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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Budaya merupakan faktor penting dalam 

menentukan keberhasilan organisasi dalam mencapai 

tujuannya. Menurut Schein seperti dikutip Moeljono 

(2004), budaya merupakan cara pandang atau pola 

asumsi dasar yang dimiliki bersama oleh kelompok 

ketika memecahkan masalah baik penyesuaian ekster-

nal maupun internal. Organisasi adalah suatu unit 

sosial yang dikoordinasikan dengan sadar, yang terdiri 

dari dua orang atau lebih yang berfungsi untuk 

mencapai suatu tujuan individu atau tujuan bersama 

(Robbins, 2001). Organisasi akan mencapai tujuannya 

jika dikelola dengan baik. Hanya saja keberhasilan 

untuk mewujudkan suatu organisasi yang baik, efektif 

dan efisien, serta sesuai dengan kebutuhan, tidak lagi 

hanya ditentukan oleh keberhasilan penerapan 

prinsip-prinsip organisasi, tetapi juga dipengaruhi oleh 

faktor keberhasilan dalam mengelola dan menciptakan 

budaya organisasi yang sesuai (Robert dan Angelo, 

2005). 

Budaya organisasi adalah pola dasar yang 

diterima oleh organisasi untuk bertindak dan meme-

cahkan masalah, membentuk karyawan yang mampu 

beradaptasi dengan lingkungan dan mempersatukan 
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anggota-anggota organisasi (Schein 1992:12). Setiap 

organisasi memiliki budaya organisasi yang mencer-

minkan spesifikasi suatu organisasi sehingga berbeda 

dengan organisasi lainnya. Budaya organisasi ini me-

lingkupi seluruh pola perilaku anggotanya dan menja-

di pegangan bagi setiap individu dalam berinteraksi, 

baik di dalam ruang lingkup internal maupun ekster-

nal. Selama ini terdapat sejumlah penelitian yang 

menyatakan pentingnya peranan Budaya Organisasi 

dalam meningkatkan kinerja karyawan.  

Penelitian yang dilakukan oleh Rashid dkk. 

(2003) menunjukkan pengaruh positif budaya organi-

sasi terhadap kinerja karyawan karena budaya organi-

sasi yang kuat akan membentuk struktur dan kontrol 

dalam menumbuhkan motivasi dan inovasi karyawan 

dalam bekerja. Dengan motivasi dan inovasi tersebut 

akan dapat meningkatkan kinerja karyawan dalam 

mencapai tujuan organisasi. Namun penelitian yang 

dilakukan Priartini (2009) menyatakan bahwa keter-

ikatan karyawan pada pekerjaaan merupakan kunci 

keberhasilan dan profitabilitas organisasi (Piartrini, 

2009).  

Di dalam budaya organisasi terkadang dipenga-

ruhi budaya lokal seperti budaya Jawa. Di dalam 

budaya Jawa terdapat Sinkretisme dan semangat 

Tantularisme. Sinkretisme adalah wawasan hidup 

yang menyatukan dua pandangan berbeda. Dalam 

khasanah budaya Jawa, biasanya sinkretis Hindhu-

Jawa, Islam-Jawa, dan Budha-Jawa telah terasa dan 
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banyak mewarnai budi pekerti Jawa. Belum lagi 

ditambah dengan semangat “Tantularisme”, yaitu 

wawasan yang memandang berbeda-beda tapi tetap 

satu juga. Tantularisme ini yang memupuk jiwa 

kerukunan antar manusia, sedangkan pengalaman 

mistik, merupakan cermin kehidupan batin yang ber-

usaha mendekatkan diri melalui proses hidup sangkan 

paraning dumadi (asal usul dan tujuan hidup), 

memayu hayuning bawana (menjaga, melestarikan, 

menyejahterakan dunia), dan manunggaling kawula 

Gusti (upaya mendekatkan diri kepada Tuhan) 

(Endraswara, 2003). 

Di dalam budaya Jawa terdapat pula beberapa 

ungkapan simbolis seperti mangan ra mangan kumpul 

yang berarti makan tidak makan tetap bersama-sama, 

yang menggambarkan betapa kuat rasa senasib 

sepenanggungan akan dirasakan dan dilaksanakan 

bersama asalkan mereka tetap bersama-sama. Selain 

itu ada juga ungkapan jer basuki mawa bea yang 

berarti setiap kesejahteraan yang diinginkan tentu 

harus mengeluarkan biaya. Biaya yang dimaksud di 

sini dapat berupa uang, tenaga, pengobatan perasaan 

atau waktu. Setiap tindakan untuk berhasil tentu 

dibutuhkan waktu, tenaga pikiran dan biaya atau 

uang. Akan tetapi lain halnya jika tindakan itu untuk 

menolong. Dalam hal menolong orang Jawa sangat 

ikhlas sehingga muncullah ungkapan tetulung kok 

dikertoaji atau yang berarti pertolongan itu jangan 

dinilai kembali dengan uang (Herusatoto, 2008). 
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Employee engagement atau keterikatan karya-

wan merupakan hal baru bagi dunia akademik, yang 

diawali oleh temuan para konsultan dari pemecahan 

masalah produktivitas dan kualitas kerja. Perrin’s 

Global Workforce Study (2003) dalam Suliyanto (2011) 

mendefinisikan employee engagement sebagai kesedia-

an dan kemampuan individu karyawan untuk mewu-

judkan keberhasilan organisasi dalam mencapai tuju-

an, dengan cara memberikan kontribusi pemikiran 

dan upaya berkelanjutan. Employee engagement seba-

gai sikap positif individu karyawan terhadap organisasi 

dan nilai organisasi. Seorang karyawan yang memiliki 

tingkat keterikatan tinggi pada organisasi memiliki 

pemahaman dan kepedulian terhadap lingkungan 

operasional organisasi, mampu bekerja sama untuk 

meningkatkan pencapaian unit kerja/organisasi 

melalui kerja sama antara individu karyawan dengan 

manajemen (Robinson et al, 2004). 

Menurut McBain (2007) seperti yang dikutip oleh 

Margaretha dan Saragih (2008), salah satu faktor yang 

menggerakkan employee engagement adalah budaya 

organisasi. Budaya organisasi yang dimaksud adalah 

budaya organisasi yang memiliki keterbukaan dan 

sikap supportif serta komunikasi yang baik antara 

rekan kerja. Keadilan dan kepercayaan sebagai nilai 

organisasi juga memberikan dampak positif bagi 

terciptanya employee engagement. Perusahaan yang 

memiliki budaya organisasi yang baik dapat memper-

tahankan budaya tersebut apabila karyawan yang 
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bekerja di dalam perusahaan mau saling mengingat-

kan karyawan yang lain untuk menjaga dan menjalan-

kannya. Apabila ada karyawan baru, diharapkan 

mereka juga mau menularkan budaya tersebut kepada 

karyawan baru. Dengan demikian manajemen perlu 

mengarahkan perhatiannya pada upaya bagaimana 

meningkatkan keterikatan karyawan pada organisasi.  

Untuk mengikat karyawan dapat menggunakan 

sistem nilai (budaya organisasi). Sistem budaya 

organisasi sekaligus budaya kerja organisasi (efisien, 

mutu, transparan dan akuntabilitas) harus ditanam-

kan sejak karyawan masuk ke sistem sosial yang baru 

yakni perusahaan. Secara bertahap karyawan dibina 

sehingga sistem nilai di perusahaan sudah menjadi 

kebutuhannya (Mangkuprawira, 2011). Beberapa studi 

menunjukkan bahwa keterikatan individu berkorelasi 

positif dengan pencapaian tujuan organisasi, profita-

bilitas, kepuasan pelanggan, loyalitas pelanggan, 

keamanan pelanggan dan daya saing organisasi dalam 

industri (Towers Perrin Talent Report, 2003; Hewitt 

associate, 2004; Heintzman dan Marson, 2005; 

Coffman dan Gonzalez-Molina, 2002), serta berkorelasi 

negatif terhadap tingkat retensi karyawan (Coffman, 

2000; Ellis dan Sorensen, 2007). 

Keterikatan pada perusahaan menjadi ciri utama 

keberhasilan perusahaan dalam menangani masalah 

sumberdaya manusia. Semakin tinggi keterikatan 

karyawan dengan organisasi semakin baik kinerjanya 

dan pada gilirannya semakin baik kinerja perusa-
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haannya (Mangkuprawira, 2011). Kinerja karyawan 

merupakan dasar bagi pencapaian kinerja dan prestasi 

perusahaan, sehingga pengelolaan karyawan sebagai 

sumber daya yang potensial merupakan tugas utama 

manajemen. Pengelolaan sumber daya manusia men-

jadi sangat penting karena perusahaan dapat menca-

pai kinerja yang diharapkan serta memiliki keunggul-

an kompetitif ketika orang di dalamnya melakukan 

apa yang terbaik dari mereka, apa yang mereka 

senangi, dan kuatnya faktor kepemilikan secara psiko-

logis dalam melaksanakan dan memberi hasil pada 

pekerjaan mereka (Veronika, 2008). 

Melihat peran budaya organisasi yang begitu 

penting terhadap suksesnya suatu bisnis serta 

pentingnya pemeliharaan employee engagement, maka 

penulis tertarik untuk melakukan penelitian di PT BP 

Kedaulatan Rakyat di Yogyakarta. PT BP Kedaulatan 

Rakyat adalah perusahaan yang bergerak dalam 

bidang jurnalistik. Koran Kedaulatan Rakyat, meru-

pakan salah satu media massa yang diterbitkan oleh 

PT BP Kedaulatan Rakyat di Yogyakarta yang menya-

jikan berita dalam ruang lingkup berita kedaerahan. 

Koran Kedaulatan Rakyat, yang mulai terbit 27 

September 1945 hingga saat ini masih kental dengan 

unsur-unsur kedaerahannya dengan menerapkan 

nilai-nilai Jawa. Unsur kedaerahan dari koran 

Kedaulatan Rakyat nampak dari mottonya yang 

berbunyi ”Migunani Tumraping Liyan” yang artinya 

bermanfaat bagi orang banyak.  
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Koran Kedaulatan Rakyat sebagai salah satu 

media massa yang terbit di daerah tidak pernah 

meninggalkan ciri khas kedaerahannya. Berdasarkan 

survey dari AC Nielsen pada 2011-2012, rubrik yang 

disajikan dalam pemberitaan sangat bervariasi yaitu 

mengulas masalah sosial, ekonomi, politik, hukum, 

olah raga, budaya dan sebagainya. Selain itu, yang 

tetap dipertahankan oleh koran Kedaulatan Rakyat 

adalah beberapa rubik yang menyajikan atau meng-

angkat tema Jawa atau kehidupan masyarakat Jawa 

yang mengandung unsur-unsur kedaerahan. Bahkan 

di tengah gempuran maraknya surat kabar yang 

beredar di wilayah DIY, Kedaulatan Rakyat tetap 

menjadi pilihan masyarakat DIY. Walaupun untuk 

harga eceran yang ditawarkan oleh Kedaulatan Rakyat 

lebih tinggi dibandingkan surat kabar lain yang 

beredar (sebagai contoh: harga eceran Kedaulatan 

Rakyatsebesar Rp 3000,00 sedangkan harian Tribun 

dibanderol dengan harga Rp 1000,00) (Laporan 

Pertanggungjawaban Direksi Komisaris RUPS Tahun 

Buku 2011, 16 Juni 2012).  

Walaupun baik harga eceran maupun harga 

berlangganan lebih tinggi, para pembaca tetap memilih 

koran Kedaulatan Rakyat sebagai bacaan hariannya. 

Ini dibuktikan dengan share jumlah pembaca yang 

dilakukan oleh survey dari AC Nielsen pada 2011-2012 

dimana harian Kedaulatan Rakyat meraih 63.000 

pembaca dan harian Tribun 23.000 pembaca untuk 

share di wilayah DIY dan Jawa Tengah (Laporan 
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Pertanggungjawaban Direksi Komisaris RUPS Tahun 

Buku 2011, 16 Juni 2012). 

Budaya organisasi yang tertanam pada PT BP 

Kedaulatan Rakyat sangat kental dengan budaya 

Jawa. Kebudayaan Jawa mempunyai ciri khas yang 

terletak dalam kemampuan luar biasa untuk mem-

biarkan keberadaannya dialiri oleh arus kebudayaan 

yang datang dari luar. Dalam derasnya aliran yang 

masuk itu, kebudayaan Jawa justru dapat memper-

tahankan keasliannya dan mencerna masukan-

masukan budaya dari luar. Hal tersebut menjadikan 

kebudayaan Jawa kaya akan unsur-unsur budaya 

yang memberikan kedinamisan budaya Jawa itu 

sendiri (Fuadi, et al, 2007) 

Budaya Jawa sebagai kebudayaan paling ber-

pengaruh dan dominan yang mewarnai seluruh sendi 

kehidupan. Dalam suatu organisasi, nilai-nilai 

adiluhung budaya Jawa telah berhasil melebur dalam 

kultur ideologi yang sangat njawani. Dalam hal ini, 

budaya Jawa sebagai ideologi tidak berarti budaya 

Jawa sebagai dogma yang bersifat ideologis dan tidak 

bisa memuat unsur lain. Sebab, budaya Jawa juga 

memiliki sifat toleransi yang tinggi serta kemampuan 

menampung. Di sinilah letak keunikan budaya Jawa, 

yaitu dapat berfungsi sebagai ideologi sekaligus tidak 

membuatnya menjadi kaku, namun tetap fleksibel 

sehingga dapat bertahan dalam gempuran penetrasi 

(Ali, dalam Rachdian, 2012).  
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Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka 

permasalahan yang diangkat dalam tesis ini adalah: 

”Pengaruh Budaya Organisasi yang Menerapkan Nilai 

Jawa terhadap Kinerja Karyawan dengan Employee 

Engagement sebagai Variabel Moderating (Studi 

terhadap Karyawan di PT. BP. Kedaulatan Rakyat 

Yogyakarta)”. 

 

1.2 Persoalan Penelitian 

Rumusan persoalan penelitian dalam Tesis ini 

adalah sebagai berikut: 

1. Apakah ada pengaruh budaya organisasi yang me-

nerapkan budaya Jawa terhadap kinerja karyawan 

P.T. BP Kedaulatan Rakyat? 

2. Apakah employee engagement berpengaruh terha-

dap kinerja karyawan P.T. BP Kedaulatan Rakyat? 

3. Apakah employee engagement dapat berperan seba-

gai variabel mediasi dalam hubungan antara buda-

ya organisasi terhadap kinerja karyawan P.T. BP 

Kedaulatan Rakyat? 
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1.3 Tujuan Penelitian dan Manfaat Pene-

litian  

1.3.1 Tujuan Penelitian 

1. Untuk mengetahui pengaruh budaya terhadap 

employee engagement pada karyawan P.T. BP 

Kedaulatan Rakyat; 

2. Untuk mengetahui peran employee engagement 

sebagai variabel mediasi dalam hubungan antara 

budaya terhadap kinerja karyawan P.T. BP 

Kedaulatan Rakyat. 

 
1.3.2  Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritik 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi 

sumbangan pemikiran ilmiah dan dapat bermanfaat 

sebagai bahan referensi penelitian selanjutnya sehing-

ga berguna untuk pengembangan ilmu pengetahuan, 

terutama yang berhubungan dengan Manajemen 

Sumber Daya Manusia. 

2. Manfaat Praktis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat membe-

rikan masukan kepada pihak manajemen P.T. BP 

Kedaulatan Rakyat tentang pengaruh budaya dan 

employee engagement terhadap kinerja karyawan. 


