
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Kemajuan dalam bidang teknologi semakin memperketat 

persaingan antar perusahaan dalam meningkatkan produktivitas yang 

maksimal. Hal ini tidak terlepas dari keberadaan karyawan sebagai 

salah satu elemen penting yang dimiliki perusahaan. Organisasi 

merupakan perangkat sosial dan teknologi yang terdiri dari faktor-

faktor manusia dan fisik. Tujuan organisasi sangat erat kaitannya 

dengan sumber daya manusia yang dimiliki. Sumber daya manusia 

merupakan tulang punggung dan aset bagi suatu organisasi untuk 

jangka waktu yang tak terbatas, artinya sumber daya manusia 

merupakan penggerak dari suatu organisasi.  

Roda organisasi sangat tergantung pada perilaku-perilaku 

manusia yang bekerja di dalamnya (Kingkin, Rosyid dan Arjanggi, 

2011, h. 17). Karyawan memegang peran sangat penting dalam 

menjalankan roda kehidupan perusahaan. Karyawan sebagai sumber 

daya manusia dalam perusahaan yang dapat membantu pencapaian 

kemajuan dan tujuan dari perusahaan atau organisasi. Maka kepuasan 

kerja yang dimiliki karyawan menjadi hal penting untuk diperhatikan 

guna mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan oleh perusahaan. 

Atas dasar tersebut, kepuasan kerja yang dimiliki karyawan menjadi hal 

penting untuk diperhatikan guna mencapai tujuan-tujuan yang telah 

ditetapkan oleh organisasi (Davoodalmousavi, 2013, h. 391). 



 

Kepuasan kerja merupakan salah satu konsep penting karena 

terbukti besar manfaatnya bagi kepentingan individu, industri dan 

masyarakat. Sutrisno (2010, h. 73) menyatakan pentingnya kepuasan 

kerja bagi individu dapat menimbulkan usaha-usaha peningkatan 

kebahagiaan hidup, bagi industri dapat memberikan manfaat bagi 

peningkatan produksi dan pengurangan biaya melalui perbaikan sikap 

dan tingkah laku karyawan, serta bagi masyarakat kepuasan kerja 

memberikan manfaat dimana karyawan dapat meningkatkan kinerja 

sehingga masyarakat dapat menikmati hasil maksimal dari industri. 

Kepuasan kerja (job satisfaction) merupakan perasaan senang 

karyawan dalam memandang dan menjalankan pekerjaannya. Apabila 

karyawan senang terhadap pekerjaannya, maka karyawan tersebut akan 

puas terhadap pekerjaannya. Pada dasarnya kepuasan kerja merupakan 

hal yang bersifat individual. Ini disebabkan karena individu memiliki 

tingkat kepuasan yang berbeda-beda sesuai dengan sistem nilai yang 

berlaku pada dirinya ( Sampane, Rieger dan Roodt,  2001, h. 23). 

Individu yang merasa puas dalam pekerjaannya menunjukkan beberapa 

perilaku seperti cenderung berbicara secara positif tentang organisasi, 

membantu individu lain dan melewati harapan norma dalam pekerjaan 

karena mereka ingin merespon pengalaman positif mereka ( Robbins 

dan Judge 2012, h. 113).  

Seorang karyawan yang dipahami, dilayani dan dipenuhi 

perasaan serta aspirasinya ditanggapi dengan baik terutama dengan 

pekerjaan akan memiliki kesetiaan tulus dan berpotensi memberikan 

kontribusi terbaik bagi keberhasilan tujuan organisasinya. Diterimanya 



 

perlakuan-perlakuan tersebut oleh karyawan maka akan timbul 

perasaan puas karyawan dalam bekerja.  

Dariyo (2003, h. 83) berpendapat bahwa kepuasan berhubungan 

erat dengan faktor yang mempengaruhi, adapun faktor tersebut adalah 

faktor fiologis (meliputi jenis pekerjaan, pengaturan jam, waktu 

istirahat, perlengkapan kerja, keadaan ruangan, penerangan dan 

sirkulasi udara), faktor psikologis (misalnya minat, ketentraman kerja, 

sikap terhadap kerja, bakat, intelegensi dan ketrampilan), faktor sosial 

(misalnya interaksi dengan antar sesama karyawan atau atasan), faktor 

finansial (misalnya besarnya gaji, jaminan sosial, macam-macam 

tunjangan, fasilitas yang diberikan dan kesempatan promosi). 

Menurut Koesmono (2005, h. 163) persoalan kepuasan kerja 

akan dapat terlaksana dan terpenuhi apabila beberapa faktor 

mempengaruhi dan mendukung, salah satunya adalah budaya 

organisasi. Dariyo (2003, h. 76) menyatakan bahwa kepuasan kerja 

karyawan tergantung bagaimana penilaian (persepsi) individu yang 

bersangkutan terhadap pekerjaan itu sendiri, apakah membuat dirinya 

merasa puas atau tidak. Hal tersebut diperkuat oleh pendapat yang 

diutarakan oleh Wijono (2012, h. 120) menyatakan bahwa terdapat tiga 

komponen kunci yang penting dari kepuasan kerja, yaitu nilai-nilai, 

kepentingan dan persepsi. Lebih lanjut dijelaskan oleh Wijono (2012, h. 

128) bahwa kepuasan kerja juga dipengaruhi oleh faktor budaya yang 

meliputi kepercayaan dan nilai-nilai yang berlaku di dalam organisasi.  

Suharnan (2005, h. 23) menyatakan bahwa persepsi merupakan 

tahap paling awal dari serangkaian proses informasi. Persepsi 



 

merupakan proses menginterpretasi atau menafsirkan informasi yang 

diperoleh melalui sistem alat indera manusia. Budaya organisasi akan 

dipersepsikan secara berbeda oleh masing-masing karyawan. Persepsi 

positif terhadap budaya organisasi ditandai dengan adanya penerimaan 

terhadap setiap budaya yang berlaku dalam suatu perusahaan dimana 

karyawan berada. Persepsi positif terhadap budaya organisasi akan 

menghindarkan karyawan dari adanya ketidakpuasan dalam bekerja 

karena adanya penerimaan terhadap setiap nilai yang berlaku di dalam 

suatu perusahaan. 

Moeljono (2005, h. 13) menyatakan budaya perusahaan adalah 

suatu pola yang terdiri atas kepercayaan nilai-nilai yang memberi arti 

bagi anggota suatu perusahaan, serta aturan-aturan bagi anggota untuk 

berperilaku di perusahaannya. Pengertian ini menunjukkan bahwa 

budaya organisasi merupakan sistem penyebaran kepercayaan dan nilai-

nilai yang berkembang dalam suatu organisasi dan mengarahkan 

perilaku anggota-anggotanya (Deshpande and Webster dalam Habib, 

Aslam, Hussain, Yasmeen dan Ibrahim, 2014, h. 215). Budaya 

organisasi dimengerti dan dipatuhi bersama yang dimiliki suatu 

organisasi sehingga anggota organisasi merasa satu keluarga (Waridin 

dan Masrukhin dalam Kusumawati, 2006, h. 25). 

Pemahaman budaya organisasi penting, karena merupakan 

kebiasaan-kebiasaan yang terjadi dalam hirarki organisasi yang 

mewakili norma-norma perilaku yang diikuti oleh para anggota 

organisasi. Budaya organisasi yang dapat menjadikan organisasi 

menjadi kuat dan tujuan perusahaan dapat tercapai (Koesmono, 2005, h. 



 

164). Oleh karenanya banyak perusahaan yang berlomba-lomba 

membangun budaya organisasi dengan melakukan perubahan positif 

untuk meningkatkan kinerjanya. Budaya organisasi berpengaruh pada 

bisnis perusahaan, kehidupan di perusahaan dan dampak besar bagi 

organisasi adalah kepuasan kerja pada karyawan (Vukonjanski dan 

Nikolic, 2013, h. 41). 

Untuk membangun budaya organisasi yang kuat membutuhkan 

suatu proses karena perubahan yang terjadi dalam organisasi 

menyangkut perubahan orang-orang yang berada dalam organisasi 

termasuk di dalamnya sesuatu yang diyakini dan sikap tentang cara 

bagaimana seharusnya bekerja dalam organisasi. Budaya organisasi 

yang kuat didukung oleh leadership, positive teamwork, enabling 

structure, appropriate competence, climate and developed individual 

(Jusi dalam Moeljono, 2005, h. 24).  

Menurut Mcshane dan Glinow (dalam Zakharia, h. 40) kekuatan 

budaya organisasi yang kuat memberikan dampak terhadap kepuasan 

kerja, kinerja karyawan dan kinerja organisasi secara keseluruhan. Oleh 

karena itu organisasi perlu menciptakan budaya organisasi yang kuat 

serta mampu menumbuhkan dalam diri masing-masing karyawan. Hal 

tersebutlah yang berperan dalam menjadikan karyawan berperilaku 

lebih terarah. 

Persepsi yang positif terhadap budaya organisasi akan dapat 

membantu karyawan dalam memahami tujuan organisasi serta mampu 

memberikan keyakinan yang membangkitkan kesediaan anggota untuk 

bersedia memberikan kontribusi yang berarti bagi organisasi tanpa 



 

adanya perasaan terpaksa sedikitpun, sehingga dalam bekerja karyawan 

akan merasakan suatu kepuasan kerja. 

Berdasarkan data yang bersumber dari HRD PT Barlow Tyrie 

Indonesia diketahui bahwa masih terdapat karyawan yang memiliki 

ketidakpuasan dalam bekerja. Ketidakpuasan tersebut terlihat dari 

masih adanya karyawan yang tidak masuk kerja dengan berbagai 

alasan, seperti sakit dan tidak masuk kerja tanpa keterangan. Seseorang 

yang memiliki kepuasan kerja yang tinggi akan memiliki tingkat 

absensi yang rendah, jadi sesorang akan masuk kerja dengan rajin dan 

tidak membolos. Sebaliknya , jika tidak puas maka seseorang akan 

menjadi malas bekerja, sering membolos dan juga memiliki absensi 

yang tinggi (Luthans, 2006, h. 28).  

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi bahwa terdapat 

karyawan yang merasakan ketidakpuasan dalam bekerja, diantaranya 

penempatan dan pemberian tugas kerja kepada karyawan yang tidak 

sesuai dengan kemampuan dan keahlian sehingga timbul rasa 

ketidaknyaman dan merasa bosan dengan pekerjaannya. Muncul 

keluhan-keluhan berkaitan dengan pekerjaan yang perusahaan berikan, 

karyawan mengungkapkan beban kerja terlalu berat dan banyak tidak 

diimbangi dengan jumlah karyawan. Istirahat yang diberikan karyawan 

pun sangat singkat, tidak sesuai dengan jam kerja mereka selama 

delapan jam dalam satu hari. Terdapat juga karyawan yang datang 

terlambat ke tempat kerja, meminta izin untuk meninggalkan tempat 

kerja lebih awal. Gaji yang dianggap kurang sesuai dengan harapan 

karyawa. Situasi kebersamaan karyawan di tempat kerja yang kurang 



 

dekat satu sama lain, kurangnya kepercayaan dalam bekerja dan 

karyawan merasa kurangnya pengawasan dalam bekerja.  

Selanjutnya, peneliti melakukan wawancara lebih dalam untuk 

menemukan penyebab karyawan memiliki kepuasan kerja yang rendah. 

Analisis terhadap hasil wawancara yang dilakukan peneliti 

menunjukkan bahwa ada karyawan PT Barlow Tyrie Indonesia yang 

mempersepsikan budaya perusahaan secara negatif. Karyawan yang 

mempersepsikan budaya organisasi secara negatif menanggap bahwa 

ada batasan antara atasan dan karyawan dalam bekerja, karyawan tidak 

mendapatkan kesempatan untuk mengutarakan ide dalam bekerja, pihak 

atasan kurang memberikan apresiasi pada hasil kerja karyawan dan 

tidak adanya toleransi atasan terhadap pendapat karyawan. Karyawan 

merasa bahwa kurang dapat berpartisipasi aktif dalam setiap kegiatan 

organisasi, tingkat persaingan serta saling menjatuhkan antar karyawan 

cukup tinggi dan karyawan tidak mendapatkan kesempatan promosi 

jabatan.  

Irwanto dkk (2002, h. 71) menyatakan bahwa persepsi 

merupakan proses diterimanya rangsang (objek, kualitas, hubungan 

antar gejala, maupun peristiwa) sampai rangsang itu disadari dan 

dimengerti disebut persepsi. Persepsi melibatkan aspek kognisi, afeksi 

dan konasi. Setiap informasi yang diperoleh individu akan masuk ke 

dalam sistem kognisi individu, sehingga berpengaruh terhadap perasaan 

maupun perilaku individu. Budaya organisasi yang dipersepsikan secara 

positif akan menjadikan PT Barlow Tyrie indonesia menganggap 

bahwa setiap kebijakan yang berlaku di dalam perusahaan telah sesuai 



 

dengan harapan karyawan tanpa adanya unsur keterpaksaan untuk 

mengikuti setiap nilai dan kebijakan yang berlaku tersebut. Karyawan 

dengan persepsi positif terhadap budaya organisasi akan menganggap 

bahwa perusahaan telah memberikan keleluasaan dalam mengutarakan 

gagasan dan dukungan dari atasan yang telah sesuai dengan harapan 

karyawan.  

Persepsi positif terhadap budaya organisasi dapat menjadikan 

karyawan PT Barlow Tyrie Indonesia menganggap bahwa berbagai 

unsur dari budaya organisasi di dalam perusahaan telah menunjang 

pekerjaan yang dilakukan, sehingga karyawan dapat merasakan 

kepuasan kerja. Atas dasar tersebut, maka kepuasan kerja yang 

dirasakan karyawan merupakan hal penting yang harus dijaga oleh 

pihak perusahaan, sehingga karyawan dapat menunjukkan kinerja yang 

maksimal dalam mencapai tujuan organisasi.  

Kepuasan kerja erat kaitannya dengan persepsi karyawan 

terhadap budaya organisasi yang berlaku di perusahaan tempatnya 

bekerja. Pernyataan tersebut didukung dari hasil penelitian yang 

dilakukan Koesmono (2005, h. 176) yang menunjukkan bahwa budaya 

organisasi berpengaruh terhadap kepuasan kerja karyawan. Budaya 

organisasi sebagai sebuah falsafah, ideologi, nilai-nilai, anggapan, 

keyakinan, harapan, sikap dan norma-norma yang dimiliki secara 

bersama serta mengikat dalam suatu komunitas tertentu apabila disikapi 

secara positif oleh masing-masing karyawan.  

Budaya organisasi yang dipersepsikan secara positif oleh 

masing-masing karyawan mengakibatkan karyawan tersebut bekerja 



 

dengan penuh semangat, lebih produktif dan lebih efisien dalam 

menjalankan tugas dan mengurangi kemungkinan terjadinya 

ketidakpuasan. Ketidakpuasan dalam bekerja dapat menimbulkan 

perilaku agresif yang ditunjukan dengan sikap menarik diri lingkungan 

sosialnya. Misalnya, dengan mengambil sikap berhenti dari perusahaan, 

suka bolos dan perilaku lain yang cenderung bersifat menghindar dari 

aktivitas organisasi (Sutrisno, 2010, h. 83) 

Oleh sebab itu, penting bagi organisasi menciptakan budaya 

organisasi yang kuat untuk meningkatkan kepuasan kerja yang optimal 

pada setiap karyawan. Hal tersebut didukung dari hasil penelitian yang 

dilakukan Rongga (dalam Kusumawati, 2008, h. 31) yang menyatakan 

bahwa budaya organisasi mempunyai dampak pada peningkatan 

kepuasan kerja. Ketika individu merasakan kepuasan dalam bekerja 

tentunya individu tersebut akan berupaya semaksimal mungkin dengan 

segenap kemampuan yang dimilikinya untuk menyelesaikan tugas 

pekerjaannya, dengan demikian produktivitas dan hasil kerja karyawan 

akan meningkat secara optimal (Soedjono, 2005, h. 28).  

Berdasarkan permasalahan tersebut peneliti tertarik untuk 

mengetahui apakah ada hubungan antara persepsi terhadap budaya 

organisasi dengan kepuasan kerja karyawan? 

 

B. Tujuan Penelitian 

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk 

mengetahui hubungan antara persepsi budaya organisasi dan kepuasan 

kerja karyawan. 



 

C. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat teoritis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dipergunakan untuk 

memperluas wawasan ilmiah dalam bidang Psikologi pada umumnya 

dan khususnya Psikologi Industri dan Organisasi yang berkaitan dengan 

persepsi budaya organisasi dan kepuasan kerja. 

 

2. Manfaat praktis 

Hasil penelitian diharapkan dapat dipergunakan sebagai 

tambahan informasi yang dapat dijadikan acuan organisasi untuk 

program pengembangan budaya organisasi dan peningkatan kepuasan 

kerja.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


