merasa proses internalisasi budaya kaizen 

dilakukan dengan cara yang menyenangkan dan tidak tegang 

sehingga membuat karyawan merasa senang dan nyaman untuk 

mempelajari tentang budaya kaizen.  

Menurut Komalasari (2011, h. 77) penerapan model 

internalisasi budaya organisasi adalahsosialisasi, lokakarya, learning 

organization, melalui forum pertemuan dan melalui training. Seperti 

penerapan model internalisasi budaya organisasi menurut 

Komalasari,  PT. Astra Daihatsu Internasional Semarang  

menerapkan 4 cara internalisasi budaya organisasi yang dilakukan 

dengan cara sosialisasi, learning organtization, forum pertemuan dan 

training. 

Ketika bekerja ketiga subjek dapat menerapkan budaya kaizen 

dengan baik, seperti dispilin bekerja, menghemat penggunaan kertas, 

bekerja menggunakan alat keselamatan kerja serta meletakkan file 

sesuai tempatnya. Menurut pengamatan penulis, budaya kaizen 

melakukan gaya kerja yang efisien dan meminimalisir kesalahan, 

perubahan dalam kaizen juga bukan perubahan yang besar dan 

radikal tetapi perubahannya masih secara perlahan dan bertahap 

sehingga karyawan lebih mudah memahami budaya kaizen ketika 
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melakukan praktek pada pekerjaan. Kaizen membuat pekerjaan 

menjadi cepat dan mudah, hal tersebut sangat baik untuk karyawan 

dan perusahaan. Perusahaan pun selalu memfasilitasi karyawan 

dengan fasilitas yang terbaik untuk berlangsungnya proses 

internalisasi budaya kaizen pada karyawannya, seperti selalu 

memberikan materi khusus tentang budaya kaizen, mengenalkan 

budaya kaizen dengan baik dalam sosialisasi dan melakukan evaluasi 

minimal setiap minggu dan bulan agar karyawan dapat menceritakan 

hambatan dalam perkerjaan mengenai kaizen.  

 

 Kaizen diartikan sebagai perbaikan terus menerus. Maka dari 

itu, pengertian internasilasi budaya kaizen adalah penanaman nilai-

nilai budaya kaizen yang dilakukan dengan berbagai cara. 

Pentingnya proses internalisasi budaya kaizen yang dilakukan 

perusahaan kepada karyawannya dengan baik akan menghasilkan 

karyawan yang unggul serta dapat menjalankan keinginan 

perusahaan. Internalisasi budaya kaizen yang dilakukan PT. Astra 

kepada ketiga subjek membuat subjek semakin mengerti dan dapat 

menjalankan budaya kaizen dengan baik dalam pekerjaannya, 

sehingga apa yang diinginkan perusahaan dapat berjalan dengan 

baik. 

Kinerja ketiga subjek berkaitan dengan budaya organisasi 

Kaizen  yang dimiliki oleh PT Astra International Daihatsu, dimana 

dalam bekerja sudah melaksanakan proses – proses yang 

berkembang dengan peningkatan sedikit demi sedikit, peningkatan 

sedikit demi sedikit tersebut  lebih baik dari pada perubahan radikal.   

Hasil pada subjek I,II dan III dapat dilihat bahwa semua 

subjek berhasil menjalankan pekerjaan sesuai dengan budaya 

organisasi kaizen. Ketiga subjek tidak memiliki kesulitan untuk 
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memahami budaya kaizen dalam penerapannya karena perusahaan 

memberikan training pada setiap karyawan tentang budaya kaizen 

seperti pemberian seminar tentang budaya kaizen kepada setiap 

karyawan, namun untuk penerapannya dalam proses bekerja 

membutuhkan waktu yang berbeda antar subjek.  

Gaya kerja ketiga subjek pun seperti kekeluargaan, namun 

tetap memperhatikan proses dan berkomitmen pada perubahan yang 

mereka terapkan. Mereka sering melakukan evaluasi minimal 

seminggu sekali atau sebulan sekali untuk berdiskusi tentang ide-ide 

atau gagasan bahkan tidak jarang mereka melakukan evaluasi 

bersama tim untuk menyelesaikan masalah dalam tim. Ketiga subjek 

dalam bekerja intens berkomitmen penuh dalam menjalankan 

perubahan yang dilakukan perlahan dan bertahap. Ketiga subjek juga 

sudah mengikuti pelatihan budaya kaizen yang dilaksanakan di 

Jakarta yang secara rutin diadakan oleh perusahaan. Mereka  sudah 

berkontribusi mengeluarkan ide-ide atau gagasan baru yang 

bermanfaat untuk internal maupun eksternal bahkan salah satu 

subjek memenangkan lomba kaizen yang diadakan setiap tahun 

dengan tema “reminder” dan mendapatkan reward dari perusahaan 

untuk pergi ke Jepang bersama tim. Perubahan  tersebut diterapkan 

diseluruh kantor PT.Astra Daihatsu se-Indonesia. Lomba kaizen 

diharapkan membuat ide-ide karyawan merasa dihargai dan 

mendapat reward sehingga mereka bisa terus kreatif dan inovatif.   

Terdapat kelebihan dan kelemahan yang dimiliki pada 

karyawan dalam menerapkan budaya kaizen, dimana keduanya 

merupakan sesuatu yang wajar dalam subjek penelitian. 

Antara lain sebagai berikut : 
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1) Kelebihan: 

- Kaizen menekankan pada proses dan disiplin, membuat 

karyawan terbawa pada kehidupan  sehari-hari . 

- Informasi secara terbuka. 

- Ide atau gagasan karyawan sangat dihargai.  

- Selalu menyempurnakan kualitas produk. 

- Membantu mempercepat proses kerja karyawan. 

 

2) Kelemahan: 

- Peningkatan terlihat sedikit demi sedikit. 

- Orientasi pada manusia bukan teknologi. 

 

Kesimpulannya adalah penerapan budaya kaizen berorientasi 

pada SDM dan memperhatikan dengan sangat teliti terhadap 

perubahan kecil yang terjadi di perusahaan, karena dalam kaizen 

perubahan kecil yang terus menerus akan sangat berarti daripada 

perubahan besar dan radikal. Budaya kaizen menuntut karyawan 

untuk bekerja dengan cepat dan disiplin, sesuai dengan tujuan 

perusahaan sehinggaakan berdampak baik pada tercapainya 

kebutuhan customer.Perusahaan selalu melakukan sosialisasi, 

meeting, evaluasi dan trainingserta memberikan fasilitas yang 

terbaik untuk kelancaran proses internalisasi budaya kaizen. 

Perusahaan juga mengadakan lomba Kaizen agar ide-ide karyawan 

merasa dihargai dan mendapat reward sehingga mereka bisa terus 

kreatif dan inovatif.   

 

 



 

 

Subjek I : 

 Jabatan Instruktur 
Teknikal wilayah Jateng 
DIY 

  

Subjek II : 

Jabatan PGA/HRD 

Subjek III : 

Jabatan Kala Regu 

 

- Mengikuti sosialisasi  
kaizen yang 
diadakan secara rutin 

- Menerapkan PDCA  

- Mengikuti training  
Kaizen yang 
diadakan secara rutin 

- Membuat review 
standart Budaya 
Kaizen . 

- Adanya meeting 
untuk evaluasi 
hambatan penerapan 
kaizen 

Subjek I, II, III : 

- Adanya internalisasi kaizen 

melalui lomba dan kinerja 

bertahap 

- Karyawan lebih rapi dalam 

penempatan barang. 

- Tuntutan perusahaan untuk 

menuangkan ide/perubahan 

dan dilakukan evaluasi setiap 

bulan dan perlombaan setiap 

tahun. 

 

Subjek I : 

- Perubahan Kaizen dilakukan 
secara bertahap dan kinerja dapat 
diukur. SDM sangat penting 

- Setiap tim selalu melakukan 
evaluasi bulanan untuk perubahan 
perusahaan. 

Subjek II : 

- Ide karyawan sangat dihargai 

- Berkomitmen melakukan 
perubahan. 

Subjek III : 

- Melakukan PDCA (Plan , do, 
check, act) 

 

Karir 
Proses 

Internalisasi 
Perubahan pada proses 

kinerja 
Proses kerja Kaizen 
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