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BAB V 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

A. Hasil Penelitian 

1. Budaya Organisasi Secara Umum 

 

Diagram 1 

Dimensi Budaya Organisasi Secara Umum 

 

 

Berdasarkan perhitungan secara umum, dimensi di atas 

menunjukkan kategori budaya organisasi yang lebih spesifik, 

yaitu menurut dimensi-dimensinya dengan nilai rerata sebesar 

1.6373 pada dimensi Inovation and risk taking, lalu sebesar 

1.5432 pada dimensi Attention to detail, dimensi Outcome 

orientation sebesar 1.5817, dimensi People orientation sebesar 

1.6085, dimensi Team orientation sebesar 8.230,4, dimensi
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Aggressiviness sebesar 1.6036 dan dimensi Stability 

sebesar 9.441,5. Berdasarkan hasil perhitungan tersebut, 

diperoleh data budaya organisasi pada PT. Telkom Indonesia 

Witel Solo lebih mengarah kepada dimensi Inovasi dan 

Pengambilan resiko. Dimensi Inovasi dan Pengambilan resiko itu 

sendiri berkaitan dengan bagaimana perusahaan dapat 

mengembangkan berbagai inovasi-inovasi produk atau layanan 

yang disesuaikan oleh kebutuhan pelanggan dan keberanian 

perusahaan dalam mengambil suatu keputusan yang beresiko. 

 

2. Budaya Organisasi Berdasarkan Data Identitas Diri 

a. Budaya Organisasi Berdasarkan Jenis Kelamin  

Diagram 2 

Budaya Organisasi Berdasarkan Jenis Kelamin Laki-laki 

 

Berdasarkan perhitungan data identitas diri jenis kelamin 

laki-laki memiliki rerata 45.94 untuk dimensi 
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Inovation and risk taking, 45.989 untuk dimensi 

Attention to detail, 45.929 untuk dimensi Outcome 

orientation, 45.924 untuk dimensi People orientation, 45.966 

untuk dimensi Team orientation, 45.948 untuk dimensi 

Aggressiviness dan 45.937 untuk dimensi Stability. Pada 

karyawan laki-laki nilai rerata tertinggi adalah dimensi 

perhatian terhadap hal-hal detail. Hal ini menunjukkan 

karakteristik karyawan laki-laki yang lebih menekankan pada 

penyelesaian pekejaan yang terperinci dan mengukur kinerja 

birokrasi baik pelayanan produktivitas, kualitas, responsivitas, 

responsibilitas dan akuntabilitas dalam bekerja.  

Diagram 3 

Budaya Organisasi Berdasarkan Jenis Kelamin 

Perempuan 

 

Budaya organisasi berdasarkan jenis kelamin 

peremuan memiliki rerata 63.247 untuk dimensi Inovation 
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and risk taking, 63.087 untuk dimensi Attention to detail, 

63.281 untuk dimensi Outcome orientation, 63.300 untuk 

dimensi People oriention, 63.162 untuk dimensi Team 

orientation, 63.219 untuk dimensi Aggressiviness dan 63.257 

untuk dimensi Stabilitiy. Dilihat dari nilai rerata tertinggi 

dimensi Orientasi pada Orang pada karyawan perempuan, hal 

ini menunjukkan karakteristik karyawan perempuan yang 

lebih memperhatikan pada pengembagan potensi untuk 

menunjang pekerjaan dan pemberian penghargaan untuk 

keberhasilan pencapaian target. 

 

b. Budaya Organisasi Berdasarkan Usia 

Diagram 4 

Budaya Organisasi Berdasarkan Usia 20-27 tahun 

 

Budaya organisasi berdasarkan usia 20-27 tahun 

memiliki rerata 44.099 untuk dimensi Inovation and risk 

taking, 44.077 untuk dimensi Attention to detail, 44.122 untuk 
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dimensi Outcome orientation, 44.109 untuk dimensi People 

Orientation, 44.130 untuk dimensi Team Orientation, 44.118 

untuk dimensi Aggressiviness dan 44.120 untuk dimensi 

Stability.  

Diagram 5 

Budaya Organisasi Berdasarkan Usia 28-35 tahun 

 

Budaya Organisasi berdasarkan usia 28-35 tahun 

memilki rerata 61.952 untuk dimensi Inovation and risk 

taking, 61.854 untuk dimensi Attention to detail, 61.963 untuk 

dimensi Outcome orientation, 61.937 untuk dimensi People 

orientation, 61.749 untuk dimensi Team orientation, 61.888 

untuk dimensi Aggressiviness dan 61.874 untuk dimensi 

Stability 
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Diagram 6 

Budaya Organisasi Berdasarkan Usia 36-44 tahun 

 

Budaya Organisasi berdasarkan usia 36-44 tahun 

memilki rerata 50.820 untuk dimensi Inovation and risk 

taking, 50.776 untuk dimensi Attention to detail, 50.869 untuk 

dimensi Outcome orientation, 50.840 untuk dimensi People 

orientation, 50.843 untuk dimensi Team orientation, 50.815 

untuk dimensi Aggressiviness dan 50.904 untuk dimensi 

Stability. 

Diagram 7 

Budaya Organisasi Berdasarkan Usia 45-52 tahun 

 

50.82

50.776

50.869
50.84 50.843

50.815

50.904

50.7

50.75

50.8

50.85

50.9

50.95

51.744
51.752

51.739
51.733

51.771

51.75

51.735

51.71

51.72

51.73

51.74

51.75

51.76

51.77

51.78



70 

 

 

 

Budaya Organisasi berdasarkan usia 45-52 tahun 

memilki rerata 51.744 untuk dimensi Inovation and risk 

taking, 51.752 untuk dimensi Attention to detail, 51.739 untuk 

dimensi Outcome orientation, 51.733 untuk dimensi People 

orientation, 51.771 untuk dimensi Team orientation, 51.750 

untuk dimensi Aggressiviness dan 51.735 untuk dimensi 

Stability. 

Diagram 8 

Budaya Organisasi Berdasarkan Usia 53-60 tahun 

 

Budaya Organisasi berdasarkan usia 53-60 tahun 

memilki rerata 48.771 untuk dimensi Inovation and risk 

taking, 48.778 untuk dimensi Attention to detail, 48.761 untuk 

dimensi Outcome orientation, 48.782 untuk dimensi People 

orientation, 48.714 untuk dimensi Team orientation, 48.755 

untuk dimensi Aggressiviness dan 48.767 untuk dimensi 

Stability. 
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c. Budaya Organisasi Berdasarkan Pendidikan Terakhir 

Diagram 9 

Budaya Organisasi Berdasarkan Pendidikan Terakhir 

SMA/SMK 

 

Budaya Organisasi berdasarkan pendidikan terakhir 

SMA/SMK memilki rerata 46.181 untuk dimensi Inovation 

and risk taking, 46.134 untuk dimensi Attention to detail, 

46.202 untuk dimensi Outcome orientation, 46.202 untuk 

dimensi People orientation, 46.151 untuk dimensi Team 

orientation, 46.179 untuk dimensi Aggressiviness dan 46.206 

untuk dimensi Stability. 
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Diagram 10 

Budaya Organisasi Berdasarkan Pendidikan Terakhir 

D1-D3 

 

Budaya Organisasi berdasarkan pendidikan terakhir 

D1-D3 memilki rerata 53.399 untuk dimensi Inovation and 

risk taking, 53.450 untuk dimensi Attention to detail, 53.383 

untuk dimensi Outcome orientation, 53.375 untuk dimensi 

People orientation, 53.429 untuk dimensi Team orientation, 

53.416  untuk dimensi Aggressiviness dan 53.393 untuk 

dimensi Stability. 
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Diagram 11 

Budaya Organisasi Berdasarkan Pendidikan Terakhir  

S1-S2 

 

Budaya Organisasi berdasarkan pendidikan terakhir 

S1-S2 memilki rerata 50.581 untuk dimensi Inovation and 

risk taking, 50.580 untuk dimensi Attention to detail, 50.576 

untuk dimensi Outcome orientation, 50.584 untuk dimensi 

People orientation, 50.583 untuk dimensi Team orientation, 

50.566 untuk dimensi Aggressiviness dan 50.561 untuk 

dimensi Stability. 
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d. Budaya Organisasi Berdasarkan Masa Kerja 

Diagram 12 

Budaya Organisasi Berdasarkan Masa Kerja 1-5 tahun 

 

Budaya Organisasi berdasarkan Masa kerja 1-5 tahun 

memilki rerata 45.363 untuk dimensi Inovation and risk 

taking, 45.373 untuk dimensi Attention to detail, 45.382 untuk 

dimensi Outcome orientation, 45.353 untuk dimensi People 

orientation, 45.403 untuk dimensi Team orientation, 45.381 

untuk dimensi Aggressiviness dan 45.384 untuk dimensi 

Stability. 

Diagram 13 

Budaya Organisasi Berdasarkan Masa Kerja 6-10 tahun 
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Budaya Organisasi berdasarkan masa kerja 6-10 tahun 

memilki rerata 54.005 untuk dimensi Inovation and risk 

taking, 54.074 untuk dimensi Attention to detail, 54.980 untuk 

dimensi Outcome orientation, 54.003 untuk dimensi People 

orientation, 54.015 untuk dimensi Team orientation, 54.037  

untuk dimensi Aggressiviness dan 54.956 untuk dimensi 

Stability. 

Diagram 14 

Budaya Organisasi Berdasarkan Masa Kerja 11-15 tahun 

 

Budaya Organisasi berdasarkan masa kerja 11-15 

tahun memilki rerata 50.469 untuk dimensi Inovation and risk 

taking, 50.420 untuk dimensi Attention to detail, 50.484 untuk 

dimensi Outcome orientation, 50.465 untuk dimensi People 

orientation, 50.472 untuk dimensi Team orientation, 50.467  

untuk dimensi Aggressiviness dan 50.485 untuk dimensi 

Stability. 
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Diagram 15 

Budaya Organisasi Berdasarkan Masa Kerja 15-20 tahun 

 

Budaya Organisasi berdasarkan masa kerja 16-20 

tahun memilki rerata 52.201 untuk dimensi Inovation and risk 

taking, 52.200 untuk dimensi Attention to detail, 52.204 untuk 

dimensi Outcome orientation, 52.185 untuk dimensi People 

orientation, 52.194 untuk dimensi Team orientation, 52.175  

untuk dimensi Aggressiviness dan 52.194 untuk dimensi 

Stability 
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Diagram 16 

Budaya Organisasi Berdasarkan Masa Kerja > 20 tahun 

 

Budaya Organisasi berdasarkan masa kerja > 20 tahun 

memilki rerata 49.112 untuk dimensi Inovation and risk 

taking, 49.412 untuk dimensi Attention to detail, 49.402 untuk 

dimensi Outcome orientation, 49.425 untuk dimensi People 

orientation, 49.399 untuk dimensi Team orientation, 49.414 

untuk dimensi Aggressiviness dan 49.411 untuk dimensi 

Stability. 

 

B. Pembahasan  

Penelitian ini adalah jenis penelitian kuantitatif deskriptif. 

Dimana pada penelitian ini digunakan untuk meneliti budaya 

organisasi di PT. Telkom Indonesia Witel Solo. Peneliti 

menggunakan teori Robbin dalam penelitian. Hasil pada 

penelitian ini akan dilihat rerata antara 7 dimensi. Setelah 

dilakukan pengukuran rerata antar dimensi berbeda. Maka 

peneliti melakukan pengukuran dengan T-score untuk 

menstandarkan agar dimensi satu dengan dimensi lain sama. 
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Setelah dilakukan pengukuran ternyata perbandingan hasil antara 

data kasar dan T-score tidak jauh berbeda. Peneliti akhirnya 

menggunakan data T-score untuk menganalisis pada penelitian 

ini. 

. Standar T-score adalah angka skala yang menggunakan 

mean sebesar 50 (M=50) dan standar deviasi sebesar 10 (SD=10). 

T- score dapat dihitung dengan cara  memasukan angka kasar ke 

dalam sistem komputer dengan program Statistical Packages for 

Social Science (SPSS) Release 16.0 untuk mencari angka z-score 

terlebih dahulu. Setelah mendapat angka z-score peneliti 

memindahkan angka-angka z score ke dalam program Excel dan 

melanjutkan dengan menghitung t-score dengan rumus: 

                     T = 50 + 10 (
𝑋−�̅�

𝑆
)=     

Setelah mendapatkan angka T-score kemudian dimasukan 

kembali dalam program Statistical Packages for Social Science 

(SPSS) Release 16.0 dan digunakan pilihan menu data 

Descriptive untuk mendapatkan hasil standard score. T- score 

dicari dengan dengan maksud untuk mentiadakan tanda minus 

yang terdepan di depan nilai z score, sehingga penghitungan ini 

merupakan cara mengubah atau mengkoversikan skor-skor 

mentah hasil penelitian menjadi skor standar relatif. 

Pada penelitian ini perlu dilakukan T- score dikarenakan 

T- score digunakan untuk menstandarkan jumlah item dimensi 

dengan dimensi lain agar sama. Karena pada penelitian ini item 

perdimensi jika menggunakan skor mentah tidak sama secara 
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bobot per item akan berbeda. Sehingga perlu dilakukan 

penghitungan T- score agar sama bobot setiap dimensinya.  

1. Budaya Organisasi Secara Umum 

Berdasarkan hasil perhitungan budaya organisasi secara 

umum diperoleh nilai rata-rata pada dimensi Inovation and risk 

taking sebesar 16373, sebesar 15432 pada dimensi Attention to 

detail, sebesar 15817 pada dimensi Outcome orientation, sebesar 

16085 pada dimensi People orientation, sebesar 8230.4 pada 

dimensi Team orientation, sebesar 16036 pada dimensi 

Aggressiviness dan 9441.5 untuk dimensi Stability.  

PT. Telkom Indonesia sendiri memiliki core bisnis 

sebagai perusahaan jasa layanan telekomunikasi berupa 

telekomunikasi, informasi, media dan edutainment sebagai 

bagian dari transformasi perusahaan secara fundamental. 

Kebijakan strategi ini diambil untuk mengantisipasi persaingan 

dalam industri telekomunikasi dan informasi yang semakin ketat. 

Sehingga PT. Telkom Indonesia perlu keluar dari  red ocean 

dalam connectivity menjadi fokus kepada bisnis value added 

yang berbasis broadband. 

Berkaitan dengan core bisnis perusahaan yang bergerak 

dibidang telekomunikasi, PT. Telkom Indonesia harus terus 

mengembangkan inovasi-inovasi pada prodak layanan 

telekomunikasinya. Hal ini berkaitan dengan salah satu dimensi 

budaya organisasi pada penelitian ini. Salah satunya merupakan 
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dimensi budaya yang paling dominan pada budaya PT. Telkom 

Indonesia Witel Solo yaitu Innovation and risk taking. 

Orientasi Inovation and risk taking menggambarkan pola 

kerja dimana karyawan harus membuat ide-ide yang inovatif 

untuk meningkatan hasil, serta target performance yang telah 

dibuat perusahaan. Proses inovasi,  dimana para karyawan 

diberikan kebebasan untuk mengeluarkan saran atau kritik yang 

membangun perusahaan. Karyawan juga harus berani mengambil 

keputusan yang beresiko saat melaksanakan pekerjaan. Dimensi 

ini mencerminkan tradisi kerja yang harus terus berinovasi, 

mengembangkan ide-ide baru dalam pola kerjanya, diberikan 

kebebasan dalam memberikan saran atau kritik dan keberanian 

dalam pengambilan resiko dalam bekerja.  

Sesuai dengan salah satu tujuan PT. Telkom Indonesia 

yaitu Lead Indonesia digital innovation and globalization, 

dimana Telkom sebagai perusahaan pelat merah yang memiliki 

misi ini optimis untuk menjadi bagian dari Negara-negara G-10 

di tahun 2020 dan G-8 ditahun 2030 dengan Socio Digi Leader. 

Dimana PT. Telkom Indonesia memandang strategi digital 

merupakan strategi yang tepat untuk mewujudkan aspirasi 

tersebut. Denison (dalam Tika, 2006, h. 136) menyatakan bahwa 

tujuan dan objektivitas merupakan kumpulan sasaran yang 

dikaitkan dengan misi, visi serta strategi dan mampu memberikan 

arahan yang jelas bagi staf untuk bertindak. Visi dan misi yang 
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jelas tersampaikan akan memberikan arahan yang tepat bagi 

karyawan dalam bertindak. 

Selain itu, program-program layanan yang 

dikembangkan PT. Telkom berkaitan dengan dimensi Innovation 

and risk taking. Innovasi program layanan yang disediakan PT. 

Telkom sendiri seperti promo dengan memberikan add value 

pada suatu produk layanannya, semisal dari 1P atau 2P pada 

suatu program layanan sebelumnya akan di migrasikan menjadi 

3P dengan tagihan yang sama. Program layanan tersebut juga 

memberikan inovasi berupa penambahan bonus, internet 1 mega 

menjadi 10 mega dan gratis layanan UseeTV 25 chanel. Hal ini 

juga berkaitan dengan keberanian mengambil resiko dimana PT. 

Telkom memberikan fasilitas tambahan seperti program layanan 

wifi corner guna memperkecil persaingan dengan perusahaan 

yang sama-sama bergerak dibidang telekomunikasi. 

Pada dimensi Team orientation diperoleh nilai rata-rata 

sebesar 8230,4 dan Stability diperoleh nilai rata-rata 9441.5. 

Dimensi ini pada PT.Telkom Indonesia Witel Solo memiliki nilai 

rata-rata paling rendah dari dimensi-dimensi lainnya. Dimana 

perusahaan yang memiliki budaya organisasi pada dimensi ini 

cenderung dalam melakukan kegiatan pekerjaan di perusahaan 

secara tim atau berkelompok bukan pada individu-individu untuk 

mendukung kerjasama. Hal ini menunjukkan bahwa karyawan 

PT. Telkom Indonesia Witel Solo melakukan pola kerja dalam 

tim dan saling mengkoordinir dengan divisi-divisi lain untuk 
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membuat kesepakatan bersama. Selain itu, budaya organisasi 

pada PT. Telkom Indonesia Witel Solo juga menerapkan pola 

kerja pada setiap individu dalam melakukan pekerjaannya. 

Manajemen juga memberikan kepercayaan kepada setiap 

individu utuk menyelesaikan permasalahan dan mampu 

mengelola strategi pekerjaan saat bekerja.  

Program yang dikerjakan dengan tim biasa dilakukan 

dengan bagian-bagian tertentu untuk mendukung kinerjanya dan 

program kerja yang berhubungan dengan rumah tangga. 

Sedangkan program kerja yang dilakukan individu biasa 

dilakukan untuk menjalin bisnis dengan pengelolaan perusahaan-

perusahaan besar. Program tersebut dilakukan secara individu 

dikarenakan akan mempermudah bisnis dalam menjalin 

kerjasama dan kebiasaan perusahaan mempercayai individu 

dalam mengemban tanggung jawab. Jadi PT.Telkom Indonesia 

Witel Solo menerapkan pola kerja secara tim mapun individual 

dalam mendukung kerjasama di dalam perusahaan untuk 

menyelesaikan suatu pekerjaan. 

Dimensi Stability dalam penelitian ini juga tergolong 

rendah dikarenakan PT. Telkom Indonesia Witel Solo merupakan 

perusahaan yang menganut sistem mobile atau dinamis. Dimana 

perusahaan yang menganut sitem kerja tersebut merupakan 

perusahaan yang mengikuti transformasi dan menyesuaikan 

dengan kebutuhan yang diinginkan pelanggan. Jika suatu sistem 

dalam perusahaan selalu stabil untuk perusahaan seperti PT. 
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Telkom Indonesia Witel Solo maka perusahaan tersebuat tidak 

dapat bersaing dan menyesuaikan perkembangan di era digital 

saat ini. Hal ini dikarenakan PT. Telkom Indonesia Witel Solo 

merupakan perusahaan yang bergerak di bidang jasa pelayanan 

telekomunikasi dan selalu mengalami beberapa tahap perubahan 

yang disesuaikan dengan perkembangan era digital dan 

kebutuhan pelanggan. 

2. Budaya Organisasi Berdasarkan Data Identitas Diri 

a. Budaya Organisasi Berdasarkan Jenis Kelamin  

Budaya organisasi berhubungan dengan bagaimana 

karyawan mempersiapkan karakteristik dari budaya suatu 

organisasi. Ketika seseorang memasuki suatu lingkungan baru 

maka orang tersebut akan mempelajari dan menyesuaikan 

alam pikiran serta sikapnya dengan adat istiadat. Sistem 

norma, dan peraturan-peraturan yang hidup dalam lingkungan 

tersebut. 

Persepsi memiliki peranan penting dalam mempelajari 

hal ini. Nord (Gibson & Ivancevich, 1994, h.54) menjelaskan 

bahwa persepsi diartikan sebagai proses pemberian arti 

terhadap lingkungan sekitarnya oleh individu, karena 

pemberian arti bagi setiap individu menyebabkan individu 

dapat melihat sesuatu hal yang sama tetapi melakukan 

tindakan yang berbeda. 

Setiap individu digolongkan sebagai laki-laki atau 

perempuan berdasarkan fakta biologis berupa perbedaan alat 
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kelaminnya. Wilson (dalam Setiawan, 2015, h.4) menjelaskan 

bahwa jenis kelamin diartikan sebagai suatu dasar untuk 

menentukan pengaruh faktor budaya dan kehidupan kolektif 

dalam membedakan laki-laki dan perempuan. Laki-laki dan 

perempuan selalu dikaitkan dengan nilai maskulin dan 

feminine. Nilai-nilai maskulin mencakup kopetisi, ketegasan, 

dan prestasi, sedangkan nilai-nilai feminine termasuk 

pengasuhan, kepedulian terhadap orang lain, dan kepedulian 

dengan kualitas hidup. Banyak orang melihat nilai-nilai 

maskulin tersebut berkontribusi untuk kesuksesan di dunia 

bisnis sedangkan nilai-nilai feminine berkontribusi untuk 

keberhasilan dalam peran yang mendukung dan peduli.  

Berdasarkan perhitungan pada jenis kelamin laki-laki 

dan perempuan diperoleh hasil bahwa jenis kelamin laki-laki 

memiliki nilai rata-rata tertinggi pada dimensi Attention to 

detail sebesar 45.989. Hal ini menandakan bahwa karyawan 

laki-laki di PT. Telkom Indonesia Witel Solo lebih mudah 

untuk diajak berkoordinasi mengenai hal-hal pekerjaan yang 

sifatnya terperinci dan detail. Selain itu, pada karyawan laki-

laki juga memperhatikan pengukuran kinerja birokrasi 

pelayanan, produktivitas, kualitas, resposivitas, resposibilitas 

dan akuntabilitas guna menunjang kinerja dan hasil kerja 

yang baik. Sedangkan pada karyawan dengan jenis kelamin 

perempuan memiliki rata-rata tertinggi pada dimensi People 

orientation sebesar 63.300. Karakteristik dimensi orientasi 
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pada orang adalah bagaimana perusahaan memperhatikan 

setiap efek hasil-hasil pada orang-orang yang bekerja didalam 

perusahaan untuk mengembangkan potensi pada 

karyawannya. 

Temuan-temuan di atas dapat dijadikan acuan bagi 

perusahaan dalam rangka pengembangan potensi karyawan 

dilihat dari perspektif peran jenis kelamin. Potensi yang 

dimiliki para karyawan laki-laki, yakni kemampuannya dalam 

membuat hal-hal pekerjaan yang terperinci dan detail. Selain 

itu  perhatiannya terhadap kualitas pelayanan yang mendetail 

dapat memberikan kepuasan dari pelanggan dan meingkatkan 

pelanggan dalam menggunakan layanan PT. Telkom. 

Kemampuan karyawan laki-laki dalam memperhatikan hal-

hal yang terperinci dan detail ini bisa dimanfaatkan oleh 

menejemen untuk meningkatkan penjualan dan memberikan 

layanan yang terbaik sesuai dengan tujuan perusahaan. 

Namun  dari keseluruh hal tersebut, perusahaan terutama 

menejemen juga sebaiknya tidak terlalu terjebak dalam 

stereotip ini. Perusahaan juga tetap harus membuka diri 

terhadap paham yang berkaitan dengan perspektif gender 

yang telah banyak berkembang saat ini. 

b. Budaya Organisasi Berdasarkan Usia 

Keberagaman karyawan tidak dapat dihindari oleh 

sebuah perusahaan, termasuk dalam hal usia. Papalia (dalam 

Hikmah, 2008, h. 58) mengatakan bahwa perkembangan usia 
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merupakan periode waktu yang dapat dijelaskan melalui 

perkembangan fisik, kognitif dan psikososial. Terdapat lima 

kategori usia yang peneliti gunakan dalam penelitian ini yaitu 

20-27 tahun, 28-35 tahun, 36-44 tahun, 45-52 tahun, dan 53-

60 tahun. Kelima kategori usia yang peneliti gunakan 

tergolong dalam usia dewasa, yaitu usia dewasa muda-madya. 

Usia dewasa muda (20-40 tahun) merupakan 

perkembangan puncak dari kondisi fisik seseorang. Dalam 

tahap ini setiap individu memiliki kemampuan kognitif dan 

penilaian moral yang lebih kompleks. Mereka menggunakan 

pengetahuan yang dimiliki untuk mencapai apa yang 

diinginkan seperti karir dan keluarga. Untuk perkembangan 

psikososialnya, individu pada tahap ini memiliki kepribadian 

yang retaif stabil. 

Pada periode usia dewasa madya (40-45 tahun) 

individu memiliki perkembangan puncak dari kemampuan 

mental dasarnya. Mereka merupakan orang-orang yang ahli 

dan memiliki ketrampilan yang tinggi dalam memecahkan 

masalah. Disamping itu, tingkat kreativitas mereka mungkin 

menurun, tetapi terjadi peningkatan kualitas kognitif. 

Perkembangan ini memungkinkan adanya pemikiran yang 

terbaik dan penilaian yang tepat dalam hala mempersiapkan 

isu yang sensitif. Ketika seseorang sudah dewasa, seseorang 

sudah menapai tahapan operational formal. Pada tahap ini 

orang dewasa sudah mencapai titik akhir puncaknya. Mereka 
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dituntut untuk dapat berpikir secara logis, serta mampu 

menganalisis suatu permasalahan berdasarkan kemungkinan-

kemungkinan yang ada. 

Kelima golongan usia yang peneliti teliti menunjukkan 

perhitungan bahwa pada usia karyawan 20-27 tahun  

diperoleh hasil nilai rata-rata tertinggi pada dimensi Team 

Orientation sebesar 44.130. Pada karyawan dengan usia 28-

35 tahun diperoleh nilai rata-rata tertinggi pada dimensi 

Outcome orientation sebesar 61.963. Lalu pada karyawan 

dengan usia 36-44 tahun diperoleh nilai rata-rata tertinggi 

pada dimensi Stability sebesar 50.904. Selanjutnya pada 

karyawan usia 45-52 tahun diperoleh nilai rata-rata tertinggi 

pada dimensi Team orientation sebesar 51.771 dan pada 

karyawan usia 53-60 tahun diperoleh nilai rata-rata tertinggi 

pada dimensi People orientation sebesar 48.782. 

Berdasarkan dari lima golongan usia tersebut dapat 

dijelaskan bahwa karyawan dengan usia 20-27 tahun dan usia 

35-52 tahun sama-sama memiliki nilai rerata tertinggi pada 

dimensi Team orientation. Berarti pada usia karyawan 

tersebut sama-sama memiliki pandangan yang sama tentang 

budaya organisasi di PT. Telkom Indonesia Witel Solo 

mengenai pola kerja yang dilakukan dalam tim, koordinasi 

dengan divisi-divisi yang berbeda dan melakukan 

kesepakatan bersama dalam memutuskan suatu pekerjaan. 
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Kesepakatan tersebut dilakukan agar terjalinnya kerjasama 

antar para karyawan meskipun berbeda divisi dalam bekerja. 

Karyawan dengan usia 28-35 tahun memiliki rata-rata 

tertinggi dimensi Outcome orientation. Hal ini 

menggambarkan karyawan dengan usia tersebut lebih 

memperhatikan pencapaian hasil kinerja yang sesuai taget 

perusahaan dan melakukan strategi dalam mengarahkan 

kinerja karyawan agar perusahaan bisa menjadi pilihan utama 

pelanggan. Namun, pencapai hasil target disini tidak 

memperhatikan proses untuk mendapatkan hasil yang di 

dapat.  

Sedangkan pada karyawan dengan usia 53-60 tahun 

memiliki nilai rata-rata tertinggi dimensi People orientation. 

Hal ini dapat di dijelaskan bahwa usia tersebut memiliki 

gambaran budaya organisasi yang memperhatikan 

pengembangan potensi pada karyawannya atau 

memperhatikan efek hasil-hasil pada orang-orang yang ada di 

perusahaan. Namun  demikian ada perbedaan pandangan 

budaya organisasi pada karyawan usia 36-44 tahun. Dimana 

pada karyawan usia 36-44 tahun memiliki gambaran budaya 

organisasi mengenai Stability dimana pada karyawan dengan 

usia tersebut lebih senang melakukan pekerjaan yang sifatnya 

stabil dan rutin tanpa adanya perubahan. Gambaran tersebut 

seperti melakukan absensi pada setiap harinya, mengenakan 
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seragam kantor di tempat kantor dan melakukan evaluasi 

kerja yang sudah terjadwal. . 

Usia produktif tenaga kerja adalah orang yang berusia 

15-64 tahun, yang mampu melakukan pekerjan guna 

menghasilkan barang dan jasa baik untuk memenuhi 

kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat (Subijanto, 

2011, h.708). Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui 

bahwa usia 20-44 tahun merupakan usia yang produktif untuk 

bekerja. Hal ini berkaitan dengan salah satu dimensi yaitu 

Innovation and risk taking. Ketika seseorang masih dalam 

usia produktif maka orang akan cenderung untuk memberikan 

atau melakukan berbagai macam inovasi-inovasi dan 

keberanian dalam mengambil sesuatu yang beresiko saat 

menghadapi pekerjaan. 

Piaget berpendapat bahwa tidak ada pemikiran 

kualitatif baru dalam kognisi yang terjadi pada masa dewasa. 

Piaget tidak percaya bahwa seseorang dengan gelar Ph.D 

berpikir dengan cara yang berbeda dengan yang dilakukan 

remaja yang telah mencapai tahap pemikiran formal 

operasional. Satu-satunya perbedaan adalah sang Ph.D 

memiliki pengetahuan yang lebih dalam daripada remaja 

tersebut. Mereka sama-sama menggunakan pemikiran logis 

untuk membangun alternative dalam menyimpulkan sesuatu 

(King, 2010, h.204). 
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c. Budaya Organisasi Berdasarkan Pendidikan Terakhir 

Jenjang pendidikan di Indonesia terbagi menjadi tiga, 

yaitu pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan 

tinggi. Pendidikan merupakan salah satu faktor dari dalam diri 

individu yang bersifat erat dengan luasnya wawasan dan 

pengetahuan yang dimilki seseorang. Perbedaan tingkat 

pendidikan menciptakan individu dengan kemampuan 

kognitif yang berbeda. Pendidikan tinggi yang dimiliki 

seseoarang meningkatkan pengetahuan dan kemampuan 

nalarnya, yang secara langsung memberikan dampak pada 

kemampuan berpikir kritis mengenai sesuatu hal. 

Berdasarkan hasil perhitungan diketahui terdapat 

perbedan pandangan, dimana karyawan dengan pendidikan 

SMA/SMK, D1-D3 dan S1-S2 memandang beberapa budaya 

organisasi di PT. Telkom Indonesia Witel Solo secara 

berbeda. Karyawan dengan tingkat pendidikan SMA/SMK 

memiliki nilai rata-rata tertinggi pada dimensi Stability 

sebesar 46.206. Sedangkan pada karyawan dengan tingkat 

pendidikan terakhir D1-D3 memiliki nilai rata-rata tertinggi 

pada dimensi Attention to detail dan S1-S2 memiliki nilai 

rata-rata tertinggi pada dimensi Pople Orientation. Dimana 

pada karyawan dengan tingkat pendidikan terakhir 

SMA/SMK lebih menekankan kegiatan organisasi pada status 

quo dibandingakan pertumbuhannya untuk menunjang 

kinerjanya. Pada karyawan dengan pendidikan terakhir D1-
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D3 lebih menggambarkan budaya organisasi pada PT. 

Telkom Indonesia Witel solo pada hal-hal yang terperinci dan 

detail dalam melakukan pekerjaan. Sedangkan pada 

pendidikan terakhir S1-S2 menggambarkan budaya organisasi 

dalam pengembangan potensi pada karyawan serta 

memperhatikan efek hasil-hasil pada orang-orang yang ada di 

dalam perusahaan. 

Perbedaan pandangan pada karyawan dengan tingkat 

pendidikan SMA/SMK, diploma dan sarjana mendukung 

pernyataan yang disampaikan oleh Siagian (dalam 

Mahmudah, 2008, h.3) menjelaskan bahwa secara umum 

dapat dikatakan tingkat pendidikan seorang karyawan dapat 

mencerminkan kemampuan intelektual dan jenis ketrampilan 

yang dimiliki karyawan tersebut. Artinya tidak mustahil 

seseorang yang sesungguhnya memiliki tingkat kemampuan 

intelektual yang cukup tinggi tidak mengecap pendidikan 

yang tinggi. Selain itu Potter dan Perry (dalam Hikmah, 2008, 

h. 68) juga mengatakan bahwa tingkat pendidikan 

mempengaruhi persepsi seseorang. 

d. Budaya Organisasi Berdasarkan Masa Kerja 

Masa kerja seseorang dapat dilakukan ketika mulai 

bekerja sampai dengan berakhirnya orang tersebut dalam 

melakukan pekerjaanya. Masa kerja seseorang dapat juga 

menunjukkan seberapa jauh pengalaman kerjanya disuatu 

institusi. Potter dan Perry (dalam Hikmah, 2008, h.69) 
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mengatakan bahwa individu yang sudah massa bekerja berarti 

sudah memiliki banyak pengalaman dan pengalaman tersebut 

merupakan salah satu faktor yang sangat berperan dalam 

menginterpretasi stimulus yang diperoleh seseorang. 

Berdasarkan perhitungan budaya organisasi pada 

identitas masa kerja diperoleh perbedaan pandangan pada 

karyawan dengan masa kerja 1-5 tahun dan 16-20 tahun 

dengan karyawan yang masa kerjanya 6-10 tahun, 11-15 

tahun dan > 20 tahun. Hasil menunjukkan bahwa karyawan 

yang masa kerjanya 1-5 tahun memiliki nilai rata-rata 

tertinggi pada dimensi Team Orientation. Masa kerja 6-10 

tahun memiliki rata-rata tertinggi pada dimensi Attention to 

detail. Masa kerja 11-15 memiliki nilai rata-rata tertinggi 

pada dimensi Stability. Kemudian dengan karyawan yang 

masa kerjanya 16-20 tahun memiliki nilai rata-rata tertingggi 

pada dimensi Outcome orientation. Sedangkan karyawan 

masa kerja > 20 tahun memiliki nilai rata-rata tertinggi pada 

dimensi People Orientataion. 

Seseorang yang memilki lebih banyak pengetahuan 

dapat mempengaruhi persepsinya. Mereka akan “melihat” 

secara berbeda dari saat pertama kali melihatnya. Jadi jelas 

bahwa bagimana kita akan “melihat” sesuatu itu berubah 

seiring pengalaman kita dengan hal itu (Matsumoto, 2004. 

H.62). selain itu, Ivancevich, Konopaske, & Matteson (2006. 

h. 116) juga mengatakan bahwa persepsi merupakan hal 
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empiris dalam artian bahwa hal tersebut didasarkan pada 

pengalaman masa lalu. Persepsi didefinisikan sebagai proses 

kognitif di mana seseorang individu memilih, 

mengorganisasikan dan memberikan arti kepada stimulus 

lingkungan. Melalui persepsi, individu berusaha untuk 

merasionalisasikan lingkungan dan objek, orang, dan 

peristiwa didalamnya. 

 

C. Kelemahan Penelitian 

Peneliti menyadari terdapat kelemahan-kelemahan dalam 

penelitian ini. Kelemahan-kelemahan tersebut antara lain : 

1. Peneliti mengabaikan adanya divisi atau bagian kerja dari setiap 

karyawan. Divisi atau bagian-bagian kerja yang dimiliki oleh 

setiap karyawan dapat memberikan subkultural serta nilai tambah 

bagi budaya disana karena setiap divisi bisa saja memiliki 

budayanya masing-masing.  

Peneliti tidak dapat bertatap muka secara langsung dengan 

seluruh karyawan. Seharusnya hal tersebut dapat peneliti lakukan 

untuk kaitannya menggali lebih dalam informasi mengenai 

perusahaan dan budayanya. Namun karena kendala bersamaan 

dengan kesibukan perusahaan dalam melaksanakan tutup buku 3 

bulanan dan bertepatan pada hari-hari sebelum libur idul fitri, 

maka hal tersebut tidak dapat peneliti penuhi.


