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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Perkembangan ekonomi yang terjadi di era globalisasi 

ditandai dengan adanya persaingan diantara para pelaku usaha. 

Terlebih pada abad ke-21 seperti saat ini, diberlakukannya era 

perdagangan bebas seperti Asian Free Trade Area (AFTA), The Asia 

Pasific Economic Coorperation (APEC), North America Free Trade 

Area (NAFTA) dan perjanjian-perjanjian perekonomian lainnya 

memaksa tiap perusahaan untuk menghadapi kompetisi yang ketat. 

Perusahaan kini berlomba-lomba untuk selalu menghasilkan yang 

terbaik yang dapat mereka berikan bagi para pelanggannya. 

Salah satu usaha yang harus merasakan persaingan saat ini 

yaitu penyedia layanan telekomunikasi. Banyak masyarakaat      

perkotaan maupun di desa menggunakan layanan telekomunikasi 

untuk melakukan aktivitas sehari-harinya. Telekomunikasi 

merupakan suatu layanan yang digunakan untuk proses pertukaran 

informasi dan komunikasi antar individu melaluli sistem simbol 

bersama yang dilakukan melalui jarak jauh.  

Selain itu, penyedia jasa telekomunikasi juga menyediakan 

jasa berupa telepon seluler, sambungan telepon kabel tidak bergerak, 

telepon nearkabel tidak bergerak, layanan jaringan, interkoneksi, 

layanan internet, komunikasi data dan tv kabel yang menunjang 

untuk kebutuhan telekomunikasi sehari-hari. Perusahaan layanan
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telekomunikasi menawarkan kemudahan bagi masyarakat 

perkotaan maupun desa yang akan melakukan komunikasi jarak jauh 

untuk memenuhi kebutuhan mereka secara mudah, praktis dan cepat. 

Tingginya kebutuhan masyarakat dengan penggunaan layanan 

telekomunikasi membuat banyak perusahaan berlomba-lomba 

mendirikan perusahaan penyedia layanan telekomunikasi. Kenyataan 

tersebut menuntut para pelaku usaha untuk bekerja keras agar dapat 

terus bertahan dan dapat meningkatkan aset yang mereka miliki. 

Aset perusahaan terdiri dari asset yang tidak dapat diukur 

dengan uang (intangible asset) ataupun asset yang dapat diukur 

dengan uang (tangible asset). Intangible asset dapat memberikan 

keuntungan dan nilai jangka panjang, baik pada tataran 

mikroekonomi (perusahaan) maupun makroekonomi (Negara). Hal 

ini didasari pemahaman bahwa intangible asset ternyata mampu 

menghasilkan nilai tambah bagi perusahaan sebesar 75%, sedangkan 

rata-rata tangible asset perusahaan hanya mampu mempresentasikan 

kurang dari 25% nilai pasarnya. Contoh dari tangible asset adalah 

tanah, gedung, bahan baku, serta infra struktur fisik lainnya, 

sedangkan contoh dari intangible asset adalah sumber daya manusia, 

teknologi, dan sumber daya organisasi. (Wibisono, 2006, h.130) 

Sumber daya organisasi dijelaskan sebagai kemampuan 

organisasi untuk bergerak dan menopang proses perubahan yang 

dibutuhkan dalam melaksanakan strategi. Sumber daya organisasi ini 

penting adanya, karena memiliki kemampuan untuk 

mengintegrasikan intangible asset agar dapat dipergunakan sama
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baiknya dengan tangible asset, sehingga pada akhirnya kedua 

aset tersebut dapat di pergunakan secara maksimal untuk mencapai 

tujuan organissai (Wibisono, 2006, h.137). 

Wirawan (dalam Ariwibowo, 2010, h. 19) mengatakan bahwa 

salah satu modal yang dibutuhkan dalam sumber daya organisasi 

adalah budaya. Budaya merupakan sesuatu yang pasti ada dalam 

suatu kelompok manusia atau organisasi. Hidup dalam suatu 

masyarakat yang budaya yang berbeda dengan budaya masyarakat 

yang lain. Misalnya saja kebudayaan umum orang Indonesia adalah 

ramah tamah dan suka berbasa-basi, serta menjunjung tinggi nilai 

kebersamaan kelompok, lain halnya dengan orang barat dan bersifat 

individualis. Kebudayaan tersebut secara sadar atau tidak akan 

mempengaruhi sikap dan perilaku dalam berbagai aspek kehidupan. 

Konsep budaya organisasi pertama kali muncul pada tahun 

1970-an dan 1980-an. Kemudian menjadi salah satu konsep yang 

paling berpengaruh, akan tetapi juga dianggap sebagai konsep yang 

paling kontroversial dalam riset dan praktek manajemen. Cleland & 

Ireland (2002, h.30) berpendapat bahwa definisi universal budaya 

organisasi terbukti sulit dipahami, tetapi secara umum hal itu 

dianggap sebagai nilai yang dipahami bersama, kepercayaan, dan 

asumsi yang ada diantara pegawai dalam sebuah perusahaan yang 

menjadi pedoman dan mengatut perilaku. Budaya berorganisasi 

secara umum diterima sebagai konsep yang holistik dan 

multidimensional yang ditetapkan secara historis dan diciptakan oleh 

masyarakat (Jaghargh, Ghorbanpanah & Nabavi , 2012, h.30).  
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Dalam bukunya yang berjudul Corporate Culture and 

performance pada tahun 1992, Kotter dan Haskett (dalam Tika, 

2006, h.139-140) menjelaskan bahwa Budaya perusahaan dapat 

mempunyai dampak yang berarti terhadap kinerja ekonomi jangka 

panjang. Budaya perusahaan mungkin akan menjadi suatu faktor 

yang bahkan lebih penting lagi dalam menentukan keberhasilan atau 

kegagalan perusahaan dalam dasawarsa yang akan datang. 

Berdasarkan teori budaya organisasi Robbins & Judge (2008, h. 256) 

budaya berorganisasi merujuk pada sebuah sistem pengertian yang 

disepakati bersama, hal ini dilakukan oleh anggota yang 

membedakan satu organisasi dengan organisasi lainnya. Sistem 

pengertian yang disepakati bersama ini jika dipelajari lebih lanjut, 

merupakan sebuah rangkaian karakteristik utama yang dianggap 

penting oleh organisasi tersebut (Jaghargh, dkk.,  2012, h.30).  

Budaya organisasi terhadap keefektifan dan efisiensi 

organisasi merupakan sesuatu yang nyata, karena adanya perilaku-

perilaku kerja yang diperlihatkan para anggota organisasi 

berdasarkan nilai-nilai budaya organisasi yang mereka anut 

(Nasution & Usman, 2006, h.134). Luthans dkk, (dalam Lako, 2004, 

h.31) juga mengungkapkan budaya organisasi merupakan nilai-nilai 

yang mengarahkan perilaku anggota organisasi.  

Nasution & Usman (2006, h.134) mengatakan bahwa pada 

tataran empiris di Indonesia, dampak budaya organisasi terhadap 

perilaku para anggotanya masih merupakan Common Sense, yang 

perlu pembuktian lebih lanjut. Deal & Kennedy dkk, ( dalam 
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Wiradinata & Mustamu, 2013, h.2) menganalisa langsung proses 

kerja dalam sebuah organisasi, peneliti mendapatkan gambaran 

tentang apa yang dipercaya karyawan benar dalam kegiatan sehari-

hari perusahaan. Perlu dilakukan analisa dengan menggunakan 

berbagai sudut pandang untuk mendapatkan gambaran penuh tentang 

budaya organisasi. 

Adapun penelitian budaya organisasi yang dilakukan oleh 

Cahyono (2012, h. 296) tentang “Analisis Pengaruh Budaya 

Organisasi terhadap Kinerja Dosen dan Karyawan di Universitas 

Pawyatan Daha Kediri” menemukan bahwa budaya organisasi 

berpengaruh signifikan terhadap kinerja dosen dan karyawan. 

Taurisa dan Ratnawati (2012, h. 178-179) menjelaskan tentang 

“Analisis Pengaruh Budaya Organisasi Terhadap Komitmen 

Organisasional dalam Meningkatkan Kinerja Karyawan pada PT. 

Sido Muncul Kaligawe Semarang” hasil yang diperoleh bahwa 

terdapat pengaruh yang searah antara budaya organisasi dan 

komitmen organisasional. Hal ini menunjukkan bahwa semakin kuat 

budaya organisasi di PT. Sido Muncul maka semakin tinggi 

komitmen organisasi dalam diri karyawan. Begitu pula dengan 

budaya organisasi dan kinerja karyawan, dimana semakin kuat 

budaya organisasi semakin tinggi kinerja karyawan.  

Penelitian ini dilakukan di PT. Telkom Indonesia Witel Solo. 

PT. Telkom Indonesia merupakan salah satu Badan Usaha Milik 

Negara yang bergerak di bidang pelayanan jasa telekomunikasi 

untuk umum. Berdiri pada tahun 1884 dengan nama Post en 
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Telegraafdients dan pada tahun 1991 dialihkan bentuknya menjadi 

Perusahaan Perseroan (Persero) atau PT. Telekomunikasi Indonesia. 

Akhirnya, pada tahun 1995 PT. Telkom Indonesia mengembangkan 

usahanya menjadi perusahaan yang go public yaitu membuka 

kesempatan pada masyarakat untuk menanamkan sahamnya pada 

PT. Telkom. Sejak saat itu, Telkom group menjadi satu-satunya 

BUMN telekomunikasi serta penyelenggara layanan komunikasi dan 

jaringan terbesar di Indonesia.  

Seiring berjalannya waktu PT. Telkom melakukan banyak 

inovasi sesuai dengan kebutuhan customer mengingat kemajuan 

teknologi yang begitu pesat. Inovasi dari produk-produk yang 

dimiliki PT. Telkom, bertujuan mempengaruhi customer untuk 

membeli dan memiliki produk tersebut . Hal tersebut secara tidak 

langsung mempengaruhi pendapatan yang diterima oleh PT. Telkom 

di setiap tahunnya. semakin banyak customer yang menggunakan 

produk PT. Telkom semakin besar peningkatan saham yang akan 

didapat PT. Telkom. Hasil yang diperoleh dari peningkatan saham 

PT. Telkom, mendapat perhatian oleh beberapa pihak atau instansi 

nasional maupun internasional berupa pemberian apresiasi 

penghargaan keberhasilan yang diraih PT. Telkom. PT. Telkom 

dapat menjadi perusahaan besar sampai sekarang. 

Sejak Budaya Kerja pertama kali diperkenalkan pada tahun 

2002 lalu, PT Telkom telah mengalami perubahan nilai-nilai 

strategis. “Semuanya tergantung kondisi perusahaan saat itu”. Nilai-

nilai stretegis Budaya Kerja yang diterapkan saat ini adalah The 
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Telkom Way 135. The Telkom Way 135 merupakan budaya 

organisasi di bawah kepemimpinan Alex Janangkih Sinaga, yaitu 

direktur PT. Telkom Indonesia yang sekarang. Hingga kini PT 

Telkom menggunakan The Telkom way 135 sebagai dasar budaya 

kerja dalam perusahaanya. Perubahan besar itu juga dirasakan 

terhadap kinerja yang ada pada beberapa Divisi Regional 

PT.Telekomunikasi Indonesia, Tbk, terutama pada PT. Telkom Witel 

Solo. The Telkom Way 135 sebagai Budaya Kerja yang telah 

disepakati oleh semua karyawan. 

Set potret budaya organisasi PT.Telkom Witel Solo yaitu, The 

Telkom Way 135. Budaya The Telkom Way 135 memuat 3 elemen 

kunci sukses berkesinambungan yaitu:  

1. Telkom Corporate Philosophy “Always the Best”, 

2. Telkom Leadership Architecture “Lead by Heart, managed by 

head”, 

3. The Telkom Way “Solid-Speed-Smart (3S)”. 

Saat ini, Program The Telkom Way 135 sudah dianggap 

berjalan di relnya. Kemajuan banyak ditemukan di sana-sini. 

Produktivitas pegawai terus meningkat, berbuntut pada 

meningkatnya performance perusahaan. Termasuk juga penilaian 

seputar leadersip. Memang, setiap aktivitas yang dilakukan di PT 

Telkom harus di evaluasi apakah efektif atau tidak. Selain itu banyak 

juga berbagai penghargaan yang di raih PT. Telkom. 

Berdasarkan gambaran budaya organisasi di atas merupakan 

suatu harapan yang diinginkan PT. Telkom Indonesia Witel Solo 
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terhadap kinerja karyawannya. Pada kenyataannya kembali pada visi 

dan misi PT. Telkom Indonesia Witel Solo yakni ”Dunia Dalam 

Genggamanku”, dimana Telkom tidak hanya dapat menjual 

layanannya di Indonesia saja melainkan diseluruh dunia.  Disini 

karyawan harus terus dituntut untuk berinovasi dan mengembangkan 

ide-ide baru untuk terus bertahan dalam persaingan dan mengikuti 

perkembangan digital. Karyawan dengan gambaran seperti itu 

merupakan karyawan dengan kelompok usia gen Y. Dimana pada 

kelompok karyawan usia gen Y tersebut merupakan kelompok usia 

yang mengikuti perkembangan digital saat ini. Namun, kelompok 

usia karyawan gen Y di PT. Telkom Indonesia Witel Solo tidak 

begitu banyak, dan lebih di dominasi oleh usia-usia karyawan yang 

sudah senior.  

Kelompok karyawan usia gen Y di PT. Telkom Indonesia 

Witel Solo ikut turut membantu dalam pengembangan inovasi di PT. 

Telkom. Pengembangan program yang diterapkan oleh karyawan  

usia gen Y untuk PT. Telkom Indonesia Witel Solo berupa program 

3D yaitu mengembangkan Leading Smart Bussiness, International 

Expansion untuk semua bisnis dan lain sebagainya. Hal ini 

menggambarkan bahwa karyawan usia gen Y di PT. Telkom ikut 

berperan aktif dalam pengembangan PT. Telkom Indonesia Witel 

Solo. 

Keberagaman sumber daya manusia juga dirasakan oleh PT. 

Telkom Witel Solo. Berdasarkan data yang peneliti himpun, 

diketahui bahwa PT. Telkom Witel Solo lebih didominasi oleh 
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karyawan laki-laki dari pada perempuan. Pendidikan terakhir 

karyawan di sana adalah D1, dan banyaknya karyawan yang sudah 

bekerja > 10 tahun. Perbedaan latar belakang setiap karyawan 

memberikan kebiasaan dan tindakan yang berbeda-beda. 

Peneliti juga melakukan wawancara dengan 10 orang 

karyawan PT. Telkom Witel Solo. Dari ke 10 karyawan yang peniliti 

wawancarai terdapat 8 orang karyawan yang merasa budaya 

organisasi di PT. Telkom Witel Solo sangat memiliki kepedulian 

dengan karyawanya. Selain itu setiap permasalahan yang di alami 

PT. Telkom Witel Solo selalu diadakan evaluasi kinerja setiap 

harinya sehingga tidak ada permasalahan yang berarti. PT. Telkom 

Witel Solo untuk menunjang kinerja pada karyawan, perusahaan 

mengadakan berbagai kegiatan, pengembangan dan pelatihan. 

Mereka juga menyampaikan bahwa perusahaan menegakkan 

peraturan dengan menggunakan sistem informasi management untuk 

membantu managerial dalam mengambil keputusan.  

Selain itu, untuk karyawan perempuan juga tidak ada keluhan 

dalam bekerja dan merasa tidak dibeda-bedakan dengan karyawan 

laki-laki. Hal tersebut menjadikan karyawan perempuan menjadi 

terbiasa, dikarenakan dengan lamanya bekerja dan pengalaman yang 

banyak.   

Peneliti juga melakukan wawancara dengan kepala PT. 

Telkom Witel solo yaitu Bapak Arif  Nurjayanto. Bapak Arif 

menjelaskan bahwa budaya yang diterapkan dalam keseharian di 

kantor Telkom Witel Solo dengan strategi memuaskan pelanggan. 
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Strategi tersebut antara lain feedback pelanggan dan survey 

pelanggan. Selain itu, jargon mengenai dunia dalam genggamanku, 

yang dimaksudkan adalah Telkom mempunyai cita-cita dimana di 

seluruh dunia menggunakan jaringan Telkom. Berdasarkan dari cita-

cita tersebut,  sekarang sedang dibangun jaringan backbone antar 

benua. Dimana cita-cita Telkom di setiap Negara yang dilewati akan 

dijadikan sebagai pusat Telkom Internasional, dan artinya sebagai 

tempat untuk penjualan.  

Pentingnya penelitian budaya ini menjadi penting untuk 

dilakukan penulis. Penelitian budaya ini bisa menjadi semacam tolak 

ukur ataupun acuan sebagai gambaran budaya organisasi di PT. 

Telkom Witel Solo. Gambaran budaya organisasi tersebut bisa 

menjadikan PT. Telkom Witel Solo menjadi perusahaan yang 

berkembang, baik dan dapat bersaing di kelas dunia. Berdasarkan 

gambaran budaya organisasi tersebut, peneliti mencoba untuk 

membantu pihak HRD PT.Telkom Indonesia Witel Solo untuk 

memotret budaya organisasi yang ada di sana. 

Berdasarkan hasil wawancara serta observasi yang peneliti 

lakukan pada para karyawan menunjukkan sedikit banyak budaya 

organisasi di PT. Telkom Indonesia Witel Solo, namun hal tersebut 

belum tergambarkan dengan jelas. Peneliti tertarik untuk melakukan 

penelitian yang berjudul “Studi Diskriptif Budaya Organisasi PT. 

Telekomunikasi Indonesia Wilayah Telekomunikasi Solo” 
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B. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk memotret budaya yang ada 

pada PT.Telkom Witel Solo dilihat dari dimensi-dimensi teori 

Robbins ditinjau dari data demografi. 

 

C. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya 

perkembangan bidang ilmu psikologi, khususnya psikologi 

industry dan organisasi terkait masalah budaya organisasi. Selain 

itu, penelitian ini diharapkan dapat memberikan referensi teori-

teori dalam lingkup konsep budaya organisasi. 

2. Manfaat Praktis 

Memberikan referensi gambaran budaya organisasi sebagai 

acuan untuk pemetaan tentang kebijakan perusahaan atau 

pengembangan organisasi pada PT.Telkom Witel Solo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 


