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BAB IV 

 

ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

 

4.1. Gambaran Umum Perusahaan 

4.1.1. Sejarah PT Bank Agris Tbk 

 

PT Bank Agris yang pada awalnya berbentuk perseroan ini didirikan 

di Jakarta dengan nama PT Finconesia sesuai dengan peraturan Keputusan 

Menteri Keuangan Republik Indonesia No. Kep. 792/MK/IV/12/1970 

tanggal 7 Desember 1970 dan berdasarkan Akta Peseroan Terbatas No. 85 

tanggal 13 November 1973 juncto Akta Perubahan No. 315 tanggal 29 

Maret 1974. Finconesia merupakan lembaga keuangan yang pada saat itu 

sahamnya dipegang oleh PT Bank Negara Indonesia 1946, The Nomura 

Securities Co. Ltd, Barclays Bank International Limited, Manufactures 

Hanover International Finance Corporation, The Mitsui Bank Ltd, Banque 

Francaise Du commerce Exterieur dan CommerzBank Aktiengesellchaft. 

Pada tahun 1993, Finconesia berubah dari lembaga keuangan 

menjadi Bank Umum berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan 

Republik Indonesia No. 442/KMK.017/1993 tanggal 9 Maret 1993 sehingga 

nama Finconesia berubah menjadi PT Bank Finconesia. Nama Bank 

Finconesia resmi berubah namanya menjadi PT Bank Agris berdasarkan 
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Akta Perseroan Terbatas No. 146 tanggal 18 Juli 2008 yang dibuat 

dihadapan Sutjipto, SH, M.Kn, Notaris di Jakarta dan telah diumumkan 

dalam SK Menkumham No. AHU-45703.AH.01.02 tahun 2008, tanggal 29 

Juli 2008 yang juga merupakan penyesuaian atas Undang-undang No. 40 

Tahun 2007. Di tahun 2014, Perseroan melakukan Penawaran Umum 

Perdana Saham sebanyak 900.000.000 saham baru dan mencatatkan 

sahamnya di Bursa Efek Indonesia pada tanggal 22 Desember 2014. 

Sebagai Bank umum swasta nasional, Bank Agris menawarkan 

berbagai produk kepada nasabah dalam bentuk simpanan dan pinjaman 

yaitu: 

1. Simpanan : Deposito, Giro, Tabungan Agris, dan Tabungan 

Agris Plus 

2. Pinjaman : Kredit Modal Kerja, Kredit Investasi, Kredit 

Konsumsi/Konsumtif/Individual, Kredit Lainnya (non cash loan), 

Kerjasama Pembiayaan, Kredit Khusus Peternakan Ayam, Pinjaman Askep 

(Pinjaman Askep Diskonto, Pinjaman Askep Non Revolving/Insidentil, 

Pinjaman Askep Tetap). 
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4.1.2. Visi 

 

Bank Agris sendiri memiliki visi dalam menjalanakan proses 

bisnisnya terutama dalam dunia perBankan yaitu yang berbunyi “Tumbuh 

Bersama Untuk Memberdayakan Masyarakat Melalui layanan PerBankan 

yang terpercaya”. 

4.1.3. Misi 

 

Bank Agris juga memiliki misi yang menjadi tonggak dalam 

menjalankan misi perusahaan dimana misi tersebut berbunyi “Menjadi 

Mitra Sektor Usaha Komersial Untuk Mencapai Kesejahteraan Masyarakat 

Melalui Produk-Produk Berkualitas”. 

4.2. Gambaran Umum Responden 

 

Responden dalam penelitian ini yang pertama adalah Kepala Cabang 

dari Bank Agris Semarang yang berperan sebagai narasumber  melalui 

wawancara terkait dengan informasi mengenai Budaya-budaya organisasi 

apa saja yang ada di Bank Agris Semarang. Dan yang kedua adalah para 

kepala divisi dari masing-masing divisi Bank Agris Semarang sebagai 

responden yang dipilih sebagai data dalam penelitian ini. Para pimpinan ini 

harus memiliki syarat yaitu pimpinan yang sudah diangkat sebagai pegawai 

tetap di perusahaan. Dan memiliki pengalaman bekerja di perusahaan Bank 

Agris Semarang minimal sudah bekerja selama 1,5 tahun lamanya. 
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Responden diambil  dan dipilih dari pimpinan Bank Agris berdasarkan 

kriteria khusus yang telah ditentukan oleh peneliti yaitu para kepala divisi 

dari tiap bidang. Ketepatan dalam pemilihan narasumber merupakan hal 

yang sangat penting dalam perolehan data yang secara valid. Terkait dengan 

perolehan data-data tersebut maka berikut ini adalah paparan singkat 

mengenai profil dari narasumber. 

4.2.1. Lama Bekerja dan Pendidikan Terakhir 

 

Berikut adalah gambaran data responden berdasarkan Lama Bekerja 

dan Pendidikan Terakhir : 

Tabel 1Tabel 4.1 

Gambaran Responden Berdasarkan Lama Bekerja dan 

Pendidikan Terakhir 

Lama 

Bekerja 

Pendidikan Total 

SMA/SMK Diploma 3 Strata 1 Strata 2 

1 th 0 0 0 0 0 

2 th 0 0 0 0 0 

3 th 0 0 3 0 3 

4 th 0 0 1 0 1 

5 th 0 0 2 1 3 

Total 0 0 6 1 7 

Sumber : Data primer yang diolah 2016 

 

Dari tabel 4.1 yang disajikan terlihat bahwa jumlah responden paling 

banyak memiliki masa kerja tiga tahun dengan total keseluruhan 7 orang 

responden yang terdiri dari tingkat pendidikan Strata 1 (S1) dengan total 
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berjumlah 3 orang dengan masa kerja tiga tahun, satu orang dengan masa 

kerja empat tahun, dan dua orang dengan masa kerja lima tahun. 

4.2.2. Bagian Pekerjaan dan Pendidikan Terakhir 

 

Berikut adalah gambaran data responden berdasarkan bagian 

pekerjaan dan pendidikan terakhir : 

Tabel 2Tabel 4.2 

Gambaran Responden Berdasarkan Bagian Pekerjaan dan 

Pendidikan Terakhir 

Nama Bagian Pendidikan Terakhir Total 

SMA/SMK Diploma 3 Strata 1 Strata 2 

Branch Manager 0 0 0 1 1 

Marketing Funding 0 0 1 0 1 

Marketing Lending 0 0 1 0 1 

Operasional 0 0 1 0 1 

Appraisal 0 0 1 0 1 

Credit Support 0 0 1 0 1 

Micro Business 0 0 1 0 1 

Total 0 0 6 1 7 

Sumber : Data primer yang diolah 2016 

 

Dari tabel 4.2 yang disajikan terlihat bahwa jumlah responden paling 

banyak memiliki tingkat pendidikan strata 1 (S1) dengan jumlah satu orang 

dari tujuh orang responden keseluruhan yang terdiri dari satu orang di setiap 

divisi bagian pekerjaan serta satu orang dengan tingkat pendidikan strata 2 

(S2).  
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4.2.3. Bagian Pekerjaan dan Lama Bekerja 

 

Berikut adalah gambaran data responden berdasarkan bagian 

pekerjaan dan Lama Bekerja : 

Tabel 3Tabel 4.3 

Gambaran Responden Berdasarkan Bagian Pekerjaan dan Lama 

Bekerja 

Nama Bagian  Lama Bekerja Total 

1 th 2 th 3 th 4 th 5 th 

Branch Manager 0 0 0 0 1 1 

Marketing Funding 0 1 0 0 0 1 

Marketing Lending 0 1 0 0 0 1 

Operasional 0 0 0 0 1 1 

Appraisal 0 1 0 0 0 1 

Credit Support 0 0 0 0 1 1 

Micro Business 0 0 0 1 0 1 

Total 0 3 0 1 3 7 

Sumber : Data primer yang diolah 2016 

 

Dari tabel 4.3 yang disajikan terlihat bahwa jumlah responden dari 

masing-masing bagian pekerjaan berjumlah satu orang dari setiap bagian 

pekerjaan dari total enam orang jumlah responden, dan dari masing – 

masing bidang ( marketing lending, marketing funding, dan appraisal) 

memiliki pengalaman bekerja paling banyak berjumlah 3 orang dengan lama 

bekerja selama dua tahun. Untuk pengalaman bekerja dengan jumlah orang 

paling sedikit yaitu satu orang pada bagian micro business dan branch 

manager yaitu dengan lama bekerja empat tahun dan lima tahun.   
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4.3. Budaya Organisasi Bank Agris Semarang  

4.3.1. Artifak 

 

Artifak yang terlihat oleh peneliti pada kantor Bank Agris Semarang 

adalah logo yang terpampang di bagian depan kantor Bank Agris Semarang. 

Logo ini dinamakan sebagai “smile farmer” dengan bentuk logo yang 

menyerupai bentuk senyuman dan memiliki warna biru, hijau, dan coklat 

muda, yang dimaksudkan sebagai senyum dari seorang petani yang merasa 

senang dengan segala bentuk pelayanan yang diberikan oleh Bank Agris 

Semarang. Bank yang beroperasi dimulai pada pukul 08.00 pagi ini, dengan 

para karyawan yang sudah berdatangan dengan didahului kedatangan 

satpam yang bertugas untuk membuka kantor dilanjutkan dengan 

kedatangan para karyawan.  

 gambar 1.1 5 

Gambar 4.1 Logo Bank Agris yang berada di bagian depan gedung kantor. 
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Setiap karyawan diwajibkan untuk melakukan absen menggunakan 

finger print yang diletakkan di meja dekat pintu masuk bagian bersebelahan 

dengan pesawat telepon yang digunakan satpam untuk menerima panggilan 

masuk yang terhubung dengan telepon kantor dan apabila panggilan tersebut 

ditujukan kepada yang berkepentingan dalam hal ini adalah para karyawan 

maka saluran akan terhubung atau dipindahkan ke saluran yang 

dikehendaki. Dalam kantor Bank Agris Semarang. Finger print digunakan 

oleh seluruh karyawan Bank Agris sebagai data kehadiran atau absensi bagi 

para karyawan. Finger print akan merekap seluruh data mengenai kehadiran 

para karyawan. Finger print diletakkan di dekat pintu masuk bagian dalam 

kantor bertujuan agar lebih mudah bagi karyawan melakukan absensi 

setelah kedatangan mereka di kantor dan tidak lupa untuk melakukan 

absensi. 

 

 

 

gambar 1.1 6 

 

                            

Gambar 4.2 Finger print yang digunakan sebagai absensi kedatangan para 

karyawan 
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Dari kedatangan para karyawan Bank Agris Semarang yang terlihat 

bahwa para karyawan Bank Agris Semarang memperhatikan peraturan 

mengenai kedatangan karyawan yang diharuskan untuk datang tepat waktu 

sebelum jam kantor mulai beroperasi atau kantor mulai buka. Para karyawan 

memulai mempersiapkan diri untuk mulai bekerja. Para karyawan 

mempersiapkan diri baik front liner maupun mereka yang berada di bagian 

lain, hal-hal utama yang diperhatikan mulai dari kerapihan pakaian yang 

dikenakan dan beberapa atribut seperti pengenal, hal tersebut bertujuan dan 

dimaksudkan agar semua karyawan selalu tampak terlihat rapi saat bekerja. 

Di bagian front liner yang diisi oleh empat orang dimana dua orang bertugas 

sebagai customer service dan dua orang di bagian teller, dimana kedua 

karyawan mempersiapkan diri mulai dari kerapihan seragam yang memiliki 

warna dominan biru yang menurut salah satu karyawan, warna biru tersebut 

melambangkan dan memiliki arti rasa kepercayaan, harmoni dan dinamis  

serta di bagian kerah yang berwarna putih yang melambangkan kesucian. 

yang mereka kenakan sebagai sebuah Artifak yang menjadi identitas Bank 

Agris. Seragam tersebut memang hanya dikenakan oleh karyawan di bagian 

front liner saja, hal ini menurut pimpinan Bank Agris Semarang bukan 

bermaksud untuk mendiskreditkan bagian front liner, namun tujuan dari 

pengenaan seragam tersebut adalah untuk menunjukkan identitas dari Bank 

tersebut agar orang-orang tahu tentang dan bagaimana Bank Agris. Berbeda 

dengan karyawan di bagian lain yang tidak menggunakan seragam yang 



 
 

47 
 

sama dikenakan oleh bagian front liner, karyawan bagian lain 

diperkenankan mengenakan pakaian yang rapi dengan kemeja dan celana 

atau rok bahan yang pantas, sesuai, dan sopan bagi karyawan di bagian lain. 

Lantai dua dan tiga yang digunakan sebagai ruangan kerja bagi karyawan 

bagian lain seperti bagian marketing lending dan funding, appraisal, credit 

support, micro business dan kepala cabang yang ruangannya berada di lantai 

dua. Ruangan kantor Bank Agris Semarang yang terdiri dari tiga lantai ini 

memang terlihat minimalis, Bank Agris Semarang memanfaatlkan penataan 

ruang sedemikian rupa agar pemanfaatan dari setiap lantai dan ruang kantor 

dapat maksimal. Lantai satu yang berisikan beberapa ruang seperti di bagian 

depan terdapat ruang tertutup khusus dengan sekat yang terdiri dari kaca 

yang ditujukan untuk pertemuan antara nasabah dengan pemangku 

kepentingan untuk membicarakan masalah transaksi. Di sebelah ruang 

khusus tersebut terdapat ruang kerja customer service dan teller di 

sebelahnya. Sebelah ruang transaksi teller terdapat ruang kerja Head 

Operational. Setelah teller merapikan diri lalu teller mempersiapkan diri di 

ruangan kerja mereka yaitu yang terletak di koridor atau lorong segaris 

dengan pintu masuk Bank Agris Semarang. Teller berada persis di depan 

logo Bank Agris yang menjadi identitas bagi Bank Agris Semarang yang 

menandakan apabila terdapat nasabah yang datang agar mereka mengerti 

dan merakan bahwa mereka sedang berada di Bank Agris Semarang. 
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 gambar 1.1 7 

Gambar 4.3 Ruang kerja teller Bank Agris Semarang 

Dari penataan dekorasi kantor yang terlihat sebagai sebuah indikator 

bahwa peneliti berada di kantor Bank Agris Semarang dengan 

penggambaran situasi dan kondisis fisik seperti terdapat beberapa x-banner 

dan beberapa atribut seperti papan kurs mata uang, meja pengisian form 

untuk nasabah yang digunakan untuk mengisi form-form atau blangko 

apabila para nasabah ingin melalukan transaksi, dan dan terdapat poster 

layanan jasa yang tertempel rapi di beberapa dinding ruangan kantor dari 

Bank Agris Semarang di bagian lantai satu. Beberapa atribut tersebut 

ditempatkan di beberapa sudut ruangan yang bertujuan atau untuk 

mempermudah memberikan gambaran serta menginformasikan kepada para 

nasabah mengenai beberapa produk-produk jasa yang ditawarkan oleh Bank 

Agris Semarang.    
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 gambar 1.1 8 

Gambar 4.4 Papan kurs mata uang di Bank Agris Semarang 

 gambar 1.1 9 

Gambar 4.5 X-banner yang terdapat di dalam ruang kantor 

Bank Agris sendiri juga memiliki produk jasa dimana Bank Agris fokus 

kepada sentra agribisnis dimana Bank Agris memfokuskan untuk membantu 

para petani, peternak, yang memiliki usaha mikro kecil menengah 

(UMKM). Seperti yang diungkapkan oleh salah seorang responden 

karyawan bank Agris yang bernama Ibu Rus yang mengatakan bahwa logo 
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“smile famer” adalah “sebuah filosofi yang terdapat makna sebagai Bank 

yang bergerak pada sektor Agrisbisnis. Dimana Bank Agris sebagian 

partisipannya adalah para petani, para peternak, dan sebagian kecil dari 

nelayan atau yang memiliki usaha mikro kecil menengah (UMKM)”. 

Dalam bertugas para karyawan Bank Agris terlihat sibuk dengan 

urusan pekerjaan masing-masing. Karyawan terlihat berkonsentrasi dengan 

apa sedang mereka kerjakan. Pada saat bekerja, meja kerja karyawan 

dipenuhi dengan beberapa bendel kertas, laptop, ataupun alat tulis kantor 

yang terlihat di sebagian meja kantor Bank Agris Semarang. Terlihat 

berbeda kondisi pada saat mereka telah menyelesaikan pekerjaan dimana 

para karyawan sangat memperhatikan kerapihan meja kantor. Hal itu 

diperhatikan oleh sebagian besar karyawan karena akan sangat merepotkan 

apabila terdapat beberapa kertas laporan yang terselip ataupun hilang maka 

hal tersebut akan membuat kerja dari karyawan menjadi terhambat. 

Pemanfaatan teknologi juga dilakukan para karyawan dalam mempermudah 

untuk melakukan pekerjaannya. Salah satunya adalah aplikasi 

pengoperasian Core Banking System yang mulanya winCor menjadi ke T24 

(aplikasi software banking yang dilengkapi back office, CRM Customer 

Relationship Management, manajemen siklus produk, wholesale, dan 

perbankan universal). Selain itu yang dilakukan karyawan adalah 

menggunakan email sebagai penunjang dalam pengiriman laporan kepada 

divisi lain untuk selanjutnya beberapa data akan diolah. Bank Agris dalam 
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perkembangan jaman teknologi online juga memanfaatkan mobile Banking 

yang bernama “Bank Agris Mobile Banking” yang tersedia dan dapat 

diunduh dalam aplikasi layanan playstore yang tersedia di beberapa hp 

android atau smartphone saat ini. Dalam layanan aplikasi “Bank Agris 

Mobile Banking” tersebut nasabah dapat mengakses secara mudah dan 

praktis melakukan transfer dana ataupun untuk menunjukkan lokasi ATM 

Bank Agris terdekat dan beberapa fitur lainnya.   

 gambar 1.1 10 

Gambar 4.6 Bank Agris Mobile Banking application yang terdapat di dalam 

layanan playstore. 

4.3.2. Nilai-Nilai 

 

Nilai-nilai yang terdapat di Bank Agris dan diketahui diantaranya 

adalah sikap dan perilaku disiplin  dan bertanggung jawab yang ditunjukkan 

oleh sebagian karyawan di Bank Agris Semarang. Sikap tanggung jawab 
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terlihat dimana para karaywan Bank Agris saat mendapat tugas oleh 

pimpinan seperti saat para marketing lending melaksanakan tugas dalam 

mencari klien atau nasabah mereka mencari nasabah hingga ke luar kota  

ataupun lembur dengan pulang lebih larut demi pemenuhan target untuk 

mendapatkan nasabah. Para karyawan melaksanakannya dengan penuh 

tanggung jawab dan disibukkan dengan rutinitas dimana karyawan 

marketing akan mobile atau berkeliling mencari nasabah. Dari total 

keseluruhan karyawan Bank Agris Semarang, mayoritas karyawan 

berdomisili di Semarang yang berarti bahwa para karyawannya dalam pola 

komunikasinya menggunakan bahasa Jawa sebagai bahasa keseharian antar 

karyawan karena mempermudah dalam berkomunikasi dan saling 

memahami. Selain itu terdapat kegiatan yang dinamakan sebagai “quality 

group” sebagai cara dalam membahas permasalahan yang ada di Bank Agris 

Semarang. Untuk mendapatkan solusi  dan pemecahan dalam permasalahan 

yang sedang dialami oleh Bank Agris Semarang. kegiatan “quality group” 

rutin dilaksanakan setiap hari jumat pagi pada pukul 8 pagi dan selesei pada 

pukul 9 pagi. Kegiatan yang dilakukan setiap jumat dan sudah membudaya 

tersebut menjadi sebuah alternatif dimana para karyawan akan diberikan 

kesempatan untuk menyampaikan kendala-kendala atau segala bentuk 

permasalahan yang ada di Bank Agris Semarang dalam tempo satu minggu 

kebelakang. Dalam “quality group” para karyawan akan dihadapakan pada 

suatu case atau permasalahan, dan mereka berusaha untuk memecahkan 
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permasalahn yang ada secara bersama-sama. Dari layanan yang diberikan 

oleh Bank Agris Semarang pada saat teller ataupun customer service 

berhadapan dengan nasabah adalah dengan melakukan sapaan atau 

dinamakan sebagai “service quality greetings” terhadap nasabah sebagai 

bentuk standar operasional layanan yang ada di Bank Agris. Sapaan 

diberikan kepada para nasabah yang ingin melakukan transaksi ataupun 

kepada para customer yang ingin membuka tabungannya di Bank Agris. Di 

dalam situasi kantor Bank Agris Semarang terlihat sekali para karyawan 

memiliki perilaku yang luwes dan tidak banyak bicara saat bekerja. Para 

karyawan tidak canggung dalam komunikasi terutama dalam konteks 

pekerjaan dimana para karyawan akan bertanya dan saling mengingatkan 

mengenai pekerjaan yang nantinya akan diproses di bagian divisi lainnya, 

namun tetap menjaga untuk tidak mengobrol sesuatu yang tidak penting saat 

bekerja. Seperti pada saat marketing lending yang bertugas mencari nasabah 

secara langsung di lapangan maka selanjutnya data-data mengenai nasabah 

akan diinput oleh bagian customer service hal tersebut menjadikebiasaan 

yang terlihat yang merupakan bagian dari nilai-nilai perilaku karyawan. 

Selanjutnya di kemudian hari marketing lending akan menanyakan 

mengenai identitas nasabah yang sudah diinput atau belum kepada customer 

service yang bertugas, hal tersebut merupakan sebuah proses yang terjadi di 

dalam kantor Bank Agris Semarang. Dalam komunikasi antara karyawannya 

tidak terlihat adanya tekanan karena perilaku luwes para karyawan dalam 
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mengerjakan tugas pekerjaannya, di sisi lain perilaku karyawan yang 

terkesan luwes namun bertanggung jawab dalam penyelesaian tugas oleh 

karyawan terlihat dalam suasana kantor Bank Agris Semarang.Selain itu 

para karyawan juga sering sekali mengerjakan tugas yang memang berbeda 

dengan job desc yang dibebankan kepada mereka. Hal ini beralasan karena 

para karyawan juga bertugas merangkap dan saling mem-backup pekerjaan 

sebagai bentuk totalitas karyawan dalam dituntut untuk secara fleksibel 

mampu mengerjakan tugas-tugas lain dikarenakan suatu hal seperti 

karyawan yang berhalangan hadir pekerjaannya akan dikerjakan oleh 

karyawan lainnya. Hal tersebut menjadikan saling mem-backup pekerjaan 

dan merangkap pekerjaan diterima oleh para karyawan. Hal tersebut 

ditunjukkan dengan ketidakhadiran satu orang teller dapat digantikan 

karyawan lain di bagian customer service. Kegiatan ini dilakukan karena 

salah satu faktornya adalah karena Bank Agris Semarang memang 

kekurangan personil atau karyawan sehingga karyawan mampu bekerja 

secara tim. Bank Agris Semarang juga memiliki visi dan misi yang menjadi 

pedoman bagi sleuruh karyaawan Bank Agris Semarang untuk mecapai 

tujuan dari perusahaan. Selain itu Bank Agris juga melakukan beberapa 

promosi yaitu dengan melakukan beberapa event namun tetap dengan 

persetujuan dari kantor pusat Bank Agris. Kerjasama dengan pihak lain atau 

perusahaan lain juga dilakukan oleh Bank Agris Semarang yaitu dengan 

bekerja sama dengan PT Tokio Marine sebagai mitra. Sebagai kepedulian 
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dan tanggung jawab terhadap masyarakat sekitar Bank Agris juga 

mengadakan CSR yaitu dengan melakukan kunjungan dan memberikan 

sumbangsih kepada panti asuhan atau panti jompo, hal tersebut diketahui 

melalui wawancara singkat dengan beberapa karyawan Bank Agris 

Semarang. Dari kegiatan yang dilakukan Bank Agris Semarang melalui 

kegiatan CSR tersebut menunjukkan sikap kepedulian yang dilakukan oleh 

Bank Agris Semarang dimana sikap tersebut dimiliki oleh karyawan Bank 

Agris Semarang.  

4.3.2. Asumsi Dasar  

 

Para karyawan Bank Agris Semarang diberikan kesempatan untuk 

bagaimana individu berpersepsi, berpikir, dan berperasaan mengenai tujuan 

dari kinerja, mengenai pekerjaan yang mereka kerjakan, dan hubungan 

dengan rekan kerja. Pemimpin Bank Agris sangat berpengaruh dalam 

pembentukan asumsi dasar melalui proses yang sangat panjang. Dalam 

implikasi manajerialnya, pemimpin Bank Agris memberikan beberapa 

persepsinya dalam menyikapi setiap permasalahan yang terjadi di dalam 

Bank Agris Semarang. Berawal dari persepsi yang kemudian dijalankan 

oleh sebagian karyawan hal tersebut menjadi sebuah pengulangan dalam 

setiap menyikapi permasalahan yang ada. Salah satu bentuk persepsi yang di 

pimpinan ungkapkan adalah saat kepala cabang Bank Agris Semarang 

memberikan kesempatan kepada stafnya untuk memberikan kesempatan 
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berbicara secara face to face ataupun pada saat sedang berjalannya “quality 

group” dalam menyikapi permasalahan, karena pada dasarnya hal tersebut 

memang sulit untuk dimengerti maupun dilihat oleh peneliti. Namun rasa 

respek yang pimpinan tunjukan dan dalam setiap bentuk hubungan yang 

terjalin antar pimpinan dan karyawan dapat dikatakan sebagai asumsi dasar 

yang mungkin ada di Bank Agris Semarang. Cara berpikir, berprinsip, 

menyikapi setiap permasalahan, menanamkan rasa kejujuran dan bagaimana 

kepala cabang Bank Agris Semarang dalam memimpin para anggotanya 

yang dalam hal ini adalah staf-stafnya kemungkinan juga dapat menjadi 

sebuah asumsi dasar. Sikap kerja keras dalam membangun dan 

membesarkan Bank Agris Semarang yang ditunujkkan oleh kepala cabang 

Bank Agris Semarang menjadi contoh bagi stafnya untuk menumbuhkan 

rasa semangat dan kerja keras dalam bekerja memperoleh hasil yang terbaik. 

Semua proses yang terjadi di dalam Bank Agris Semarang bermula dan 

berpatokan filosofi yang terdapat dalam Bank Agris Semarang seperti 

filosofi bisnis yang berdasar pada “visi dan misi” perusahaan dalam 

pencapaian tujuan perusahaan merupakan asumsi dasar dari persepsi 

seorang pimpinan dimana hal tersebut tidak disadari dan diterima begitu 

saja oleh sebagian besar karyawan Bank Agris terutama di Bank Agris 

Semarang. Selain itu terdapat filosofi lain yang ada di Bank Agris Semarang 

seperti kebijakan pimpinan, filosofi tentang bagaimana menjalankan sistem 

dalam Bank Agris Semarang. Sistem ini mempengaruhi beberapa hal dalam 
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organisasi karena sistem ini dibawa dari persepsi seorang pimpinan. 

Meskipun Bank Agris Semarang merupakan Bank yang baru saja terbentuk 

dengan umur masih 5 tahun, namun dengan cara organisasi menyikapi 

setiap permasalahan dan mencari jalan keluarnya maka asusmsi tersebut 

akan terbentuk secara sendirinya.  

4.4. Persepsi Budaya Organisasi menurut kepala cabang  

Melalui hasil dari wawancara dengan Kepala Cabang Bank Agris 

Semarang maka didapatkan bahwa terdapat beberapa budaya organisasi 

yang dikelompokkan ke dalam kriteria budaya organisasi menurut Schein 

yang di dalamnya terdapat tiga aspek yaitu mengenai Artifak, Nilai-nilai, 

dan asumsi dasar. Beberapa Budaya Organisasi di Bank Agris. Dan 

beberapa budaya organisasi yang ada di Bank Agris ternyata condong 

kepada level tingakatan budaya nilai-nilai, dimana hal tersebut sesuai 

dengan beberapa indikator yang menunjukkan sebuah budaya berada pada 

tingkatan level nilai-nilai. Paparan mengenai budaya organisasi berdasarkan 

kriteria dari Schein akan ditunjukkan pada persepsi oleh kepala cabang 

Bank Agris  sebagai berikut : 

4.4.1. Artifak  

 

a. Logo  

Kepala Cabang dari Bank Agris Semarang mengungkapkan bahwa logo 

yang berbentuk kotak dinamis dengan kotak yang bermakna teknologi, solid 



 
 

58 
 

,serta perlindungan tersebut diaplikasikan dengan gambar yang membentuk 

sebuah senyum dari petani yang dinamakan sebagai “smile famer” dimana 

senyum dari seorang petani yang merasa senang dengan segala bentuk 

pelayanan yang diberikan oleh Bank Agris dan akan menjadi kebanggaan 

dan kepuasan bagi perusahaan dalam memberikan pelayanan, serta simbol 

yang menunjukkan sebuah filosofi dan identitas utama dari Bank Agris dan 

diharapkan Bank Agris menjadi besar dan tersebar luas di seluruh provinsi 

atau bagian kota di Indonesia dan menjadi kebanggan bagi perusahaan serta 

anggotanya. Logo dengan bentuk yang menyerupai bentuk senyuman dan 

memiliki warna biru (yang bermakana komunikatif, perlindungan, dinamis, 

kepercayaan, dinamis) yang memiliki maksud Negara Indonesia sebagai 

Negara maritim yang luas dan kaya, lalu warna hijau (yang bermakna 

kesuburan, pertumbuhan, kesuksesan, bersahabat) dengan maksud Negara 

Indonesia sebagai Negara Agraris, dan coklat muda (yang bermakna ramah, 

stabilitas, nyaman, keyakinan, dan keamanan) yang memiliki makna 

Indonesia sebagai Negara yang subur yang diimplementasikan kedalam 

sebuah logo “smile farmer” dimaksudkan sebagai senyum dari seorang 

petani yang merasa senang dengan segala bentuk pelayanan yang diberikan 

oleh Bank Agris Semarang. Di dalam ruang kantor Bank Agris Semarang di 

bagian ruang kerja teller terdapat logo Bank Agris yang terdapat dalam 

sebuah lingkaran yang berwarna biru, hal tersebut menurut KACAB 

bermakna bahwa  lingkaran dan warna biru sebagai sebuah energi yang 
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baik, kekekalan, keamanan serta harmoni dimana bentuk tersebut akan 

menggambarkan kondisi sesuai dengan apa yang akan orang lihat dimana 

dalam hal ini adalah para nasabah Bank Agris yang datang dan melihat 

secara langsung. Hal ini termasuk dalam kriteria artifak level budaya oleh 

Schein dimana didalamnya terdapat beberapa indikator yang menunjukkan 

sebuah budaya dikatakan sebagai sebuah artifak dimana budaya tersebut 

dapat dilihat secara fisik, memiliki makna yang terkandung, namun juga 

seringkali artifak tersebut sangat sulit untuk diartikan. Orang-orang akan 

bisa menggambarkan apa yang mereka lihat dan rasakan, namun mereka 

tidak dapat merekonstruksi hal-hal berarti pada kelompok itu. Dan logo ini 

sendiri menampilkan sebuah artistik seni dimana dalam penggambaran logo 

tersebut memiliki makna dari tiap pemilihan dari segi fisik yaitu bentuk  

warna logo, serta pemilhan nama dari logo ini sehingga logo ini sangat 

mudah diketahui oleh sebagian orang dan dapat mewakili sebuah identitas 

dari sebuah organisasi dimana dalam hal ini organisasi tersebut adalah 

perushaan Bank Agris Semarang. Dimana organisasi tersebut didalamnya 

terdapat karyawan-karyawan yang bekerja di Bank Agris Semarang 

sebagaimana karyawan-karyawan tersebutlah yang menjadi penggerak atau 

berjalannya sebuah organisasi tersebut. 
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 gambar 1.1 11 

Gambar 4.7 Logo dari Bank Agris Semarang yang berada didalam Ruang 

Kantor 

b. Dekorasi ruang, dan tata letak meja kantor (ruang fisik) 

Dekorasi ruang dan tata letak meja kantor menjadi budaya artifak yang ada 

di Bank Semarang berikutnya, dimana menurut KACAB Bank Agris 

Semarang bahwa dekorasi ruang kantor menjadi hal yang dapat dilihat oleh 

sebagian orang baik meliputi pemilihan warna cat kantor yang dominan 

dengan warna putih dan warna biru di sebagian titik atau beberapa sudut 

ruang. Warna putih dipilih sebagai warna dasar dari ruang kantor Bank 

Agris yang memiliki makna bersih, lalu terdapat warna biru yang 

memberikan kesan damai. Lantai satu tata letak meja dan kursi kerja 

diposisikan sejajar agar terkesan kondisi ruang menjadi tidak sempit yang 

berisikan beberapa ruang seperti di bagian depan terdapat ruang tertutup 

khusus dengan sekat yang terdiri dari kaca yang ditujukan untuk pertemuan 

antara nasabah dengan pemangku kepentingan untuk membicarakan 

masalah transaksi. Di sebelah ruang khusus tersebut terdapat ruang kerja 
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customer service yang terdapat pc komputer di meja untuk bekerja dan teller 

di sebelahnya. Sebelah ruang transaksi teller terdapat ruang kerja Head 

Operational yang berisi pc komputer untuk bekerja, lalu di bagian ujung 

ruang terdapat brankas yang tertutup yang digunakan sebagai tempat 

penyimpanan uang dari para nasabah. Di lantai satu terdapat beberapa 

atribut yang dapat ditemukan diantaranya seperti kursi panjang yang 

difungsikan sebagai ruang tunggu antri atau untuk duduk bagi para nasabah, 

lalu terdapat lemari kaca yang berisi gift yang diperuntukan bagi nasabah, 

lalu terdapat beberapa x-banner produk jasa Bank Agris dan banner dari 

perusahaan mitra Bank Agris yaitu PT Tokio Marine dan sebuah meja form 

untuk pengisian blanko atau form tabungan. Di lantai dua penataan meja 

dan kursi juga disesuaikan dengan kondisi dan kenyamanan dari para 

karyawan agar karyawan merasakan nyaman. Di lantai dua terdapat ruangan 

KACAB, ruang kerja karyawan bagian marketing, dan toilet. Ruangan 

KACAB terdapat di lantai dua dan terletak di bagian ujung difungsikan agar 

KACAB dapat lebih mudah secara fungsional dalam mengawasi dan 

melihat kinerja stafnya, selain itu di lantai dua terdapat beberapa printer, pc 

komputer di meja kerja dan mesin foto copy. di lantai tiga terdapat ruang 

kerja karyawan, pantry, ruang sholat bagi yang muslim, serta toilet. Di lantai 

tiga ini penataan meja dan kursi kerja bagi karyawan dibuat nyaman agar 

para karyawan dapat bekerja secara maksimal. Di lantai tiga ini juga 

terdapat almari kecil yang digunakan untuk penyimpanan dokumen-
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dokumen dan berkas-berkas. Pada intinya menurut KACAB Bank Agris 

Semarang penataan ruang kerja dan beberapa atribut disesuaikan dengan 

luas ruangan yang seaadanya dengan tetap mengedepankan kenyaman serta  

kerapihan dengan tetap memperrhatikan kerapihan serta fungsional dari 

penataan benda-benda tersebut. Dengan penataan ruang serta warna ruang 

kantor yang sedemikian rupa secara tidak langsung hal tersebut menurut 

KACAB dapat memberikan suasana yang baik dimana akan berdampak dari 

kinerja dari para karyawan. Serta menjadi penilaian bagi sebagian orang 

yang pernah masuk dan melihat bagaimana kondisi dari kantor Bank Agris 

Semarang. Hal ini termasuk dalam kriteria artifak level budaya oleh Schein 

dimana dekorasi, pemilihan warna cat, dan tata letak meja kantor ini 

terdapat beberapa indikator yang menunjukkan sebuah budaya dikatakan 

sebagai sebuah artifak dimana budaya tersebut dapat dilihat secara fisik, 

memiliki makna yang terkandung, namun juga seringkali artifak tersebut 

sangat sulit untuk diartikan. menampilkan sebuah artistik seni dimana dalam 

penggambaran dekorasi, pemilihan warna cat, dan tata letak meja kantor ini 

tersebut memiliki makna dari tiap pemilihan dari segi fisik yaitu dari segi 

penataan yang memiliki makna dan tujuan tertentu, lalu dari pemilihan 

warna cat dimana hal tersebut akan menggambarkan sebuah makna dimana 

warna putih dan biru memilki makna yang terkandung didalamnya, 

dekorasi, pemilihan warna cat, dan tata letak meja kantor ini mungkin akan 

sulit dipahami oleh sebagian orang namun secara fisik hal tersebut dapat 
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dilihat atau diketahui oleh sebagian orang banyak. Artifak fisik ini 

(dekorasi, pemilihan warna cat, tata letak meja kantor dapat mengarah pada 

mencerminkan tingkat terdalam dari budaya. Orang-orang akan bisa 

menggambarkan apa yang mereka lihat dan rasakan, namun mereka tidak 

dapat merekonstruksi hal-hal berarti pada kelompok itu.  

 gambar 1.1 12 

Gambar 4.8 Artifak lain Bank Agris Semarang yang berupa gift bagi 

konsumen 

c. Seragam dari Bank Agris 

 Seragam yang dikenakan oleh karyawan Bank Agris di bagian front liner 

berbeda dengan pakaian yang dikenakan oleh karyawan di bagian lain. Hal 

ini bukan bermaksud untuk mendiskreditkan bagian front liner, namun 

tujuan dari pengenaan seragam tersebut adalah untuk menunjukkan identitas 

dari Bank tersebut agar orang-orang tahu tentang dan bagaimana Bank 

Agris. Karyawan bagian lain diperkenankan mengenakan pakaian yang rapi 

dengan kemeja dan celana atau rok bahan yang pantas, sesuai, dan sopan 

yang tentunya sesuai dengan standar perusahaan yang sudah ditentukan. 
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Seragam yang yang dikenakan oleh front liner  memiliki warna biru yang 

melambangkan ketenangan, perlindungan, kepercayaan, kesetiaan, 

harmonis, persahabatan dan jujur dengan motif bunga-bunga pada bagian 

kerah yang berwarna putih yang melambangkan kesucian, persatuan, 

kebersihan dan kesederhanaan, pada seragam yang digunakan oleh 

karyawan khususnya bagi karyawan di bagian front liner yaitu teller dan 

customer service Bank Agris Semarang, juga menjadi identitas bagi Bank 

Agris. Menurut KACAB Bank Agris dari apa yang Nampak dan 

ditampilkan oleh seragam Bank Agris .adalah sebuah artifak yang 

mencirikan karakter dari Bank Agris yaitu jujur, bersih, dan dapat 

dipercaya. Sementara itu, pakaian yang dikenakan oleh karyawan di bagian 

lain dimaksudkan untuk memberikan kesan yang rapi dan sopan sehingga 

orang lain akan lebih respect dan memberikan pandangan yang baik 

terhadap Bank Agris karena penampilan akan menunjukkan pribadi dari 

seseorang, dimana para karyawan akan membawa nama baik dari 

perusahaan juga tentunya. Hal ini termasuk dalam kriteria artifak level 

budaya oleh Schein dimana seragam ini terdapat beberapa indikator yang 

menunjukkan sebuah budaya dikatakan sebagai sebuah artifak dimana 

budaya tersebut dapat dilihat secara fisik, memiliki makna yang terkandung, 

namun juga seringkali artifak tersebut sangat sulit untuk diartikan. 

menampilkan sebuah artistik seni dimana dalam penggambaran bentuk 

seragam serta pemilihan warna seragam yang memiliki makna dan tujuan 
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tertentu. Seragam ini sangat mudah diketahui oleh sebagian orang dan dapat 

mewakili sebuah identitas dari sebuah organisasi,  namun juga seringkali 

artifak tersebut sangat sulit untuk diartikan. Orang-orang akan bisa 

menggambarkan apa yang mereka lihat dan rasakan, namun mereka tidak 

dapat merekonstruksi hal-hal berarti pada kelompok itu. 

 gambar 1.1 13 

Gambar 4.9 Seragam Bank Agris  

d. Pemanfaatan Teknologi 

Pemanfaatan teknologi di Bank Agris salah satunya adalah aplikasi 

pengoperasian Core Banking System yang mulanya winCor menjadi ke T24 

(aplikasi software banking yang dilengkapi dengan: back office, CRM 

Customer Relationship Management, manajemen siklus produk, wholesale, 

dan perbankan universal). Selain itu yang dilakukan karyawan adalah 

menggunakan email sebagai penunjang dan pemersingkat waktu dalam 

pengiriman laporan kepada divisi lain untuk selanjutnya beberapa data akan 
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diolah. Bank Agris dalam perkembangan jaman teknologi online juga 

memanfaatkan mobile Banking yang bernama “Bank Agris Mobile 

Banking” yang tersedia dan dapat diunduh dalam aplikasi layanan playstore 

yang tersedia di beberapa handphone android atau smartphone saat ini. 

Dalam layanan aplikasi “Bank Agris Mobile Banking” tersebut nasabah 

dapat mengakses secara mudah dan praktis melakukan transfer dana ataupun 

untuk menunjukkan lokasi ATM Bank Agris terdekat dan beberapa fitur 

lainnya. Core Banking system yang berjalan pada 2014 serta segala bentuk 

teknologi yang ada dan dapat ditemui di Bank Agris Semarang menurut 

kepala cabang Bank Agris Semarang semuanya adalah merupakan artifak 

yang terlihat dan dapat dirasakan oleh sebagian orang baik itu nasabah 

maupun karyawan itu sendiri. Dimana teknologi Core Banking system ini 

adalah bentuk persaingan Bank Agris  dalam pemanfaatan teknologi yang 

menunjang dalam pelayanan yang diberikan oleh Bank Agris. Mengikuti 

perkembangan teknologi adalah salah satu bentuk daya saing dan strategi 

yang ingin dilalui oleh Bank Agris dimana hal tersebut untuk mendapatkan 

hasil dan tujuan yang terbaik. Budaya persaingan yang dilalui oleh Bank 

Agris adalah sebagai bagian dari strategi perusahaan dimana orang-orang 

dapat menilai dari kemajuan teknologi yang diterapkan oleh Bank Agris. 

Hal ini termasuk dalam kriteria artifak level budaya oleh Schein dimana 

teknologi CBS didalamnya terdapat beberapa indikator yang menunjukkan 

sebuah budaya dikatakan sebagai sebuah artifak dimana budaya tersebut 



 
 

67 
 

dapat dilihat secara fisik, memiliki makna yang terkandung, namun juga 

seringkali artifak tersebut sangat sulit untuk diartikan. Orang-orang akan 

bisa menggambarkan apa yang mereka lihat dan rasakan, namun mereka 

tidak dapat merekonstruksi hal-hal berarti pada kelompok itu. 

4.4.2. Nilai - Nilai 

 

a. “Quality Group” 

Menurut kepala cabang Bank Agris Semarang kegiatan “quality group” 

adalah agenda yang rutin dilaksanakan pada setiap Hari Jumat pagi yang 

dimulai pada tepat pukul jam 8 pagi hingga jam 9 pagi, dalam kegiatan 

tersebut akan dibahas mengenai permasalahan-permasalahan yang ada serta 

bagaimana solusi serta pemecahan permasalahan yang mengikutsertakan 

seluruh karyawan Bank Agris Semarang untuk memberikan pendapatnya 

atau masukan dan beberapa cara atau solusi dalam kaitannya dengan 

kemajuan dari perusahaan dimana dalam hal ini adalah Bank Agris 

Semarang. Kegiatan ini dirasa menurut KACAB adalah kegiatan yang 

mungkin diterima oleh seluruh karyawan Bank Agris, karena menurutnya 

tidak ada kegiatan lain yang dirancang secara rutin untuk secara lebih 

concern membahas mengenai hal-hal apa saja yang terjadi selama tempo 

waktu satu minggu kebelakang di Bank Agris. Para karyawan akan 

diberikan kesempatan untuk mengungkapkan segala permasalahan dan 

kendala yang terjadi dan karyawan dari bagian lain akan berusaha 
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memberikan solusi atau pendapat yang nantinya akan bisa menjadi 

pemecahan dalam permasalahan tersebut. Makna diadakannya kegiatan 

“quality group” adalah salah satuya untuk memupuk rasa kebersamaan antar 

karyawan dimana kerjasama disini sangat dibutuhkan dalam setiap kegiatan 

operasional yang ada di kantor Bank Agris Semarang. Dengan menerapkan 

kegiatan tersebut, mengumpulkan seluruh karyawan dari semua bagian 

divisi secara rutin akan menciptakan kerjasama tim yang baik dan 

keyakinan bagi seluruh karyawan bahwa “quality group” adalah kegiatan 

yang membantu dalam pencapaian tujuan dari perusahaan. Kegiatan ini 

termasuk dalam kriteria nilai-nilai level budaya oleh Schein dimana quality 

group didalamnya terdapat beberapa indikator yang menunjukkan sebuah 

budaya dikatakan sebagai sebuah nilai-nilai dimana budaya ini tingkat 

kesadarannya yang lebih tinggi meliputi strategi, tujuan, filosofi, dan teruji 

oleh kesepakatan sosial atau fisik. Pada tingkatan atau level nilai-nilai ini, 

budaya ini terjadi berulang ulang dimana dan berawal dari sebuah 

pengalaman  yang pernah terjadi budaya ini menjadi sebuah solusi untuk 

pencapaian strategi atau tujuan tertentu yang ingin dicapai. Budaya-budaya 

pada tingkat level ini berawal dari asumsi-asumsi dan beberapa perilaku 

yang diyakini sebagai sebuah solusi, dan teruji dimana anggota kelompok 

organisasi tersebut meyakini bahwa asumsi tersebut berhasil, sehingga 

dikatakan budaya ini teruji hanya berdasarkan dari kesepakatan sosial. 

Quality group ini memiliki tujuan dimana mereka berkumpul dan 
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membicarakan tentang apa yang terjadi dan beberapa penyelesaiannya, 

quality group ini juga menjadi sebuah strategi menurut dari penuturan 

KACAB dimana kegiatan ini rutin dilakukan tiap jumat dan disana akan 

dibahas mengenai permasalahan beserta dengan beberapa solusi 

penyelesaiannya dan akan membuat para karyawan berkembang dimana 

mereka diberikan kesempatan untuk memberikan argumennya mengenai 

beberapa solusi yang dapat dijalankan oleh perusahaan, dan dari segi filosofi 

sendiri quality group ini adalah berawal dari pemikiran asumsi yang 

diterapkan dan dapat diterima sehingga mereka menganggap dan melakukan 

kegiatan ini secara berulang-ulang.   

b. Service Quality Greeting 

“Service Quality Greeting” menjadi sebuah budaya bagi perusahaan, yang 

merupakan bagian dari standar operasional perusahaan yang dirumuskan 

oleh pimpinan atau pemangku kepentingan yang sudah terdapat dalam SOP   

dan diberlakukan oleh seluruh kantor cabang Bank Agris maupun kantor 

pusat Bank Agris. “Service Quality Greetings” diberlakukan menurut 

KACAB dari Bank Agris Semarang, dimana “Service Quality Greeting” ini 

akan dilakukan kepada setiap nasabah yang datang ke Bank Agris untuk 

keperluan bertransaksi. Menjadi sebuah identitas bagi perusahaan karena 

“service quality greeting” ini akan membuat nasabah secara sadar bahwa 

mereka berada pada kantor Bank Agris Semarang dengan pelayanan yang 

akan membuat nasabah menjadi puas dan senang bisa menjadi bagian dari 
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Bank Agris. Melalui pengucapan “Selamat Pagi/Siang/Sore Bapak/Ibu 

selamat datang di Bank Agris Semarang, apakah ada yang bisa kami 

bantu?” setelah selesai transaksi maka akan diucapakan “Apakah ada 

yang bisa dibantu lagi? Terima Kasih Sudah datang dan bertransasksi 

di Bank Agris” disertai dengan senyum, perilaku yang sopan, dan 

pengerjaan transasksi yang cepat dan profesional kepada nasabah yang akan 

mebuat nasabah terpuaskan dengan pelayanan di Bank Agris. Menjadi 

sebuah bentuk perhatian dalam pelayanan terhadap nasabah Bank Agris 

dimana penyampaian “service quality greetings” yang dilakukan oleh 

karyawan sudah sesuai dengan prosedural yang ada. “Service quality 

greeting” ini memiliki makna dimana perilaku dari karyawan dalam 

melayani nasabah akan mencerminkan bagaimana totalitas Bank Agris 

dalam memberikan pelayanan jasa. “service quality greeting” ini diterima 

dan diterapkan oleh karyawan Bank Agris tanpa ada perdebatan dan teruji 

oleh lingkungan dimana hal itu adalah anggota organisasi dimana “service 

quality greeting”  ini dipercaya sebagai bentuk budaya yang memberikan 

hasil yang positif dan menimbulkan kedekatan antara karyawan dengan 

nasabah, dimana hal tersebut akan terlihat dari kepuasan nasabah dalam 

bertransaksi secara langsung di Bank Agris Semarang yang menurut teller 

kepuasan itu dapat diukur walau dengan hal kecil yaitu dari senyuman yang 

diberikan oleh nasabah. Kegiatan ini termasuk dalam kriteria nilai-nilai 

level budaya oleh Schein dimana service quality greetings dimana 
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didalamnya terdapat beberapa indikator yang menunjukkan sebuah budaya 

dikatakan sebagai sebuah nilai-nilai dimana budaya ini tingkat kesadarannya 

yang lebih tinggi meliputi startegi, tujuan, filosofi, dan teruji oleh 

kesepakatan sosial atau fisik. Pada tingkatan atau level nilai-nilai ini, 

budaya ini terjadi berulang ulang dimana dan berawal dari sebuah 

pengalaman  yang pernah terjadi budaya ini menjadi sebuah solusi untuk 

pencapaian strategi atau tujuan tertentu yang ingin dicapai. Budaya-budaya 

pada tingkat level ini berawal dari asumsi-asumsi dan beberapa perilaku 

yang diyakini sebagai sebuah solusi, dan teruji dimana anggota kelompok 

organisasi tersebut meyakini bahwa asumsi tersebut berhasil, sehingga 

dikatakan budaya ini teruji hanya berdasarkan dari kesepakatan sosial. 

Service quality greetings ini memiliki tujuan dimana mereka para karyawan 

diberikan arahan untuk melaksanakan SOP yang berupa greetings yang 

wajib dilakukan oleh karyawan kepada nasabah, service quality greetings ini 

juga menjadi sebuah strategi menurut dari penuturan KACAB dimana 

kegiatan ini rutin dilakukan tiap terdapat nasabah yang datang dan 

melakukan transaksi di Bank Agris, hal ini menjadi prioritas karena dengan 

menunjukkan etika dalam melayani nasabah maka diharapkan nasabah 

senang dan berdampak positif bagi Bank Agris Semarang dan akan 

menimbulkan kedekatan antara karyawan dan nasabah, dan dari segi filosofi 

sendiri service quality greetings ini adalah berawal dari pemikiran asumsi 

yang diterapkan menjadi sebuah procedural dalam menjalankan aktifitas 
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kegiatan yang ada di Bank Agris terlebih kegiatan yang sifatnya berhadapan 

langsung dengan orang lain yang adalah nasabah, dan kegiatan ini dapat 

diterima karena dianggap positif sehingga mereka menerima dan melakukan 

kegiatan ini secara berulang-ulang.   

 gambar 1.1 14 

Gambar 4.10 Teller Bank Agris sedang melayani transaksi dengan nasabah 

 

c. Mem-backup dan merangkap pekerjaan 

Merangkap atau memback-up pekerjaan menurut kepala cabang Bank Agris 

Semarang adalah sebuah budaya yang ada di perusahaan Bank Agris 

Semarang karena Bank Agris Semarang yang notabene adalah kantor 

cabang dari Bank Agris pusat yang hanya memiliki sedikit karyawan 

dimana sikap tanggap dan cekatan dalam memback-up atau merangkap 

pekerjaan adalah menjadi kebiasaan bagi karyawan Bank Agris Semarang 

dalam meng-handle setiap pekerjaan. Hal ini diberlakukan karena Bank 



 
 

73 
 

Agris memiliki karyawan yang tidak banyak selain itu faktor lain yang 

membuat hal ini diberlakukan adalah karena adanya sebagian karyawan 

yang tidak masuk kerja atau sedang mengambil cuti. Kebiasaan merangkap 

dan mem-backup pekerjaan ini terjadi atas kesepakatan sosial bersama yang 

secara tidak tertulis dan akan dilakukan oleh para karyawan. Akan menjadi 

hal yang merepotkan jika salah satu bagian pekerjaan terbengkalai dan tidak 

dikerjakan maka akan berdampak buruk dan memberikan efek buruk secara 

domino di setiap bagian divisi yang lain nantinya. Keyakinan bahwa 

pekerjaan yang tertunda akan membuahkan sebuah kegagalan menjadi 

sebuah pemikiran yang mungkin dipikirkan oleh seluruh karyawan di Bank 

Agris Semarang, sehingga melalui usulan untuk merangkap dan mem-

backup pekerjaan menjadi hal yang mungkin untuk dilakukan dan 

diharapkan akan mempermudah dalam setiap pencapaian tugas-tugas 

pekerjaan yang dibebankan meskipun beban pekerjaan tersbut tidak 

termassuk dalam job spesifikasi yang dikerjaan oleh karyawan tersebut. Hal 

tersebut menjadi budaya yang ada di Bank Agris Semarang yang mana 

perilaku tersebut termasuk dalam nilai-nilai dari level budaya dan dapat 

diterima oleh para karyawan di Bank Agris Semarang yang juga menjadi 

solusi dalam salah satu bentuk permasalahan yang ada di Bank Agris. 

Kegiatan ini termasuk dalam kriteria nilai-nilai level budaya oleh Schein. 

dimana didalamnya terdapat beberapa indikator yang menunjukkan sebuah 

budaya dikatakan sebagai sebuah nilai-nilai dimana budaya ini tingkat 
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kesadarannya yang lebih tinggi meliputi startegi, tujuan, filosofi, dan teruji 

oleh kesepakatan sosial atau fisik. Pada tingkatan atau level nilai-nilai ini, 

budaya ini terjadi berulang ulang dimana dan berawal dari sebuah 

pengalaman  yang pernah terjadi budaya ini menjadi sebuah solusi untuk 

pencapaian strategi atau tujuan tertentu yang ingin dicapai. Budaya-budaya 

pada tingkat level ini berawal dari asumsi-asumsi dan beberapa perilaku 

yang diyakini sebagai sebuah solusi, dan teruji dimana anggota kelompok 

organisasi tersebut meyakini bahwa asumsi tersebut berhasil, sehingga 

dikatakan budaya ini teruji hanya berdasarkan dari kesepakatan sosial. 

Membackup dan merangkap pekerjaan ini memiliki tujuan dimana kegiatan 

ini dilakukan untuk mengatasi permasalahan yang ada di Bank Agris 

Semarang yang salah satunya adalah karena di Bank Agris Semarang ada 

keterbatasan dalam jumlah karyawannya, membackup dan merangkap 

pekerjaan ini juga menjadi sebuah strategi menurut dari penuturan KACAB 

dimana kegiatan ini dilakukan agar tidak ada pekerjaan yang tertinggal 

sehingga tidak menimbulkan efek domino di kedepannya, dan dari segi 

filosofi sendiri membackup dan merangkap pekerjaan ini adalah berawal 

dari pemikiran asumsi yang diterapkan dan menjadi sebuah pemecahan 

dalam permasalahan yang terjadi, dan kegiatan ini dapat diterima karena 

dianggap positif sehingga mereka menerima dan melakukan kegiatan ini 

secara berulang-ulang.  
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d. Perilaku luwes dan tidak banyak bicara saat bekerja di Bank Agris 

Semarang 

Menurut penuturan KACAB Bank Agris Semarang, dengan penerapan 

perilaku yang lebih luwes yang dapat dirasakan oleh anggota keluarga dari 

Bank Agris Semarang diharapkan akan membuat  situasi dan kondisi di 

Bank Agris Semarang  menjadi lebih nyaman. Dan perilaku tidak banyak 

bicara saat bekerja juga merupakan budaya yang bagi kepala cabang Bank 

Agris Semarang hal tersebut adalah sesuatu yang menjadikan contoh yang 

baik dalam situasi saat bekerja. Perilaku sedikit bicara banyak bekerja juga 

merupakan hal yang dianut oleh KACAB dimana perilaku ini bertujuan agar 

segala tugas yang dikerjakan dapat terselesaikan dengan deadline waktu 

yang sudah ditentukan. Perilaku luwes juga menjadi sebuah kebiasaan di 

Bank Agris dimana hal tersebut betujuan agar kenyaman karyawan dalam 

bekerja akan menentukan hasil dari kinerja seseorang di sisi lain diharapkan 

para karyawan tidak canggung dalam menanyakan mengenai pekerjaan atau 

yang berkaitan dengan tugas-tugas pekerjaan. Bertanya dan tidak merasa 

gengsi akan membuat karyawan terhindar dari rasa tidak tahu akan 

pekerjaan yang sedang dia hadapi terutama kepada karyawan baru yang 

mungkin akan perlu untuk menyesuaiakan diri terhadap pekerjaan yang 

sedang mereka kerjakan. Karyawan satu sama lain akan saling membantu 

karena mereka menyadari apabila salah satu pekerjaan belum terselesaikan 

maka dampaknya akan dirasakan di divisi lain. Sebagai contoh saat para 
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karyawan marketing mendapatkan sejumlah nasabah maka data-data 

nasabah perlu untuk dilaporkan kepada bagian lain untuk diolah data-data 

menganai nasabah yang baru. Dan karyawan lain tanpa canggung dan secara 

luwes akan segera menanyakan data-data itu kepada karyawan marketing 

agar data-data nasabah segera untuk diinput dan tidak terlewat masuk ke 

dalam laporan jumlah data-data mengenai nasabah. Perilaku luwes antar 

sesama karyawan memang tidak terdapat dalam peraturan yang tertulis di 

perusahaan, namun hal tersebut sudah menjadi kesepakatan sosial di lingkup 

organisasi perusahaan. Tanpa melalui perdebatan yang diawali dari 

permasalahan yang terjadi seperti data-data nasabah yang tertunda tunda 

untuk diinput. Oleh pimpinan dengan usulan atau perintah dari KACAB 

untuk segera langsung menanyakan kekurangan kepada karyawan lain. Hal 

tersebut akan terjadi secara tidak langsung terjadi dan berdasarkan 

pengalaman maka perilaku luwes menjadi bagian dari nilai-nilai level 

budaya organisasi Schein. Kegiatan ini termasuk dalam kriteria nilai-nilai 

level budaya oleh Schein dimana perilaku luwes dan tidak banyak bicara 

saat bekerja ini dimana didalamnya terdapat beberapa indikator yang 

menunjukkan sebuah budaya dikatakan sebagai sebuah nilai-nilai dimana 

budaya ini tingkat kesadarannya yang lebih tinggi meliputi startegi, tujuan, 

filosofi, dan teruji oleh kesepakatan sosial atau fisik. Pada tingkatan atau 

level nilai-nilai ini, budaya ini terjadi berulang ulang dimana dan berawal 

dari sebuah pengalaman  yang pernah terjadi budaya ini menjadi sebuah 
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solusi untuk pencapaian strategi atau tujuan tertentu yang ingin dicapai. 

Budaya-budaya pada tingkat level ini berawal dari asumsi-asumsi dan 

beberapa perilaku yang diyakini sebagai sebuah solusi, dan teruji dimana 

anggota kelompok organisasi tersebut meyakini bahwa asumsi tersebut 

berhasil, sehingga dikatakan budaya ini teruji hanya berdasarkan dari 

kesepakatan sosial. Perilaku luwes dan tidak banyak bicara saat bekerja di 

Bank Agris Semarang ini memiliki tujuan dimana kegiatan ini dilakukan 

untuk mengatasi permasalahan yang ada di Bank Agris Semarang yang 

karena untuk kenyamanan saat bekerja maka perilaku ini menurut KACAB 

menjadi perilaku yang dapat dirasakan oleh karyawan-karyawannya, 

Perilaku luwes dan tidak banyak bicara saat bekerja di Bank Agris 

Semarang ini juga menjadi sebuah strategi menurut dari penuturan KACAB 

dimana kenyaman karyawan dalam bekerja akan menentukan hasil dari 

kinerja seseorang, dan dari segi filosofi sendiri perilaku luwes dan tidak 

banyak saat bekerja ini adalah berawal dari perilaku atau kebiasaan yang 

secara tidak sadar mungkin diterapkan dan disadari menjadi sebuah cara 

untuk mempermudah mereka dalam sosialisasi mereka di dalam organisasi 

yang dalam hal ini adalah perusahaan, dan kegiatan ini dapat diterima 

karena dianggap positif sehingga mereka menerima dan melakukan kegiatan 

ini secara berulang-ulang.   
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e. Pengadaan event-event dan Kerjasama dengan perusahaan lain 

Pengadaan event-event, lomba, kerjasama dengan perusahaan lain adalah 

merupakan bentuk sikap dan kebijakan dari pimpinan kepala cabang Bank 

Agris Semarang dalam usaha untuk memberikan ide-ide segar yang 

bertujuan mengembangkan serta memajukan nama perusahaan yang 

diharapkan memberikan dampak postif bagi Bank Agris Semarang. 

Meskipun kebijakan tersebut harus melalui persetujuan dari Bank Agris 

pusat hal ini harus tetap dilakukan karena dalam pencapaian dan pemenuhan 

target, cara-cara seperti ini perlu ditempuh agar tujuan atau target dari 

perusahaan terpenuhi. Pengadaan event-event promo, ataupun kerjasama 

dengan perusahaan lain akan membantu mempromosikan nama Bank Agris 

dimata masyarakat dan menarik minat masyrakat untuk mau menjadi 

nasabah dan menabung di Bank Agris Semarang. Ide-ide seperti ini perlu 

untuk selalu dikembangkan dan dipikirkan agar memberikan dampak yang 

positif bagi perusahaan. Dengan strategi kerjasama dengan perusahaan lain 

Bank Agris tetap mempertimbangkan feedback yang akan diterima oleh 

apabila bekerja sama dengan pihak lain. Tentunya hal tersebut pastinya 

membutuhkan dana yang harus dikeluarkan oleh perusahaan untuk 

melakukan kegiatan tersebut. Jika usulan mengenai pengadaan event-event 

dan kerjasama dengan perusahaan lain  atas keyakinan pimpinan tersebut 

berhasil dan dapat diterima oleh anggota kelompok organisasi dimana yang 

dimaksud dalam hal ini adalah para karaywan, maka kegiatan-kegiatan ini 
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masuk ke dalam nilai-nilai mengenai level budaya organisasi Schein. 

Dengan karyawan percaya atas persepsi mengenai ide-ide dari seorang 

pimpinan maka hal tersebut teruji dan akan menjadi keyakinan bahwa 

kegiatan tersebut akan meberikan dampak positif dengan peningkatan 

jumlah nasabah yang masuk. Kegiatan ini termasuk dalam kriteria nilai-nilai 

level budaya oleh Schein dimana pengadaan event-event, dan kerjasama 

dengan perusahaan lain didalamnya terdapat beberapa indikator yang 

menunjukkan sebuah budaya dikatakan sebagai sebuah nilai-nilai dimana 

budaya ini tingkat kesadarannya yang lebih tinggi meliputi startegi, tujuan, 

filosofi, dan teruji oleh kesepakatan sosial atau fisik. Pada tingkatan atau 

level nilai-nilai ini, budaya ini terjadi berulang ulang dimana dan berawal 

dari sebuah pengalaman  yang pernah terjadi budaya ini menjadi sebuah 

solusi untuk pencapaian strategi atau tujuan tertentu yang ingin dicapai. 

Budaya-budaya pada tingkat level ini berawal dari asumsi-asumsi dan 

beberapa perilaku yang diyakini sebagai sebuah solusi, dan teruji dimana 

anggota kelompok organisasi tersebut meyakini bahwa asumsi tersebut 

berhasil, sehingga dikatakan budaya ini teruji hanya berdasarkan dari 

kesepakatan sosial. Pengadaan event-event dan kerjasama dengan 

perusahaan lain ini memiliki tujuan dimana kegiatan ini dilakukan agar 

nama Bank Agris lebih dikenal masyarakat luas, Pengadaan event-event dan 

kerjasama dengan perusahaan lain ini juga menjadi sebuah strategi menurut 

dari penuturan KACAB dimana hal ini dilakukan untuk promosi dengan 



 
 

80 
 

target mengenalkan beberapa produk yang dimiliki oleh Bank Agris, 

diharapkan dengan promosi tersebut beberapa pihak akan lebih mengenal 

Bank Agris dan terlebih lagi untuk menarik minat calon nasabah untuk mau 

bertransaksi dengan Bank Agris Semarang, dan dari segi filosofi sendiri 

kegiatan ini diusulkan sebagai salah satu cara untuk mendapatkan nasabah 

melalui promosi yang dilakukan dengan kerjasama atau mengadakan acara 

event, asumsi yang mengatakan bahwa promosi akan meningkatkan nilai 

penjualan hal itulah yang kemungkinan dianggap dan diyakini sebagai 

sebuah cara yang tidak ada salahnya untuk dilakukan, namun tetap dengan 

persetujuan pihak kantor pusat, dan kegiatan ini dapat diterima karena 

dianggap positif sehingga mereka menerima dan melakukan kegiatan ini 

secara berulang-ulang.  

 gambar 1.1 15 

Gambar 4.11 PT Tokio Marine sebagai mitra perusahaan dari Bank Agris 

Semarang 
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f. Kerapihan Meja Kantor 

Kerapihan meja kerja kantor serta ruangan kantor  bagi kepala cabang Bank 

Agris Semarang merupakan cerminan dari pribadi Bank Agris yang 

menjadikan kerapihan dan kebersihan sebagai sebuah budaya yang 

dimaksudkan untuk membuat kenyamanan bagi para anggota keluarga dari 

Bank Agris Semarang. Selain itu KACAB berpendapat bahwa kerapihan 

meja kantor akan memudahkan para karyawan dalam bekerja. Karena 

perilaku rapi pasti akan membrikan dampak yang positif dimana saat 

bekerja karyawan tidak akan kebingungan dan kesulitan dalam mencari 

berkas-berkas yang tersusun rapi di meja ruang kerja mereka. Para 

karyawan akan terhindar dari berkas-berkas laporan yang terselip atau 

hilang karena semua sudah tersusun rapi. KACAB akan menegur para 

karyawan apabila terdapat karyawan yang kesulitan untuk menemukan 

berkas-berkas yang dibutuhkan. KACAB akan mengusulkan untuk selalu 

merapikan meja ruang kerja maupun seluruh berkas dan dokumen yang 

tidak tersusun secara rapi. Para karyawan akan mematuhi pimpinan karena 

mereka akan menyadari hal tersebut akan membantu mereka dalam 

penyelesaian tugas dan terhindar dari membuang buang waktu. Dari 

kerapihan tersebut maka terlihat perilaku yang baik akan menghindarkan 

anggota organisasi yang dalam hal ini adalah karyawan dari kesulitan. 

Perilaku ini memiliki makna dan dapat diamati serta teruji oleh anggota 

kelompok dimana mereka dapat menerima asumsi tersebut sebagai sebuah 
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ususlan yang dapat memberikan dampak yang positif bagi pekerjaan. 

Dengan hal tersebut maka kegiatan ini termasuk dalam kriteria nilai-nilai 

level budaya oleh Schein. Budaya pada tingkat level ini berawal dari 

asumsi-asumsi dan beberapa perilaku yang diyakini oleh seseorang sebagai 

sebuah solusi, dan teruji dimana anggota kelompok organisasi tersebut 

meyakini bahwa asumsi tersebut berhasil, sehingga dikatakan budaya ini 

teruji hanya berdasarkan dari kesepakatan sosial. Kerapihan meja kantor ini 

memiliki tujuan dimana agar terkesan rapih dan menghindarkan para 

karyawan lalai atau paling tidak mencegah adanya kesalahan dalam kinerja 

yang salah satunya akibatnya adalah terselipnya beberapa dokumen yang 

berada di meja kerja karena adanya barang-barang yang tertumpuk beserta 

kertas dokumen atau file-file penting, kerapihan meja kantor ini juga 

menjadi sebuah strategi dimana hal ini dilakukan untuk membuat karyawan 

menjadi disiplin, dan dari disiplin tersebut maka akan tercipta karyawan-

karyawan yang memilki etos kerja yang baik sehingga memberikan dampak 

yang baik, dan dari segi filosofi sendiri perilaku ini diasumsikan sebagai 

bentuk perbuatan yang dianggap positif dan diterima  sebagai salah satu cara 

untuk membentuk diri seseorang menjadi baik, dan kegiatan ini dapat 

diterima karena dianggap positif sehingga mereka menerima dan melakukan 

kegiatan ini secara berulang-ulang. 
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 gambar 1.1 16 

Gambar 4.12 Meja kerja dan ruang kerja karyawan Bank Agris  

 gambar 1.1 17 

Gambar 4.13 Tata letak meja ruang kerja kantor 

g. CSR (Corporate Social Responsibility) 

Bagi kepala cabang Bank Agris Semarang program CSR (Corporate Social 

Responsibility) adalah kegiatan yang berdasar UUPT no. 40 tahun 2007 

serta PP (peraturan pemerintah) no.47 tahun 2012 pasal 4  yang membahas 

tentnag bentuk rasa tanggung jawab sosial perusahaan dimana Bank Agris 

Semarang berusaha ikut berkontribusi terhadap lingkungan social di sekitar. 
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Kegiatan ini dilakukan oleh Bank Agris juga memberikan pandangan 

kepada para karyawan agar peka terhadap masyarakat sekitar dimana 

kegiatan ini memiliki nilai-nilai serta makna yang akan menumbuhkan rasa 

keyakinan bahwa dengan diadakannya kegiatan seperti ini akan memberikan 

efek yang positif bagi perusahaan. KACAB juga berasumsi bahwa 

kepercayaan masyarakat akan muncul dengan cara Bank Agris peduli 

terhadap masyarakat sekitar. Selain itu KACAB juga berpikiran bahwa 

kegiatan CSR yang dilakukan yaitu dengan mengunjungi panti asuhan 

ataupun panti jompo untuk memberikan sumbangish dan support terhadap 

mereka yang membutuhkan (terealisasi di tahun 2014), bantuan perbaikan 

gedung sekolah dasar (terealisasi tanggal 28 Desember 2015), bantuan 

perbaikan gedung sekolah PAUD atau taman kanak-kanak (terealisasi 

tanggal 29 Desember 2015),  kegiatan tersebut nantinya akan menciptakan 

rasa kebersamaan yang akan tertanam pada diri setiap karyawan. Rasa 

kebersamaan ini akan membantu para karyawan dalam membangun dan 

memupuk rasa kebersamaan, rasa saling peduli, pengertian terhadap sesama 

serta pribadi dan masing-masing karyawan didalam lingkup perusahaan 

salah satunya dalam segala kegiatan mengenai yang bersinggungan dengan 

pekerjaan. Dari sisi tanggung jawab sosial Bank Agris telah melakukan 

serangkaian kegiatan yang menjadi kewajiban setiap perusahaan untuk 

melaksanakannya, namun untuk tanggung jawab terhadap lingkungan pihak 

Bank Agris belum merealisasikan kegiatan yang berkenaan dengan 
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lingkungan akan tetapi Bank Agris akan berkomitmen untuk segera 

merealisasikannya. Selain dari sektor bisnis Bank Agris juga memiliki 

tujuan untuk memberdayakan masyarakat yang tertuang dalam visi dan misi 

perusahaan. Dimana pimpinan juga berpikiran bahwa Bank Agris tidak akan 

menjadi besar karena masyarakat juga. Para karyawan juga akan menyadari 

dan menerima bahwa kegiatan ini memberikan dampak yang positif bagi 

pekerjaan, setidaknya hal tersebut disetujui oleh beberapa responden 

karyawan melalui persepsi yang mereka sampaikan. Kegiatan ini termasuk 

dalam kriteria nilai-nilai level budaya oleh Schein dimana kerapihan meja 

kantor dimana didalamnya terdapat beberapa indikator yang menunjukkan 

sebuah budaya dikatakan sebagai sebuah nilai-nilai dimana budaya ini 

tingkat kesadarannya yang lebih tinggi meliputi startegi, tujuan, filosofi, dan 

teruji oleh kesepakatan sosial atau fisik. Pada tingkatan atau level nilai-nilai 

ini, budaya ini terjadi berulang ulang dimana dan berawal dari sebuah 

pengalaman  yang pernah terjadi budaya ini menjadi sebuah solusi untuk 

pencapaian strategi atau tujuan tertentu yang ingin dicapai. Budaya-budaya 

pada tingkat level ini berawal dari asumsi-asumsi dan beberapa perilaku 

yang diyakini sebagai sebuah solusi, dan teruji dimana anggota kelompok 

organisasi tersebut meyakini bahwa asumsi tersebut berhasil, sehingga 

dikatakan budaya ini teruji hanya berdasarkan dari kesepakatan sosial. 

Pengadaan CSR ini memiliki tujuan dimana dari pengalaman apa yang 

mereka lihat yang terdapat nilai-nilai kemanusiaan yang nantinya 
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menciptakan rasa kebersamaan yang akan tertanam pada diri setiap 

karyawan. Rasa kebersamaan ini akan membantu para karyawan dalam 

membangun dan memupuk rasa kebersamaan, rasa saling peduli, pengertian 

terhadap sesama serta pribadi dan masing-masing karyawan didalam 

lingkup perusahaan salah satunya dalam segala kegiatan mengenai yang 

bersinggungan dengan pekerjaan, dan dari segi filosofi sendiri CSR diusung 

karena bentuk rasa tanggung jawab terhadap lingkungan sosial sekitar 

dimana juga sudah terdapat dalam UUPT no. 40 tahun 2007 serta PP 

(peraturan pemerintah) no.47 tahun 2012 pasal 4 dimana setiap perusahaan 

yang melakukan kegiatan usaha diwajibkan melaksanakan tanggung jawab 

sosial dan lingkungan, kegiatan ini dianggap positif sehingga mereka 

menerima dan melakukan kegiatan ini secara berulang-ulang.  

h. Program “Bombasstis” 

Program “BOMBATIS” bagi KACAB Bank Agris Semarang adalah bentuk 

apresiasi serta reward yang diberikan kepada karyawan yang memiliki 

prestasi dalam kinerjanya untuk perusahaan, dan hal ini adalah cara 

perusahaan yang berawal dari keyakinan pimpinan bahwa dengan adanya 

reward yang rutin diadakan akan menciptakan persaingan bagi karyawan 

untuk lebih baik dalam kinerjanya dalam perusahaan. Program tersebut 

merupakan kebijakan dari kantor pusat Bank Agris dimana program ini 

disambut baik oleh para karyawan Bank Agris Semarang karena dengan 

diadakannya program tersebut maka karyawan merasa bahwa apa yang 
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mereka kerjakan dalam pencapaian target perusahaan telah diberikan bentuk 

penghargaan dan reward yang mereka terima. Pimpinan memiliki asumsi 

bahwa hal ini dilakukan juga sebagai salah satu strategi dalam 

meningkatkan kinerja karyawan dimana apabila kinerja karyawan yang 

termotivasi akan reaward tersebut akan bekerja secara bersungguh sungguh 

dan diharapkan memberikan dampak yang positif dalam usaha untuk 

meningkatakan DPK (dana pihak ketiga) perusahaan. Program ini juga 

menjadi jalan bagi perusahaan untuk lebih berkembang melalui 

pemberdayaan karyawan secara optimal. Para karyawan secara sadar dan 

menerima “program bombastis” sebagai salah satu cara dalam memajukan 

perusahaan. Pimpinan mempercayai bahwa program tersebut menjadi efek 

yang baik dan sukses dengan berkembangnya Bank Agris. Kegiatan ini 

termasuk dalam kriteria nilai-nilai level budaya oleh Schein. Budaya pada 

tingkat level ini berawal dari asumsi-asumsi dan beberapa perilaku yang 

diyakini sebagai sebuah solusi, dan teruji dimana anggota kelompok 

organisasi tersebut meyakini bahwa asumsi tersebut berhasil, sehingga 

dikatakan budaya ini teruji hanya berdasarkan dari kesepakatan sosial. 

Program Bombastis ini memiliki tujuan dimana kegiatan ini diusung untuk 

memberikan reward kepada siapa saja karyawan yang telah berprestasi 

secara kinerja, dan untuk strateginya kegiatan ini diharapkan agar karyawan 

memiliki daya saing yang berakibat pada kinerja para karyawan yang akan 

optimal, dan dari segi filosofi sendiri program bombastis ini diadakan 
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karena berawal dari sebuah asumsi yang dianggap solusi dan diterima oleh 

sebagian besar karyawan sehingga kegiatan ini berjalan dan memberikan 

dampak yang positif, kegiatan ini dianggap positif sehingga mereka 

menerima dan melakukan kegiatan ini secara berulang-ulang. 

i. Budaya respek, dinamis, sinergi, dan integritas 

Budaya respek (sikap menghargai dan menghormati nasabah, karyawan 

internal/eksternal serta masyarakat umum tanpa mempertimbangkan atribut-

atribut), dinamis (aktif dan terbuka terhadap perkembangan atas segala hal 

yang positif serta beradaptasi untuk mampu bertahan), cerdas (tingkat 

penalaran, penguasaan yang tinggi terhadap produk proses, dan fungsi 

pekerjaan), sinergi (interaksi, kolaborasi, dan koordinasi dengan tujuan yang 

sama untuk hasil yang lebih baik), dan integritas (sikap konsistensi antara 

tindakan dan perkataan, serta antara tindakan, dan nilai atau prinsip yang 

dianut) bagi KACAB Bank Agris Semarang adalah nilai-nilai yang menjadi 

dasar dan pedoman berperilaku bagi tiap individu di lingkungan Bank Agris 

Semarang baik itu karyawan maupun pimpinan menjadi sebuah pegangan 

dalam setiap proses yang ada di dalam lingkup Bank Agris Semarang. Hal 

ini teruji dan dapat diterima oleh para karyawan karena hal-hal ini dipercaya 

dan diasumsikan sebagai pola berperilaku dalam proses seluruh kegiatan 

maupun pelayanan yang berlangsung di Bank Agris Semarang. Melalui 

pengalaman yang sudah dilewati oleh Bank Agris Semarang sikap-sikap dan 

perilaku ini diyakini sebagai nilai-nilai budaya yang dimiliki oleh Bank 
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Agris Semarang dan dianggap menjadi pedoman bagi karyawan. Kegiatan 

ini termasuk dalam kriteria nilai-nilai level budaya oleh Schein dimana 

budaya respek, dinamis, sinergi, dan integritas didalamnya terdapat 

beberapa indikator yang menunjukkan sebuah budaya dikatakan sebagai 

sebuah nilai-nilai dimana budaya ini tingkat kesadarannya yang lebih tinggi 

meliputi startegi, tujuan, filosofi, dan teruji oleh kesepakatan sosial atau 

fisik. Pada tingkatan atau level nilai-nilai ini, budaya ini terjadi berulang 

ulang dimana dan berawal dari sebuah pengalaman  yang pernah terjadi 

budaya ini menjadi sebuah solusi untuk pencapaian strategi atau tujuan 

tertentu yang ingin dicapai. Budaya-budaya pada tingkat level ini berawal 

dari asumsi-asumsi dan beberapa perilaku yang diyakini sebagai sebuah 

solusi, dan teruji dimana anggota kelompok organisasi tersebut meyakini 

bahwa asumsi tersebut berhasil, sehingga dikatakan budaya ini teruji hanya 

berdasarkan dari kesepakatan sosial. Budaya pada tingkat level ini berawal 

dari asumsi-asumsi dan beberapa perilaku yang diyakini sebagai sebuah 

solusi, dan teruji dimana anggota kelompok organisasi tersebut meyakini 

bahwa asumsi tersebut berhasil, sehingga dikatakan budaya ini teruji hanya 

berdasarkan dari kesepakatan sosial. Budaya-budaya ini diusung agar 

menjadi acuan dalam bertindak bagi karyawan dan kepada siapa saja 

karyawan yang berada pada lingkungan Bank Agris Semarang, dan untuk 

strateginya budaya-budaya ini diharapkan agar membentuk pribadi 

karyawan memiliki sikap yang baik sehingga berakibat pada kinerja para 
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karyawan yang akan optimal, dan dari segi filosofi sendiri budaya ini 

memang berawal dari asumsi yang coba diterapkan dan mungkin terdapat 

perdebatan pada awal pemberlakuannya lalu menjadi sebuah acuan dalam 

bertindak khususnya berkaitan dengan segala kegiatan yang erat 

hubungannya dengan pekerjaan yang ada di Bank Agris Semarang, kegiatan 

ini dianggap positif sehingga mereka menerima dan melakukan kegiatan ini 

secara berulang-ulang. 

4.4.3. Asumsi Dasar 

 

a. Visi dan Misi Perusahaan 

Nilai-nilai yang berupa visi dan misi dari perusahaan bagi kepala cabang 

adalah sebuah pedoman dalam sebuah pencapaian perusahaan. Berawal dari 

gagasan serta pemikiran seorang pimpinan dengan beberapa tujuan dan 

keinginan yang ingin dicapai serta direalisasikan maka merumuskan sebuah 

visi dan misi. Visi yang berbunyi “Tumbuh Bersama untuk Memberdayakan 

Masyarakat Melalui Layanan PerBankan yang Terpercaya” yang bermakna 

bahwa Bank Agris ingin memiliki pandangan kedepan bersama sama 

dengan masyarakat untuk mencapai tujuan bersama dengan membantu 

memajukan masyarakat, serta misi perusahaan yang berbunyi “Menjadi 

Mitra Sektor Usaha Komersial untuk Mencapai Kesejahteraan Masyarakat”. 

Yang bermakna realisasi Bank Agris untuk menjadi mitra bagi pelaku bisnis 

serta nasabah demi kesejahteraan masyarakat. Melalui visi dan misi 
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perusahaan diharapkan menumbuhkan sikap dan semangat bagi para 

karyawan ataupun anggota keluarga Bank Agris Semarang. Makna visi serta 

misi yang diangkat oleh Bank Agris menurut KACAB sebagai sebuah 

filosofi yang memiliki tujuan untuk dicapai. Visi dan misi Bank Agris ini 

diterima oleh sebagian anggota organisasi yang dalam hal ini adalah para 

karyawan serta pemangku kepentingan di perusahaan. Tidak diperdebatkan 

serta menjadi dasar dan pedoman berjalannya perusahaan Bank Agris. 

Sesuai dengan visi dan misi yang mengacu pada skala usaha Bank maka 

terdapat beberapa langkah strategis pengengembangan bisnis dengan 

keberagaman layanan dan produk sebagai berikut:  

1. pengembangan produk, terfokus pada produk peningkatan DPK, yakni 

tabungan dan giro yang termasuk dalam produk-produk dan murah dan 

kredit (konsumer, mikro, dan kredit). 

2. pengembangan distribution channel dan jaringan cabang termasuk 

revitalisasi kantor kas dan peningkatan kantor kas menjadi kantor cabang 

pembantu karena dirasakan perlu untuk lebih mendekatkan diri dengan 

nasabah atau pelaku bisnis dan memperbesar bisnis cabang sehingga kantor 

cabang Bank diperbolehkan untuk menjual produk-produk kredit selain 

pendanaan. 

Budaya yang terwujudkan ke dalam visi dan misi ini diusung agar menjadi 

acuan dalam bertindak bagi karyawan dan kepada siapa saja karyawan yang 
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berada pada lingkungan Bank Agris Semarang, dan untuk strateginya visi 

dan misi ini diharapkan agar membentuk pribadi karyawan memiliki sikap 

yang baik sehingga berakibat pada kinerja para karyawan yang akan 

optimal, dan dari segi filosofi sendiri budaya ini memang berawal dari 

asumsi yang coba diterapkan dan diterima begitu saja oleh para karyawan, 

dan visi dan misi ini erat hubungannya dengan aktivitas manusia, hakikat 

hubungan manusia dengan manusia, dan bersifat tidak kasat mata serta tidak 

disadari. Berkaitan dengan segala kegiatan yang erat hubungannya dengan 

pekerjaan yang ada di Bank Agris Semarang maka visi dan misi inilah yang 

menjadi acuan dalam pencapaian tujuan perusahaan. 

4.5. Persepsi Budaya Organisasi Menurut Kadiv Bank Agris 

Berdasarkan penjabaran mengenai persepsi kadiv yang ditunjukkan 

di lampiran maka akan dijelaskan analisis tentang bagaimana “Persepsi 

Pimpinan Bank Agris terhadap budaya organisasi berdasarkan kriteria 

Schein”. Dari ketujuh persepsi pimpinan Bank Agris Semarang akan 

didapatkan pembahasan serta analisis mengenai persepsi pimpinan tentang 

budaya organisasi dengan aspek-aspek budaya yang terdiri dari artifak, 

nilai-nilai, serta asumsi dasar dan mengkerucutkan kepada lebih condong 

kearah level budaya manakah Bank Agris Semarang tersebut.  

Setelah mendapatkan data tentang persepsi pimpinan yang dalam hal 

ini adalah kepala cabang dari Bank Agris Semarang maka selanjutnya 

persepsi  enam orang kepala divisi akan mendukung tentang penjabaran 



 
 

93 
 

level budaya manakah yang dominan di dalam Bank Agris, dan hasil 

analisis ini dijadikan sebagai acuan dalam menjawab pertanyaan tentang 

bagaimana budaya organisasi di Bank Agris Semarang berdasarkan kriteria 

Schein.. 

Dari analisis tersebut akan dilihat bagaimana persepsi pimpinan 

mengenai aspek-aspek budaya tersebut serta penjabaran persepsi pimpinan 

mengenai aspek-aspek budaya yang didasarkan pada kriteria level budaya. 

Apabila persepsi-persepsi tersebut sudah menunjukkan, maka persepsi 

tersebut akan membantu dalam analisis kriteria level budaya yang ada di 

Bank Agris Semarang yang akan disajikan ke dalam deskripsi tersebut. 

Berikut akan disajikan mengenai data kesimpulan persepsi enam kepala 

divisi terhadap aspek-aspek level budaya organisasi yang ada di perusahaan. 

4.5.1. Artifak 

 

a. Logo 

Dari keenam persepsi kepala divisi tersebut didapatkan bahwa keenam 

kepala divisi tersebut menungkapkan bahwa logo perusahaan adalah sebuah 

artifak budaya yang diwakilkan ke dalam bentuk logo “smile farmer”. 

Keenam kadiv tersebut memiliki persepsi masing-masing mengenai logo 

perusahaan Bank Agris yang bernama “smile famer”. Logo perusahaan 

tersebut menjadi sebuah identitas bagi perusahaan karena hanya dimiliki 
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oleh Bank Agris. Logo tersebut menurut kadiv memiliki arti bahwa 

“Bersama Bank Agris para petani, peternak, dan petambak akan bisa lebih 

maju untuk mendapatkan kehidupan yang lebih layak”.  Dalam logo tersebut 

menurut persepsi kadiv yang lain memiliki makna dan tujuan-tujuan yang 

menjadi dasar perusahaan tersebut berdiri. Salah satu kadiv menyebut 

filosofi yang terdapat makna sebagai Bank yang bergerak pada sektor 

Agrisbisnis. Dimana Bank Agris sebagian partisipannya adalah para petani, 

para peternak,  dan sebagian kecil dari nelayan atau yang memiliki usaha 

mikro kecil menengah (UMKM). Logo ini dimana didalamnya terdapat 

beberapa indikator yang menunjukkan sebuah budaya dikatakan sebagai 

sebuah artifak dimana budaya tersebut dapat dilihat secara fisik, memiliki 

makna yang terkandung, namun juga seringkali artifak tersebut sangat sulit 

untuk diartikan. Orang-orang akan bisa menggambarkan apa yang mereka 

lihat dan rasakan, namun mereka tidak dapat merekonstruksi hal-hal berarti 

pada kelompok itu. Dan logo ini sendiri menampilkan sebuah artistik seni 

dimana dalam penggambaran logo tersebut memiliki makna dari tiap 

pemilihan dari segi fisik yaitu bentuk  warna logo, serta pemilhan nama dari 

logo ini sehingga logo ini sangat mudah diketahui oleh sebagian orang dan 

dapat mewakili sebuah identitas dari sebuah organisasi dimana dalam hal ini 

organisasi tersebut adalah perushaan Bank Agris Semarang. Dimana 

organisasi tersebut didalamnya terdapat karyawan-karyawan yang bekerja di 
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Bank Agris Semarang sebagaimana karyawan-karyawan tersebutlah yang 

menjadi penggerak atau berjalannya sebuah organisasi tersebut. 

b. Dekorasi ruang, dan tata letak meja kantor (ruang fisik) 

Dari keenam kepala divisi  seluruhnya beranggapan bahwa dekorasi ruang, 

dan tata letak meja kantor  sepenuhnya mewakili sebuah identitas bagi 

perusahaan terutama artifak. Salah satu kadiv juga menyebutkan bahwa  

dapat secara penuh merasakan dan mengatakan bahwa dengan adanya 

dekorasi tata ruang kantor sebagai identitas yang diketahui oleh orang lain.  

letak furniture yang dapat memeberikan kesan yang menarik, menghidupkan 

suasana, mempererat ikatan batin antar karyawan serta dengan nasabah dan 

menenkankan kepada kenyamanan. Warna cat ruang kantor yang 

menunjukkan sebuah artifak dapat tercermin secara keseluruhan karena 

warna putih dan biru  terdapat di bagian hall dari gedung Bank Agris 

Semarang. Sedangkan di bagian dalam kantor yaitu di lantai dua terlihat 

warna simbolis Bank Agris yaitu putih sesuai makna dari pemilihan warna 

tersebut. Hal ini termasuk dalam kriteria artifak level budaya oleh Schein 

dimana dekorasi, pemilihan warna cat, dan tata letak meja kantor ini 

terdapat beberapa indikator yang menunjukkan sebuah budaya dikatakan 

sebagai sebuah artifak dimana budaya tersebut dapat dilihat secara fisik, 

memiliki makna yang terkandung, namun juga seringkali artifak tersebut 

sangat sulit untuk diartikan. menampilkan sebuah artistik seni dimana dalam 

penggambaran dekorasi, pemilihan warna cat, dan tata letak meja kantor ini 
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tersebut memiliki makna dari tiap pemilihan dari segi fisik yaitu dari segi 

penataan yang memiliki makna dan tujuan tertentu, lalu dari pemilihan 

warna cat dimana hal tersebut akan menggambarkan sebuah makna dimana 

warna putih dan biru memilki makna yang terkandung didalamnya, 

dekorasi, pemilihan warna cat, dan tata letak meja kantor ini mungkin akan 

sulit dipahami oleh sebagian orang namun secara fisik hal tersebut dapat 

dilihat atau diketahui oleh sebagian orang banyak. Artifak fisik ini 

(dekorasi, pemilihan warna cat, tata letak meja kantor dapat mengarah pada 

mencerminkan tingkat terdalam dari budaya. Orang-orang akan bisa 

menggambarkan apa yang mereka lihat dan rasakan, namun mereka tidak 

dapat merekonstruksi hal-hal berarti pada kelompok itu. 

c. Seragam dari Bank Agris 

Keenam kepala divisi berpersepsi bahwa seragam yang dikenakan oleh 

Bank Agris adalah sebuah artifak yang menunjukkan sebuah identitas 

perusahaan dan menjadi sebuah artifak karena dipilih berdasarkan beberapa 

pemikiran serta pertimbangan dari pendiri perusahaan  bagi kadiv Bank 

Agris seragam tersebut tercetus karena di dalamnya terdapat makna dimana 

dalam pemilihan warna seragam yaitu warna biru dan sedikit warna putih di 

bagian kerah menunujukkan karakter arti dari pemilihan warna biru dan 

putih dimana  warna biru yang memiliki arti rasa kepercayaan, harmoni dan 

dinamis  serta di bagian kerah yang berwarna putih yang melambangkan 

kesucian. Para kadiv beranggapan bahwa masyrakat akan dapat mengetahui 
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bahwa seragam tersebut mejadi dikenali oleh masyarkat dan hanya dimiliki 

oleh Bank Agris karena hanya dikenakan oleh karyawan Bank Agris. Hal ini 

termasuk dalam kriteria artifak level budaya oleh Schein dimana seragam 

ini terdapat beberapa indikator yang menunjukkan sebuah budaya dikatakan 

sebagai sebuah artifak dimana budaya tersebut dapat dilihat secara fisik, 

memiliki makna yang terkandung, namun juga seringkali artifak tersebut 

sangat sulit untuk diartikan. menampilkan sebuah artistik seni dimana dalam 

penggambaran bentuk seragam serta pemilihan warna seragam yang 

memiliki makna dan tujuan tertentu. Seragam ini sangat mudah diketahui 

oleh sebagian orang dan dapat mewakili sebuah identitas dari sebuah 

organisasi, namun juga seringkali artifak tersebut sangat sulit untuk 

diartikan. Orang-orang akan bisa menggambarkan apa yang mereka lihat 

dan rasakan, namun mereka tidak dapat merekonstruksi hal-hal berarti pada 

kelompok itu. 

d. Pemanfaatan Teknologi 

Salah satu kepala divisi memliki persepsi bahwa pemanfaatan teknologi di 

Bank Agris adalah sebuah budaya artifak yang dimilki oleh Bank Agris. 

Alasan dari karyawan tersebut karena hal tersebut adalah upaya strategi 

yang dilakukan oleh Bank Agris sebagai sebuah pemanfaatan teknologi 

informasi karena perkembangan jaman yang semakin maju. Kadiv 

beranggapan  bahwa hal tersebut bagian dari artifak budaya yang dijalankan 

oleh Bank Agris  dimana sebuah keharusan dimana hal tersebut akan 
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membantu perusahaan dalam kegiatan operasional bisnisnya. Core Banking 

System  yang berjalan di Bank Agris cara Bank Agris untuk mengikuti 

kebutuhan nasabah yang selalu berkembang, oleh karena itu Bank Agris 

meningkatkan sistem teknologinya (CBS) dari yang mulanya winCor 

menjadi ke T24 ( aplikasi software banking yang dilengkapi back office, 

CRM Customer Relationship Management, manajemen siklus produk, 

wholesale, dan perbankan universal sebagai sebuah bentuk layanan kepada 

nasabah). Teknologi tersebut dapat dirasakan oleh salah satu kadiv  dalam 

keanggotaanya sebagai karyawan di Bank Agris Semarang. Hal ini termasuk 

dalam kriteria artifak level budaya oleh Schein dimana teknologi CBS 

didalamnya terdapat beberapa indikator yang menunjukkan sebuah budaya 

dikatakan sebagai sebuah artifak dimana budaya tersebut dapat dilihat 

secara fisik, memiliki makna yang terkandung, namun juga seringkali 

artifak tersebut sangat sulit untuk diartikan. Orang-orang akan bisa 

menggambarkan apa yang mereka lihat dan rasakan, namun mereka tidak 

dapat merekonstruksi hal-hal berarti pada kelompok itu. 

4.5.2. Nilai-nilai 

 

a. “Quality Group” 

Keenam kepala divisi mengatakan bahwa “quality group” sebagai budaya 

yang dimilki oleh Bank Agris Semarang karena kegiatan ini rutin dilakukan 

pada hari jumat pagi, sehingga kadiv sependapat bahwa “quality group” 
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sebagai identitas dan menjadi nilai-nilai bagi perusahaan karena di 

dalamnya terdapat tujuan-tujuan yang dalam hal ini adalah sikap karyawan 

dalam menyikapi sebuah permasalahan yang ada di Bank Agris Semarang 

dengan media adalah “quality group”. Mereka meyakini bahwa quality 

group adalah sarana untuk mencapai tujuan perusahaan sesuai dengan yang 

diungkapkan oleh salah seorang karyawan yang mengatakan bahwa “quality 

group” adalah kegiatan yang membantu mereka dalam menjalani pekerjaan 

mereka di kantor dan memiliki impact positif dan nilai-nilai kebersamaan. 

Quality group membahas mengenai permasalahan serta membahas tentang 

bagaimana kejadian yang terjadi dalam kurun waktu 1 minggu ke belakang 

apakah terdapat kendala serta kekurangan dalam proses bekerja yang 

dialami oleh karyawan dari setiap bagian divisi. Quality group sendiri 

adalah cara yang dipilih oleh KACAB sebagai bentuk kegiatan yang 

bertujuan untuk mendapatkan solusi yang diharapkan membantu dalam 

penyelesaian masalah. Quality group menurut sebagian karyawan teruji 

karena menurut mereka kegiatan ini memberikan dampak yang positif dan 

sebuah kepastian dimana hasil-hasil dari quality group adalah hasil 

penyelesaian masalah secara bersama-sama. Kegiatan ini termasuk dalam 

kriteria nilai-nilai level budaya oleh Schein dimana quality group 

didalamnya terdapat beberapa indikator yang menunjukkan sebuah budaya 

dikatakan sebagai sebuah nilai-nilai dimana budaya ini tingkat kesadarannya 

yang lebih tinggi meliputi strategi, tujuan, filosofi, dan teruji oleh 
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kesepakatan sosial atau fisik. Pada tingkatan atau level nilai-nilai ini, 

budaya ini terjadi berulang ulang dimana dan berawal dari sebuah 

pengalaman  yang pernah terjadi budaya ini menjadi sebuah solusi untuk 

pencapaian strategi atau tujuan tertentu yang ingin dicapai. Budaya-budaya 

pada tingkat level ini berawal dari asumsi-asumsi dan beberapa perilaku 

yang diyakini sebagai sebuah solusi, dan teruji dimana anggota kelompok 

organisasi tersebut meyakini bahwa asumsi tersebut berhasil, sehingga 

dikatakan budaya ini teruji hanya berdasarkan dari kesepakatan sosial. 

b. Service Quality Greeting 

Dari persepsi keenam kepala divisi tersebut disimpulkan bahwa “service 

quality greeting” yang ada di Bank Agris adalah sebuah budaya perusahaan 

yang memiliki ciri yang dapat menjadikan identitas bagi Bank Agris 

Semarang. Keenam karyawan menyebut “service quality greeting” sebagai 

budaya yang dijalankan oleh perusahaan Bank Agris Semarang. “service 

quality greeting” berisi tentang bagaimana perilaku dari karyawan dalam 

pelayanannya baik dari segi ucapan, attitude, serta sikap terhadap sesama 

anggota dan kepada nasabah yang sudah masuk kedalam bagian SOP 

(standart operational procedure) yang mana telah dirancang oleh pemangku 

kepentingan dari Bank Agris. Dan hal ini telah teruji sehingga diterima oleh 

sebagian anggota organisasi yang dalam hal ini adalah para karyawan yang 

ada di Bank Agris Semarang. Service quality greeting yang masuk ke dalam 

SOP menjadi salah satu strategi dan solusi dalam pencapaian tujuan 
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perusahaan dimana dengan pelayanan  yang baik serta etika yang dijalankan 

sesuai maka hal ini menjadi keyakinan yang nantinya akan menimbulkan 

kedekatan antara karyawan dengan nasabah akan kepuasan nasabah yang 

akan memberikan efek dan dampak positif bagi perusahaan. Kegiatan ini 

termasuk dalam kriteria nilai-nilai level budaya oleh Schein dimana service 

quality greetings dimana didalamnya terdapat beberapa indikator yang 

menunjukkan sebuah budaya dikatakan sebagai sebuah nilai-nilai dimana 

budaya ini tingkat kesadarannya yang lebih tinggi meliputi startegi, tujuan, 

filosofi, dan teruji oleh kesepakatan sosial atau fisik. Pada tingkatan atau 

level nilai-nilai ini, budaya ini terjadi berulang ulang dimana dan berawal 

dari sebuah pengalaman  yang pernah terjadi budaya ini menjadi sebuah 

solusi untuk pencapaian strategi atau tujuan tertentu yang ingin dicapai. 

Budaya-budaya pada tingkat level ini berawal dari asumsi-asumsi dan 

beberapa perilaku yang diyakini sebagai sebuah solusi, dan teruji dimana 

anggota kelompok organisasi tersebut meyakini bahwa asumsi tersebut 

berhasil, sehingga dikatakan budaya ini teruji hanya berdasarkan dari 

kesepakatan sosial. Service quality greetings ini memiliki tujuan dimana 

mereka para karyawan diberikan arahan untuk melaksanakan SOP yang 

berupa greetings yang wajib dilakukan oleh karyawan kepada nasabah.  

c. Mem-backup dan merangkap pekerjaan 

Keenam kepala divisi memilki persepsi masing-masing mengenai mem-

backup pekerjaan dan merangkap pekerjaan. Namun keenam kadiv 
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sependapat bahwa hal tersebut dapat mereka rasakan di Bank Agris 

Semarang, dan menjadi budaya bagi Bank Agris Semarang. Kegiatan 

tersebut menjadikan karyawan lebih multi tasking sehingga menjadi nilai 

plus bagi karyawan tersebut. Membackup dan merangkap pekerjaan 

membuat karyawan menjadi lebih berkembang dengan adanya case-case 

yang harus diselesaikan sehingga karyawan tersebut nantinya akan memiliki 

skill atau kemampuan dalam mengerjakan pekerjaan yang dibebankan 

kepada mereka dan membuat mereka berkembang. Perilaku ini (merangkap 

dan membackup pekerjaan)  adalah bentuk solusi dari sebuah kendala dan 

disepakati dimana totalitas dan tanggung jawab para karyawan Bank Agris 

yang notabene karena adanya keterbatasan jumlah personil karyawan di 

Bank Agris Semarang. Budaya pada tingkat level ini berawal dari asumsi-

asumsi dan beberapa perilaku yang diyakini sebagai sebuah solusi, dan 

teruji dimana anggota kelompok organisasi tersebut meyakini bahwa asumsi 

tersebut berhasil, sehingga dikatakan budaya ini teruji hanya berdasarkan 

dari kesepakatan sosial. Membackup dan merangkap pekerjaan ini memiliki 

tujuan dimana kegiatan ini dilakukan untuk mengatasi permasalahan yang 

ada di Bank Agris Semarang yang salah satunya adalah karena di Bank 

Agris Semarang ada keterbatasan dalam jumlah karyawannya 
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d. Perilaku luwes dan tidak banyak bicara saat bekerja di Bank Agris 

Semarang 

Kepala divisi berpersepsi bahwa perilaku luwes dan tidak banyak bicara 

merupakan suatu budaya yang terdapat di kantor Bank Agris Semarang. 

Salah satu kadiv mengatakan bahwa  budaya perusahaan yang tercipta dari 

perilaku atau kebiasaan dari individu karyawan itu sendiri dengan kesadaran 

bahwa perilaku tidak banyak bekerja tersebut memberikan dampak yang 

lebih baik dalam pengerjaan tugas-tugas terlebih di dalam kantor (back 

office). Salah satu kadiv juga berpendapat bahwa kinerja yang optimal 

tercapai melalui keseriusan serta fokus dalam menjalankan suatu kegiatan 

terutama dalam urusan pekerjaan kantor. Dan untuk perilaku luwes, hal ini 

juga menjadi bagian dari terciptanya kenyamanan di dalam organisasi 

perusahaan atau para karyawan. Pernyataan tersebut juga didukung oleh 

pernyataan kadiv lain yang mengatakan bahwa perilaku luwes dan tidak 

banyak bicara saat bekerja di Bank Agris   menjadi sebagai sebuah 

kebiasaan atau budaya di perusahaan. Hal ini dikarenakan karena antara satu 

divisi dengan divisi yang lain membutuhkan komunikasi yang jelas dalam 

penyampaian setiap informasi data-data yang masuk. Perilaku luwes disini 

juga termasuk kebiasaan para pegawai yang tanpa kaku untuk mau 

menanyakan segala sesuatu hal yang berkaitan dengan pekerjaan serta 

komunikasi atau hubungan antar sesama pagawai. Contohnya untuk perilaku 

tidak banyak bicara terdapat catatan seperti saat tergantung dari bagian 
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divisinya, karena apabila pada divisi marketing terdapat karyawan yang 

tidak menerapkan kebiasaan banyak bicara (komunikatif) maka hal tersebut 

bukan menjadikan ciri dari perusahaan. Tetapi lebih kepada suasana 

aktivitas kantor yang secara umum dan global (mayoritas perusahaan lain 

sama). Namun untuk perilaku luwes kepala divisi lain berpendapat bahwa 

secara pribadi  dapat merasakan bahwa perilaku luwes dirasakan secara baik 

karena di Bank Agris menurut kadiv tersebut melihat dalam pemecahan 

suatu msalah di perusahaan Bank Agris Semarang terdapat beberapa 

karyawan yang memberikan inisiatif dalam solusi untuk pemecahan 

masalahnya dan hal itu dapat diterima oleh beberapa pihak terutama para 

atasan. Hal ini berbeda dirasakan oleh kadiv tersebut pada perusahaan yang 

sebelumnya beliau bekerja dimana perilaku otoriter dimana pimpinan 

kurang memberikan kesempatan kepada staf stafnya untuk memberi 

masukan. Kegiatan ini termasuk dalam kriteria nilai-nilai level budaya oleh 

Schein dimana perilaku luwes dan tidak banyak bicara saat bekerja ini 

dimana didalamnya terdapat beberapa indikator yang menunjukkan sebuah 

budaya dikatakan sebagai sebuah nilai-nilai dimana budaya ini tingkat 

kesadarannya yang lebih tinggi meliputi startegi, tujuan, filosofi, dan teruji 

oleh kesepakatan sosial atau fisik. Pada tingkatan atau level nilai-nilai ini, 

budaya ini terjadi berulang ulang dimana dan berawal dari sebuah 

pengalaman  yang pernah terjadi budaya ini menjadi sebuah solusi untuk 

pencapaian strategi atau tujuan tertentu yang ingin dicapai. Budaya-budaya 
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pada tingkat level ini berawal dari asumsi-asumsi dan beberapa perilaku 

yang diyakini sebagai sebuah solusi, dan teruji dimana anggota kelompok 

organisasi tersebut meyakini bahwa asumsi tersebut berhasil, sehingga 

dikatakan budaya ini teruji hanya berdasarkan dari kesepakatan sosial. 

e. Pengadaan event-event dan Kerjasama dengan perusahaan lain 

Pengadaan event-event bagi seluruh kepala divisi Bank Agris Semarang hal 

tersebut sebuah budaya yang dimiliki oleh Bank Agris yang terwujud dan 

masuk ke dalam bagian dari promosi yang merupakan strategi perusahaan 

yang di dalamnya terdapat kepercayaan dari karyawan dan dikatakan 

sebagai nilai-nilai. Bentuk nilai-nilai itu dapat dilihat dari  strategi 

marketing perusahaan yang berawal dari sebuah ide yang diharapkan dapat 

membantu kendala Bank Agris Semarang yaitu khususnya dalam 

memperoleh nasabah. Beberapa strategi itu diwujudkan kedalam bentuk 

pengadaan event-event, lomba serta kerjasama dengan perusahaan lain 

meskipun beberapa cara tersebut harus berdasarkan persetujuan dari kantor 

Bank Agris Pusat yang berlokasi di Jakarta. Pengadaan event-event, lomba 

serta kerjasam dengan perusahan lain  adalah cara-cara yang dilakukan Bank 

Agris dalam pencapaian target. (Brands Image) yang terbentuk  akan 

menjadi nilai plus jika Bank Agris sudah dikenal oleh masyarakat luas hal 

ini dapat membantu untuk menawarkan produk-produk terhadap nasabah 

dan menjadi keunggulan bagi Bank Agris. Jika keunggulan tersebut sudah 

dicapai maka para karyawan akan memiliki keyakinan bahwa akan lebih 
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mudah lagi dalam memperoleh nasabah sesuai dengan target yang ingin 

mereka tuju dimana hal tersebut akan membuat Bank Agris menjadi lebih 

besar dan lebih maju lagi. Pada tingkatan atau level nilai-nilai ini, budaya 

ini terjadi berulang ulang dimana dan berawal dari sebuah pengalaman  

yang pernah terjadi budaya ini menjadi sebuah solusi untuk pencapaian 

strategi atau tujuan tertentu yang ingin dicapai. Budaya-budaya pada tingkat 

level ini berawal dari asumsi-asumsi dan beberapa perilaku yang diyakini 

sebagai sebuah solusi, dan teruji dimana anggota kelompok organisasi 

tersebut meyakini bahwa asumsi tersebut berhasil, sehingga dikatakan 

budaya ini teruji hanya berdasarkan dari kesepakatan sosial. Pengadaan 

event-event dan kerjasama dengan perusahaan lain ini memiliki tujuan 

dimana kegiatan ini dilakukan agar nama Bank Agris lebih dikenal 

masyarakat luas, Pengadaan event-event dan kerjasama dengan perusahaan 

lain ini juga menjadi sebuah strategi. 

f. Kerapihan Meja Kantor 

Enam orang kepala divisi Bank Agris mengatakan bahwa kerapihan meja 

kantor merupakan sebuah budaya dan tidak mewakili sebuah artifak namun 

lebih kepada perilaku atau kebiasaan karyawan. Beberapa kadiv tersebut 

beralasan bahwa kerapihan meja kantor tersebut dipengaruhi oleh pribadi 

masing-masing individu, dengan melihat satu sama dengan yang lain 

menujukkan sebuah perilaku yang membiasakan  untuk selalu rapih maka 

akan terbentuk asumsi bahwa hal tersebut dapat memberikan dampak yang 
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positif kaitannya dengan kinerja dari masing-masing individu karyawan, 

dengan didukung dengan pernyataan bahwa  “kinerja serta kerapihan dari 

karyawan baik penerapan ke meja kantor teruji dengan hasil kinerja yang 

optimal karena pengaruh dari kerapihan meja kantor saat bekerja dan 

pencegahan terhadap adanya data-data yang kemungkinan terselip karena 

meja kerja yang mungkin penuh dengan barang-barang atau berkas-berkas 

dokumen data yang berserakan”. Sehingga hal tersebut  dikatakan sebuah 

budaya perusahaan di Bank Agris. Budaya pada tingkat level ini berawal 

dari asumsi-asumsi dan beberapa perilaku yang diyakini oleh seseorang 

sebagai sebuah solusi, dan teruji dimana anggota kelompok organisasi 

tersebut meyakini bahwa asumsi tersebut berhasil, sehingga dikatakan 

budaya ini teruji hanya berdasarkan dari kesepakatan sosial. Kerapihan meja 

kantor ini memiliki tujuan dimana agar terkesan rapih dan menghindarkan 

para karyawan lalai atau paling tidak mencegah adanya kesalahan dalam 

kinerja yang salah satunya akibatnya adalah terselipnya beberapa dokumen 

yang berada di meja kerja karena adanya barang-barang yang tertumpuk 

beserta kertas dokumen atau file-file penting, kerapihan meja kantor ini juga 

menjadi sebuah strategi dimana hal ini dilakukan untuk membuat karyawan 

menjadi disiplin, dan dari disiplin tersebut maka akan tercipta karyawan-

karyawan yang memilki etos kerja yang baik sehingga memberikan dampak 

yang baik, dan dari segi filosofi sendiri perilaku ini diasumsikan sebagai 

bentuk perbuatan yang dianggap positif dan diterima  sebagai salah satu cara 
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untuk membentuk diri seseorang menjadi baik, dan kegiatan ini dapat 

diterima karena dianggap positif sehingga mereka menerima dan melakukan 

kegiatan ini secara berulang-ulang. 

g. CSR (Corporate Social Responsibility) 

Menurut keenam kepala divisi Bank Agris Semarang kegiatan CSR yang 

dilakukan oleh Bank Agris adalah sebuah budaya yang di dalamnnya 

mewakili sebuah nilai-nilai dan sikap para karyawan kepada masyarakat dan 

merupakan sebuah bentuk tangggung jawab sosial bagi perusahaan. Dan 

pengaplikasian kegiatan tersebut memberi dampak positif terhadap 

karyawan secara tidak langsung yang bermanfaat dari sisi karyawan dan 

bisa menjadi salah satu strategi atau cara membentuk pribadi karyawan.  

Pernyataan yang mendukung adalah dari salah satu karyawan yang 

mengungkapkan bahwa “ Pengadaan CSR yang dilakukan oleh Bank Agris  

adalah sebuah tanggung jawab dari perusahaan terhadap sosial dan 

menunjukkan rasa empati kepada masyarakat sekitar. Sehingga perusahaan 

tidak selalu mencapai laba untuk kepentingan perusahaan semata namun 

juga terdapat rasa saling bebragi terhadap masyarakat yang membutuhkan 

terutama sumbangsihnya kepada panti asuhan atau panti jompo. Dari 

pelaksanaan kegiatan CSR para karyawan dapat diharapkan menangkap 

tentang apa tujuan dan nilai-nilai apa saja yang dapat karyawan rasakan dari 

dilaksanakannya kegiatan tersebut. Apabila karyawan dapat mengetahui 

tujuan dari dilaksanakannya kegiatan tersebut maka akan membentuk 
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kualitas karyawan dari sisi kepedulian dan rasa respek terhadap  para 

nasabah ataupun orang-orang lain yang mana akan membentuk satu poin 

sebagai contoh saat karyawan menghadapi suatu masalah dalam pekerjaan 

maka mereka akan tidak gampang menyerah dalam menyelesaikan 

pekerjaan mereka, mengingat  karyawan tersebut tahu betul bahwa masih 

ada orang lain yang memiliki masalah yang jauh lebih berat namun tidak 

putus asa namun justru lebih semangat dalam segala hal seperti orang-orang 

yang berada di anti asuhan atau jompo tersebut. Dengan kata lain akan 

memicu semangat karyawan dari sisi kualitas karyawan yang pantang 

menyerah. Satu contoh lain yaitu kegiatan tersebut akan membentuk sikap 

respek dimana hal itu berguna saat mereka menghadapi  nasabah dengan 

sikap yang sabar dan lebih respek dalam menghormati nasabah dengan 

pembawaan yang lebih etis atau sopan secara etika”. Kegiatan ini termasuk 

dalam kriteria nilai-nilai level budaya oleh Schein dimana kerapihan meja 

kantor dimana didalamnya terdapat beberapa indikator yang menunjukkan 

sebuah budaya dikatakan sebagai sebuah nilai-nilai dimana budaya ini 

tingkat kesadarannya yang lebih tinggi meliputi startegi, tujuan, filosofi, dan 

teruji oleh kesepakatan sosial atau fisik. Pada tingkatan atau level nilai-nilai 

ini, budaya ini terjadi berulang ulang dimana dan berawal dari sebuah 

pengalaman  yang pernah terjadi budaya ini menjadi sebuah solusi untuk 

pencapaian strategi atau tujuan tertentu yang ingin dicapai. Budaya-budaya 

pada tingkat level ini berawal dari asumsi-asumsi dan beberapa perilaku 
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yang diyakini sebagai sebuah solusi, dan teruji dimana anggota kelompok 

organisasi tersebut meyakini bahwa asumsi tersebut berhasil, sehingga 

dikatakan budaya ini teruji hanya berdasarkan dari kesepakatan sosial. 

Pengadaan CSR ini memiliki tujuan dimana dari pengalaman apa yang 

mereka lihat yang terdapat nilai-nilai kemanusiaan yang nantinya 

menciptakan rasa kebersamaan yang akan tertanam pada diri setiap 

karyawan. Rasa kebersamaan ini akan membantu para karyawan dalam 

membangun dan memupuk rasa kebersamaan, rasa saling peduli, pengertian 

terhadap sesama serta pribadi dan masing-masing karyawan didalam 

lingkup perusahaan salah satunya dalam segala kegiatan mengenai yang 

bersinggungan dengan pekerjaan. 

h. Program “Bombasstis” 

Program “bombastis” yang dimiliki oleh Bank Agris bagi keenam kadiv 

Bank Agris Semarang hal tersebut adalah budaya yang digagas  dari 

pemikiran  seorang pemimpin melalui program tersebut dan memilki tujuan 

dalam pelaksanaanya berdampak positif dan dapat dikatakan berhasil. Dan 

akan menjadi budaya yang terus berulang di lingkup perusahan. Dari 

penggagasan program tersebut teruji dengan kadiv yang mengatakan bahwa 

program bombastis menjadi salah satu program pilihan yang membuat 

peningkatan bagi Bank Agris. Karena berawal dari suatu asumsi yang 

kemungkinan diperdebatkan namun menuai hasil yang terlihat maka 

program tersebut menjadi sebuah keyakinan yang menolong Bank Agris 
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dalam satu bentuk permasalahan yang terjadi. Kegiatan ini termasuk dalam 

kriteria nilai-nilai level budaya oleh Schein. Budaya pada tingkat level ini 

berawal dari asumsi-asumsi dan beberapa perilaku yang diyakini sebagai 

sebuah solusi, dan teruji dimana anggota kelompok organisasi tersebut 

meyakini bahwa asumsi tersebut berhasil, sehingga dikatakan budaya ini 

teruji hanya berdasarkan dari kesepakatan sosial. Program Bombastis ini 

memiliki tujuan dimana kegiatan ini diusung untuk memberikan reward 

kepada siapa saja karyawan yang telah berprestasi secara kinerja, dan untuk 

strateginya kegiatan ini diharapkan agar karyawan memiliki daya saing yang 

berakibat pada kinerja para karyawan yang akan optimal, dan dari segi 

filosofi sendiri program bombastis ini diadakan karena berawal dari sebuah 

asumsi yang dianggap solusi dan diterima oleh sebagian besar karyawan 

sehingga kegiatan ini berjalan dan memberikan dampak yang positif, 

kegiatan ini dianggap positif sehingga mereka menerima dan melakukan 

kegiatan ini secara berulang-ulang. 

i. Budaya respek, dinamis, sinergi, dan integritas 

Budaya tersebut bagi  kepala divisi Bank Agris Semarang adalah sebuah 

gagasan  seorang pemimpin harus mengerti tentang bagaimana budaya itu 

harus berjalan sesuai dengan apa yang dirumuskan. Dan sebagai pemimpin 

hal tersebut tentunya harus dilaksanakan pula oleh pimpinan dalam 

pemberian contoh terhadap para karyawannya. Karena gagasan-gasan 

mengenai budaya tersebut adalah sifatnya baik dan membangun. Dan 
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tentunya budaya tersebut berjalan sesuai dengan apa yang dipikirkan dan 

mungkin melalui perdebatan-perdebatan yang akhirnya budaya tersebut 

teruji di perusahaan, sehingga apabila terdapat individu dalam kelompok 

yang tidak bisa menerima secara terus menerus budaya tersebut maka, 

individu tersbut kemungkinan akan tersingkir secara validasi sosial dan 

terkena resiko “ekskomunikasi” atau terlempar dari grup atau sebuah 

organisasi. Budaya-budaya pada tingkat level ini berawal dari asumsi-

asumsi dan beberapa perilaku yang diyakini sebagai sebuah solusi, dan 

teruji dimana anggota kelompok organisasi tersebut meyakini bahwa asumsi 

tersebut berhasil, sehingga dikatakan budaya ini teruji hanya berdasarkan 

dari kesepakatan sosial. Budaya pada tingkat level ini berawal dari asumsi-

asumsi dan beberapa perilaku yang diyakini sebagai sebuah solusi, dan 

teruji dimana anggota kelompok organisasi tersebut meyakini bahwa asumsi 

tersebut berhasil, sehingga dikatakan budaya ini teruji hanya berdasarkan 

dari kesepakatan sosial. Budaya-budaya ini diusung agar menjadi acuan 

dalam bertindak bagi karyawan dan kepada siapa saja karyawan yang berada 

pada lingkungan Bank Agris Semarang, dan untuk strateginya budaya-

budaya ini diharapkan agar membentuk pribadi karyawan memiliki sikap 

yang baik sehingga berakibat pada kinerja para karyawan yang akan 

optimal, dan dari segi filosofi sendiri budaya ini memang berawal dari 

asumsi yang coba diterapkan dan mungkin terdapat perdebatan pada awal 

pemberlakuannya lalu menjadi sebuah acuan dalam bertindak khususnya 
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berkaitan dengan segala kegiatan yang erat hubungannya dengan pekerjaan 

yang ada di Bank Agris Semarang, kegiatan ini dianggap positif sehingga 

mereka menerima dan melakukan kegiatan ini secara berulang-ulang. 

4.5.3. Asumsi Dasar 

 

a. Visi dan Misi 

Visi dan misi perusahaan bagi keenam kepala divisi hal tersebut menjadi 

sebuah budaya bagi perusahaan karena visi dan misi tersebut memilki 

makna, dan dibentuk melalui filosofi yang menjadi pedoman bagi para 

karyawan. Dan visi misi dari perusahaan Bank Agris akan diterima begitu 

saja oleh seluruh karyawan yang berada didalamnya, karena visi dan misi 

tersbut akan mengikat karena di dalamnya terdapat beberapak makna yang 

merupakan tujuan yang dicapai dari Bank Agris itu sendiri. Dan oleh sebab 

itu karyawan sebagai bagian dari anggota kelompok organisasi di 

perusahaan akan berusaha untuk mencapai tujuan dari visi dan misi yang 

terdapat tujuan didalamnya. Dimana dalam visi dan misi tersebut akan 

memandu karyawan dalam segala aktivitasnya yang berkenaan dengan 

kegiatan operasonal yang ada di Bank Agirs secara keseluruhannya. Hal ini 

sesuai dengan pernyataan karyawan yang mengatakan bahwa visi dan misi 

perusahaan Bank Agris yang mengandung  nilai-nilai yang membantu 

perusahaan dalam pencapaian tujuan serta menjadi perusahaan yang sukses 

dalam sektor usaha namun juga mampu seimbang dengan masyarakat yaitu 
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dengan menjadi mitra yang memiliki rasa tanggung jawab pula terhadap 

masyarakat. Visi dan misi perusahaan bagi keenam kadiv hal tersebut 

menjadi sebuah budaya bagi perusahaan karena visi dan misi tersebut 

memilki makna, dan dibentuk melalui filosofi yang menjadi pedoman bagi 

para karyawan.  Budaya yang terwujudkan ke dalam visi dan misi ini 

diusung agar menjadi acuan dalam bertindak bagi karyawan dan kepada 

siapa saja karyawan yang berada pada lingkungan Bank Agris Semarang, 

dan untuk strateginya visi dan misi ini diharapkan agar membentuk pribadi 

karyawan memiliki sikap yang baik sehingga berakibat pada kinerja para 

karyawan yang akan optimal, dan dari segi filosofi sendiri budaya ini 

memang berawal dari asumsi yang coba diterapkan dan diterima begitu saja 

oleh para karyawan, dan visi dan misi ini erat hubungannya dengan aktivitas 

manusia, hakikat hubungan manusia dengan manusia, dan bersifat tidak 

kasat mata serta tidak disadari. Berkaitan dengan segala kegiatan yang erat 

hubungannya dengan pekerjaan yang ada di Bank Agris Semarang maka 

visi dan misi inilah yang menjadi acuan dalam pencapaian tujuan 

perusahaan. 

 

 

 

 




