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KATA PENGATAR

Buku Prosiding ini yang merupakan kumpulan makalah yang dipresentasikan

dalam Seminar Nasional Peran Budaya Organisasi Terhadap Efektivitas dan Efisiensi

Organisasi yang diselenggarakan pada tanggal 5 November 2012 di Fakultas Psikologi

Universitas Muria Kudus. Oleh tim penyusun makalah tersebut dikumpulkan dan

dijadikan satu untuk kemudahan pendokumentasian dan publikasi hasil seminar

nasional.

Tim penyusun mengucapkan banyak terima kasih terhadap berbagai pihak yang

telah membantu sehingga Prosiding ini bisa diterbitkan. Harapannya, Prosiding ini

berguna bagi siapa saja, bagi perusahaan, organisasi, maupun perorangan yang

menginginkan terciptanya budaya organisasi yang efektif dan efisien.

Tim Penyusun
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PENDAHULUAN

Organisasi seringkali menghadapi berbagai persoalan ketika terjadi interaksi

dengan lingkungan terutama apabila lingkungannya tidak stabil dan terus berkembang.

Oleh sebab itu, organisasi perlu menyesuaikan diri dengan kondisi lingkungan yang

berubah-ubah tersebut agar dapat mengatasi masalah-masalah yang terjadi. Di samping

itu, pada saat yang sama organisasi juga menghadapi masalah internal, yang

mengharuskan organisasi mengatasinya sehingga tetap terjadi suatu keterpaduan

dalam fungsi organisasi. Upaya mengatasi masalah-masalah eksternal dan internal

tersebut, organisasi perlu membentuk suatu budaya organisasi yang kuat dan sehat, bila

ingin mempertahankan diri, bahkan jika ingin terus tumbuh dan berkembang menjadi

organisasi yang efektif. Para pendiri organisasi meletakkan dasar bagi budaya

organisasi yang didirikannya sejak awal, baik secara sadar atau tidak. Seiring dengan

adanya pertumbuhan organisasi sebagai hasil interaksi organisasi dengan

lingkungannya dalam usaha pengembangan organisasinya, maka secara sadar nilai-

nilai pokok tertentu yang ada dalam budaya organisasi juga akan mengalami

perubahan. Oleh sebab itu, budaya organisasi perlu dikelola agar sesuai dengan

pertumbuhan organisasi tersebut, karena budaya organisasi memiliki peranan yang

sangat penting tehadap efektifitas organisasi. (Ratnawati, 2012)

Menurut Robbins (2003) budaya organisasi merupakan sistem makna bersama

yang dianut oleh anggota-anggota yang membedakan suatu organisasi dari organisasi

lain. Sistem makna bersama ini, bila diamati dengan lebih seksama, merupakan

seperangkat karakteristik utama yang dihargai oleh suatu organisai. Budaya organisai

berkaitan dengan bagaimana karyawan mempersepsikan karakteristik dari suatu budaya

organisasi, bukan dengan apakah para karyawan menyukai budaya atau tidak

Robbins (2003 : 311) menyatakan bahwa budaya menjalankan sejumlah fungsi

di dalam sebuah organisasi, yaitu:

a. Budaya mempunyai suatu peran menetapkan tapal batas, yang artinya budaya

menciptakan pembedaan yang jelas antara satu organisasi dengan organisasi yang

lain.

b. Budaya membawa suatu rasa identitas bagi anggota-anggota organisasi.

c. Budaya mempermudah timbulnya komitmen pada sesuatu yang lebih luas daripada

kepentingan pribadi seseorang.



d. Budaya memantapkan sistem sosial, yang artinya merupakan perekat sosial yang

membantu mempersatukan suatu organisasi dengan memberikan standar-standar

yang tepat untuk apa yang harus dikatakan dan dilakukan oleh para karyawan.

e. Budaya berfungsi sebagai mekanisme pembuat makna dan kendali yang memandu

dan membentuk sikap serta perilaku para karyawan.

Konsep efektivitas sesungguhnya merupakan suatu konsep yang luas,

mencakup berbagai faktor di dalam maupun di luar organisasi. Konsep efektivitas ini

oleh para ahli belum ada keseragaman pandangan, dan hal tersebut dikarenakan sudut

pandang yang dilakukan dengan pendekatan disiplin ilmu yang berbeda, sehingga

melahirkan konsep yang berbeda pula di dalam pengukurannya. Namun demikian,

banyak juga ahli dan peneliti yang telah mengungkapkan apa dan bagaimana mengukur

efektivitas itu.(Ratnawati, 2012)

Emitai Etzioni (1982) mengemukakan bahwa “efektivitas organisasi dapat

dinyatakan sebagai tingkat keberhasilan organisasi dalam usaha untuk mencapai tujuan

atau sasaran.” Komaruddin (1994) juga mengungkapkan “efektivitas adalah suatu

keadaan yang menunjukan tingkat keberhasilan kegiatan manajemen dalam mencapai

tujuan yang telah ditetapkan terlebih dahulu.”

Budaya organisasi memiliki peran yang sangat strategis terhadap kesuksesan

suatu organisasi, misalnya untuk membangun kinerja ekonomi dan kinerja

organisasionalnya dalam jangka panjang sebagai sarana bagi anggota

Organisasi untuk memenuhi kebutuhan serta mencapai tujuannya. Sejauh mana

budaya mempengaruhi efektifita organisasi dapat diketahui dengan melihat kuat atau

lemahnya budaya organisasi tersebut. (Ratnawati, 2012)

Kanungo dan Jaeger (Smith, dkk: 2001) juga mengemukakan bahwa kecocokan

budaya (culture fit) menentukan efektivitas organisasi. Budaya yang dimaksud di sini

mencakup: lingkungan fisik dan sosio-politik, yang meliputi konteks ekologi, sosialisasi,

hukum, dan sistem politik yang sangat berpengaruh terhadap lingkungan perusahaan

yang mencakup karakteristik pasar, kepemilikan (ownership), sifat industri, dan

sebagainya. Hal ini mempengaruhi budaya kerja dalam organisasi, yang diterapkan

pada sejumlah kegiatan HRM (human resource management), yang antara lain meliputi:

desain pekerjaan, pengawasan, dan prosedur pemberian reward.

Budaya yang kuat juga akan meningkatkan perilaku yang konsisten dari anggota

organisasi. Oleh karena itu, budaya dapat dijadikan sebagai sarana yang kuat untuk



mengontrol dan dapat bertindak sebagai sebuah substitusi bagi formalisasi. Semakin

kuat budaya suatu organisasi maka semakin lemah atau rendah formalisasi yang

berlaku di oraganisasi tersebut. Kebutuhan manajemen untuk mengembangkan

peraturan dan kebijakan formal sebagai pedoman perilaku kerja anggota organisasi

makin kurang. Pedoman tersebut akan dipahami dan diterima oleh anggota organisasi

apabila mereka menerima budaya organisasi tersebut.


