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PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

 Era globalisasi menimbulkan berbagai perubahan pada tiap aspek kehidupan, 

begitu pula pada aspek ekonomi. Persaingan-persaingan pada dunia usaha mulai 

muncul seiring perkembangan perekonomian. Begitu juga pada perusahaan-

perusahaan, dimana aroma persaingan mulai muncul diantara perusahaan-

perusahaan. Adanya persaingan tersebut bisa jadi merupakan ancaman bagi 

perusahaan dalam mempertahankan eksistensinya. Setiap adanya perubahan yang 

terjadi, lingkungan akan mempengaruhi perusahaan baik langsung maupun tidak 

langsung. Perubahan-perubahan yang terjadi bisa menimbulkan berbagai dampak, 

baik positif maupun negatif. Untuk itu perlu diperhatikan dan perlu pengelolaan yang 

baik, sehingga perubahan tersebut tidak menimbulkan kerugian bagi suatu 

perusahaan namun justru mendorong perusahaan tersebut untuk lebih maju. Keadaan 

lingkungan yang selalu berubah harus diantisipasi oleh suatu perusahaan, dimana 

perusahaan itu harus mampu menyesuaikan diri dengan lingkungan tersebut.  
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Demikian halnya pada bisnis perbankan, sektor perbankan merupakan salah 

satu sektor yang sangat penting bagi perekonomian negara. Bank merupakan hal 

yang tidak asing lagi terdengar di telinga masyarakat, karena bank merupakan 

lembaga keuangan atau perusahaan yang  bergerak di bidang keuangan atau jasa 

keuangan yang sudah menjadi kebutuhan utama masyarakat. Pengertian bank 

menurut Undang-Undang RI nomor 10 tahun 1998 tanggal 10 November 1998 

tentang perbankan, yaitu badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam 

bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan 

atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. 

(Kasmir, 2000:12) 

Fungsi pokok perbankan adalah sebagai suatu wahana yang dapat 

menghimpun, menarik dana dari masyarakat, dan menyalurkan dana ke masyarakat 

secara, yang mendukung pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka 

peningkatan taraf hidup rakyat banyak. Karena itu perbankan menempati posisi yang 

strategis dalam pembangunan dan perekonomian negara. Sesuai dengan tujuan 

perbankan yaitu turut membantu mewujudkan cita-cita bangsa untuk mencapai 

terciptanya suatu masyarakat yang adil dan makmur. Di Indonesia sendiri terdapat 

terdapat bank-bank swasta maupun bank milik pemerintah yang saling bersaing 

untuk memberikan terbaik bagi pengguna jasanya, sehingga akan membuat aroma 

persaingan kian muncul. Untuk itu bank-bank tersebut harus dapat mempertahankan 

eksistensinya di tengah persaingan dan perubahan yang terjadi.  

 Dalam dunia perbankan perubahan-perubahan yang disebabkan oleh 

lingkungan yang tidak stabil tidak dapat dielakkan. Untuk menghadapi perubahan-
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perubahan tersebut diperlukanlah sebuah fondasi yang berupa nilai-nilai yang 

mengakar kuat dalam suatu organisasi. Nilai-nilai itu merupakan sebuah budaya 

korporasi yang diintegrasikan dari seluruh anggota organisasi. Budaya korporat atau 

juga dikenal dengan istilah budaya kerja merupakan nilai-nilai dominan yang 

disebarluaskan di dalam organisasi dan diacu sebagai filosofi kerja karyawan. 

(Djokosantoso Moeljono, 2004, 17). Lemah atau kuatnya budaya korporasi yang 

dimiliki suatu perusahaan akan sangat berpengaruh terhadap kelangsungan hidup 

perusahaan. Untuk itu budaya korporat atau budaya kerja harus diterapkan dengan 

baik. Manfaat penerapan budaya kerja yang baik yaitu : 

1. Meningkatkan jiwa gotong royong 

2. Meningkatkan kebersamaan 

3. Saling terbuka satu sama lain 

4. Meningkatkan jiwa kekeluargaan 

5. Meningkatkan rasa kekeluargaan 

6. Meningkatkan rasa produktivitas kerja 

7. Membangun komunikasi yang baik 

8. Tanggap dengan perkembangan dunia luar  

(sumber : www.organisasi.org) 

 Sedangkan tujuan penerapan budaya kerja yang baik adalah untuk mengubah 

sikap dan juga perilaku Sumber Daya Manusia yang ada agar dapat meningkatkan 

produktivitas kerja untuk menghadapi berbagai tantangan di masa yang akan akan 

datang. (www.organisasi.org). Dalam hal ini, peran Sumber Daya Manusia dalam 

pengelolaan perusahaan merupakan hal yang penting. Untuk menghasilkan suatu 
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karyawan yang profesional dengan integritas yang tinggi diperlukan acuan baku yang 

diberlakukan oleh suatu perusahaan, acuan baku tersebut adalah budaya korporat 

yang sistematis menuntun para karyawan untuk meningkatkan komitmen kerjanya 

bagi perusahaan.  

 Demikian halnya dengan PT. Bank Tabungan Negara (BTN). Keberadaan 

PT. Bank Tabungan Negara sebagai salah satu Badan Usaha Milik Negara (BUMN), 

dimana PT BTN ditunjuk oleh pemerintah Lembaga Pembiayaan Kredit Perumahan 

untuk masyarakat berpenghasilan menengah ke bawah, berdasarkan Surat Menteri 

Keuangan No. B-49/MK/IV/1/1974 Tanggal 29 Januari 1974.  

Pada tahun 1976 realisasi Kredit Perumahan (KPR) pertama kali yang dilakukan PT. 

BTN. Sehingga dengan keberhasilan tersebut sampai saat ini BTN identik dengan 

rumah murah, bisa dibilang kalau ada orang yang ingin punya rumah, akan langsung 

teringat pada BTN. Itulah fenomena yang tumbuh di masyarakat Indonesia tentang 

keberadaan BTN pada beberapa kurun waktu belakangan.  

 Namun seiring perubahan jaman BTN secara perlahan kini tengah berubah 

dan berganti paradigma, BTN sebagai bank umum bersaing dengan bank-bank lain. 

Secara perlahan kini tengah berubah dan berganti paradigma, termasuk citra (image) 

orang yang tidak mengenal BTN, bahwa BTN identik dengan rumah, padahal seperti 

lazimnya bank umum lain, BTN mulai melakukan transformasi dengan cara 

mengembangkan produknya melalui penambahan pelayanan transaksi komersial lain, 

tabungan, giro maupun deposito. Untuk mendukung upaya tersebut saat ini BTN 

sudah memiliki 49 kantor cabang, 61 kantor cabang pembantu, 177 gerai ATM, 85 
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mobil kas keliling, 4.000 outlet kantor pos, plus 5.000 gerai ATM bersama (link), 

sehingga akan mempermudah nasabah untuk melakukan transaksi. 

 Untuk mendukung upaya tersebut PT BTN mempunyai visi dan misi 

perusahaan, yaitu :  

Visi : 

 “Menjadi Bank yang terkemuka dalam pembiayaan perumahan dan 

mengutamakan kepuasan nasabah.”  

Misi : 

a. Memberikan pelayanan unggul dalam pembiayaan perumahan dan 

industri yang terkait, serta menyediakan produk dan jasa perbankan 

lainnya. 

b. Menyiapkan dan mengembangkan sumber daya manusia yang berkualitas 

dan profesional serta memiliki integritas yang tinggi. 

c. Meningkatkan keunggulan kompetitif melalui inovasi berkelanjutan 

sesuai dengan kebutuhan nasabah. 

d. Melaksanakan manajemen perbankan yang sehat sesuai dengan prinsip 

kehati-hatian dan Good Corporate Governance untuk meningkatkan 

Shareholder Value. 

e. Memperdulikan kepentingan masyarakat dan lingkungannya. 

 Untuk mewujudkan visi dan misi tersebut PT. Bank Tabungan Negara 

menerapkan nilai-nilai dasar yang dianut oleh jajarannya untuk mewujudkan Visi 

dan melaksanakan misinya, nilai dasar tersebut yaitu : 
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1. Sebagai orang yang beriman dan bertakwa, pegawai Bank BTN taat 

melaksanakan dan mengamalkan ajaran agamanya masing-masing secara khusuk. 

2. Pegawai Bank BTN selalu berusaha untuk menimba ilmu guna meningkatkan 

pengetahuan dan ketrampilannya demi kemajuan Bank BTN. 

3. Pegawai Bank BTN mengutamakan kerjasama dalam melaksanakan tugas untuk 

mencapai tujuan Bank BTN dengan kinerja yang terbaik. 

4. Pegawai Bank BTN selalu memberikan yang terbaik secara iklas bagi Bank BTN 

dan semua Stakeholders, sebagai perwujudan dari pengabdian yang didasari oleh 

semangat kesediaan berkorban tanpa pamrih pribadi. 

5. Pegawai Bank BTN selalu secara profesional yang kompeten dalam bidang 

tugasnya. 

 Sumber : http://www.btn.co.id 

 Berdasarkan visi dan misi yang dianut Bank Tabungan Negara berupaya 

menyiapkan dan mengembangkan sumber daya manusia yang berkualitas dan 

profesional dan memiliki integritas yang tinggi, serta mengutamakan kepuasan 

nasabah. Namun untuk menciptakan sumber daya manusia yang mempunyai 

integritas tinggi dan profesional bukanlah hal yang mudah. Dengan berkembangnya 

produk-produk yang ditawarkan BTN selain KPR akan membuat pegawai BTN 

bekerja keras agar meningkatkan kinerjanya  serta mendapatkan kepercayaan 

masyarakat karena kepercayaan dari nasabah menentukan kelangsungan hidup BTN. 

Demikian halnya dengan PT Bank Tabungan Negara Kantor Cabang Solo 

yang terus berupaya meningkatkan kinerjanya  dengan cara menanamkan nilai 

budaya korporasi pada pegawai, dimana nilai budaya korporasi tersebut didasarkan 
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pada nilai-nilai dasar yang dianut Bank Tabungan Negara. Nilai-nilai dasar ini 

merupakan prinsip-prinsip dasar yang dipakai sebagai pedoman standar berperilaku 

dalam melaksanakan perubahan menuju visi dan misi perusahaan, sehingga tujuan 

perusahaan terebut akan tercapai jika didukung oleh budaya korporat yang kuat. 

Nilai-nilai dasar ini bukan hanya untuk dilihat, dihayati, dan dipahami namun juga 

harus dilaksanakan oleh seluruh pegawai. 

 Berdasarkan uraian di atas dengan memperhatikan nilai-nilai dasar yang 

dianut BTN yang kemudian dipadukan dengan teori manajemen korporasi, maka 

maka fokus penelitian ini adalah untuk meneliti penerapan nilai budaya korporasi di 

PT.Bank Tabungan Negara kantor Cabang Solo melalui nilai integritas, 

profesionalisme, dan kepuasan nasabah (pengguna jasa) 

 
B. Perumusan Masalah 

 Berdasarkan latar belakang di atas maka perumusan masalah yang dapat 

diangkat dari penelitian ini adalah: 

1. ”Bagaimanakah penerapan nilai budaya korporasi di PT. Bank Tabungan 

Negara Kantor Cabang Solo?” 

2. “Faktor apa sajakah yang bisa mendorong penerapan nilai budaya korporasi 

di PT. Bank Tabungan Negara Kantor Cabang Solo?” 

 

C. Tujuan Penelitian 

1. Tujuan Operasional 
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Untuk mengetahui penerapan nilai budaya korporasi di PT. Bank Tabungan 

Negara Kantor Cabang Solo serta untuk mengetahui faktor-faktor pendorong 

dalam penerapan nilai budaya korporasi tersebut 

2. Tujuan Fungsional  

Dari penelitian yang dilakukan diharapkan dapat menjadi masukan bagi PT. 

Bank Tabungan Negara (Persero) Kantor Cabang Solo untuk evaluasi 

terhadap kinerja karyawan yang mengacu pada nilai budaya perusahaan yang 

diterapkan 

3. Tujuan Individual. 

 Untuk melengkapi tugas akademis yang merupakan persyaratan yang 

 harus dipenuhi guna meraih gelar sarjana pada Fakultas Ilmu Sosial dan 

 Ilmu Politik Universitas Sebelas Maret Surakarta. 

 

D. Manfaat Penelitian 

 Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat sebagai berikut: 

1. Bagi perusahaan, diharapkan penelitian ini bermanfaat memberikan informasi 

dan gambaran mengenai penerapan nilai budaya korporasi di PT. Bank 

Tabungan Negara Kantor Cabang Solo. Serta sebagai bahan evaluasi bagi 

pihak terkait terhadap penerapan nilai budaya korporasi di PT. Bank 

Tabungan Negara Kantor Cabang Solo 

2. Bagi penulis, dapat digunakan sebagai latihan dalam penelitian dan penulisan 

yang bersifat ilmiah 
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3. Bagi pihak lain, hasil penelitian ini dapat menambah pengetahuan tentang 

penerapan nilai budaya korporasi di PT. Bank Tabungan Negara Kantor 

Cabang Solo  

 

E. Landasan Teori 

1. Nilai 

Andreas A. Danandjaja  berpendapat bahwa nilai adalah : 

“Pengertian-pengertian (conception) yang dihayati seseorang mengenai 
apa yang lebih penting atau kurang penting, apa yang lebih baik atau 
kurang baik, dan apa yang lebih benar atau kurang benar” (Taliziduhu 
Ndraha, 2003:18) 

 
Menurut Kreitner dan Kinicki (2005:80) nilai adalah keyakinan yang 

dipegang teguh dan terampil dalam tingkah laku. 

Menurut Schwartz (dalam Kreitner dan Kinicki, 2005:80) nilai adalah 

konsep kepercayaan, mengenai perilaku yang dikehendaki, keadaan yang 

amat penting, pedoman menyeleksi atau mengevaluasi kejadian dan perilaku, 

dan urut dari relative yang penting. 

Sedangkan menurut Milton Rokeach (dalam Achmad Sobirin, 2007: 

166) nilai (value) adalah keyakinan abadi (enduring belief) yang dipilih oleh 

seseorang atau sekelompok orang sebagai dasar untuk melakukan suatu 

kegiatan tertentu (mode of conduct) atau sebagai tujuan akhir tindakannya 

(end of existence). 

Menurut Vijay Sathe nilai (values) adalah : 

“Basic assumption about what ideals are desirable or word striving 
for.” (Taliziduhu Ndraha, 2003: 17) 
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“Asumsi dasar mengenai hal-hal ideal yang diinginkan berharga atau 
berguna” 
 
Sementara itu, Robin Williams Jr (dalam Achmad Sobirin, 2007:166) 

menjelaskan bahwa values bukan hanya berfungsi sebagai kriteria atau 

standar untuk melakukan tindakan tetapi juga berfungsi sebagai kriteria atau 

standar untuk melakukan penilaian, menentukan pilihan, bersikap, 

berargumentasi, maupun menilai performance. 

Sejalan dengan hal itu, Mary Jo Hatch mendefinisikan nilai sebagai 

prinsip, tujuan, atau standar sosial yang dipertahankan oleh seseorang atau 

sekelompok orang (masyarakat) karena secara intrinsic mengandung makna 

(Achmad Sobirin, 2007:166) 

Menurut Schwartz and Bilky (dalam Achmad Sobirin, 2007:167) nilai 

(values) adalah :  

a. Sebuah konsep atau keyakinan 

b. Tentang tujuan akhir atau sebuah perilaku yang patut dicapai 

c. Yang bersifat transcendental untuk situasi tertentu 

d. Menjadi pedoman untuk memilih atau mengevaluasi perilaku atau 

sebuah kejadian, dan 

e. Tersusun sesuai dengan arti pentingnya 

 Dalam penelitian ini, nilai yang ada pada diri masing-masing pegawai 

dihayati, dipegang teguh serta diterpakan demi tercapainya tujuan yang 

diharapkan. 

2. Budaya 
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Menurut Edward B. Tylor, sebagai orang pertama yang menggunakan 

istilah budaya dalam karya antropologi, mengatakan bahwa budaya adalah 

hasil karya manusia dalam kedudukannya sebagai anggota masyarakat. 

Pengertian budaya seperti yang dikemukakan oleh Edward B. Tylor adalah 

sebagai berikut : 

“Culture or civilization is that complex whole which includes knowledge, 
belief, art, morals, law, custom, and any other capabilities and habits 
acquired by man as a member of society” 
(kultur atau peradaban adalah kompleksitas menyeluruh yang terdiri dari 
pengetahuan, keyakinan, seni, moral, hukum, adapt kebiasaan dan berbagai 
kapabilitas lainnya serta kebiasaan apa saja yang diperoleh seorang manusia 
sebagai bagian dari sebuah masyarakat) 

 (Achmad Sobirin, 2007:52) 
 

Stoner, dkk (dalam Djokosantoso Moeljono, 2006:69) memberikan arti 

budaya sebagai gabungan kompleks asumsi, tingkah laku, cerita, mitos, 

metafora dan berbagai ide lain yang menjadi satu untuk menentukan apa arti 

menjadi anggota masyarakat tertentu. 

Senada dengan hal itu, Krech (dalam Djokosantoso Moeljono, 2006:69) 

mengemukakan bahwa budaya adalah sebagai suatu pola semua susunan, 

baik material maupun perilaku yang sudah diadopsi masyarakat sebagai suatu 

cara tradisional dalam memecahkan masalah-masalah para anggotanya. 

Dalam jurnal Library Philosophy and Practice Vol. 8 No 2  disebutkan 

bahwa : 

“Culture is manifest in the form of norms, the unwritten rules of 
behaviour and values, what is regarded as important, expressed as 
beliefs on what is best or good for the organization and what ought to 
happen” (Samuel Olu Adeyoyin, 2006 : 1) 
“Budaya menunjukkan bentuk dari norma, peraturan mengenai perilaku 
dan nilai yang tidak tertulis, apa yang dianggap penting, diekspresikan 
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sebagai kepercayaan yang baik atau bagus bagi organisasi dan apa yang 
seharusnya terjadi.” 
 
Dalam jurnal Library Philosophy and Practice Vol. 8 No 2  juga 

disebutkan bahwa : 

“Culture defines how those in the organization should behave in a given 
set of circumstances” (Samuel Olu Adeyoyin, 2006 : 3) 
 “Budaya menunjukkan bagaimana  orang-orang dalam organisasi 
seharusnya berperilaku dalam seperangkat lingkup yang telah 
ditentukan.” 
 
Menurut Djokosantoso Moeljono (2006:72) budaya adalah strategi 

untuk bertahan hidup dan menang. 

Melville Herskovvits berpendapat bahwa budaya adalah : 

“Sebuah kerangka pikir (construct) yang menjelaskan tentang 
keyakinan, perilaku, pengetahuan, kesepakatan-kesepakatan, nilai-nilai, 
tujuan yang kesemuanya itu membentuk pandangan hidup (way of life) 
sekelompok orang”  (Achmad Sobirin, 2007:53) 
 
Bronoslaw Malinowski (dalam Achmad Sobirin, 2007:52) menjelaskan 

bahwa kultur (budaya) adalah keseluruhan kehidupan manusia yang integral 

yang terdiri dari berbagai peralatan dan barang-barang konsumen, berbagai 

peraturan untuk kehidupan masyarakat, ide-ide dan hasil karya manusia, 

keyakinan dan kebiasaan manusia. 

Haryati Subadio (dalam Djokosantoso Moeljono, 2006:70) memberikan 

pengertian praktis tentang budaya, yaitu sebagai sistem nilai dan gagasan 

utama (vital) 

Edgar Schein (dalam Kreitner dan Kinicki, 2005:125) berpendapat 

bahwa budaya adalah pola asumsi dasar-ditemukan, diciptakan, atau 

dikembangkan ke dalam kelompok tertentu saat pola belajar menangani 
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masalah-masalah adaptasi internal dan integrasi internalnya-yang telah 

berjalan cukup baik dianggap sah, dan karena itu, diajarkan kepada anggota-

anggota baru sebagai cara yang benar dalam menerima, berpikir, dan 

merasakan dalam kaitannya dengan masalah-masalah tersebut 

Sementara itu, dalam hubungannya dengan orang-orang yang bekerja di 

perusahaan, Mintzberg (dalam Djokosantoso Moeljono, 2004:12) 

mengemukakan bahwa budaya merupakan fungsi orang-orang yang bekerja 

di korporat, cara korporat dibentuk, dan lingkungan (ekonomi dan teknologi) 

dimana korporat itu beroperasi 

Sedangkan R. D’ Andrade (dalam Achmad Sobirin, 2007:57) 

mengemukakan bahwa kultur (budaya) adalah sebuah pola diskursus yang 

simbolik dan merupakan shared meaning (makna atau pengertian bersama) 

yang menuntut adanya interpretasi dan penjelasan lanjutan agar diskursus dan 

makna tersebut dapat dipahami secara baik 

 R. D’ Andrade dan Clifford Geertz (dalam Achmad Sobirin, 2007:129) 

menjelaskan bahwa budaya adalah jaringan makna yang interpretative. 

 Kroeber and Kluckhohn berpendapat bahwa : 

“Budaya terdiri dari pola-pola pikir, cara berpendapat dan bereaksi yang 
diperoleh dan disebarkan melalui berbagai macam simbol termasuk di 
dalamnya yang dimanifestasikan dalam bentuk artefak yang semuanya 
itu merupakan hasil pencapaian dari sekelompok orang; sedangkan 
esensi dasar atau inti dari budaya terdiri dari gagasan-gagasan 
tradisional, yang diderivasi dan dipilih berdasar pengalaman sejarah, 
serta nilai-nilai yang terkandung di dalamnya”  (Achmad Sobirin, 
2007:59) 
 
Menurut Pastin (dalam Djokosantoso Moeljono, 2005:16) budaya yang 

kuat meletakkan kepercayaan-kepercayaan, tingkah laku, dan cara melakukan 
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sesuatu, tanpa perlu dipertanyakan lagi. Karena berakar dalam tradisi, budaya 

mencerminkan apa yang dilakukan, dan bukan apa yang akan berlaku. 

Yang dimaksud budaya dalam penelitian ini yaitu asumsi dasar terhadap 

apa yang seharusnya dilakukan oleh pegawai PT Bank Tabungan Negara 

sehingga asumsi dasar yang terbentuk tersebut bisa melekat dalam jiwa dan 

diri masing-masing sehingga mereka apa yang mereka lakukan akan 

tercermin dalam budaya yang dimilikinya. 

3. Korporasi (corporate) 

Ketika mendengar kata korporasi, pemahaman kita akan tertuju pada 

suatu organisasi bisnis berukuran raksasa yang menjangkau semua lapangan 

usaha. Pikiran ini ada benarnya karena nyatanya sebagian besar organisasi 

bisnis raksasa yang sering disebut sebagai konglomerasi itu memang 

mengantongi status badan hukum. Namun, pemikiran ini dapat dikatakan 

salah ketika banyak organisasi bisnis berbadan hukum yang ternyata hanya 

berukuran kecil atau menengah. Mereka hanya menguasai pangsa pasar yang 

terbatas dan tidak lebih besar dari bentuk-bentuk konglomerasi bisnis. Asset 

mereka pun tidak besar. Pada kenyataannya, istilah korporasi telah 

mengalami penyusutan makna. Sekarang istilah korporasi diasosiasikan 

dengan perusahaan besar. (Djokosantoso Moeljono, 2005:14) 

Istilah “corporate” dari segi estimologis merupakan turunan dari bahasa 

Latin corpus yang berarti sekumpulan peraturan dan undang-undang dan 

erate yang berarti sesuatu yang dihargai atau dipatuhi. Corporate secara 

harfiah berkenaan dengan sesuatu yang diakui oleh undang-undang. Dalam 
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bahasa Indonesia ia diartikan sebagai “perusahaan”. Istilah corporate lebih 

sempit dari istilah “firm” yang dibahasa indonesiakan sebagai firma. Firm 

diartikan sebagai suatu bentuk kumpulan saja yang tidak selalu harus 

berbadan hukum. Dalam perkembangan selanjutnya istilah corporate 

dimaknakan menjadi korporasi untuk membedakannya dengan makna firma. 

(Djokosantoso Moeljono, 2005:14) 

Menurut kamus Yusuf Sofie (2002:14) sama halnya dengan yayasan, 

korporasi adalah badan hukum  karena keduanya memiliki unsur-unsur : 

1. Mempunyai harta sendiri yang terpisah 

2. Ada suatu organisasi yang diterapkan oleh suatu tujuan dimana 

kekayaan terpisah itu diperuntukkan 

3. Ada pengurus yang mrnguasai dan mengurusnya 

Istilah korporasi menjadi penting ketika banyak organisasi bisnis 

berbadan hukum yang berskala besar biasanya mengalami berbagai macam 

masalah perusahaan baik internal maupun eksternal. Permasalahan yang 

sering muncul berkaitan dengan banyak hal mulai dari masalah kepegawaian 

hingga masalah menghadapi ambang kepailitan. (Djokosantoso Moeljono, 

2005:14) 

Korporasi dalam penelitian ini yaitu PT Bank Tabungan Negara (BTN) 

Kantor Cabang Solo, yaitu sebuah bank BUMN berbentuk persero yang 

bertugas untuk melayani masyarakat baik dalam menyalurkan kredit ataupun 

dalam bentuk produk-produk dana lainnya. 

 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



 

 

16 

4. Budaya Korporasi (Corporate Culture) 

Menurut Robbins (dalam Djokosantoso Moeljono, 2004:19) budaya 

korporat merupakan sebuah sistem pemaknaan bersama dibentuk oleh 

warganya yang sekaligus menjadi pembeda dengan organisasi lain. 

Robbins (dalam Djokosantoso Moeljono, 2004:18) mengemukakan 

bahwa budaya korporat juga sering dimaknakan sebagai filosofi dasar yang 

memberikan arahan bagi kebijakan organisasi dalam pengelolaan karyawan 

dan nasabah. 

Schein (dalam Kisdarto Atmosoepprapto, 2001:70) memberikan 

beberapa pengertian umum mengenai budaya korporat : 

1. “Observed behaviorial regulaties when people interact” 

(Keteraturan-keteraturan perilaku yang teramati apabila orang 

berinteraksi) 

2. “The Norms that envolve in working group” 

(Norma-norma yang berkembang dalam kelompok kerja) 

3. “The dominant values espoused by an organization policy” 

(Nilai-nilai yang dominan yang didukung oleh suatu organisasi) 

4. “The philosophy directing the organization policy” 

(Filosofi yang mengarahkan kebijaksanaan organisasi) 

5. “The rule of the game for getting along in the organization” 

(Aturan permainan yang harus ditaati untuk dapat diterima sebagai 

anggota di dalam organisasi) 

6. “The feeling or climate in an organization” 
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(Perasaan atau iklim dalam suatu organisasi) 

Jadi, pada dasarnya “Corporate Culuture” atau budaya korporasi 

mempunyai pengertian sebagai aturan main yang ada dalam perusahaan yang 

akan menjadi  pegangan dari Sumber Daya Manusia (SDM) nya dalam 

menjalankan kewajibannya dan nilai-nilai untuk berperilaku di dalam 

organisasi tersebut (Kisdarto Atmosoepprapto, 2001:71) 

Dapat juga dikatakan, budaya korporat adalah pola terpadu perilaku 

manusia di dalam organisasi atau perusahaan termasuk pemikiran-pemikiran, 

tindakan-kindakan, pembicaraan-pembicaraan yang dipelajari dan diajarkan 

kepada generasi berikutnya (Kisdarto Atmosoepprapto, 2001:71) 

Dalam Mid-American Journal Of Business, Vol. 20, No. 2 disebutkan: 

“Corporate culture is what separates the business winners from the 
business losers”. ( Richard T. Farmer, 2006:7) 
“Budaya korporasi adalah yang memisahkan pemenang bisnis dengan 
bisnis yang kalah”  
 
Stanley Davis (dalam Achmad Sobirin, 2007:131) mendefinisikan 

budaya korporat adalah keyakinan dan nilai bersama yang memberikan 

makna bagi anggota sebuah institusi dan menjadikan keyakinan dan nilai 

tersebut sebagai aturan atau pedoman berperilaku dalam organisasi.  

Sedangkan menurut Schein (dalam Djokosantoso Moeljono, 2004:17) 

budaya korporat mengacu ke suatu sistem makna bersama yang dianut oleh 

anggota-anggota yang membedakan organisasi itu terhadap organisasi lain.  

Dalam jurnal Library Philosophy and Practice Vol 8, No 2 disebutkan 

bahwa : 
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“Corporate culture is a key component in the achievement of an 
organization’s mission and strategis, the improvement of organizational 
effectiveness, and the management of change” 
( Samuel Olu Adeyoyin, 2006:1) 
“Budaya korporasi adalah komponen kunci dalam mencapai misi dan 
strategi organisasi, perbaikan efektifitas organisasi, dan perubahan 
manajemen.” 
 
Taliziduhu Ndraha (2003:8) mengemukakan bahwa Budaya Organisasi 

merupakan genus dan Budaya perusahaan salah satu speciesnya. Dalam 

hubungan itu kajian Budaya Organisasi bisa berlaku untuk Budaya Korporasi, 

tetapi temuan-temuan kajian Budaya Korporasi mungkin tidak seluruhnya 

berlaku buat Budaya Organisasi. Oleh sebab itu Budaya Organisasi dan 

Budaya Korporasi merupakan 2 hal yang saling berkaitan karena keduanya 

mempunyai kesamaan. 

Andrew Pettigrew (dalam Achmad Sobirin, 2007:129) mendefinisikan 

budaya organisasi sebagai sistem makna yang diterima secara terbuka dan 

kolektif, yang berlaku untuk waktu tertentu bagi sekelompok orang tertentu. 

Robbins (1996:289) memberikan tujuh karakteristik budaya organisasi, 

yaitu : 

1. Inovasi dan keberanian mengambil risiko  

2. Perhatian ke rincian  

3. Orientasi hasil  

4. Orientasi orang 

5. Orientasi tim  

6. Keagresifan 

7. Kemantapan 
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Ogbonna dan Harris (dalam Achmad Sobirin, 2007:133) mendefinisikan 

budaya organisasi adalah keyakinan, tat nilai, makna, dan asumsi-asumsi 

yang secara kolektif di shared oleh sebuah kelompok sosial guna membantu 

mempertegas cara mereka saling berinteraksi dan mempertegas mereka 

dalam merespon lingkungan. 

Mondy (dalam Djokosantoso Moeljono, 2004:19) mengartikan budaya 

korporat sebagai sistem nilai-nilai, keyakinan, dan kebiasaan bersama dalam 

organisasi yang berinteraksi dengan struktur formal untuk menghasilkan 

norma perilaku.  

Sejalan dengan hal itu, Matsumoto (dalam Djokosantoso Moeljono, 

2004:19) mendefinisikan budaya korporat sebagai seperangkat sikap, nilai-

nilai, keyakinan, dan perilaku yang dipegang oleh sekelompok orang dan 

dikomunikasikan dari generasi ke generasi berikutnya. 

Deal and Kennedy (dalam Achmad Sobirin, 2007:132) secara sederhana 

mengatakan bahwa budaya organisasi adalah cara kita melakukan sesuatu di 

lingkungan organisasi ini. 

Sedangkan Charles Hamdten-Turner (dalam Achmad Sobirin, 

2007:131) menjelaskan bahwa budaya korporat adalah pandangan hidup, cara 

pandang sebagai dasar untuk bertindak, mengungkapkan perasaan dan 

berpikir yang semuanya itu merupakan hasil pembelajaran sekelompok orang 

yang tidak disebabkan karena faktor keturunan. 

Djokosantoso Moeljono (2006:52) mendefinisikan budaya korporat 

sebagai sistem nilai-nilai yang diyakini semua anggota organisasi dan yang 
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dipelajari, diterapkan serta dikembangkan secara berkesinanmbungan, 

berfungsi sebagai sistem perekat, dan dapat dijadikan acuan berperilaku 

dalam organisasi untuk mencapai tujuan perusahaan yang telah ditetapkan. 

Sementara itu, Kreitner dan Kinicki (dalam Djokosantoso Moeljono, 

2006:12) mendefinisikan budaya organisasi adalah perekat organisasi yan 

mengikat anggota organisasi melalui nilai-nilai yang ditaati, peralatan 

simbolik, dan cita-cita sosial yang ingin dicapai.  

Menurut Robbins, 1996:294), budaya melakukan sejumlah fungsi di 

dalam sebuah organisasi : 

a. Budaya mempunyai suatu peran menetapkan tapal batas. Artinya bahwa 

budaya organisasi menciptakan pembedaan yang jelas antara satu 

organisasi dengan yang lain 

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

organisasi 

c. Budaya organisasi mempermudah pertumbuhan komitmen pada sesuatu 

yang lebih luas daripada kepentingan individu 

d. Budaya organisasi meningkatkan kemantapan sistem sosial. 

Dalam hubungannya dengan segi sosial, budaya berfungsi sebagai 

perekat sosial yang membantu mempersatukan organisasi itu dengan 

memberikan standar-standar yang tepat untuk apa yang harus dikatakan dan 

dilakukan oleh para karyawan. Akhirnya budaya berfungsi sebagai 

mekanisme pembuat makna dan kendali yang memandu dan membentuk 
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sikap serta perilaku para karyawan (Gordon, dalam Djokosantoso Moeljono, 

2006:15-16) 

Budaya korporat yang terbentuk banyak ditentukan oleh beberapa unsur, 

yaitu : 

a. Lingkungan usaha ; lingkungan dimana perusahaan itu beroperasi akan 

menentukan apa yang harus dikerjakan oleh perusahaan tersebut untuk 

mencapai keberhasilan 

b. Nilai-nilai (values) ; merupakan konsep dasar dan keyakinan dari suatu 

organisasi 

c. Panutan atau keteladanan ; orang-orang yang menjadi panutan atau 

keteladanan karyawan lainnya karena keberhasilannya 

d. Upacara-upacara (rites dan ritual) ; acara-acara rutin yang 

diselenggarakan oleh perusahaan dalam rangka memberikan penghargaan 

pada karyawannya 

e. “Network” ; jaringan komunikasi informal di dalam perusahaan yang 

dapat menjadi sarana penyebaran nilai-nilai dari budaya perusahaan. 

(Kisdasrto Atmosoeprapto, 2001:71) 

Dalam upaya pembentukan budaya korporat, seperti yang terlihat pada 

gambar 1.1 di bawah ini dilakukan proses penyesuaian yang dikenal 

sosialisasi, yaitu proses yang mengadaptasi para karyawan pada budaya 

korporat (Goldhar dan Barnet, dalam Djokosantoso Moeljono, 2004:23). 

Proses sosialisasi dapat dikonsepkan sebagai suatu proses yang terdiri dari 

tiga tahap, antara lain pra-kedatangan, perjumpaan, dan metamorfosis. 
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Gambar 1.1 

Proses sosialisasi budaya korporat 

 

Socialization process 

 

 

 
 

 
Sumber : Djokosantoso Moeljono, 2004:23 
 
 
 

Tahap pertama merupakan tahap pra kedatangan, terjadi sebelum 

seseorang anggota baru bergabung dengan organisasi itu. Dalam tahap kedua, 

karyawan baru itu melihat seperti apakah organisasi itu sebenarnya dan 

menghadapi kemungkinan harapan dan kenyataan yang berbeda. Dalam tahap 

ketiga, perubahan yang relatif tahan lama akan terjadi. Karyawan baru itu 

menguasai ketrampilan yang diperlukan untuk pekerjaannya, dengan berhasil 

melakukan perannya, dan melakukan penyesuaian nilai dan norma kelompok 

kerjanya. Proses tiga tahap ini berdampak pada produktivitas kerja, komitmen 

pada tujuan organisasi, dan keputusan akhir untuk tetap bersama organisasi 

itu. (Djokosantoso Moeljono, 2004:24) 

Budaya asli diturunkan dari filsafat pendirinya. Selanjutnya budaya ini 

sangat mempengaruhi kriteria yang digunakan dalam mempekerjakan 

karyawan. Tindakan manajemen puncak dewasa ini menentukan iklim umum 

perilaku yang dapat diterima dengan baik dan yang tidak. Bagaimana 

karyawan harus disosialisasikan akan bergantung baik pada tingkat sukses 

Pre-arrival Encounter Metamorphosis 

Turnover 

Commitment 

Productivity 
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dengan nilai-nilai organisasi dalam proses seleksi maupun pada referensi 

menajemen puncak akan metode-metode sosialisasi. (Djokosantoso 

Moeljono, 2004:24) 

 Berikut ini adalah gambar yang meringkaskan bagaimana budaya suatu 

organisasi dibangun dan dipertahankan : 

Gambar 1.2 

Pembentukan Budaya Korporat 

 

Sumber : Djokosantoso Moeljono, 2004:24 
 

Sosialisasi budaya kepada karyawan dapat dilaksanakan dengan 

beberapa cara yang dinilai berhasil, yaitu melalui : 

a. Cerita : Cerita-cerita ini khususnya berisi dongeng suatu peristiwa 

mengenai pendiri organisasi, pelanggaran peraturan, sukses dari miskin 

ke kaya, pengurangan angkatan kerja, lokasi karyawan, reaksi terhadap 

kesalahan masa lalu, dan mengatasi masalah organisasi  

b. Ritual : Merupakan deretan berulang kegiatan yang mengungkapkan dan 

memperkuat nilai-nilai utama organisasi, tujuan apakah yang paling 

Budaya 
korporat 

Manajemen 
puncak 

Sosialisasi 

Filsafat 
dari pendiri 
organisasi 

Kriteria 
seleksi 
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penting, orang-orang manakah yang penting dan mana yang dapat 

dikorbankan 

c. Lambang Materi : Lambang materi mengantarkan kepada jaryawan siapa 

yang penting, sejauh mana egalitarianisme yang diinginkan oleh eksekutif 

puncak, dan jenis perilaku yang dimunculkan (misalnya, pengambilan 

risiko, konservatif, otoriter, partisipatif, individualistis, social) yang tepat  

d. Bahasa : Banyak organisasi dan unit di dalam organisasi yang 

menggunakan bahasa sebagai suatu cara untuk mengadakan identifikasi 

anggota suatu budaya atau anak budaya. Dengan mempelajari bahasa ini, 

anggota membuktikan penerimaan mereka akan budaya itu, dan dengan 

berbuat seperti itu, hal ini membantu melestarikannya. 

( Djokosantoso Moeljono, 2004:25) 
 
 

Budaya perusahaan perlu dipahami dengan baik karena : 

a. Budaya perusahaan terlihat sangat nyata dan dapat dirasakan, sehingga 

dapat menjadi kebanggaan (pride) 

b. Kinerja individu dan kinerja perusahaan serta “What business are we in?”, 

tidak mungkin dapat dipahami dengan baik tanpa memperhatikan budaya 

perusahaan. Hal ini banyak kaitannya dengan pengembangan karier 

(Kisdasrto Atmosoeprapto, 2001:72) 

Kesamaan visi, nilai-nilai, dan keyakinan diantara anggota organisasi 

menunjukkan kuatnya budaya (stong culture), sebaliknya keberagaman 

pandangan terhadap visi, keyakinan, dan nilai-nilai organisasi menunjukkan 

lemahnya budaya (weak culture). Berdasarkan pemahaman tentang budaya 
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kuat dan budaya lemah bisa dikatakan bahwa keberhasilan perusahaan dalam 

kacamata Peter and Watermand Jr, ditentukan oleh seberapa kuat budaya 

yang dimiliki perusahaan tersebut. (Achmad Sobirin, 2007:135) 

Menurut Djokosantoso Moeljono (2005:102) nilai-nilai budaya 

korporasi meliputi  hal, yaitu : 

1. Integritas : bertaqwa, penuh dedikasi, jujur, selalu menjaga kehormatan 

dan nama baik, serta taat pada peraturan yang berlaku 

2. Profesionalisme : bertanggung jawab, efektif, efisien, disiplin, dan 

berorientasi ke masa depan dalam mengantisipasi perkembangan, 

tantangan, dan kesempatan 

3. Kepuasan nasabah (pengguna jasa) : memenuhi kebutuhan dan 

memuaskan pengguna jasa dengan memberikan pelayanana yang terbaik, 

dengan tetpap memperhatikan kepentingan perusahaan, Sumber Daya 

Manusia (SDM) yang terampil, ramah, senang melayani teknologi, dan 

unggul 

4. Keteladanan : memberikan panutan yang konsisten, bertindak adil, 

bersikap tegas dan berjiwa besar 

5. Penghargaan pada SDM : merekrut, mengembangkan, dan 

mempertahankan SDM yang berkualitas, memperlakukan karyawan 

berdasarkan kepercayaan, keterbukaan, keadilan, dan saling menghargai; 

mengembangkan sikap kerjasama dan kemitraan; memberikan 

penghargaan berdasarkan hasil kerja individu dan kelompok 
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Budaya korporasi memberikan karyawan perasaan siapa mereka, 

kebersamaan, kebersamaan, rasa ikut memiliki, bagaimana mereka harus 

berperilaku, apa yang harus mereka lakukan. Karena budaya korporasi atau 

organisasi membuat pekerjaan menjadi lebih menyenangkan, maka oerlu 

tetap dipelihara keberdaannya. Komitmen seluruh karyawan, dimulai dari 

pimpinan puncak hingga karyawan lapis terbawah merupakan persyaratan 

mutlak untuk tetap terpelihara budaya korporasi. Komitmen tidak sekedar 

keterkaitan secara fisik tetapi juga secara mental. (Kisdarto Atmosoeprapto, 

2001:73).  

Dalam penelitian ini budaya korporasi yang berlaku di PT Bank 

Tabungan Negara Kantor Cabang Solo merupakan acuan baku dalam 

perusahaan yang ditaati oleh semua pegawai sehingga dalam melaksanakan 

pekerjaan, sesuai dengan acuan baku tersebut dan tidak menyimpang dari 

kode etik yang ada. 

5. Penerapan Nilai Budaya Korporasi  

Dari lima nilai budaya korporasi, yaitu integritras, profesionalisme, 

kepuasan nasabah, keteladanan, serta penghargaan terhadap SDM, penulis 

memilih menggunakan nilai budaya korporasi yaitu integritas, 

profesionalisme, dan kepuasan nasabah.  Hal ini didasarkan pada 

pertimbangan bahwa karena sesuai dengan nilai-nilai dasar yang dianut 

pegawai PT BankTabungan Negara Kantor Cabang Solo yang apabila 

dipadukan dengan teori manajemen korporasi, nilai-nilai tersebut akan 

mengarah pada integritas, profesionalisme, dan kepuasan nasabah (pengguna 
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jasa). Selain itu, sebagai bank yang kegiatan utamanya adalah memberikan 

pelayanan pada nasabah, maka kepuasan nasabah perlu diutamakan, sehingga 

agar nasabah merasa puas maka diperlukanlah suatu integritas dan 

profesionalisme pegawai. 

§ Integritas 

Kata integritas berasal dari akar kata bahasa latin yang sama 

seperti halnya kata integer dan secara historis telah dipahami 

mengandung arti yang sama, yakni utuh : orang yang berintegritas 

seperti sebuah angkasa yang utuh, adalah sebuah pribadi yang utuh, 

seorang pribadi yang entah bagaimana tidak terpecah-pecah. Kata itu 

lebih banyak mengandung makna utuh daripada makna penuh; 

bukannya kegilaan seorang fanatik yang menghendaki pembaharuan 

seluruh dunia dengan satu cetakan tunggal melainkan ketenang-an 

seorang pribadi yang yakin akan pengetahuan bahwa ia hidup dengan 

benar (Stephen L. Carter, 1999:10) 

Dalam Kamus Bahasa Indonesia lengkap, integritas diartikan 

sebagai penyatuan, keutuhan; jujur dan dapat dipercaya (1997:286) 

Integritas merupakan suatu hal yang sangat bernilai, seperti yang 

dikemukakan dalam Mid American Journal Of Business Vol. 20 No. 2: 

“A corporate culture of honesty and integrity is more valuable 
than cash in the bank” (Richard T. Farmer, 2006 : 7 ) 
“Budaya korporasi integritas dan kejujuran lebih bernilai daripada 
uang di bank.” 
 
Menurut kamus kompetensi, integritas kerja adalah bertindak 

konsisten sesuai dengan kode etik perusahaan. Memiliki pemahaman 
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dan keinginan untuk menyesuaikan diri dengan kebijakan dan etika 

tersebut dan bertindak secara konsisten walaupun sulit untuk 

melakukannya. (http://edratna.wordpress.com/2007/05/08/integritas-

dapatkah-diukur-dan-diramalkan/) 

Menurut Jamiah Manap integritas diartikan sebagai pengetahuan, 

kesadaran, penghayatan, dan memegang teguh kepada nilai-nilai 

tersebut dalam setiap perkataan dan tindakan untuk mencapai 

kecemerlangan diri dan organisasi (www.pertamina.com) 

Dalam penelitian ini integritas yang dimaksud adalah kemauan 

untuk melakukan tugas dan tanggung jawab masing-masing secara 

konsisten 

§ Profesionalisme 

 Profesionalisme berasal dari kata profesional. Dalam Kamus 

Bahasa Indonesia lengkap, profesional diartikan sebagai pekerjaan yang 

benar-benar dilakukan sesuai dengan ketrampilannya (1997:490) 

Dalam www.bpkp.go.id  disebutkan bahwa untuk mewujudkan visi 

dan misi yang telah ditetapkan, diperlukan adanya sumber daya manusia 

yang profesional. Hal ini berarti bahwa dalam menjalankan tugasnya, 

mereka harus memiliki kapabilitas, berdisiplin pada pelaksanaan tugas, 

berorientasi pada pencapaian hasil dan memiliki integritas tinggi dalam 

rangka mengemban visi dan misi organisasi. 

 ( Ratminto, 2007:125) 
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Profesionalisme menurut MenPan adalah orang yang terampil, 

handal, dan sangat bertanggung jawab dalam menjalankan profesinya. 

Orang yang tidak mempunyai integritas biasanya tidak profesional. 

Profesionalisme pada intinya adalah kompetensi untuk melaksanakan 

tugas dan fungsinya secara baik dan benar. Yang dimaksud profesional 

adalah kemampuan, keahlian atau ketrampilan seseorang dalam bidang 

tertentu yang ditekuninya sedemikian rupa dalam kurun waktu tertentu 

yang relatif lama sehingga hasil kerjanya bernilai tinggi dan diakui serta 

diterima masyarakat (www.bkn.go.id) 

Jadi, orang yang profesional adalah orang yang mempunyai 

kemampuan untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya. 

Menurut Robert R Katz (dalam A.S. Moenir, 1995:116) ada tiga jenis 

kemampuan dasar, yaitu : 

1. Kemampuan teknik, yaitu kemampuan untuk menggunakan 

peralatan, prosedur, atau teknik, dalam bidang-bidang khusus 

2. Kemampuan Manusiawi, yaitu kemampuan untuk 

bekerjasama, memahami dan memotivasi orang lain, baik 

sebagai individu maupun kelompok 

3. Kemampuan Konseptual, yaitu kemampuan mental untuk 

mengkoordinasikan dan mengintegrasikan semua kegiatan dan 

kepentingan organisasi. 

§ Kepuasan nasabah/pelanggan (pengguna jasa) 
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  Menurut Oliver (dalam J. Supranto) kepuasan adalah tingkat 

perasaan seseorang setelah membandingkan kinerja atau hasil yang 

dirasakannya dengan harapan (2001:233) 

  Wilkie (dalam Fandy Tjiptono dan Anastasia Diana, 2001:102) 

mendefinisikannya sebagai tanggapan emosional pada evaluasi terhadap 

pengalaman konsumsi suatu produk atau jasa.  

  Sementara itu Engel, et al (dalam Fandy Tjiptono, 2000:89)  

menyatakan bahwa kepuasan pelanggan merupakan evaluasi purna beli 

dimana alternatif yang dipilih sekurang-kurangnya sama atau melebihi 

harapan pelanggan, sedangkan ketidakpuasan timbul apabila hasil tidak 

memenuhi harapan.  

  Day (dalam Fandy Tjiptono dan Anastasia Diana 2001:102) 

mendefinisikan kepuasan atau ketidakpuasan pelanggan sebagai respon 

pelanggan terhadap evaluasi ketidaksesuaian yang dipersepsikan antara 

harapan awal sebelum pemelian (atau norma kinerja lainnya) dan 

kinerja aktual produk yang dirasakan setelah pemakaiannya. Sehingga 

puas tidaknya pelanggan dapat diketahui dari respon pelanggan.   

  Dalam penelitian ini kepuasan yang dimaksud adalah kepuasan 

nasabah, dimana kepuasan nasabah merupakan hal penting bagi BTN 

Kantor Cabang Solo yang harus diutamakan. 
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F. Kerangka Pemikiran 

PT Bank Tabungan Negara Kantor Cabang Solo adalah sebuah perusahaan 

BUMN yang berbentuk persero yang melayani masyarakat dalam penyaluran kredit 

perumahan ataupun penyedia produk-produk lainnya. PT Bank Tabungan Negara 

(Persero) Kantor Cabang Solo mempunyai visi dan misi yang harus dipegang teguh 

setiap anggotanya. Untuk mewujudkan visi dan misi tersebut PT. Bank Tabungan 

Negara menerapkan nilai-nilai budaya korporasi yaitu integritas, profesionalisme, 

dan kepuasan nasabah (pengguna jasa) yang dianut oleh pegawainya untuk 

mewujudkan visi dan melaksanakan misinya. Nilai-nilai tersebut dipahami, dihayati, 

dan dipegang tegung oleh masing-masing karyawan serta dijadikan acuan baku 

dalam melaksanakan pekerjaannya. 

Budaya korporasi tersebut kemudian pada PT Bank Tabungan Negara 

(Persero) Kantor Cabang Solo dipatuhi oleh semua karyawan yang ada di dalamnya.  

Budaya korporasi tersebut akan mempengaruhi setiap tindakan yang dilakukan 

karyawannya agar tidak melenceng dari acuan baku tersebut. Dalam penerapan 

budaya korporasi tersebut akan ditemukan faktor pendorong yang dapat 

mempengaruhi penerapan nilai budaya korporasi di PT Bank Tabungan Negara 

(Persero) Kantor Cabang Solo sehingga dengan adanya faktor pendorong tersebut 

pegawai BTN Kantor Cabang Solo bisa bekerja lebih baik lagi dengan mengacu pada 

nilai budaya korporasi yang ada 
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Gambar 1.3 

Kerangka Pikir 

 

G. Metodologi 

1. Jenis Penelitian 

 Dalam penelitian ini peneliti menggunakan jenis penelitian deskriptif  

kualitatif, yaitu penelitian yang bertujuan untuk menjelaskan, 

menggambarkan, memaparkan, menuturkan dan menganalisa secara rinci dan 

mendalam terhadap berbagai informasi penting serta menarik kesimpulan 

terhadap hubungan antar gejala sosial. Penelitian deskriptif kualitatif ini 

sifatnya menggali, menelusuri, menentukan, mengumpulkan dan 

mengidentifikasi fakta-fakta, masalah-masalah atau kendala-kendala yang 

mungkin dihadapi, sekaligus memberi cara penyelesaiannya. Dalam hal 

metode deskriptif kualitatif ini juga memberikan penelitian tentang fakta-

fakta yang ditemukan. 

Visi dan misi PT 
BTN Kantor 
Cabang Solo 

Penerapan nilai budaya 
korporasi : 
a. Integritas 
b. Profesionalisme 
c. Kepuasan 

nasabah 
(pengguna jasa) 

Faktor 
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2. Lokasi Penelitian 

 Penelitian ini mengambil lokasi di PT Bank Tabungan Negara (BTN) 

Kantor Cabang Solo. Adapun pemilihan lokasi tersebut karena: 

a. PT Bank Tabungan Negara merupakan salah satu BUMN berbentuk 

Persero memiliki peranan dalam perekonomian nasional dan dipercaya 

untuk melayani masyarakat dalam menyediakan kredit ataupun produk-

produk dana lainnya serta memiliki nilai budaya korporasi yang dipegang 

teguh oleh seluruh pegawainya 

b. Dalam pemberian informasi pihak-pihak PT Bank Tabungan Negara 

(BTN) Kator Cabang Solo sangat terbuka dan terbuka dalam pemberian 

data yang dibutuhkan penulis 

c. Lokasi yang cukup strategis untuk mengadakan penelitian sehingga 

mudah dijangkau peneliti 

3. Metode Pengambilan Sampel 

Teknik sampling merupakan suatu bentuk khusus atau proses bagi 

pemusatan atau pemilihan dalam penelitian yang mengarah pada seleksi 

sampling yang dipilih (H. B Sutopo, 2002:55). Dalam penelitian ini, sampel 

diperoleh dengan menggunakan metode purposive sampling. Teknik 

sampling cenderung bersifat ”purposive” karena dipandang lebih mampu 

menangkap kelengkapan dan kedalaman data di dalam menghadapi realitas 

yang tidak tunggal. Pilihan sampel diarahkan pada sumber data yang 

dipandang memiliki data yang penting yang berkaitan dengan permasalahan 

yang sedang diteliti (H. B Sutopo, 2002:36). Dalam metode purposive 
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sampling ini, peneliti cenderung memilih informan yang dianggap tahu dan 

dapat dipercaya untuk menjadi sumber data yang mengetahui masalah secara 

mendalam. Namun tidak ditutup kemungkinan pilihan terhadap informan 

dapat berkembang sesuai dengan kebutuhan dan kemantapan peneliti dalam 

memperoleh data. 

4. Sumber Data 

Data merupakan sumber utama untuk memperoleh informasi yang 

jelas dari sebuah penelitian. Sumber data yang dimanfaatkan dalam penelitian 

ini dapat berupa data yang diperoleh secara langsung dari orang-orang yang 

dipandang mengetahui masalah yang akan dikaji dan bersedia memberi 

informasi dan data yang diperlukan. Dalam penelitian ini, sumber data yang 

digunakan yaitu : 

a. Narasumber 

Dalam penelitian kualitatif posisi sumber data manusia (narasumber) 

sangat penting perannya sebagai individu yang memiliki informasinya. 

(H. B Sutopo, 2002:50). Narasumber dalam penelitian ini adalah individu 

yang biasa disebut informan. Dalam penelitian ini yang dijadikan 

narasumber yaitu :  

1. Bagian Operasional (Operation) 

2. Bagian Pembinaan dan Penyelamatan Kredit (Collection & Work 

Out) 

3. Bagian Layanan Kredit ( Loan Service) 

4. Branch Risk Corporate Officer (BRCO) 
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5. Nasabah BTN Kantor Cabang Solo 

b. Aktivitas 

Aktivitas-aktivitas yang akan dijadikan sumber data sangat beragam 

dari berbagai peristiwa yang secara sengaja maupun tidak disengaja, 

aktivitas rutin yang berulang ataupun yang hanya terjadi sekali dan 

aktivitas formal maupun informal, dan juga yang tertutup ataupun terbuka 

untuk bisa diamati oleh siapa saja (H. B. Sutopo, 2002:51). Dalam 

penelitian ini peneliti mengamati aktivitas pegawai yang sedang 

berlangsung pada PT Bank Tabungan Negara (BTN) Kantor Cabang Solo 

dalam melaksanakan pekerjaannya. 

c. Dokumen 

Dokumen merupakan bahan tertulis yang bergayutan dengan peristiwa 

atau aktivitas tertentu. (H. B. Sutopo, 2002:54). Dokumen yang 

berhubungan dengan masalah penelitian yaitu arsip-arsip yang sudah ada 

maupun dari catatan-catatan lainnya. 

5. Teknik Pengumpulan Data 

 Dalam penelitian ini teknik pengumpulan data yang digunakan 

adalah: 

a. Wawancara 

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu 

dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (interviewer) yang 

mengajukan pertanyaan dan terwawancara (interviewee) yang 
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memberikan jawaban atas pertanyaan itu. (Lexy J. Moeloeng, 

2007:186).  

Dalam penelitian ini, wawancara yang digunakan adalah wawancara 

mendalam. Wawancara dilakukan dengan pertanyaan yang mengarah 

pada kedalaman informasi untuk menggali pandangan subyek yang 

diteliti tentang banyak hal yang sangat bermanfaat untuk menjadi dasar 

bagi penggalian informasi secara lebih mendalam. Wawancara ini dapat 

dilakukan beberapa kali sesuai dengan keperluan para peneliti yang 

berkaitan dengan kejelasan dan kemantapan masalah yang sedang 

diteliti 

b. Telaah Dokumen 

Dokumen tertulis dan arsip merupakan sumber data yang sering 

memiliki posisi penting dalam penelitian kualitatif. Dokumen bisa 

memiliki beragam bentuk dari yang tertulis sederhana sampai yang 

lebih lengkap (H. B. Sutopo, 2002:69) Telaah dokumen digunakan 

untuk memperoleh data yang relevan dengan penelitian ini. 

c. Observasi 

Teknik observasi digunakan untuk menggali data dari sumber data yang 

berupa peristiwa, tempat, atau lokasi dan benda serta rekaman gambar. 

Dalam penelitian ini peneliti mengamati pegawai PT Bank Tabungan 

Negara (BTN) Kantor Cabang Solo dalam melaksanakan tugas dan 

fungsinya masing-masing 

6. Validitas Data 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



 

 

37 

 Untuk menjamin data yang dikumpulkan itu valid, maka digunakan 

trianggulasi data. Trianggulasi merupakan teknik yang didasari pola pikir 

fenomenologis yang bersifat multiperspektif. Artinya untuk menarik 

simpulan yang mantap diperlukan tidak hanya satu cara pandang (Sutopo, 

2006:92). Dalam penelitian ini validitas yang digunakan adalah triangulasi 

sumber. Triangulasi sumber yaitu  pemanfaatan jenis sumber data yang 

berbeda-beda untuk menggali data yang sejenis. Peneliti bisa memperoleh 

informasi dari informan dan responden yang berbeda-beda posisinya dengan 

teknik wawancara mendalam, sehingga informasi dari narasumber yang lain. 

Teknik trianggulasi sumber yang lain dapat dilakukan dengan menggali 

informasi dari sumber yang berupa dokumen dan arsip yang memuat catatan 

yang berkaitan dengan data yang dimaksud.. 

7. Teknik Analisis Data  

 Analisis data kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan 

bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi 

satuan yang dapat dikelola, mensintesiskannya, mencari, dan menemukan 

pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan 

memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain Lexy J. 

Moeloeng, 2007:248). Model yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

model sajian terjalin atau interaktif. Terdapat tiga komponen analisa yang 

utama, yaitu: 

a. Reduksi Data 
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 Merupakan proses seleksi, pemfokusan, penyederhanaan dan 

abstraksi data dari fieldnote. Proses ini berlangsung terus sepanjang 

pelaksanaan penelitian. Bahkan sebelum pengumpulan data dilakukan. 

Artinya, reduksi data sudah dimulai sejak peneliti mengambil keputusan 

tentang kerangka kerja konseptual, melakukan pemilihan kasus, menyusun 

pertanyaan penelitian, dan juga waktu menentukan cara pengumpulan data 

yang akan digunakan. Pada saat pengumpulan data berlangsung, reduksi 

data dilakukan dengan membuat ringkasan dari catatan data yang diperoleh 

di lapangan. Reduksi data adalah bagian dari analisis yang mempertegas, 

memperpendek, membuat fokus, membuang hal yang tidak penting dan 

mengatur data sedemikian rupa sehingga didapat kesimpulan yang sesuai. 

(H. B. Sutopo, 2002:52) 

b. Sajian Data 

 Merupakan suatu rakitan organisasi, deskripsi dalam bentuk narasi 

yang memungkinkansimpulan penelitiandapat dilakukan. Sajian ini 

merupakan rakitan kalimat yang disusun secara logis dan sistematis, 

sehingga bila dibaca, akan bisa mudah dipahami berbagai hal yang terjadi 

dan memungkinkan peneliti untuk berbuat sesuatu pada analisis ataupun 

tindakan lainberdasarkan pemahamannya tersebut. Sajian data ini harus 

mengacu pada rumusan masalah yang telah dirumuskan sebagai 

pertyanyaan penelitian, sehingga narasi yang tersaji merupakan deskripsi 

mengenai kondisi yang rinci untuk menceritakan dan menjawab setiap 

permasalahan yang ada.  Sajian data selain dalam bentuk narasi kalimat, 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



 

 

39 

juga dapat meliputi berbagai jenis matriks, gambar atau skema, jaringan 

kerja kaitan kegiatan dan juga tabel. Semuanya itu dirancang guna merakit 

informasi secara teratur supaya mudah dilihat dan dimengerti dalam bentuk 

yang kompak. (H. B. Sutopo, 2002:92-93) 

c. Penarikan Kesimpulan (Conclusion Drawing) 

 Dari awal pengumpulan data peneliti sudah harus memahami apa arti 

dari berbagai hal yang ia temui dengan melakukan pencatatan peraturan-

peraturan, pola-pola, pernyataan-pernyataan, konfigurasi yang mungkin, 

arahan sebab akibat, dan berbagai proposisi. Dari sajian data yang telah 

tersusun, selanjutnya peneliti dapat menarik suatu kesimpulan akhir.  

Ketiga komponen tersebut, aktivitasnya berbentuk interaksi dengan 

proses pengumpulan data yang menggunakan siklus. Peneliti bergerak 

diantara ketiga komponen analisis yaitu reduksi data, sajian data, serta 

penarikan kesimpulan berbentuk interaksi dengan proses pengumpulan data 

sebagai proses siklus selama proses pengumpulan data berlangsung. Jadi 

apabila dalam penelitian data yang terkumpul dirasakan masih belum cukup 

kuat mendukung proses analisa maka peneliti dapat menyusun pertanyaan 

baru untuk mengumpulkan data kembali. Dengan demikian analisa yang 

dihasilkan cukup matang. Untuk lebih jelasnya, proses analisis data dengan 

model interaktif ini dapat digambarkan sebagai berikut: 
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Gambar 1.4 

Model Analisa Data Interaktif 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : H.B. Sutopo, 2002 : 96 
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