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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Dalam kehidupan masyarakat sehari-hari tidak terlepas dari ikatan budaya 

yang diciptakan.Ikatan budaya tercipta oleh masyarakat yang bersangkutan, baik 

dalam keluarga, organisasi, bisnis maupun bangsa. Budaya membedakan masyarakat 

satu dengan yang lain dalam cara berinteraksi dan bertindak menyelesaikan suatu 

pekerjaan. Menurut Luthans (1998), budaya organisasi merupakan norma-norma dan 

nilai-nilai yang mengarahkan perilaku anggota organisasi. Setiap anggota akan 

berperilaku sesuai dengan budaya yang berlaku agar diterima oleh lingkungannya. 

Peran budaya organisasi adalah sebagai alat untuk menentukan arah organisasi, 

mengarahkan apa yang boleh dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan, 

bagaimana mengalokasikan sumber daya dan mengelola sumber daya organisasional, 

dan juga sebagai alat untuk menghadapi masalah dan peluang dari lingkungan internal 

dan eksternal. 

PT. Hartono Istana Teknologi merupakan salah satu perusahaan bisnis 

elektronika yang terbesar dan terkemuka yang saat ini sedang berkembang pesat.PT. 

Hartono Istana Teknologi telah mengembangkan sebuah budaya organisasi salah 

satunya adalah budaya organisasi Tunas 7 AT. Budaya Tunas 7 AT merupakan semua 

karyawan yang ditumbuh kembangkan untuk selalu berkarya berlandaskan 7 AT 

KIAT KITA yaitu Hebat-Citra AT-1, Pesat-Teknologi AT-2, Cermat-Mutu AT-3, 

Hemat-Biaya AT-4, Tepat-Delivery AT-5, Sehat-Pribadi AT-6, Kuat-Potensi AT-7. 

Tunas 7 AT merupakan Tim Kerja yang dapat diandalkan untuk mencapai sukses 

perusahaan secara nyata dan kongkrit selaras dengan 7 AT Kiat Kita. TUNAS adalah 

Tim Usaha Nyata Andalan Sukses. Tujuan dan kebijakan Perusahaan untuk 

meningkatkan potensi sumber daya manusia PT. Hartono Istana Teknologi, sesuai AT 

Ke 7, Kuat-Potensi. 
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1.2 Perumusan Masalah 

Perumusan masalah pada penelitian ini adalah: 

1. Bagaimana persepsi karyawan tentang Tunas 7 AT yang diterapkan di PT. Hartono 

Istana Teknologi? 

2. Bagaimana langkah-langkah yang dapat dilakukan untuk menanamkan atau 

meningkatkan Budaya Tunas 7 AT PT. Hartono Istana Teknologi? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan pada penelitian ini adalah: 

1. Untuk mengetahui bagaimana persepsi karyawan tentang Tunas 7 AT yang 

diterapkan di PT. Hartono Istana Teknologi. 

2. Untuk Mengetahui bagaimana langkah-langkah yang dapat dilakukan untuk 

menanamkan atau meningkatkan Budaya Tunas 7 AT PT. Hartono Istana 

Teknologi. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat: 

1. Bagi Perusahaan, untuk meningkatkan Budaya Organisasi Tunas 7 AT di PT. 

Hartono Istana Teknologi.  

2. Bagi Peneliti, disusun sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar kesarjanaan 

S-1 pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Jursan Manajemen Universitas Katolik 

Soegijapranata.  
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