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ABSTRAK 

 

 Studi ini mengkaji tentang gambaran budaya perusahaan, penerapan 

budaya perusahaan, kinerja karyawan produksi, dan hubungan penerapan budaya 

perusahaan dengan kinerja karyawan produksi pada PT SAI Mojokerto.  

Untuk mengkaji permasalahan dalam penelitian ini menggunakan Teori 

Budaya Organisasi oleh Brown, Teori Modal Sosial oleh Robert Putnam, dan 

Indikator Kinerja Karyawan oleh Sutrisno. Penelitian ini menggunakan metode 

kuantitatif korelasional dengan teknik analisis korelasi Spearman Rank melalui 

SPSS. Teknik pengambilan sampel secara random sampling. Pengambilan data 

dilakukan melalui kuesioner wawancara dan indept interview untuk memperkuat 

temuan data. 

 Hasil penelitian ini adalah pertama, PT SAI Mojokerto memiliki budaya 

perusahaan yang tercermin dalam visi misi, SOP dan SWCT, Program 5S dan 7 

Muda, Code of Conduct, dan asumsi dasar dalam menyelesaikan masalah (Stop, 

Call, Wait). Kedua, karyawan produksi telah menerapkan sebagian besar elemen-

elemen budaya perusahaan, meskipun masih ada beberapa elemen yang belum 

diterapkan secara maksimal. Ketiga, dengan penerapan budaya perusahaan 

tersebut berpengaruh terhadap kualitas kinerja karyawan. Keempat, terdapat 

hubungan yang signifikan antara penerapan budaya perusahaan dengan kinerja 

karyawan produksi dan hubungannya termasuk kuat serta besifat searah. 

 

Kata kunci: Penerapan Budaya Perusahaan dan Kinerja Karyawan Produksi 
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ABSTRACT 

 

This Study examines the description of corporate culture, the application 

of corporate culture, employee production performance, and the relationship of 

the application of corporate culture with the performance of production 

employees.  

To examine the problems in this study using Organizational Culture 

Theory by Brown, Social Capital Theory by Robert Putnam, and Employee 

Performance Indicators by Sutrisno. This research uses correlational quantitative 

methods with Spearman Rank analysis techniques via SPSS. Sampling technique 

by random sampling. Data retrieval is done through interview questionnaires and 

in-depth interviews to strengthen data. 

The results of this study are first, PT SAI Mojokerto has a corporate 

culture that is reflected in its vision and mission, SOP and SWCT, 5S and 7 Muda 

programs, Code of Conducts, and basic assumptions in solving problems (Stop, 

Call, Wait). Second, production employees have implemented most elements of 

corporate culture, although there are still some elements that have not been 

implemented to the fullest. Third, with the applying the corporate culture that 

affect the quality of employee performance. Fourth, there is a significant 

relationship between the application of corporate culture to the performance of 

employees of production and their relationships including strong and 

unidirectional. 

Key words: Application of Corporate Culture and Employee Production 

Performance. 
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DAFTAR SINGKATAN 

1. 5S 

Merupakan program untuk meminimalisir pemborosan yang terdiri dari: 

Seiri (Sortir), Seiton (Susun), Seisou (Sapu), Seiketsu (Standarisasi), 

Shitsuke (Swadisiplin). 

2. 7 Muda 

Merupakan program yang masih berkaitan dengan 5S untuk meminimalisir 

pemborosan yang terdiri dari: Over Produksi (produksi yang berlebihan), 

Over stock (inventori), Waktu Menunggu, Proses, Gerak, Transportasi 

(pemindahan), Defect atau Repair (cacat/rusak) 

3. SOP 

Standar operasi prosedur merupakan sistem yang disusun untuk 

memudahkan, merapihkan, dan menertibkan pekerjaan. 

4. SWCT 

SWCT merupakan sistem dari PT SAI sebagai panduan dalam bekerja 

yang mencakup standart kerja untuk mengerjakan proses sesuai urutan. 

5. GL 

GL atau Group Leader bertugas mengawasi proses kerja dan memberikan 

peringatan ketika terjadi kesalahan. 

6. LL 

Line Leader bertugas untuk mengelola line. 

7. MTC 

Maintenance bertugas merawat atau memelihara mesin-mesin produksi. 

8. Stop, Call, Wait 

Merupakan asumsi dasar bagi karyawan ketika terjadi masalah. Karyawan 

harus berhenti bekerja, memanggil atasan, dan menunggu instruksi 

selanjutnya. 

9. OT 

OT atau over time merupakan lembur atau waktu tambahan dalam bekerja. 

10. RWK 
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Rework memiliki tugas untuk me-repair sebuah harness ketika 

pemasangan tidak tepat dan tidak bisa diperbaiki oleh karyawan produksi 

biasa. 

11. EB 

EB bertugas seperti HRD menangani atau mengelola sumber daya manusia 

atau karyawan. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Studi mengenai kinerja karyawan suatu perusahaan dalam dunia industri 

sudah banyak dilakukan oleh peneliti-peneliti sebelumnya, bahkan sudah 

menjadi studi yang sangat lama. Seiring berjalannya waktu, studi mengenai 

kinerja karyawan terus berkembang yang mengkaji tentang lingkungan kerja, 

kepemimpinan, motivasi kerja, budaya perusahaan, dan kajian lain yang dapat 

mempengaruhi kinerja karyawan. Studi yang mengkaji tentang kinerja 

karyawan banyak dilakukan oleh bidang ilmu manajemen, namun disamping 

itu bidang ilmu lain juga mengkaji kinerja karyawan seperti Psikologi, 

Ekonomi, dan Sosiologi. Studi ini mengambil celah dari studi-studi terdahulu, 

mengkaji tentang budaya perusahaan yang dikembangkan, dan untuk 

mengetahui hubungan penerapan budaya perusahaan dengan kinerja 

karyawan. 

Kinerja menurut Mangkunegara yang dikutip oleh Muchlisin Riadi 

merupakan sebuah hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dapat dicapai 

oleh seseorang dalam melaksanakan tugas yang telah diberikan serta sesuai 

dengan tanggung jawab1. Karyawan sebagai salah satu elemen penting dalam 

suatu industri menjadi sumber daya manusia yang berpengaruh bagi 

perusahaan. Kinerja menjadi hasil keberhasilan seseorang dalam 

melaksanakan tugas. Menurut A. Dale Timple yang dikutip Trimartono dalam 

buku Mangkunegara, faktor-faktor kinerja dibagi menjadi dua yaitu faktor 

internal berhubungan dengan sifat seseorang, dan faktor eksternal sebagai 

faktor yang mempengaruhi kinerja berasal dari lingkungan seperti perilaku, 

sikap, dan tindakan, fasilitas kerja, serta iklim organisasi2. Karyawan atau 

buruh memiliki peran penting dalam mencapai tujuan suatu perusahaan yaitu 

                                                             
1 Muchlisin Riadi, “Pengertian, Indikator, dan Faktor yang Mempengaruhi Kinerja”, diakses dari 

https://www.kajianpustaka.com/2014/01/pengertian-indikator-faktor-mempengaruhi-kinerja.html, 

pada 20 September 2018 
2 Tri Martono, “Kinerja Kepegawaian Imigrasi dalam Pembuatan Paspor di Kantor Imigrasi 

Kelas 1 Bandung”, http://elib.unikom.ac.id/download.php?id=117883, pada 16 September 2018 
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meraih keuntungan yang sebanyak-banyaknya, sehingga kinerja karyawan 

sangat penting dalam meninjau keberhasilan suatu perusahaan.  

Budaya perusahaan menjadi salah satu modal perusahaan dalam 

mengembangkan sumber daya manusia untuk mencapai visi dan misi 

perusahaan tersebut. Budaya perusahaan merupakan sebuah konsep yang terus 

berkembang dari ilmu manajemen, psikologi industri, dan juga organisasi 

yang bertujuan meningkatkan kinerja perusahaan. Schein dalam buku Good 

Corporate Culture mengatakan bahwa budaya yang kuat menyebabkan kinerja 

yang kuat, dan juga terjadi kinerja yang kuat dapat membantu terciptanya 

budaya yang kuat3. Corporate culture yang baik memiliki tujuan 

memaksimalkan efisiensi sumber daya dimana ide dan tujuan organisasi 

membutuhkan kepemimpinan yang kuat, sehingga strategi perusahaan perlu di 

pikirkan matang-matang yang akan dilaksanakan melalui sebuah struktur serta 

budaya yang meresap ke dalam seluruh organisasi menjadi pelengkap. Dalam 

suatu organisasi atau perusahaan, karyawan atau buruh dan partner bisnis 

memiliki peran penting pada tingkah laku dan perbuatan yang menjadi 

gambaran budaya perusahaan4.  

Budaya perusahaan terbentuk melalui sekelompok orang dengan tujuan 

yang sama secara terorganisasi, memiliki keyakinan dan nilai yang sama untuk 

dicapai, sehingga budaya dalam perusahaan dapat dikaitkan dengan nilai, 

norma, sikap, hubungan antar manusia yang menjadi pegangan seluruh elemen 

dalam perusahaan. Budaya perusahaan menjadi faktor penting dalam 

menentukan keberhasilan atau gagalnya suatu perusahaan. Dalam disertasi 

Ismail Nawawi tentang interaksi sosial antara buruh dan pengusaha yang 

mengkonstruksi struktur hubungan industrial atau sebaliknya menyebutkan 

bahwa buruh memaknai budaya perusahaan sebagai sebuah petunjuk 

mengenai pelaksanaan dan teknis, sedangkan pengusaha memaknai budaya 

                                                             
3 Djokosantoso Moeljono, “Good Corporate Culture sebagai Inti dari Good Corporate 

Governance”, (Jakarta: PT Elex Media Komputindo Kelompok Gramedia), cet. 2, hlm. 54 
4 Djokosantoso Moeljono, Ibid. hlm. 57 
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perusahaan sebagai filosofi, visi, misi, serta sebagai strategi dalam berbisnis5. 

Interaksi antara buruh dan pengusaha atau atasan menjadi interaksi yang 

utama secara vertikal sebagai arahnya.  

Manusia dianggap sebagai makhluk yang bersifat unik dibandingkan 

dengan makhluk hidup lainnya menurut pakar ilmu sosial dan tingkah laku, 

dimana keunikan tersebut terletak pada hakiki kehidupan bermasyarakat yang 

ditunjukkan manusia dalam berkomunikasi dengan lingkungan melalui 

simbol-simbol dan peran ganda di dalam tatanan hidup sebagai anggota 

masyarakat maupun anggota organisasi yang memiliki ketergantungan satu 

sama lain6. Maka dari itu, diperlukan pemahaman mengenai budaya dalam 

sebuah organisasi pada industri, dimana manusia saling berinteraksi dan 

memiliki ketergantungan yang kuat satu sama lain.  

Dalam dunia Industri modern, perempuan menjadi salah satu tenaga kerja 

yang dapat bekerja menjadi buruh. Sebagai buruh yang bekerja pada unit 

produksi, menjadikan perempuan tergantung pada sistem yang diterapkan oleh 

pabrik. Industri cenderung merekrut tenaga kerja perempuan yang masih muda 

untuk pengoptimalisasian produksi. Salah satu industri yang menyerap banyak 

tenaga kerja perempuan yang tidak memerlukan persyaratan pendidikan dan 

keahlian tinggi yaitu industri manufaktur7.  Industri modern ditandai dengan 

dominasi teknologi, pembagian kerja yang semakin kompleks, pembagian 

kerja sesuai dengan status dan peran, serta pembagian upah sesuai dengan 

status pekerjaan. Buruh perempuan sebagai pekerja pada unit produksi 

tentunya akan berhubungan langsung dengan mesin-mesin yang digunakan 

sebagai penggerak produksi. Tidak hanya dalam produksinya, namun juga 

interaksi terhadap sesama rekan kerja dalam hubungan formal maupun 

informal di tempat kerja. Hubungan tersebut dipahami melalui interaksi yang 

                                                             
5 Ismail Nawawi, BUDAYA PERUSAHAAN (Kajian Konstruksi Sosial Melalui Interaksi Sosial 

Buruh dengan Pengusaha di PT H.M. Sampoerna Surabaya), diakses dari 

http://repository.unair.ac.id/32591/13/gdlhub-gdl-s3-2007-nawawiisma-3449-diss21-2.pdf, pada 

03 Juni 2018 
6 Djokosantoso Moeljono, op. cit. hlm. 15. 
7 Nadiatus Salama, “Suara Sunyi Pekerja Pabrik Perempuan”, diakses dari 

http://download.portalgaruda.org/article.php?article=456523&val=8657&title=SUARA%20SUNY

I%20PEKERJA%20PABRIK%20PEREMPUAN, pada 31 Maret 2018 
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dilihat melalui perasaan atau emosi dan juga cara berpikir buruh yang 

kemudian disusul dengan tindakan sebagai bentuk dorongan untuk 

menumbuhkan komunikasi yang lebih baik lagi. Sehingga diperlukan 

penerapan budaya perusahaan sebagai modal sosial untuk meningkatkan 

kinerja karyawan pada suatu perusahaan. 

Studi mengenai kinerja pernah dilakukan oleh Sulistyaningsih dkk yang 

mengkaji tentang pengaruh budaya organisasi terhadap kinerja karyawan8. 

Penelitian ini menitikberatkan pada rumusan masalah adakah pengaruh 

budaya perusahaan terhadap kinerja karyawan UIN Sunan Kalijaga 

Yogyakarta, dimana terdapat keluhan tentang pelayanan dan kinerja tenaga 

administrasi di lingkungan tersebut yang kurang memuaskan.  Hasil dari 

penelitian tersebut bahwa budaya organisasi secara keseluruhan memiliki 

hubungan dengan kinerja, dimana pengaruhnya kuat dan cenderung 

menurunkan kinerja. Ketika budaya organisasi yang berlaku kurang 

memotivasi atau mendukung karyawan, kinerja akan menurun.  

Selanjutnya studi yang dilakukan oleh Panca Dharma Pasaribu mengkaji 

tentang pengaruh lingkungan kerja terhadap semangat kerja karyawan9. Dalam 

penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang 

mempengaruhi kinerja karyawan di CV Jaya Karya Baru Pekanbaru yang 

memiliki dua variabel yaitu motivasi kerja dan lingkungan kerja. Data hasil 

penelitian menunjukkan bahwa perbedaan lingkungan kerja memiliki 

pengaruh terhadap semangat kerja, dimana semakin baik lingkungan kerja 

maka semangat kerja karyawan pun semakin meningkat.  

 

                                                             
8 Sulistyaningsih dkk, “Pengaruh Budaya Organisasi Terhadap Kinerja Karyawan UIN Sunan 

Kalijaga Yogyakarta”, diakses dari http://ejournal.uin-

suka.ac.id/isoshum/sosiologireflektif/article/view/60, pada 30 Mei 2018 
9 Panca Dharma Pasaribu, “Pengaruh Lingkungan Kerja Terhadap Semangat Kerja Karyawan 

pada CV. Jaya Karya Pekanbaru”, diakses dari 

http://jom.unri.ac.id/index.php/JOMFSIP/article/view/13480, pada 12 Mei 2018 
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Studi yang dilakukan oleh Lira Agusinta dkk mengkaji tentang budaya 

perusahaan dan kinerja karyawan10. Penelitian ini dilakukan untuk menguji 

pengaruh budaya perusahaan terhadap kinerja karyawan maskapai 

penerbangan yang ada di Jakarta dan menggunakan penerapan empat dimensi 

budaya Hofstede untuk mengukur kinerja. Data hasil penelitian menunjukkan 

bahwa dimensi budaya Hofstede berpengaruh positif terhadap kinerja.  

Studi yang mengkaji tentang budaya perusahaan dan lingkungan kerja 

terhadap kinerja karyawan dilakukan oleh Yanuar dkk11. Penelitian ini 

memiliki tujuan mendeskripsikan dan menganalisis pengaruh budaya 

perusahaan dan lingkungan kerja secara simultan dan parsial terhadap kinerja 

karyawan PT Telekomunikasi Indonesia Tbk. Data yang diperoleh 

menunjukkan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan secara simultan antara 

variabel budaya perusahaan dan lingkungan kerja. Budaya perusahaan PT 

Telekomunikasi Indonesia Tbk sangat kuat, lingkungan kerja tinggi, dan 

kinerjanya pun tinggi. 

Studi yang dilakukan oleh Citra Dwi Jatiningrum dkk mengkaji tentang 

pengaruh budaya organisasi, motivasi dan kemampuan terhadap kinerja12. 

Penelitian ini memiliki tujuan menjelaskan pengaruh pemahaman budaya 

organisasi, motivasi kerja, dan kemampuan kerja terhadap kinerja karyawan 

secara simultan dan parsial pada PT Asuransi Jiwasraya Branch Office 

Malang. Data hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat pengaruh 

                                                             
10 Lira Agusinta dkk, “Budaya Perusahaan dan Kinerja Karyawan Transportasi Udara”, diakses 

dari 

https://www.researchgate.net/publication/319642065_BUDAYA_PERUSAHAAN_DAN_KINER

JA_KARYAWAN_TRANSPORTASI_UDARA, pada 30 Mei 2018 
11 Yanuar Adi Prastyo dkk, “Pengaruh Budaya Perusahaan dan Lingkungan Kerja Terhadap 
Kinerja Karyawan (Studi Kasus pada PT. Telekomunikasi Indonesia, Tbk WITEL JATIM Selatan 

Malang)”, diakses dari 

http://administrasibisnis.studentjournal.ub.ac.id/index.php/jab/article/view/960/1142, pada 30 Mei 

2018 
12 Citra Dwi Jatiningrum dkk, “Pengaruh Budaya Organisasi, Motivasi, dan Kemampuan 

terhadap Kinerja (Studi pada Karyawan dan Agen PT Asuransi Jiwasraya Branch Office 

Malang”, diakses dari 
http://administrasibisnis.studentjournal.ub.ac.id/index.php/jab/article/view/1541/1924, pada 30 

Mei 2018 
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signifikan secara simultan dan parsial pada budaya organisasi, motivasi kerja, 

dan kemampuan kerja terhadap kinerja karyawan. 

Studi-studi tersebut lebih mengarah pada pendapat atau persepsi karyawan 

tentang budaya perusahaan yang ada, serta pengaruh budaya perusahaan itu 

sendiri terhadap kinerja. Sedangkan, studi yang akan dilakukan peneliti 

membahas mengenai penerapan budaya perusahaan oleh karyawan yang 

bekerja pada bagian produksi dan hubungan dari penerapan budaya 

perusahaan tersebut dengan kinerja karyawan produksi.   

Salah satu industri besar di Indonesia yaitu PT SAI atau Surabaya 

Autocomp Indonesia yang berada di Ngoro, Mojokerto, merupakan industri 

penanaman modal asing dari Jepang yang berdiri tahun 2002, dan bergerak 

dibidang wiring harness atau lebih terkenal sebagai pabrik kabel. PT SAI 

lebih banyak merekrut tenaga kerja perempuan dibandingkan laki-laki, 

sehingga perempuan menjadi dominan dalam unit produksi. Karyawan 

perempuan dalam unit produksi tergolong masih muda dan belum menikah 

dengan riwayat pendidikan SMA/SMK sederajat. Dalam pabrik hampir 

seluruhnya mempekerjakan perempuan pada bagian produksi kabel dan selain 

karyawan terdapat atasan yang mengawasi jalannya kerja. Jam kerja PT SAI 

dalam waktu normal yaitu 8 jam dan dibagi menjadi dua sift yaitu sift A 

dengan rentang waktu pagi hingga sore, sedangkan sift B dari sore hingga 

pagi.  

Bekerja secara berkelompok membutuhkan kerja sama dan interaksi yang 

baik agar proses produksi bisa berjalan secara maksimal. Aktivitas kerja 

dilakukan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan perusahaan. Sebagai 

salah satu perusahaan penanaman modal asing Jepang, PT SAI memiliki 

beberapa program budaya perusahaan yang menjadi ciri khas tersendiri. 

Budaya perusahaan merupakan pedoman nilai dan norma bagi karyawan 

dalam beraktivitas di tempat kerja. Apabila karyawan mampu menerapkan 

elemen-elemen budaya perusahaan dengan maksimal, maka diharapkan dapat 

meningkatkan kualitas kinerja karyawan dan meningkatkan produktivitas pada 

suatu industri. Oleh karena itu, penelitian ini menjadi menarik dilakukan untuk 
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mengetahui apakah penerapan budaya perusahaan berhubungan dengan 

kinerja karyawan produksi tersebut. 

1.2 Rumusan Masalah 

1. Bagaimana gambaran budaya perusahaan di PT SAI Mojokerto? 

2. Bagaimana penerapan budaya perusahaan di PT SAI Mojokerto? 

3. Bagaimana kinerja karyawan produksi di PT SAI Mojokerto? 

4. Apakah ada hubungan penerapan budaya perusahaan dengan kinerja 

karyawan produksi di PT SAI Mojokerto? 

1.3 Tujuan Penelitian  

1. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan budaya perusahaan yang ada di 

PT SAI Mojokerto. 

2. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan penerapan budaya perusahaan 

oleh karyawan produksi di PT SAI Mojokerto. 

3. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan kinerja karyawan produksi di PT 

SAI Mojokerto. 

4. Untuk mengetahui hubungan penerapan budaya perusahaan dengan kinerja 

karyawan produksi di PT SAI Mojokerto.  

1.4 Manfaat Penelitian 

1.4.1 Manfaat Akademik 

Penelitian ini diharapkan mampu untuk memberikan kontribusi 

pengetahuan khususnya pada sosiologi industri. Memberikan gambaran 

mengenai hubungan penerapan budaya perusahaan dengan kinerja 

karyawan produksi. 

1.4.2 Manfaat Praktis 

Penelitian ini dapat memberi wawasan dan pengalaman bagi peneliti.  

Penelitian terkait penerapan budaya perusahaan serta hubungannya dengan 

kinerja karyawan ini dapat menjadi referensi bagi instansi terkait untuk 

lebih memperhatikan dan memahami permasalahan budaya perusahaan 

terhadap kinerja karyawan produksi. 
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1.5 Tinjauan Pustaka 

1.5.1 Studi Terdahulu 

Studi-studi tentang budaya perusahaan dan kinerja karyawan telah banyak 

dilakukan oleh peneliti-peneliti sebelumnya, antara lain yaitu:   

Sulistyaningsih, Ambar Sari Dewi, dan Yani Tri Wijayanti (April 2012) 

melakukan penelitian  dengan judul “Pengaruh Budaya Organisasi Terhadap 

Kinerja Karyawan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta”13. Penelitian ini 

menitikberatkan pada rumusan masalah adakah pengaruh budaya perusahaan 

terhadap kinerja karyawan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, dimana terdapat 

keluhan tentang pelayanan dan kinerja tenaga administrasi di lingkungan 

tersebut yang kurang memuaskan. Metode yang digunakan dalam penelitian 

ini yaitu metode kuantitatif dan menggunakan teori dari Sunarto mengenai 

fungsi budaya organisasi dan teori dari Benardin & Russell sebagai ukuran 

kinerja. Hasil dari penelitian tersebut menunjukkan bahwa budaya organisasi 

secara keseluruhan memiliki hubungan dengan kinerja, dimana pengaruhnya 

kuat dan cenderung menurunkan kinerja. Ketika budaya organisasi yang 

berlaku kurang memotivasi atau mendukung karyawan, kinerja akan menurun.  

Selanjutnya studi yang dilakukan oleh Panca Dharma Pasaribu (Februari 

2017) berjudul “Pengaruh Lingkungan Kerja Terhadap Semangat Kerja 

Karyawan pada CV. Jaya Karya Pekanbaru”14. Dalam penelitian ini memiliki 

tujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja karyawan 

di CV Jaya Karya Baru Pekanbaru yang memiliki dua variabel yaitu motivasi 

kerja dan lingkungan kerja. Pada penelitian ini metode yang digunakan yaitu 

kuantitatif dengan analisa regresi double linier dan teori yang digunakan yaitu 

teori lingkungan kerja. Data hasil penelitian menunjukkan bahwa perbedaan 

lingkungan kerja memiliki pengaruh terhadap semangat kerja, dimana semakin 

baik lingkungan kerja maka semangat kerja karyawan pun semakin 

meningkat.  

                                                             
13 Sulistyaningsih dkk, op. cit. 
14 Panca Dharma Pasaribu, op. cit. 
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Studi yang dilakukan oleh Lira Agusinta, Cecep Pahrudin, dan Wildan (Juli 

2017) berjudul “Budaya Perusahaan dan Kinerja Karyawan Transportasi 

Udara”15. Penelitian ini dilakukan untuk menguji pengaruh budaya perusahaan 

terhadap kinerja karyawan maskapai penerbangan yang ada di Jakarta dan 

menggunakan penerapan empat dimensi budaya Hofstede untuk mengukur 

kinerja. Teknik analisisnya kuantitatif dengan menggunakan model SEM atau 

Model Persamaan Struktural. Data hasil penelitian menunjukkan bahwa 

dimensi budaya Hofstede berpengaruh positif terhadap kinerja.  

Yanuar Adi Prastyo, Heru Susilo, dan Ika Ruhana melakukan penelitian 

(Juli 2015) dengan judul “Pengaruh Budaya Perusahaan dan Lingkungan 

Kerja Terhadap Kinerja Karyawan (Studi Kasus pada PT. Telekomunikasi 

Indonesia, Tbk WITEL JATIM Selatan Malang)”16. Penelitian ini memiliki 

tujuan mendeskripsikan dan menganalisis pengaruh budaya perusahaan dan 

lingkungan kerja secara simultan dan parsial terhadap kinerja karyawan PT 

Telekomunikasi Indonesia Tbk. Metode penelitian yang digunakan yaitu 

kuantitatif dengan tipe penelitian explanatory research. Data yang diperoleh 

menunjukkan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan secara simultan antara 

variabel budaya perusahaan dan lingkungan kerja. Budaya perusahaan PT 

Telekomunikasi Indonesia Tbk sangat kuat, lingkungan kerja tinggi, dan 

kinerjanya pun tinggi. 

Studi yang dilakukan oleh Citra Dwi Jatiningrum, Mochammad Al 

Musadieq, dan Arik Prasetya (Oktober 2016) dengan judul “Pengaruh Budaya 

Organisasi, Motivasi, dan Kemampuan terhadap Kinerja (Studi pada 

Karyawan dan Agen PT Asuransi Jiwasraya Branch Office Malang)17. 

Penelitian ini memiliki tujuan menjelaskan pengaruh pemahaman budaya 

organisasi, motivasi kerja, dan kemampuan kerja terhadap kinerja karyawan 

secara simultan dan parsial pada PT Asuransi Jiwasraya Branch Office 

Malang. Metode yang digunakan yaitu kuantitatif dengan menggunakan 

analisis data regresi linier berganda dan teori yang digunakan yaitu teori 

                                                             
15 Lira Agusinta dkk,op. cit. 
16 Yanuar Adi Prastyo dkk, op. cit. 
17 Citra Dwi Jatiningrum dkk, op. cit. 

SKRIPSI

IR PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

HUBUNGAN PENERAPAN BUDAYA... RESTITAMI RAHMA W.



10 
 

Budaya Organisasi, teori Motivasi, Kemampuan, dan faktor-faktor yang 

mempengaruhi kinerja. Data hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat 

pengaruh signifikan secara simultan dan parsial pada budaya organisasi, 

motivasi kerja, dan kemampuan kerja terhadap kinerja karyawan. 

Studi yang dilakukan oleh Jagarin Pane dan Sih Darmi Astuti (Maret 2009) 

berjudul “Pengaruh Budaya Organisasi, Kepemimpinan Transformasional, dan 

Kompensasi Terhadap Kinerja Karyawan (Studi pada Kantor Telkom Divre 

IV di Semarang)”18. Studi ini bertujuan untuk menguji pengaruh budaya 

organisasi, kepemimpinan transformasional, dan kompensasi terhadap kinerja 

karyawan pada kantor Telkom di Semarang. Metode penelitian yang 

digunakan yaitu metode survei dengan menyebar kuesioner kemudian 

dianalisis dengan regresi berganda. Hasil data yang diperoleh menunjukkan 

bahwa kepemimpinan dan kompensasi memiliki pengaruh yang positif 

terhadap kinerja karyawan, sedangkan budaya organisasi tidak berpengaruh 

terhadap kinerja karena sebelumnya Telkom memiliki budaya organisasi yang 

kuat. 

Studi yang dilakukan oleh Jamaluddin, Rudi Salam, Harisman Yunus, dan 

Haedar Akib (2017) berjudul “Pengaruh Budaya Organisasi terhadap Kinerja 

Pegawai pada Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan”19. Studi ini 

bertujuan untuk mengetahui pengaruh budaya organisasi terhadap kinerja 

pegawai. Metode yang digunakan yaitu kuantitatif dengan analisis product 

moment dan regresi linier sederhana. Teknik pengumpulan data dilakukan 

dengan observasi, angket, dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan 

bahwa ada pengaruh budaya organisasi terhadap kinerja pegawai dengan 

tingkat hubungan yang kuat. Budaya organisasi tergolong sangat baik 

berdasarkan inovasi dan keberanian mengambil resiko, perhatian pada detail, 

                                                             
18 Jagarin Pane dan Sih Darmi Astuti, “Pengaruh Budaya Organisasi, Kepemimpinan 
Transformasional, dan Kompensasi Terhadap Kinerja Karyawan (Studi pada Kantor Telkom 

Divre IV di Semarang)”, diakses dari 

https://www.unisbank.ac.id/ojs/index.php/fe5/article/view/2071, pada 27 September 2018. 
19 Jamaluddin dkk, “Pengaruh Budaya Organisasi terhadap Kinerja Pegawai pada Dinas 

Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan”, diakses dari https://ojs.unm.ac.id, pada 02 Mei 2019 
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berorientasi pada hasil, berorientasi pada manusia, berorientasi pada tim, 

agresif, dan stabil. Sedangan kinerja pegawai tergolong sangat baik dilihat dari 

kedisiplinan petugas, tanggungjawab, kemampuan pelayanan, kesopanan, dan 

keramahan petugas. 

Studi yang dilakukan oleh Udin Ahidin dan Amin Mutaqin (Juni 2014) 

berjudul “Hubungan Antara Budaya Organisasi dan Kinerja Karyawan Pada 

PT. Syaka Putra Transindo Jakarta”20. Studi ini bertujuan untuk mengetahui 

budaya organisasi dan tingkat kinerja karyawan serta hubungan kedua variabel 

tersebut. Metode yang digunakan yaitu kuantitatif dengan uji validitas, 

reliabilitas, korelasi, determinasi, dan uji hipotesis. Hasil data yang diperoleh 

menunjukkan bahwa budaya organisasi masih baik dan kinerja karyawan 

tergolong baik serta memiliki hubungan positif yang kuat antara kedua 

variabel. 

Studi selanjutnya yang dilakukan oleh Rezha Derviandra Fahlevi (2017) 

berjudul “Hubungan Budaya Organisasi dengan Kinerja Karyawan pada PT 

Sejahtera Eka Graha”21. Studi ini bertujuan untuk mengetahui keeratan 

hubungan budaya organisasi dengan kinerja karyawan di PT Sejahtera Eka 

Graha. Metode yang digunakan yaitu survey dengan analisis koefisien korelasi 

product moment dan determinasi serta menggunakan teori dari Hofstede. Hasil 

data yang diperoleh menunjukkan bahwa hubungan budaya organisasi dengan 

kinerja karyawan pada PT Sejahtera Eka Graha memiliki hubungan yang 

sangat kuat. 

Studi-studi terdahulu yang pernah diteliti oleh beberapa peneliti lebih 

menggunakan teori-teori non sosiologis, dan populasi yang digunakan seluruh 

karyawan. Selain itu, studi-studi tersebut juga mengarah pada pendapat atau 

persepsi karyawan mengenai budaya perusahaan. Oleh karena itu, dalam studi 

ini peneliti menfokuskan pada penerapan budaya perusahaan dengan 

                                                             
20 Udin Ahidin dan Amin Mutaqin, “Hubungan Antara Budaya Organisasi dan Kinerja Karyawan 

Pada PT. Syaka Putra Transindo Jakarta”, diakses dari 

http://openjournal.unpam.ac.id/index.php/kreatif/article/download/445/365, pada 02 Mei 2019 
21 Rheza Derviandra Fahlevi, “Hubungan Budaya Organisasi dengan Kinerja Karyawan pada PT 

Sejahtera Eka Graha”, diakses dari 

jom.unpak.ac.id/index.php/ilmumanajemen/article/download/624/575, pada 28 September 2018 
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menggunakan teori modal sosial, dan hubungannya dengan kinerja karyawan 

bagian produksi, serta populasi yang akan menjadi sampel lebih berfokus pada 

buruh atau karyawan yang bekerja pada bagian produksi. Penelitian ini 

dilakukan di PT SAI, Ngoro, Mojokerto, di mana para pekerja yang bekerja 

pada bagian produksi didominasi oleh perempuan. 

1.5.2 Kerangka Pemikiran  

Budaya Perusahaan 

Budaya dalam ilmu sosiologi dapat diartikan sebagai kumpulan 

symbol, mitos, serta ritual penting dalam memahami suatu realitas sosial 

yang lebih merujuk pada sikap sekelompok masyarakat atau komunitas 

yang berhadapan dengan fenomena-fenomena sekitar. Kebudayaan lebih 

berhubungan dengan sistem nilai dan sistem norma sebagai pegangan 

masyarakat dalam berperilaku. Budaya Perusahan menurut Schein (dalam 

Moeljoyo) merupakan suatu pola dimensi yang dimiliki bersama serta 

dipelajari kelompok pada saat memecahkan masalah adaptasi eksternal 

dan internal yang dianggap cukup berhasil sehingga menjadi ajeg dan 

karena itu akan diajarkan pada anggota kelompok yang baru untuk 

mempersepsi, berpikir, dan menjadikan suatu masalah menjadi masalah 

bersama22.  

Menurut Kotter dan Hesket, budaya perusahaan memiliki dua 

tingkat yaitu pada tingkat yang lebih dalam dan kurang dapat diamati 

budaya memiliki arti sebagai nilai-nilai yang dimiliki bersama oleh 

anggota dalam suatu kelompok dan cenderung menetap meskipun anggota 

kelompok sudah berubah, sedangkan pada tingkat yang lebih dapat diamati 

budaya menggambarkan pola perilaku atau gaya kerja suatu perusahaan 

yang dianjurkan karyawan lama untuk diikuti rekan kerja yang baru secara 

otomatis23. Misalnya dalam suatu perusahaan terdapat kelompok kerja 

yang telah bertahun-tahun menjadi pekerja keras, beberapa kelompok kerja 

memiliki sikap yang sangat ramah kepada orang asing, dan beberapa 

                                                             
22 Djokosantoso Moeljono, op. cit. hlm. 40 
23 Kotter dan Heskett, “Corporate culture and performance”, (New York: The Free Press, 1992). 

Cet 1, hlm. 4 
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kelompok mengenakan pakaian yang konservatif. Budaya dalam 

pengertian ini masih sulit untuk diubah, namun tidak sesulit pada tingkat 

nilai-nilai dasar.  

Budaya perusahaan sebagai nilai dan norma menjadi pedoman 

dalam bertingkah laku dan beraktivitas di lingkungan perusahaan. Nilai 

merupakan suatu gambaran yang diinginkan, pantas, dan berharga, di 

mana nilai-nilai tersebut dapat mempengaruhi tingkah laku seseorang24. 

Dalam perusahaan umumnya nilai-nilai tersebut mencakup tentang 

kejujuran, toleransi, disiplin, kerja keras, kreatif, semangat kerja, 

bersahabat dan komunikatif, kerja sama, peduli lingkungan, bertanggung 

jawab, dan lain sebagainya. Norma merupakan pedoman dalam bertingkah 

laku yang harus diikuti oleh individu dalam suatu kelompok tertentu. 

Norma menjadi suatu aturan yang harus dipatuhi oleh suatu anggota 

kelompok agar bertingkah laku sesuai harapan. Apabila terjadi 

pelanggaran atau menyalahi norma yang telah berlaku, maka individu akan 

mendapatkan sanksi yang harus diterima. Secara umum, ada beberapa 

jenis norma yang dapat diterapkan di perusahaan antara lain: norma 

hukum, norma sopan santun, norma moral, dan lain sebagainya.  

Susanto mendefinisikan budaya organisasi sebagai nilai-nilai yang 

menjadi pedoman bagi sumber daya manusia dalam menghadapi 

permasalahan yang muncul khususnya masalah yang timbul secara 

eksternal serta penyesuaian untuk mencapai integrasi pada organisasi, 

dimana anggota-anggota organisasi harus mampu menyerap nilai-nilai 

yang ada dalam bertindak atau berperilaku25. Budaya organisasi juga dapat 

didefinisikan sebagai suatu perangkat sistem nilai, keyakinan, asumsi, atau 

norma yang lama telah berlaku serta disepakati dan diikuti oleh anggota 

suatu organisasi yang dijadikan pedoman dan juga pemecahan masalah 

                                                             
24 Bernard Raho, “SOSIOLOGI”, (Yogyakarta: Moya Zam Zam, 2014). cet. 3, hlm. 132 
25 A B Susanto dkk, “Corporate Culture and Organization Culture”, (Jakarta: The Jakarta 

Consulting Group, 2008), cet. 1, hlm. 7 
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yang timbul dalam suatu perusahaan atau organisasi26. Brown (dalam 

Susanto dkk) menyebutkan ada tiga elemen-elemen dasar budaya 

organisasi27, yaitu:  

a) Artifacts merupakan elemen dasar yang paling mudah dikenali 

karena mudah untuk dilihat, didengar, dan dirasakan. Beberapa 

sub kategori yang disusun oleh Brown yaitu: hal-hal yang 

sifatnya material (misalnya visi-misi, laporan tahunan, produk 

atau jasa yang ditawarkan, dan brosur iklan), fisik (misalnya 

cara berpakaian formal atau informal, pembagian ruangan, dan 

besarnya ruangan), teknologi (misalnya komputer, telepon, dan 

mesin), bahasa (lelucon, cerita, metafora, dan jargon), pola 

perilaku (upacara dan tatacara), simbol (kata-kata kondisi atau 

karakteristik seseorang yang memiliki arti tertentu), dan 

peraturan-sistem-prosedur-program (kompensasi, promosi, dan 

penghargaan).  

b) Beliefes, values, and attitude. Nilai lebih mengarah pada kode 

moral dan etika misalnya budaya kejujuran, keterbukaan,  dan 

integritas merupakan nilai yang harus dianut dan diterapkan 

dalam beraktivitas oleh anggota-anggota organisasi. 

Kepercayaan lebih mengarah pada apa yang dipikirkan 

organisasi beserta anggota-anggotanya benar atau tidak. 

Sedangkan perilaku merupakan poin yang menghubungkan 

antara nilai-nilai dan kepercayaan bedasarkan perasaan yang 

dibangun melalui proses panjang dianggap sebagai hasil dari 

penilaian atau stereotip tertentu. 

c) Asumsi dasar merupakan solusi yang harus diterima untuk 

mengidentifikasi masalah yang timbul. 

Brown (dalam Riani yang dikutip oleh Sulistyaningsih dkk)28, 

disebutkan bahwa ada empat aliran teori organisasi dan pengaruh dari 

                                                             
26 Edy Sutrisno, “Budaya Organisasi”, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), cet. 1, 

hlm. 2 
27 A B Susanto, Ibid. hlm, 9 
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masing-masing aliran terhadap perkembangan budaya organisasi yaitu : a) 

Human Relations, menjelaskan bahwa keberadaan organisasi melayani 

kebutuhan manusia, dimana dalam budaya organisasi mengkaji konsep-

konsep beliefs, values, dan attitude; b) Modern Structural Theory, 

menjelaskan konsep-konsep diferensiasi dan integrasi, namun 

pengaruhnya minimal terhadap perkembangan perspektif budaya; c) 

System Theory, mempelajari organisasi dengan sistem interdepedensi yang 

mengkaitkan input-output dan feedback; d) Power and Politic, organisasi 

merupakan kompleksitas individu dan koalisi yang berbeda serta sering 

berkompetisi dalam nilai, kepentingan dan preferensi.  

Menurut Koentjoroningrat (dalam artikel dari sarjanaku.com)29, 

budaya perusahaan terdapat tiga tingkatan yang memiliki interaksi satu 

sama lain yaitu: a) benda-benda hasil kecerdasan dan kreasi manusia; b) 

nilai-nilai serta ideologi yang merupakan aturan, prinsip,norma, nilai, dan 

moral sebagai penuntun organisasi dan menjadi harta kekayaan yang ingin 

dipenuhi; c) asumsi dasar yang tidak disadari tentang keadaan kebenaran 

dan kenyataan, kemanusiaan, hubungan manusia dengan alam, hubungan 

antar manusia, keadaan waktu serta alam semesta. 

Schein menyatakan ada beberapa tingkatan mengenai budaya 

organisasi30 yaitu:  

1) Artefak yang kasat mata. Artefak merupakan sesuatu yang dapat 

dilihat, dirasakan, didengar ketika seseorang berhubungan dengan 

sebuah kelompok baru dan budaya baru yang tidak dikenal, 

misalnya produk yang terlihat dari grup seperti arsitektur 

lingkungan fisik; bahasa; teknologi dan produknya; kreasi artistik; 

gaya yang terkandung dalam pakaian, tata krama, penampilan 

                                                                                                                                                                       
28 Sulistyaningsih dkk, op. cit. 
29 Sarjanaku.com, “Pengertian Budaya Perusahaan Definisi Menurut Para Ahli”, diakses dari 

http://www.sarjanaku.com/2012/11/pengertian-budaya-perusahaan-menurut.html, pada 16 

September 2018 
30 Edgar H. Schein, “Organizational Culture and Leadership”, (San Fransisco: Jossey-Bass, 

2004). 3rd ed, hlm. 25 
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emosional, dan mitos organisasi; daftar nilai publikasi; ritual atau 

upacara; dan lainnya.  

2) Sistem keyakinan dan nilai yang dianut semua pembelajaran 

kelompok pada akhirnya mencerminkan kepercayaan dan nilai-

nilai asli seseorang, perasaan mengenai apa yang seharusnya 

berbeda dari apa yang ada. Hanya keyakinan dan nilai-nilai yang 

diuji secara empiris dan memecahkan masalah-masalah kelompok 

yang akan dijadikan asumsi. Keyakinan yang diturunkan dan 

aturan moral serta etika diartikulasikan secara eksplisit karena 

melayani fungsi normatif atau moral dalam membimbing anggota 

kelompok ketika menghadapi situasi tertentu dan melatih anggota 

baru cara berperilaku. 

3) Asumsi dasar yang mendasari ketika sebuah solusi untuk suatu 

masalah kerja dan seharusnya diterima. jika asumsi dasar muncul 

kuat dalam suatu kelompok, anggota akan menemukan perilaku 

berdasarkan pada premis lain yang tidak dapat dibayangkan. 

Asumsi sebagai kepercayaan dasar. Berkaitan dengan lingkungan, 

interaksi sesama manusia, dan fakta yang berhubungan dengan 

segala kegiatan yang dilakukan oleh anggota organisasi. 

Berdasarkan observasi PT Surabaya Autocomp Indonesia atau 

lebih dikenal dengan sebutan PT SAI yang berada di Mojokerto, memiliki 

budaya yang harus diterapkan bagi karyawan yaitu membudayakan selalu 

senyum, sapa, dan salam saat bertemu siapa saja; 5S yaitu Seiri (sortir), 

Seiton (susun), Seisou (sapu), Seiketsu (standarisasi), Shitsuke 

(Swadisiplin); serta  7 Muda yaitu over produksi, over stock, waktu 

menunggu, proses, gerak, transportasi, dan defect atau repair.  

Pabrik yang menerapkan 5S akan terlihat bersih dan teratur. 5S 

merupakan landasan pembentukan perilaku manusia agar memiliki 

kebiasaan atau habit mengurangi pemborosan di tempat kerja. 5S 

diterapkan oleh industri Jepang yang memusatkan perhatiannya terhadap 
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pengurangan pemborosan. Program 5S pertama kali diperkenalkan di 

Jepang. Berikut penjelasan mengenai 5S yaitu31: 

1) Seiri (Sortir) 

Pemilahan barang yang berguna dan tidak berguna. Barang 

yang berguna untuk disimpan dan barang yang tidak berguna 

dibuang. Red tag Strategy merupakan istilah yang memiliki arti 

bahwa barang yang sudah tidak berguna diberi tanda label 

merah yang kemudian disingkirkan dari tempat kerja. Ketika 

barang-barang yang tidak dibutuhkan disingkirkan, maka 

tempat kerja semakin efisien. 

2) Seiton (Susun) 

Penataan barang yang berguna agar mudah untuk dicari dan 

aman, serta terindikasi. Signboard Strategy yaitu penempatan 

barang-barang berguna secara rapi dan teratur yang kemudian 

diberi indikasi (penjelasan tempat, nama, dan jumlah barang), 

sehingga mudah untuk diakses.  

3) Seiso (Sapu) 

Pembersihan barang yang ditata rapi agar tidak kotor seperti 

tempat kerja, lingkungan sekitar, mesin, dan alat kerja lainnya. 

4) Seiketsu (Standarisasi) 

Menjaga lingkungan kerja yang sudah rapi dan bersih menjadi 

standar kerja. Kondisi yang sudah dicapai dala proses Seiri, 

Seiton, dan Seiso dilakukan Standarisasi yang mudah dipahami 

dan diimplementasikan ke anggota organisasi serta diperiksa 

secara teratur dan berkala.  

5) Shitsuke (Swadisiplin) 

Pekerja harus sadar akan etika dalam bekerja.  

a) Disiplin terhadap standar 

b) Saling menghormati 

                                                             
31 Eris Kusnadi, “Tentang 5S- Seiri, Seiton, Seiso, Seiketsu, Shitsuke”, diperoleh dari 

https://eriskusnadi.wordpress.com/2011/08/06/5s-seiri-seiton-seiso-seiketsu-shitsuke/, pada 15 

Oktober 2018 
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c) Malu melakukan kesalahan atau pelanggaran 

d) Senang melakukan perbaikan 

7 Muda masih berkaitan dengan 5S. Muda dalam bahasa Jepang 

atau disebut dengan Waste merupakan kegiatan menyerap atau 

memboroskan sumber daya, misalnya mengeluarkan waktu dan biaya 

tambahan yang tidak menambah nilai apapun dalam kegiatan tersebut. 

Menghilangkan Muda atau waste harus diajarkan pada setiap anggota 

organisasi, sehingga efektivitas dan efisiensi kerja meningkat. Berikut 

penjelasan mengenai 7 Muda yaitu32: 

a) Over Produksi (produksi yang berlebihan) 

Kelebihan produksi dapat menyebabkan pemborosan baik pada 

barang jadi maupun barang setengah jadi tetapi tidak ada 

pesanan dari customer. 

b) Over Stock (inventori) 

Akumulasi dari barang jadi, barang setengah jadi, dan bahan 

mentah berlebihan dalam tahap produksi, sehingga 

memerlukan tempat penyimpanan, modal, pengawasan, dan 

dokuentasi (paperwork).  

c) Waktu Menunggu 

Ketika pekerjaan atau mesin tidak melakukan pekerjaan maka 

kondisi tersebut berstatus menunggu. Menunggu bisa 

disebabkan oleh proses yang tidak seimbang, sehingga pekerja 

harus menunggu untuk melakukan kegiatan produksi. Misalnya 

mesin rusak, supply bahan terlambat, alat kerja hilang, 

menunggu info atau keputusan.  

d) Proses 

Suatu proses yang tidak memberi nilai tambah bagi barang 

produksi maupun customer dapat menyebabkan pemborosan. 

                                                             
32 Budi Kho, “Pengertian 7 Waste dalam Lean Manufacturing”, diperoleh dari 

https://ilmumanajemenindustri.com/pengertian-7-waste-dalam-lean-manufacturing/, pada 15 

Oktober 2018, 
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Misalnya inpeksi berulangkali, persetujuan yang rumit, dan 

proses pembersihan.  

e) Gerak 

Pemborosan karena gerakan pekerja atau mesin yang tidak 

diperlukan bahkan tidak bernilai tambah. 

f) Transportasi (pemindahan) 

Pemborosan yang terjadi akibat tata letak produksi buruk, 

organisasi tempat kerja yang kurang baik, sehingga menambah 

kegiatan memindah barang.  

g) Defect atau Repair (cacat/rusak) 

Terjadi karena buruknya kualitas barang produksi akibat 

adanya kerusakan yang memerlukan perbaikan. Dalam hal ini, 

menyebabkan biaya bertambah antara lain tenaga kerja, 

komponen, dan lain sebagainya. 

Budaya perusahaan merupakan asumsi dasar yang dimiliki oleh 

anggota-anggota perusahaan mengenai nilai, norma, kebiasaan dalam 

berpikir, bertingkah laku, cara kerja sehari-hari, kebersamaan, dan menjadi 

keajegan dalam mengatasi suatu masalah serta mempengaruhi kinerja 

perusahaan. Berkaitan dengan memahami budaya perusahaan, Teori 

Modal Sosial menjelaskan mengenai jaringan, nilai, norma, resiprocity, 

kepercayaan, dan tindakan yang proaktif. Modal sosial diyakini menjadi 

salah satu komponen yang dapat menggerakkan kebersamaan, mobilitas 

ide, saling percaya, dan saling menguntungkan dalam mencapai kemajuan 

bersama33. Modal sosial sebagai sine qua non34 dalam pembangunan 

manusia, ekonomi, sosial, politik dan stabilitas demokrasi yang menjadi 

komponen kultural bagi kehidupan masyarakat modern.  

                                                             
33 Jousairi Hasbullah, “SOCIAL CAPITAL (Menuju Keunggulan Budaya Manusia Indonesia)”, 

(Jakarta: MR-United Press Jakarta,2016), cet. 1, hlm. 3 
34 Sine qua non merupakan setiap akibat dapat ditentukan sebab-sebabnya dan masing-masing 

sebab berpengaruh terhadap suatu akibat. Dicetuskan oleh Von Buri ahli hukum Jerman, diakses 

dari https://akbarsaiful.wordpress.com/2011/07/23/teori-teori-dalam-ajaran-kausalitas-sebab-

akibat/, pada 21 September 2018 
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Menurut Coleman modal sosial memiliki struktur hubungan antar 

aktor yang memfasilitasi tindakan dalam bentuk personal atau korporasi 

pada struktur sosial35. Fungsi yang diidentifikasi oleh konsep modal sosial 

adalah nilai dari aspek-aspek dan struktur sosial bagi para pelaku sebagai 

sumber daya yang dapat mereka gunakan untuk mecapai kepentingan 

mereka. Struktur relasi dan jaringan menciptakan ragam kewajiban sosial, 

menumbuhkan iklim kepercayaan satu sama lain, memberi saluran 

informasi, menetapkan norma, dan sangsi sosial bagi anggotanya.  

Bourdieu dan Wacquant mendefinisikan modal sosial sebagai 

potensi sumber daya dalam bidang sosial36. Misalnya bidang linguistik, 

bidang ekonomi, dan lainnya memiliki logika strategi tersendiri dalam 

bentuk spesifik seperti modal agamam modal linguistik, modal ekonomi, 

dan lain sebagainya. Tiga bentuk terminologi konsep modal yaitu: a) 

modal ekonomi, yang berkaitan dengan kepemilikan uang, harta benda, 

barang, dan sejenisnya sebagai investasi; b) modal kultural yang 

terinstitusionalisasi ke dalam bentuk kualifikasi pendidikan; c) modal 

sosial yang terdiri dari kewajiban-kewajiban sosial. Bourdie lebih 

menekankan pada peran individual dan keterikatan sosial yang 

terorganisir, sehingga dapat memprediksi kemajuan individu serta 

tindakan kolektifnya. 

Menurut Francis Fukuyama, modal sosial adalah norma informal 

yang mengembangkan kerjasama antar individu37. Kepercayaan, jaringan, 

masyarakat sipil, dan sejenisnya berkaitan dengan modal sosial dalam 

hubungan timbal balik. Norma dalam modal sosial harus mengarah pada 

kerjasama kelompok, menjaga komitmen, kinerja yang handal, timbal 

balik, dan lain sebagainya. Dalam dimensi yang lebih luas segala sesuatu 

yang membuat masyarakat bersekutu dengan cita-cita mencapai tujuan 

                                                             
35 James Coleman, “Social Capital in the Creation of Human Capital”. The American Journal of 

Sociology. Vol. 4, 1988, hlm. S98 
36 George Ritzer, “Encyclopedia of Social Theory”. (California: Sage Publications, 2005). Vol. 2, 

hlm. 715 
37 Francis Fukuyama, “Social Capital, Civil Society and Development”. Third World Quartely. 

Vol. 22 No. 1, 2001, hlm. 7 
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bersama yang memiliki dasar kebersamaan dan diikat dengan nilai dan 

norma yang tumbuh dan dipatuhi. Oleh karena itu, akan terjadi kemajuan 

besar ketika anggota-anggota dari suatu kelompok atau organisasi 

memiliki rasa kebersamaan, saling percaya, nilai dan norma.   

Putnam mendefinisikan modal sosial sebagai fitur organisasi, 

misalnya kepercayaan, norma, dan jaringan yang dapat meningkatkan 

efisiensi masyarakat dengan memfasilitasi tindakan terkoordinasi. Dalam 

buku Bowling Alone disebutkan bahwa hubungan sosial juga penting 

untuk aturan perilaku pada jaringan yang melibatkan timbal balik dan 

norma kelompok38. Kepercayaan menjadi pelumas kehidupan sosial di 

mana interaksi yang beragam cenderung menghasilkan norma timbal balik. 

Ketika suatu entitas masyarakat yang memiliki kebajikan sosial yang 

tinggi, namun kehidupan sosialnya terisolasi maka akan dipandang sebagai 

masyarakat yang tingkat modal sosialnya rendah. Modal sosial adalah 

koneksi antar individu, jaringan sosial, norma-norma, kepercayaan. 

Beberapa unsur pokok modal sosial yang dijabarkan oleh 

Hasbullah39 yaitu sebagai berikut: 

1) Partisipasi dalam suatu jaringan 

Modal sosial akan kuat tergantung pada kapasitas yang terdapat 

dalam kelompok masyarakat untuk membangun asosiasi dan 

jaringannya. Keterlibatan diri sekelompok orang dalam 

jaringan hubungan sosial pada suatu asosiasi dapat menjadi 

kunci dalam membangun modal sosial. Tingkat partisipasi 

anggota yang lebih baik dan rentang jaringan yang lebih luas, 

dapat dimiliki oleh kelompok yang dibangun atas dasar 

kesamaan orientasi dan tujuan serta pengelolaan organisasi 

yang lebih modern. 

2) Trust 

                                                             
38 Robert D. Putnam, “Bowling Alone: The Collapse and Revival of American Community”. (New 

York: Simon & Schuster, 2000). hlm. 18 
39 Jousairi Hasbullah, Ibid. hlm. 9 

SKRIPSI

IR PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

HUBUNGAN PENERAPAN BUDAYA... RESTITAMI RAHMA W.



22 
 

Menurut Putnam dalam Hasbullah, rasa percaya merupakan 

bentuk keinginan mengambil resiko dalam hubungan sosial 

berdasarkan perasaan yakin bahwa tindakan orang lain akan 

sesuai dengan yang diharapkan dan memiliki tindakan yang 

berpola saling mendukung. Qianhong Fu dalam Hasbullah, 

membagi tiga tingkatan trust yaitu: a) individual, kekayaan 

invidu dan karakteristik individu; b) hubungan sosial, atribut 

kolektif mencapai tujuan kelompok; c) sistem sosial, nilai 

publik dimana perkembangannya difasilitasi oleh sistem sosial 

yang ada. 

3) Norma Sosial 

Peran norma sosial dalam komunitas, asosiasi, kelompok 

mengontrol bentuk-bentuk perilaku anggotanya dimana norma 

tersebut terinstusionalisasi dan mengandung sangsi sosial yang 

dapat mencegah individu melakukan penyimpangan. Norma 

sosial tidak tertulis dan biasanya menentukan pola tingkah laku 

yang diharapkan dalam hubungan sosial. 

4) Nilai-nilai 

Nilai merupakan suatu ide yang dianggap turun temurun, benar, 

dan penting oleh anggota kelompok. Misalnya nilai harmoni, 

prestasi, kerja keras, kompetisi, dan lain sebagainya. Jika suatu 

kelompok memberikan bobot yang tinggi pada nilai kompetisi, 

pencapaian, kejujuran, maka akan jauh lebih cepat berkembang 

dan maju.  

5) Tindakan yang proaktif 

Keterlibatan anggota suatu kelompok diharapkan dalam 

berbagai hal seperti kegiatan kelompok maupun pemecahan 

masalah. Anggota dalam kelompok senantiasa aktif dan kreatif. 

Melibatkan diri dalam kesempatan memperkaya hubungan 

sosial yang menguntungkan kelompok secara bersama.  
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Kinerja Karyawan 

Menurut Mangkunegara yang dikutip oleh Dyah Pratiwi40, kinerja 

karyawan merupakan hasil kerja yang dicapai oleh karyawan dalam 

melaksanakan tugas sesuai tanggungjawab yang diberikan secara kualitas 

dan kuantitas. Menurut Mas’ud yang dikutip oleh Dyah Pratiwi41, kinerja 

merupakan hasil pencapaian dari usaha yang dilakukan dan diukur dengan 

beberapa indikator. Kualitas kerja dapat dinilai dari tanggung jawab dan 

inisiatif yang dimiliki oleh pegawai dalam menyelesaikan tugasnya, 

sedangkan kuantitas dapat dinilai dari target capaian dan ketepatan waktu 

dalam menyelesaikan tugasnya.  

Bernadin & Russel yang dikutip oleh Sulistyaningsih dkk42, 

mengemukakan ukuran kinerja karyawan dalam sebuah perusahaan yaitu:  

a) Quantitatif of work: jumlah kerja yang dilakukan dalam satu periode 

yang ditetapkan;  

b) Qualitatif of work: kualitas kerja yang dicapai berdasarkan syarat yang 

sesuai;  

c) Job knowledge: memiliki pengetahuan yang luas mengenai pekerjaan 

dan keterampilan;  

d) Creativeness: keaslian gagasan dan tindakan yang muncul dalam 

menyelesaikan persoalan;  

e) Cooperation: kesediaan untuk bekerjasama dengan anggota organisasi;  

f) Dependability : kesadaran untuk dapat dipercaya dalam kehadiran dan 

penyelesaian pekerjaan;  

g) Initiative: semangat melaksanakan tugas baru dan memperbesar 

tanggungjawab; 

h) Personal qualities: kepribadian, kepemimpinan, keramahan, dan 

integrasi pribadi 

                                                             
40 A Diyah Pratiwi, “Hubungan Modal Sosial terhadap Kinerja Pegawai di Kantor Kecamatan 

Tamalanrea Kota Makassar”, diakses dari 

http://repository.unhas.ac.id/bitstream/handle/123456789/25484/SKRIPSI%20LENGKAP-

SOSIOLOGI-A.%20DIYAH%20PRATIWI.pdf?sequence=1, pada 12 September 2018 
41 A Diyah Pratiwi, Ibid. 
42 Sulistyaningsih dkk, op. cit. 
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Sedangkan menurut Surya Dharma yang dikutip oleh M Shobirin, 

menjelaskan bahwa indikator kinerja antara lain43: 

a) Konsisten 

b) Tepat 

c) Menantang 

d) Dapat diukur 

e) Dapat dicapai 

f) Disepakati 

g) Dihubungkan dengan waktu 

h) Berorientasi kerja kelompok 

Dharma yang dikutip oleh Mei Rani44, mengatakan bahwa hampir semua 

cara dalam pengukuran kinerja mempertimbangkan hal-hal berikut ini : 

a. Kuantitas merupakan jumlah yang harus diselesaikan atau dicapai yang 

melibatkan perhitungan pengeluaran dari proses kegiatan dalam 

pengukuran kuantitatif.  

b. Kualitas merupakan mutu yang harus dihasilkan di mana keluaran 

mencerminkan pengukuran tingkat kepuasan yaitu seberapa banyak 

tingkat penyelesaiannya. 

c. Ketepatan waktu merupakan sesuai tidaknya penyelesaian dengan 

waktu yang telah direncanakan. 

Menurut Sutrisno45, ada enam indikator dalam pengukuran kinerja 

karyawan yaitu: 

a. Hasil kerja terdiri atas tingkat kualitas dan kuantitas kerja, serta 

pengawasan kerja. 

                                                             
43 M. Shobirin F. Hamid, “Identifikasi Kompetensi Karyawan yang Mempengaruhi Pencapaian 

Kinerja Bidang Produksi di PT. Industri Sandang Nusantara (Persero) dengan Pemberian Intensif 

sebagai Variabel Moderator”. Diakses dari 
https://repository.widyatama.ac.id/xmlui/bitstream/handle/123456789/6788/Bab%202.pdf?sequen

ce=9, 08 Mei 2018 
44 Mei Rani, “Hubungan Antara Pengupahan dengan Kinerja Karyawan ( Studi tentang Kinerja 

Karyawan BUMN/PTPN VII Rejosari, Natar, Lampung Selatan)”,  Di akses dari 

http://digilib.unila.ac.id/30805/10/SKRIPSI%20TANPA%20BAB%20PEMBAHASAN.pdf. Pada 

05 Mei 2018 
45 MN Iksani, “Pengaruh Disiplin Kerja terhadap Kinerja Karyawan”, diakses dari 

http://repository.widyatama.ac.id/xmlui/bitstream/handle/123456789/8933/bab%202.pdf?sequence

=10, pada 26 oktober 2018 
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b. Pengetahuan atau knowledge yaitu tingkat pengetahuan yang 

berhubungan dengan tugas-tugas pekerjaan yang mempengaruhi kualitas 

dan kuantitas kerja. 

c. Inisiatif yaitu tingkat inisiatif dari karyawan selama melakukan kegiatan 

kerja serta menangani masalah-masalah yang timbul saat bekerja. 

d. Mental merupakan tingkat kemampuan dan kecepatan ketika menerima 

instruksi saat bekerja dan penyesuaian diri terhadap cara kerja serta segala 

macam situasi. 

e. Sikap atau attitude yaitu tingkat semangat kerja dan sikap positif ketika 

melakukan pekerjaan. 

f. Disiplin waktu dan absensi diukur dengan tingkat ketepatan waktu serta 

tingkat kehadiran.  

Beberapa faktor yang mempengaruhi kinerja karyawan atau buruh menurut 

Mathis dan Jackson yang dikutip oleh Mei Rani46, yaitu: 

a. Kemampuan mereka 

b. Motivasi  

c. Dukungan yang diterima 

d. Hubungan pegawai dengan organisasi 

Faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja karyawan menurut Mangkunegara 

dalam Dedi Rianto47 yaitu: 

a. Faktor kemampuan. Faktor ini terbagi menjadi dua bagian yaitu 

kemampuan potensi dan kemampuan reality (knowledge dan skill). Karyawan 

perlu ditempatkan pada pekerjaan atau kedudukan sesuai dengan 

kemampuannya. Misalnya, karyawan yang memiliki IQ tinggi atau diatas rata-

rata dengan pendidikan yang juga memadai dapat diberi jabatan sesuai dengan 

keterampilannya, sehingga diharapkan mampu mencapai kinerja yang baik.  

b. Faktor motivasi. Sikap atau attitude karyawan dalam menghadapi segala 

macam situasi kerja dapat membentuk motivasi. Motivasi menjadi penggerak 

                                                             
46 Mei Rani, Ibid. 
47 Dedi Rianto Rahadi, “Manajemen Kinerja Sumber Daya Manusia”, (Malang: Tunggal Mandiri 

Publishing, 2010), cet. 1, hlm. 5 
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karyawan secara terarah untuk mencapai tujuan organisasi, sedangkan sikap 

mental merupakan kondisi mental yang mendorong diri karyawan dalam 

mencapai prestasi kerja secara maksimal. 

Sedangkan, menurut Henry Simamora faktor-faktor yang mempengaruhi 

kinerja48, yaitu: 

a. Faktor individual (kemampuan, keahlian, latar belakang, dan demografi) 

b. Faktor psikologis (persepsi, attitude, personality, pembelajaran, dan 

motivasi) 

c. Faktor organisasi (sumber daya, kepemimpinan, penghargaan, struktur, 

dan job design) 

1.6 Hipotesis Penelitian 

H0 : Tidak ada hubungan antara penerapan budaya perusahaan dengan kinerja 

karyawan produksi. 

H1 : Terdapat hubungan antara penerapan budaya perusahaan dengan kinerja 

karyawan produksi. 

1.7 Metode Penelitian 

1.7.1 Pendekatan dan Tipe penelitian 

Studi ini dilakukan menggunakan pendekatan kuantitatif dengan 

tipe penelitian korelasional. Penelitian korelasional digunakan untuk 

mengetahui hubungan antara variabel penerapan budaya perusahaan 

dengan kinerja karyawan produksi. Oleh karena itu, penelitian ini dapat 

menjelaskan permasalahan tersebut dan menghasilkan data yang 

menunjukkan ada atau tidaknya hubungan antara dua varibel.  

1.7.2 Definisi Operasional 

Dalam menganalisis hubungan penerapan budaya perusahaan dengan 

kinerja karyawan produksi, dikelompokkan menjadi suatu konsep yang 

dijadikan variabel dan indikator, antara lain: 

a. Penerapan Budaya Perusahaan  

                                                             
48 Rizka Sulistiyoningrum dan Eva Andayani, “Analisis Kinerja Tenaga Kependidikan di Sekolah 

Tinggi Ilmu Administrasi Lembaga Administrasi Negara Jakarta”, diakses dari 

http://lib.ui.id/naskahringkas/2015-08/S46537-rizka%20sulistiyoningrum , pada 27 Oktober 2018 
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Budaya perusahaan diterapkan oleh anggota-anggota perusahaan 

mengenai nilai, norma, kebiasaan dalam berpikir, bertingkah laku, cara 

kerja sehari-hari, kebersamaan, dan menjadi keajegan dalam mengatasi 

suatu masalah serta mempengaruhi kinerja perusahaan. Berkaitan dengan 

memahami budaya perusahaan, Teori Modal Sosial menjelaskan mengenai 

jaringan, nilai, norma, resiprocity, kepercayaan, dan tindakan yang 

proaktif. Modal sosial diyakini menjadi salah satu komponen yang dapat 

menggerakkan kebersamaan, mobilitas ide, saling percaya, dan saling 

menguntungkan dalam mencapai kemajuan bersama. Dalam hal ini, 

indikator yang digunakan yaitu : 

- Beliefes, values, and attitude: penerapan senyum, sapa, salam, 

kejujuran, perilaku baik, serta penerapan 5S dan 7 muda 

- Jaringan : berpartisipasi dalam kelompok, menjadi bagian dalam 

kelompok 

- Kepercayaan: sikap percaya, toleransi, komitmen 

- Norma sosial: aturan, etika kerja 

- Nilai-nilai: prestasi kerja, kerja keras 

- Tindakan yang pro aktif: keikutsertaan dalam kegiatan, kesadaran  

b. Kinerja Karyawan Produksi 

Kinerja merupakan hasil kerja atau prestasi kerja yang menjadi 

implementasi dari perencanaan yang telah disusun oleh manusia yang 

memiliki kemampuan, kompetensi, motivasi dan kepentingan. Dalam hal 

ini, indikator untuk mengukur kinerja karyawan yaitu sebagai berikut : 

- Hasil kerja: kualitas dan kuantitas kerja. 

- Pengetahuan: pengetahuan tentang tugas kerja 

- Inisiatif: inisiatif saat bekerja, dan penyelesaian masalah. 

- Mental: kemampuan dan kecepatan dalam bekerja. 

- Attitude: semangat kerja, sikap positif. 

- Disiplin waktu dan absensi: efisiensi waktu kerja, datang tepat 

waktu, penyelesaian tugas tepat waktu, dan selalu hadir. 
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1.7.3 Lokasi Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di PT SAI Ngoro, Mojokerto. Lokasi ini 

dipilih atas pertimbangan-pertimbangan kemudahan untuk dijangkau dan 

dapat mempermudah proses penelitian karena PT SAI merekrut banyak 

tenaga kerja perempuan dari berbagai daerah yang di tempatkan pada 

sistem produksi serta dalam proses produksi setiap harinya terjadi 

hubungan antar karyawan produksi secara berkelompok.  

1.7.4 Teknik Pengumpulan Data 

Dalam penelitian ini teknik pengumpulan data untuk mendapatkan data 

yang akurat diperoleh dari sumber-sumber data antara lain sebagai berikut: 

1. Data primer  

Data primer diperoleh melalui beberapa cara yaitu sebagai berikut: 

a. Wawancara Kuesioner 

Wawancara dengan menggunakan seperangkat kuesioner berisi 

pertanyaan-pertanyaan yang sebelumnya telah disusun secara terstruktur 

mengenai penerapan budaya perusahaan dengan kinerja karyawan 

produksi. Pada kuesioner sebagian besar merupakan pertanyaan-

pertanyaan yang bersifat tertutup yaitu pertanyaan yang sudah disediakan 

jawabannya.  

b. Wawancara Mendalam 

Wawancara mendalam dilakukan dengan tujuan menambah data dan 

memperdalam data yang telah diperoleh sebelumnya melalui wawancara 

kuesioner. Informan yang dipilih sesuai dengan informasi yang dibutuhkan 

oleh peneliti agar data yang didapat lebih akurat. 

2. Data Sekunder 

Data sekunder diperoleh dengan cara mengumpulkan data melalui 

media perantara secara tidak langsung oleh peneliti dari berbagai sumber 

yaitu seperti data statistik dari BPS, data dari perusahaan terkait, dan lain 

sebagainya.  
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1.7.5 Populasi dan Sampel 

a. Populasi adalah wilayah generalisasi terdiri dari objek atau subjek 

berkualitas dan berkarakteristik tertentu ditetapkan oleh peneliti untuk 

dipelajari dan ditarik kesimpulan49. Oleh karena itu, dalam penelitian ini 

populasi penelitian adalah seluruh karyawan yang terlibat dalam proses 

produksi di PT SAI Mojokerto. 

b. Sampel merupakan bagian dari jumlah dan karakteristik yang mewakili 

populasi dalam penelitian. Teknik pengambilan sampel pada penelitian ini 

adalah menggunakan random sampling. Random sampling merupakan 

pemilihan sampel secara acak pada semua anggota populasi yang memiliki 

kesempatan yang sama karena populasi bersifat homogen. 

1.7.6 Teknik Analisis Data 

Teknik analisis menggunakan SPSS dengan metode analisis sebagai 

berikut : 

a. Analisis korelasi merupakan analisis yang digunakan dalam 

menganalisis data yang bertujuan untuk mengetahui ada tidaknya 

hubungan antara dua variabel50.  

b. Teknik analisis yang digunakan yaitu Korelasi Spearman Rank untuk 

menguji hipotesis asosiatif. Analisis ini digunakan untuk mengetahui ada 

atau tidak hubungan antara variabel X dan variabel Y. Variabel yang 

digunakan berbentuk ordinal dan sumber data dari dua variabel tersebut 

sama.  

  

                                                             
49 Prof. Dr. Sugiyono, “Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D “, (Bandung: Penerbit 

Alfabeta, 2013), cet. 19, hlm. 80 
50 Nurul Zuriah, “Metodologi Penelitian Sosial dan Pendidikan”, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 

2006), cet. 1, hlm. 207 
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BAB II 

GAMBARAN UMUM PT SAI MOJOKERTO 

 

 Pada bab II, menguraikan gambaran tentang PT SAI Mojokerto antara lain 

mendeskripsikan sejarah PT SAI, visi dan misi, struktur organisasi, serta bagian 

operator produksi. PT Surabaya Autocomp Indonesia (SAI) Mojokerto terletak di 

Ngoro Industrial Park Kav T-1, Jarang Sari, Lolawang, Ngoro, Mojokerto, Jawa 

Timur. PT SAI memiliki dua pabrik yang letaknya berdekatan yaitu SAI T yang 

menjadi pusatnya dan SAI B yang merupakan perkembangan dari pabrik pusat. 

2.1 Sejarah PT Surabaya Autocomp Indonesia 

PT SAI merupakan sebuah perusahaan Penanaman Modal Asing (PMA) 

berasal dari Jepang yang didirikan sejak tahun 2002, bergerak di bidang 

pembuatan komponen wiring harness. PT SAI sendiri memiliki beberapa 

customer langganan seperti General Motor (Holden, Chevrolet, Buick, dan GMC), 

Hino, Dyna, Mazda, dan Hondal. Dalam upaya memajukan perusahaan, PT SAI 

lebih mengedepankan visi dan misi serta mengembangkan kebiasaan yang 

dilakukan perusahaan yaitu secara terus menerus melakukan perbaikan dan 

menciptakan ide-ide terbaru dalam proses bisnis. PT SAI memberikan pelayanan 

yang terbaik oleh tenaga profesional, serta selalu memberi solusi dan kontribusi 

dalam menciptakan kenyamanan dan kepuasan customer. Untuk menciptakan 

tenaga profesional, perusahaan melakukan training terhadap karyawannya untuk 

memberikan pengalaman di bidang pekerjaan masing-masing sesuai dengan visi 

dan misi perusahaan dalam mencapai tujuan perusahaan kedepannya agar lebih 

baik.  
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Gambar 2.1 PT SAI Mojokerto 

Sumber: Web Loker PT Surabaya Autocomp Indonesia 

(http://surabayakerja.com/2018/09/05/loker-walk-in-interview-pt-surabaya-autocomp-

indonesia-operator-produksi-tutup-6-september-2018/) 

 

Induk dari PT SAI Mojokerto ini yaitu Yazaki Corporation yang 

merupakan pemasok suku cadang otomotif yang berfokus pada pembuatan kabel, 

instrumen dan komponen seperti konektor dan terminal. Perusahaan ini berkantor 

pusat di Jepang, di mana pada tahun 2011 terdapat sekitar 90% karyawannya 

berada diluar Jepang. Pada tahun 1929, Yazaki Corporation bermula dari bisnis 

keluarga kecil Jepang yang menjual rakitan kabel atau wiring harness untuk 

kendaraan bermotor. Pada tahun 2011, Yazaki Group mempekerjakan lebih dari 

192.000 karyawan dari seluruh dunia, di mana sekitar 90% dari karyawan tersebut 

(sekitar 171.000) berada di luar Jepang. Pasca Perang Dunia ke II, Yazaki lebih 

berfokus pada produksi kabel otomotif dan bertumbuh pesat yang pada 

sebelumnya memproduksi sejumlah produk selain kabel yaitu peralatan gas, AC, 

dan sistem tenaga surya. Antara tahun 1974 dan 1990-an, pertumbuhan Yazaki 

meningkat sangat kuat di luar negri. Dilihat dari aspek eksternal, pertumbuhan 

meningkat karena kecenderungan umum dari perusahaan otomotif dari Jepang 

untuk memindahkan produksi ke luar negeri dalam rangka menghindari sanksi 
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perdagangan dan perubahan kepemimpinan yang juga berpengaruh pada 

perubahan strategi bisnis serta peningkatan karyawan di luar negeri hampir 

mencapai sepuluh kali lipat. 

Hingga kini bisnis Yazaki berkonsentrasi pada industri otomotif dan berfokus 

pada tiga bidang51 yaitu :   

a. Electrical Distribution Systems (misal kawat) merupakan produksi rakitan 

kabel yang memiliki proses padat karya dan membutuhkan koordinasi dan 

kedekatan tingkat tinggi dengan para produsen mobil, di mana Yazaki 

memiliki pangsa pasar hampir 30% diantara pemimpin-pemimpin global. 

b. Elektronik dan Instrumentasi disediakan oleh Yazaki dalam bentuk Gugus 

Instrumen, Modul Tampilan dan Jam, Power Distribution Box, Serta Body 

Electronics, Head Up Display (HUD), dan Combi Switch. Selain itu 

Yazaki juga memberi tawaran solusi HMI dan dukungan sistem untuk 

Distribusi Elektronik, serta Sinyal Pintar dan Power. 

c. Komponen yang dikembangkan dan diproduksi Yazaki yaitu konektor dan 

terminal khusus otomotif.  

Yazaki berinteraksi langsung dengan beberapa pembuat mobil sebagai pemasok 

tingkat pertama seperti Toyota, Honda, GM, Ford, Fiat Chrysler, Tesla, Subaru, 

Nissan, Mazda, Jaguar Land Rover, PSA, dan lain-lain. Yazaki juga 

mengkoordinasikan bagian pembangunan sub-component sourcing, dan 

pengujian, serta perakitan.  

Di Indonesia, Yazaki memiliki beberapa anak perusahaan, yaitu antara lain : 

1. PT EDS Manufacturing Indonesia berdiri pada tahun 1989 dan PT 

Aurtocomp Systems Indonesia yang berdiri pada tahun 2001 yang berada 

di Tangerang, Banten. 

2. PT Subang Autocomp Indonesia yang berdiri pada tahun 2011 di Subang, 

Jawa Barat. 

3. PT Semarang Autocomp Manufacturing Indonesia yang berdiri pada tahun 

2002 di Semarang, Jawa Tengah. 

                                                             
51 Wikipedia, “Yazaki Corporation”, diakses dari 

https://id.wikipedia.org/wiki/Yazaki_Corporation, pada 16 November 2018. 
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4. PT Jatim Autocomp Indonesia yang didirikan pada tahun 2002 di Pasuruan 

Jawa Timur. 

5. PT Surabaya Autocomp Indonesia yang berdiri pada tahun 2002 di 

Mojokerto, Jawa Timur. 

2.2 Visi dan Misi PT Surabaya Autocomp Indonesia 

Dalam mencapai tujuan perusahaan, PT SAI memiliki beberapa visi dan 

misi yang menjadi pedoman dalam setiap aktivitas kerja dalam perusahaan52, yaitu 

sebagai berikut : 

a. Visi. 

PT Surabaya Autocomp Indonesia bertekad untuk menjadi perusahaan 

automotive wiring harness yang berdaya saing tinggi, dibutuhkan oleh 

masyarakat, menjalankan kegiatan kegiatan yang bernilai tinggi kepada 

customer dan ada bersama dunia, melalui penerapan Sistem Manajemen 

Mutu dan Sistem Manajemen Lingkungan yang Terintegrasi. 

b. Misi. 

1. Menciptakan lingkungan yang aman dengan memenuhi peraturan 

perundang-undangan dan persyaratan lainnya yang berkaitan dengan 

aspek lingkungan serta menerapkan SMK3. 

2. Menjamin kepuasan pelanggan dengan membuat produk yang 

memenuhi spesifikasi dari pelanggan dan berkonsep JIT (Just In 

Time), berupa pengiriman produk yang diperlukan, pada saat yang 

diperlukan dan jumlah yang diperlukan saja. 

3. Menciptakan profit improvement system yang mampu 

mempertahankan kondisi profit perusahaan dan terus melakukan 

perbaikan berkelanjutan untuk peningkatan kinerja perusahaan baik 

dari segi mutu maupun lingkungan. 

4. Meninimalkan limbah dan membudayakan sistem daur ulang serta 

melakukan pencegahan terhadap terjadinya pencemaran lingkungan. 

                                                             
52 Abdillah Wicaksana Basri, “Desain Sistem Manajemen Pemeliharaan Terkomputerisasi dan 

Terintegrasi Dengan Sistem Informasi Akuntansi (Studi Kasus Pada PT. Surabaya Autocomp 

Indonesia)”, diakses dari http://repository.unair.ac.id/63123/, pada 14 November 2018 
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Selain visi dan misi terdapat beberapa budaya kerja yang diterapkan 

perusahaan dalam aktivitas kerja karyawannya yaitu 5S Seiri (sortir), Seiton 

(susun), Seisou (sapu), Seiketsu (standarisasi), Shitsuke (Swadisiplin); serta  7 

Muda yaitu over produksi, over stock, waktu menunggu, proses, gerak, trasportasi, 

dan defect atau repair. Dalam hal ini 5S membutuhkan partisipasi dari seluruh 

anggota perusahaan dari level bawah hingga level atas dan juga membutuhkan 

komitmen dari manajemen dalam memastikan aktivitas 5S dilakukan setiap hari 

serta harus menjadi prioritas pekerja. 5S ini tidak sulit untuk dipahami oleh 

pekerja, namun ada kesulitan dalam melaksanakannya dengan benar. Dalam hal 

ini, diperlukan kegigihan dan tekad yang bulat agar 5S terlaksana dengan baik. 5S 

memungkinkan perusahaan meningkatkan produktivitas kerja dan mutu kerja 

yang lebih baik ketika dilakukan secara terus menerus, serta memungkinkan 

pekerjaan menjadi lebih mudah dan memngurangi pemborosan waktu. 7 Muda 

menjadi salah satu cara perusahaan meningkatkan produktivitas perusahaan yang 

dilakukan dengan menghilangkan atau mengurangi pemborosan dalam aktivitas 

produksi. Dengan demikian, karyawan mendapat tugas dan tanggung jawab untuk 

menghilangkan pemborosan dengan tujuan memperoleh kinerja produksi yang 

lebih maksimal.  
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2.3 Struktur Organisasi 

 PT SAI memiliki struktur organisasi sebagai berikut : 

 
Gambar 2.2 Struktur Organisasi PT SAI Mojokerto 

Sumber: Dokumen Internal PT SAI 2016 (Skripsi Abdillah Wicaksana Basri, 2017) 

 

Kedudukan tertinggi di PT SAI dipegang oleh President Director, 

kemudian Factory Manager yang membawahi Deputy Factory Manager. 

Supervisor bertugas untuk melakukan persetujuan atas jadwal pemeliharaan yang 

telah dibuat oleh foreman. Foreman memiliki tugas untuk membuat jadwal 

pemeliharaan, melakukan verifikasi atas hasil pemeliharaan, dan memeriksa 

formulir permintaan suku cadang yang dibuat teknisi. Teknisi memiliki tugas 

memelihara sesuai dengan jadwal yang tersedia, memberi keputusan atas hasil 

pemeliharaan, dan merekomendasikan penanganan lebih lanjut atau menjadwal 

ulang. Kedudukan terbawah terdapat beberapa operator atau teknisi yang berperan 

dalam aktivitas produksi secara langsung. 

2.4 Operator Produksi 

 Secara umum operator produksi diartikan sebagai posisi dalam suatu 

perusahaan yang dimiliki oleh pekerja dengan tugas mengoperasikan mesin dan 

peralatan pabrik sesuai dengan syarat dan prosedur kerja di perusahaan tersebut. 
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Dalam melakukan aktivitas kerja, operator produksi harus mematuhi pedoman 

keselamatan dan memastikan produk yang dikerjakan sesuai dengan standar 

kualitas yang telah ditetapkan oleh perusahaan. Pada umumnya, untuk bekerja 

sebagai operator produksi harus memiliki minimal ijazah SMA sederajat, namun 

beberapa perusahaan memberikan standar pendidikan minimal SMP bahkan SD, 

tergantung pada jenis perusahaan. Beberapa perusahaan juga memberikan training 

atau pelatihan sebelum ditetapkan sebagai karyawan sebagai tuntutan penguasaan 

alat-alat produksi seperti mesin yang menjadi teknologi tinggi.  

Operator produksi memiliki beberapa tanggung jawab yang harus 

dilaksanakan yaitu: 1) Melaksanakan kebijakan dan rencana produksi; 2) 

melaksanakan semua proses produksi sesuai dengan prosedur kualitas dan 

mengontrol proses produksi serta pengoperasian mesin; 3) mengatur dan 

mengontrol bahan baku melalui proses produksi menjadi bahan jadi sesuai dengan 

target yang ditentukan oleh perusahaan; 4) memahami pekerjaan yang dilakukan 

sesuai dengan standar keamanan, kesehatan, dan keselamatan kerja. Dalam hal 

gaji atau upah untuk operator produksi sendiri secara umum berdasarkan 

standarisasi gaji yang disesuaikan dengan UMK atau UMR di mana lokasi 

perusahaan berada.  

PT SAI memiliki kurang lebih enam ribu karyawan dalam menjalankan 

aktivitas produksi, di mana hampir 90% karyawannya didominasi oleh 

perempuan. Alasan perekrutan tenaga kerja perempuan di PT SAI adalah 

perempuan lebih teliti dalam bekerja dan lebih disiplin. Karyawan di bagian 

operator produksi sendiri yang baru direkrut mendapatkan training sesuai dengan 

visi dan misi perusahaan untuk menjadi lebih baik kedepannya. Sebagai sebuah 

industri yang besar setiap tahunnya PT SAI merekrut operator produksi dan 

memberi peluang lapangan pekerjaan bagi lulusan SMA sederajat. Berikut ini 

beberapa kualifikasi yang dibutuhkan PT SAI dalam merekrut operator produksi 

untuk perempuan, antara lain: 

- Perempuan 

- Belum menikah 

- Usia 18-23 tahun 
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- Pendidikan SMA/MA/SMK  

- Tinggi badan minimal 145 cm 

- Cekatan, teliti, bertanggung jawab 

- Bersedia bekerja sift  

- Sehat jasmani dan rohani (tidak buta warna dan telapak tangan tidak 

basah) 

- Mau bekerja keras 

- Bersedia mengikuti dan lolos program pemagangan 

- Tidak memiliki saudara kandung yang bekerja di PT SAI 

Kemudian beberapa dokumen yang harus di lampirkan sebagai persyaratan 

lamaran pekerjaan yaitu antara lain: 

- Surat lamaran 

- Daftar riwayat hidup 

- Pas foto 4x6 (2 lembar) 

- FC KTP 

- FC Ijazah 

- FC SKHU 

- FC Kartu Keluarga 

- FC SKCK yang masih berlaku 

- Surat keterangan sehat dari Dokter 

Setelah dinyatakan lolos, maka para pelamar akan menjalani masa training 

yang akan di berikan sebagai bekal dalam bertingkah laku setiap hari di tempat 

kerja. Mulai dari pengenalan budaya perusahaan, peraturan, tata kerja, standar 

kerja, dan hal penting yang berkaitan dengan proses produksi. Karyawan bagian 

produksi menjalin kontrak dengan perusahaan antara lain kontrak satu dan kontrak 

dua dengan masa bekerja dua tahun. Setelah itu bisa diangkat menjadi karyawan 

tetap apabila memenuhi syarat sebagai karyawan tetap dan mendapat 

rekomendasi.  

Dari hasil wawancara dengan salah satu responden diperoleh data bahwa 

dalam pembagian kerja terdapat kelompok yang terbagi menjadi beberapa line, 

satu line kurang lebih 60-70 orang. Satu kelompok kerja terdapat beberapa 
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pembagian kerja antara lain Special Process, Pre Assy Housing, Setting, Typing, 

dan Inspect. Berikut ini hasil wawancara dengan salah satu responden : “Yo akeh 

nek bagian produksi yo onok housing, setting, typing inspect yo dewe-dewe 

bagian e.” (Vita, 21 tahun). (ya banyak kalau bagian produksi ya ada housing, 

setting, typing, inspect, ya sendiri-sendiri bagiannya. pen) Dari pernyataan 

responden diperoleh data bahwa pada bagian produksi banyak pembagian kerja 

dalam satu kelompok diantaranya Housing, Setting, Typing, dan Inspect.  

 

 
Gambar 2.3 Lowongan Kerja Bagi Laki-laki 

Sumber: Whatsapp Ela 

  

Berdasarkan gambar 2.3 diperoleh data bahwa dibuka lowongan kerja bagi 

laki-laki dengan posisi sebagai teknisi, operator, dan OP program. Populasi laki-

laki yang bekerja di bagian produksi tidak lebih dari 10% karena beberapa laki-

laki juga memiliki kedudukan yang lebih tinggi dari operator produksi. Berikut 

data yang dapat diperoleh dari hasil wawancara salah satu responden: 

“Karena populasi cowok itu sedikit ya tergantung ada yang jadi GL ada 

yang jadi exim, ada yang werehouse. Yaadalah supervisior banyak, MTC, 

you know MTC? Maintenance? Kalo yang office itu tidak mempengaruhi 
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gender. Kalo yang di produksi itu sedikit banyak yang mempengaruhi 

gender ke perempuan gitu.” (Nindy, 23 tahun) 

Dari pernyataan tersebut diperoleh data bahwa pada bagian produksi 

jumlah laki-laki hanya sedikit yaitu dengan posisi Exim, Werehouse, MTC, 

Supervisior. Kemudian tambahan dari dari responden lain menyatakan bahwa 

laki-laki di bagian produksi memiliki pekerjaan sebagai Helper dan Supply. 

Sebagian lagi memiliki posisi di office yang tidak terlibat langsung dengan 

produksi.  

Jabatan pada kelompok line disebut dengan istilah Group Leader yang 

memiliki tugas sebagai pengawas jalannya pekerjaan dan memberikan peringatan 

ketika ada keteledoran dari pekerja yang menimbulkan defect. Diatas GL atau 

Group Leader terdapat Line Leader yang memiliki tugas mengelola line. Setiap 

hari kerja, para karyawan PT SAI di bagi menjadi dua sift yaitu sift A dan sift B. 

Jam kerja dari sift A yaitu pukul 20.00 hingga 5.00 pagi waktu normal, sedangkan 

jam kerja sift B yaitu pukul 8.00 hingga pukul 16.45 sore dalam waktu normal 

atau tidak ada over time dan sudah termasuk dalam waktu istirahat. Setiap 

seminggu sekali dilakukan pergantian sift, seminggu sift A dan seminggu sift B. 

Karyawan operator produksi juga mendapat kompensasi dari perusahaan 

yang bisa didapatkan seperti uang lembur, BPJS, dan mendapat jatah makan dari 

perusahaan pada jam kerja. Fasilitas fisik seperti kantin, mushola sebagai tempat 

ibadah, klinik kesehatan, dan lain sebagainya. Selain itu, PT SAI juga 

memberikan beberapa hadiah bagi karyawan yang berulang tahun seperti souvenir 

bantal dan lain sebagainya. PT SAI memberikan kenyamanan bagi para 

pekerjanya sehingga menumbuhkan rasa giat bekerja serta memberikan yang 

terbaik untuk perusahaan. Dalam bekerja karyawan harus menjaga interaksi 

dengan sesama rekan kerja dan juga atasan untuk mencapai target produksi yang 

telah ditentukan, menaati peraturan yang telah ditetapkan, dan memiliki semangat 

kerja yang tinggi. Melalui nilai dan norma yang diterapkan perusahaan di PT SAI, 

tingkah laku dan hubungan di tempat kerja bisa dipatuhi sehingga menciptakan 

keteraturan dalam bekerja. 
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BAB III 

KARAKTERISTIK, BUDAYA PERUSAHAAN, DAN KINERJA 

KARYAWAN PRODUKSI 

 

 Pada bab III ini, menjelaskan data yang telah diperoleh dari lapangan 

terkait dengan penerapan budaya perusahaan dan kinerja karyawan produksi di PT 

SAI Mojokerto. Hasil temuan data ini disajikan dalam bentuk tabel univariat 

untuk memudahkan interpretasi data. Tabel frekuensi univariat digunakan untuk 

mendeskripsikan karakteristik responden, variabel penerapan budaya perusahaan, 

dan variabel kinerja karyawan produksi.  

3.1 Karakteristik Responden 

 Karakteristik responden dalam penelitian ini mendeskripsikan identitas 

dari karyawan PT SAI. Identitas responden tersebut meliputi usia, jenis kelamin, 

pendidikan terakhir, dan lama bekerja di PT SAI. Indikator-indikator tersebut 

akan diuraikan sebagai berikut: 

3.1.1 Usia Responden 

 Usia responden dalam penelitian ini mendeskripsikan tingkatan usia 

karyawan PT SAI yang bekerja pada bagian Produksi. Karyawan bagian produksi 

didominasi usia 19 tahun hingga 21 tahun. Usia tersebut sesuai dengan kualifikasi 

persyaratan pendaftaran kerja yang telah ditetapkan oleh perusahaan. Berikut tabel 

beserta penjelasannya mengenai usia responden: 
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Tabel 3.1.1 

Usia Responden 

No.  Usia Frekuensi Persentase(%) 

1 18 Tahun 10 10 

2 19 Tahun 21 21 

3 20 Tahun 18 18 

4 21 Tahun 21 21 

5 22 Tahun 13 13 

6 23 Tahun 8 8 

7 24 Tahun 2 2 

8 25 Tahun 5 5 

9 26 Tahun 1 1 

10 27 Tahun 1 1 

 Total 100 100 
Sumber: Kuesioner no. 2 

   

Berdasarkan tabel 3.1.1 mengenai usia responden diperoleh data yang 

menunjukkan bahwa dari 100 responden dengan usia 19 tahun sebesar 10%, 

responden yang berusia 19 tahun sebesar 21%, responden yang berusia 20 tahun 

sebesar 18%, responden berusia 21 tahun sebesar 21%, responden dengan usia 22 

tahun sebesar 13%, responden berusia 23 tahun sebesar 8%, respoden berusia 24 

tahun sebesar 2%, kemudian responden dengan usia 25 tahun sebesar 5%, 

sedangkan responden yang berusia 26 tahun sebesar 1%, dan responden dengan 

usia 27 tahun sebesar 1%. 

3.1.2 Jenis Kelamin Responden 

 Jenis kelamin dalam penelitian ini mendeskripsikan bahwa sebagian besar 

karyawan PT SAI yang bekerja pada bagian produksi didominasi oleh perempuan. 

Dalam lingkup produksi gender masih menjadi penentu posisi pekerjaan. 

Perempuan menjadi dominasi karena dianggap lebih teliti, telaten, dan sabar. 

Berikut data yang diperoleh mengenai jenis kelamin responden: 

Tabel 3.1.2 

Jenis Kelamin 

No Jenis Kelamin Frekuensi Persentase(%) 

1 Laki-laki 5 5 

2 Perempuan 95 95 

3 Total 100 100 
 Sumber: Kuesioner No. 3 
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 Berdasarkan tabel 3.1.2 mengenai jenis kelamin responden diperoleh data 

yang menunjukkan bahwa dari 100 responden, hampir seluruh responden berjenis 

kelamin perempuan dengan presentase sebesar 95% dan sebagian kecil berjenis 

kelamin laki-laki dengan presentase 5%. Dalam lingkup produksi, gender masih 

mempengaruhi posisi kerja. Hal ini diperkuat dengan pernyataan salah satu 

responden sebagai berikut: 

“Karena populasi cowok itu sedikit ya tergantung ada yang jadi GL 

ada yang jadi exim, ada yang werehouse. Yaadalah supervisior banyak, 

MTC, you know MTC? Maintenance? Kalo yang office itu tidak 

mempengaruhi gender. Kalo yang di produksi itu sedikit banyak yang 

mempengaruhi gender ke perempuan gitu. Thats right, ya kayak produksi 

itu kebanyakan cewek karna lebih telaten dan lebih sabar untuk 

menghadapi yang rumit seperti itu. Kalo cowok mungkin bagian yang 

angkat-angkat yah bagian mbenak-mbenak atau berbenah seperti itu 

yah.”(Nindy, 23th) 
Dalam hasil wawancara dengan salah satu responden menjelaskan bahwa di 

PT SAI didominasi oleh perempuan dan populasi laki-laki hanya sedikit. Namun, 

perbedaan pengaruh gender terdapat pada lingkup produksi dan lingkup office. 

Office tidak terdapat pengaruh gender, sedangkan lingkup produksi dipengaruhi 

oleh gender. Dominasi perempuan pada bagian produksi tersebut dikarenakan 

perempuan lebih telaten dan sabar ketika menghadapi hal-hal yang rumit di 

tempat kerja. 

3.1.3 Pendidikan Terakhir Responden 

 Indikator pendidikan terakhir responden digunakan untuk mengetahui 

tingkat pendidikan responden. Pendidikan menjadi tolak ukur seseorang dalam 

memperoleh pekerjaan. Dalam penelitian ini, pada bagian produksi telah 

ditentukan kualifikasi pendidikan bagi calon karyawan yaitu minimal SMA atau 

sederajat. Data yang diperoleh menunjukkan hasil bahwa ada beberapa responden 

atau sebagian kecil responden yang memiliki pendidikan akhir setingkat Diploma 

dan juga Sarjana. Berikut hasil data yang diperoleh dapat dilihat dari tabel di 

bawah ini: 
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Tabel 3.1.3 

Pendidikan terakhir 

No. Pendidikan Frekuensi Persentase (%) 

1 SMA/Sederajat 96 96 

2 Diploma 3 3 

3 Sarjana 1 1 

 Total 100 100 
 Sumber: Kuesioner No. 4 

 Berdasarkan tabel 3.1.3 diperoleh data mengenaik pendidikan terakhir 

yang menunjukkan bahwa dari 100 responden, hampir seluruh responden 

berpendidikan terakhir SMA atau sederajat dengan persentase sebesar 96%, 

sedangkan responden yang memiliki pendidikan akhir diploma sebesar 3%, dan 

sebagian kecil memiliki pendidikan akhir sarjana dengan presentase 1%. 

3.1.4 Lama Bekerja Responden 

 Indikator lama bekerja responden menjelaskan mengenai rentang waktu 

lamanya bekerja di PT SAI. Di PT SAI terdapat masa training dengan lama sekitar 

empat bulan, kemudian kontrak satu dengan lama satu tahun, naik ke kontrak dua 

dengan lama satu tahun, serta ada juga yang lebih dari 2 kontrak atau menjadi 

pekerja tetap. Namun, umumnya setelah dua tahun bekerja atau setelah kontrak 

dua habis maka diberlakukan putus kontrak kecuali untuk beberapa karyawan 

yang telah memiliki rekomendasi untuk menjadi pekerja tetap. Berikut ini hasil 

data yang diperoleh mengenai lama bekerja: 

Tabel 3.1.4 

Lama Bekerja 

No Lama Bekerja Frekuensi Persentase (%) 

1 < 1 Tahun 41 41 

2 1-2 Tahun 43 43 

3 3-5 Tahun 12 12 

4 > 5 Tahun 4 4 

 Total 100 100 
 Sumber: Kuesioner No. 5  

Berdasarkan tabel 3.1.4 diperoleh data mengenai lama bekerja yang 

menunjukkan bahwa dari 100 responden, yang bekerja kurang dari satu tahun 

sebesar 41%, lama bekerja satu hingga dua tahun sebesar 43%, lama bekerja tiga 

hingga lima tahun sebesar 12%, dan lama bekerja responden lebih dari lima tahun 
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sebesar 4%. Dapat disimpulkan bahwa sebagian besar responden bekerja selama 

1-2 tahun atau kontrak dua. 

3.2 Gambaran Budaya Perusahaan 

 Gambaran budaya perusahaan menjelaskan mengenai pengetahuan 

responden terhadap beberapa hal yang menjadi acuan dalam melakukan aktivitas 

sehari-hari. Beberapa indikator tersebut antara lain: pengetahuan responden 

terhadap budaya senyum, sapa, dan salam; pengetahuan mengenai 5S dan 7 Muda; 

sejak kapan responden tahu tentang 5S dan 7 Muda; serta sumber informasi 5S 

dan 7 Muda. Berikut pemaparan hasil data yang diperoleh : 

3.2.1 Pengetahuan Responden mengenai Budaya Senyum, Sapa, Salam 

 Budaya senyum, sapa, dan salam ini menjadi hal yang tidak asing bagi 

semua orang, karena menjadi nilai yang sudah ada sejak dahulu. Sejak usia dini 

manusia sudah diajarkan untuk saling bertegur sapa dan menerapkan sopan 

santun. Budaya senyum, sapa, dan salam ini diterapkan oleh perusahaan untuk 

menumbuhkan rasa saling memiliki dan menghargai antar sesama. Oleh karena 

itu, seluruh karyawan harus mengetahui dan menerapkannya. Berikut data yang 

diperoleh mengenai pengetahuan responden terhadap budaya senyum, sapa, dan 

salam: 

Tabel 3.2.1 

Pengetahuan Budaya Senyum, Sapa, Salam 

No Pengetahuan Budaya 

Senyum, Sapa, Salam 
Frekuensi Persentase (%) 

1 Tidak Tahu 2 2 

2 Kurang Tahu 4 4 

3 Tahu 74 74 

4 Sangat Tahu 20 20 

 Total 100 100 

 Sumber: Kuesioner No. 6 

 Berdasarkan tabel 3.2.1 dapat dilihat bahwa pengetahuan responden 

terhadap budaya senyum, sapa, salam ketika bertemu siapapun menunjukkan dari 

100 responden, hampir tiga perempat responden (74%) mengatakan tahu tentang 

budaya senyum, sapa, dan salam; kurang dari seperempat responden (20%) 

mengatakan sangat tahu budaya senyum, sapa, salam; meskipun demikian terdapat 

beberapa responden (4%) yang kurang tahu mengenai budaya senyum, sapa, 

SKRIPSI

IR PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

HUBUNGAN PENERAPAN BUDAYA... RESTITAMI RAHMA W.



45 
 

salam; bahkan ada dua (2%) responden yang tidak mengetahuinya. Data tersebut 

dapat disimpulkan bahwa sebagian besar responden mengetahui budaya senyum, 

sapa, dan salam ketika bertemu siapapun di tempat kerja. 

3.2.2 Pengetahuan Responden mengenai 5S dan 7 Muda 

 5S dan 7 Muda merupakan hal yang diterapkan Jepang dalam bidang 

industri termasuk pada PT SAI di Mojokerto yang menjadi salah satu cabang 

penanaman modal asing Jepang di Indonesia. 5S terdiri dari Seiri (sortir), Seiton 

(susun), Seisou (sapu), Seiketsu (standarisasi), Shitsuke (Swadisiplin); sedangkan 

7 Muda terdiri dari over produksi, over stock, waktu menunggu, proses, gerak, 

trasportasi, dan defect atau repair. Sebelum menerapkan 5S dan 7 Muda, 

karyawan PT SAI harus mengetahui dan memahaminya. Hasil data yang diperoleh 

mengenai pengetahuan responden terhadap 5S dan 7 Muda diuraikan sebagai 

berikut: 

Tabel 3.2.2 

Pengetahuan 5S dan 7 Muda 

No Pengetahuan 5S dan 7 

Muda 
Frekuensi Persentase (%) 

1 Tidak Tahu 2 2 

2 Kurang Tahu 9 9 

3 Tahu 74 74 

4 Sangat Tahu 15 15 

 Total 100 100 
 Sumber: Kuesioner No. 7 

 Berdasarkan tabel 3.2.2 dapat dilihat bahwa pengetahuan responden 

tentang 5S dan 7 Muda menunjukkan dari 100 responden, hampir tiga perempat 

responden (74%) mengatakan tahu tentang 5S dan 7 Muda, kurang dari 

seperempat responden (15%) menjawab sangat tahu, selanjutnya sedikit 

responden (9%) mengatakan kurang tahu, dan masih ada beberapa responden 

(2%) yang tidak mengetahui 5S dan 7 Muda. Dari data yang diperoleh dapat 

disimpulkan bahwa sebagian besar responden mengetahui dan memahami 5S dan 

7 Muda yang diterapkan perusahaan. Hal ini didukung dengan pernyataan salah 

satu responden yang mengetahui dan paham dengan penerapan 5S dan 7 Muda. 

berikut pernyataan salah satu responden tersebut: 
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“5S iku Seiri (sortir barang), Seiton (susun barang), Seisou (sapu 

semua area kerja), Seiketsu (standarisasi dalam bekerja sesuai SOP), 

Shitsuke (swadisiplin dalam bekerja harus mempunyai rasa sikap 

disiplin). 7 Muda terdiri dari over produksi, over stock, waktu 

menunggu, proses, gerak, transportasi, defect atau repair. Iki dijelasne 

sitok-sitok? Over produksi iku adewe kelebihan budget sing ditentokne 

teko perusahaan. Over stock iku stock sing mlebu neng adewe teko 

jalukane Jepang mesti nek adewe over. Waktu menunggu iso dalam ke 

delay-an yo iso, intine material sing adewe gunakne di nggo garap 

produk e adewe iku delay songko barang sing biasane adewe tuku lah 

intine. Mbiyen iku pernah ning SAI T iku delay sampek satu hari 

diliburkan mergo delay material satu material. Nek gak salah iku lib lib 

opo sih pokok e gak ngerti aku delay pirang pack ngono. Proses iku 

proses sesuai standar, yo intine adewe ngelakoni garapan sing adewe 

garap sesuai SOP sesuai STSC sing ditentokne soko perusahaan. Gerak 

iku piye ya, adewe kerjo menurut aturan, adewe kerjo onok home 

position-e pokok e nek adewe ngeluwihi ko home position berarti adewe 

gerak dalam bekerja kui wis kudu berhenti gaoleh melebihi home 

position sing wis ditentukne setiap area. Transportasi piye ya maskud e, 

transportasi sing adewe gunakne nek arep budal kerjo ? 70% wong SAI 

kan mlaku soal e pabrik e terjangkau dari kos-kosan trus 80% e arek SAI 

iku arek kos-an dadi transportasine roto-roto mlaku sih, 20% en iku 

mesti arek-arek kene ae dadi kan wonge gak perlu ngekos dadi nyepeda. 

Defect atau repair, setiap produk mesti onok repair e belum tentu produk 

iku bagus yo ngono intine pokok-an satu produk satu harness satu 

gabungan pokok-an satu elemen produk kui mesti enek repair e opo 

produk e sing kudu dibenerne. Wis.” (Vita, 21 tahun) 

(5S itu Seiri (sortir barang), Seiton (susun barang), Seisou (sapu semua 

area kerja), Seiketsu (standarisasi dalam bekerja sesuai SOP), Shitsuke 

(swadisiplin dalam bekerja harus mempunyai rasa sikap disiplin). 7 

Muda terdiri dari over produksi, over stock, waktu menunggu, proses, 

gerak, transportasi, defect atau repair. Ini dijelaskan satu-satu? Over 

produksi itu kita kelebihan budget yang ditentukan dari perusahaan. Over 

stock itu stock yang masuk ke kita dari permintaan Jepang pasti kalau 

kita over. Waktu menunggu bisa dalam ke-delay-an juga bisa, intinya 

material yang kita gunakan untuk mengerjakan produksi kita itu delay 

dari barang yang biasanya kita beli intinya. Dulu itu pernah di SAI T itu 

delay sampai satu hari diliburkan karena delay material satu material. 

Kalau nggak salah itu lib lib apa sih pokoknya aku nggak ngerti delay 

berapa pack gitu. Proses itu proses sesuai standart, ya intinya kita 

melakukan pekerjaan yang kita kerjakan sesuai dengan SOP STSC yang 

ditentukan dari perusahaan. Gerak itu gimana yan, kita kerja itu menurut 

aturan, kita kerja ada home position-nya pokoknya kalau kita melebihi 

home position artinya kita gerak dalam bekerja itu sudah harus berhenti 

tidak boleh melebihi home position yang telah ditentukan setiap area. 

Transportasi gimana ya maksudnya e, transportasi yang kita gunakan 
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kalau mau berangkat kerja ya? 70% anak SAI itu jalan kaki karena 

pabriknya terjangkau dari kos-kosan dan 80% anak SAI itu anak kos-

kosan jadi transportasinya kebanyakan jalan kaki sih, 20% nya itu pasti 

anak-anak sini aja jadi kan orangnya nggak perlu ngekos bisa nyepeda. 

Defect atau repair, setiap produk pasti ada repairnya belum tentu produk 

itu bagus ya intinya pokok satu produk satu harness satu gabungan 

pokoknya satu elemen produk itu pasti ada repairnya apa produk yang 

harus diperbaiki. Sudah. Pen) 

 

Dalam hasil wawancara mendalam tersebut responden menjelaskan 

mengenai 5S dan 7 Muda dengan pemahaman responden. 5S menurut responden 

terdiri dari Seiri (sortir barang), Seiton (susun barang), Seisou (sapu semua area 

kerja), Seiketsu (standarisasi dalam bekerja sesuai SOP), Shitsuke (swadisiplin 

dalam bekerja harus mempunyai rasa sikap disiplin). 7 Muda terdiri dari over 

produksi, over stock, waktu menunggu, proses, gerak, transportasi, defect atau 

repair. Menurut responden, over produksi merupakan kelebihan budget dari yang 

telah ditentukan oleh perusahaan. over stock merupakan kelebihan stock dari 

perusahaan yang melebihi permintaan Jepang. Waktu menunggu bisa jadi dalam 

hal ke-delayan bahan untuk memproduksi harness. Kemudian proses dalam 

produksi harus sesuai dengan standart atau SOP yang telah ditentukan oleh 

perusahaan. Gerak, dalam hal ini PT SAI memiliki aturan di mana ketika 

karyawan bekerja harus sesuai dengan home-position, saat untuk bekerja harus 

bekerja dan saat harus break juga harus break meskipun pekerjaan belum selesai. 

Sedangkan transportasi menurut responden merupakan transportasi yang 

digunakan karyawan dalam mencapai tempat kerja. Defect atau repair merupakan 

suatu keadaan di mana hasil produksi  belum tentu bagus atau terjadi repair dan 

harus diperbaiki. 

3.2.3 Waktu Mengetahui Budaya Senyum, Sapa, dan Salam 

 Indikator kapan responden mengetahui budaya senyum, sapa, dan salam 

digunakan untuk menjelaskan awal mula responden mendapat pengetahuan 

tersebut. Apakah dari masa-masa training responden diberikan pembekalan dalam 

bersikap untuk beraktivitas sehari-hari atau responden tahu dari atasan maupun 

sudah lama bekerja. Berikut hasil data yang diperoleh mengenai sejak kapan 

responden tahu tentang budaya senyum, sapa, salam: 
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Tabel 3.2.3 

Waktu Mengetahui Budaya Senyum, Sapa, Salam 

No Kapan Tahu Budaya 

Senyum, Sapa, Salam 
Frekuensi Persentase 

1 Ketika Training 55 55 

2 Atasan 10 10 

3 Setelah Lama Bekerja 17 17 

4 Lainnya 18 18 

 Total 100 100 
 Sumber: Kuesioner No. 8 

 Berdasarkan tabel 3.2.3 dapat dilihat bahwa responden tahu mengenai 

budaya senyum, sapa, dan salam yang diterapkan di PT SAI dari 100 responden, 

separuh lebih responden (55%) mengatakan tahu ketika masa training, sebagian 

kecil responden (10%) responden mengatakan tahu setelah mendapat penjelasan 

dari atasan, selanjutnya kurang dari seperempat responden (17%) mengatakan 

tahu setelah lama bekerja, serta sebagian responden (18%) mengatakan tahu dari 

hal lainnya seperti sejak sekolah, sejak kecil, dan lain sebagainya. Dapat 

disimpulkan bahwa sebagian besar responden mengetahui budaya senyum, sapa, 

dan salam ketika bertemu siapa saja sejak masa training.  

3.2.4 Waktu Mengetahui 5S dan 7 Muda 

 Setelah pada data sebelumnya mengenai sejak kapan tahu budaya senyum, 

sapa, dan salam, berikutnya mengenai sejak kapan responden tahu tentang 5S dan 

7 Muda. Data yang diperoleh menjelaskan sejak kapan responden mengetahui 5S 

dan 7 Muda yang menunjukkan bahwa sebagian besar responden tahu ketika 

mengikuti masa-masa training. Berikut data yang diperoleh mengenai sejak kapan 

tahu tentang 5S dan 7 Muda: 

Tabel 3.2.4 

Waktu Mengetahui 5S dan 7 Muda 

No Waktu Mengetahui 5S dan 

7 Muda 
Frekuensi Persentase (%) 

1 Ketika Training 66 66 

2 Atasan 11 11 

3 Setelah Lama Bekerja 13 13 

4 Lainnya 10 10 

 Total 100 100 
  Sumber: Kuesioner No. 9 
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 Berdasarkan tabel 3.2.4 dapat dilihat bahwa responden mengetahui 5S dan 

7 Muda menunjukkan dari 100 responden, dua pertiga responden (66%) 

mengetahui 5S dan 7 Muda sejak masa training, sebagian responden (11%) 

responden mengatakan tahu dari atasan, selanjutnya ada beberapa responden 

(13%) tahu setelah lama bekerja di PT SAI, dan sebagian kecil responden (10%) 

responden megatakan tahu pada waktu lainnya. Dapat disimpulkan bahwa 

sebagian besar responden mengetahui tentang 5S dan 7 Muda sejak masa training. 

Salah satu responden menyatakan bahwa pada masa training tidak hanya belajar 

mengenai teori saja, namun juga praktek mengenai teori tersebut. Berikut 

pernyataan responden tersebut: 

“Ya kalo ditraining ya belajar apa yang tidak bisa dan di ajarkan oleh 

trainernya cuma kan ya udah kayak sekolah kilat gitu aja jadi gaada yang 

berkesan. Tidak cuma teori praktek juga ada, emang kayak kursus aja.” 

(Nindy, 23 tahun) 

Responden menjelaskan bahwa ketika training responden belajar mengenai 

hal-hal yang belum bisa dilakukan dan diajarkan oleh trainernya. Tidak hanya 

mencakup teori saja, namun juga praktek seperti kursus. Dalam hal ini, 5S dan 7 

Muda juga menjadi salah satu hal yang juga harus dipraktekkan ketika bekerja.  

3.2.5 Sumber Informasi Pengetahuan tentang Budaya Senyum, Sapa, Salam, 

serta 5S dan 7 Muda 

 Pada indikator ini mendeskripsikan mengenai darimana responden 

mengetahui tentang budaya senyum, sapa, salam, serta 5S dan 7 Muda. 

Responden lebih banyak memberi pendapat bahwa tahu dari sosialisasi 

perusahaan. Beberapa di antara responden berpendapat tahu dari atasan, teman 

kerja, dan lainnya. Berikut ini pemaparan hasil data yang diperoleh: 

Tabel 3.2.5 

Sumber Informasi Budaya Senyum, Sapa, Salam serta 5S dan 7 Muda 

No Sumber Informasi Frekuensi Persentase (%) 

1 Sosialisasi Perusahaan 68 68 

2 Atasan 9 9 

3 Teman Kerja 7 7 

4 Lainnya 16 16 

 Total 100 100 
  Sumber: Kuesioner No. 10 
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Berdasarkan tabel 3.2.5 dapat dilihat bahwa responden mengetahui budaya 

senyum, sapa, salam, serta 5S dan 7 Muda melalui beberapa sumber informasi di 

mana dari 100 responden, lebih dari dua pertiga responden (68%) mengatakan 

tahu dari sosialisasi yang diadakan oleh perusahaan, sebagian kecil responden 

(9%) mengatakan tahu setelah mendapat informasi dari atasan, sedikit dari 

responden (7%) mengatakan tahu dari teman kerja, kemudian kurang dari 

seperempat responden (16%) mengatakan tahu dari sumber lainnya misalnya 

beberapa dokumen dalam bentuk kartu yang berisi mengenai 5S dan 7 Muda. 

Dapat disimpulkan bahwa sebagian besar responden mengetahui tentang budaya 

senyum, sapa, salam, serta 5S dan 7 Muda dari sosialisasi yang diberikan oleh 

perusahaan.  

3.3 Penerapan Budaya Perusahaan 

Variabel budaya perusahaan digunakan untuk mendeskripsikan bagaimana 

penerapan budaya perusahaan oleh karyawan pada bagian produksi dalam 

beraktivitas sehari-hari di tempat kerja. Budaya pada umumnya memiliki unsur 

nilai dan norma, yang menjadi pedoman bagi suatu kelompok atau masyarakat. Di 

dalam perusahaan pun juga memiliki budaya yang khas sebagai pedoman bagi 

karyawannya untuk mengatur perilaku di tempat kerja. Sebagai karyawan yang 

sadar akan hak dan kewajibannya maka akan memahami dan menerapkan apa 

yang sudah menjadi nilai dan norma pada perusahaan yang menjadi tempatnya 

bekerja. Hal ini menjadi modal dalam berinteraksi dan bersosialisasi dengan 

rekan-rekannya maupun dengan atasan. Bekerja sejatinya bukan hanya mengenai 

pemenuhan kebutuhan hidup, namun juga bagaimana seseorang mendapatkan 

pengalaman melalui interaksi dan sosialisasi di lingkungan bekerja. Indikator 

yang tercakup dalam variabel penerapan budaya perusahaan antara lain : Beliefes, 

values, and attitude, jaringan, kepercayaan, norma sosial, nilai-nilai, dan tindakan 

pro aktif. Hasil data yang diperoleh akan dijabarkan di dalam pembahasan berikut 

ini. 

3.3.1 Penerapan Sikap Senyum, Sapa, dan Salam 

 Sikap senyum, sapa, dan salam ketika bertemu siapa saja di tempat kerja 

menjadi kebiasaan yang diterapkan di PT SAI. Hal ini dilakukan pada saat 
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karyawan berada di lingkungan kerja baik terhadap sesama rekan kerja, atasan, 

maupun siapapun yang ditemui. Berikut hasil data yang diperoleh mengenai 

penerapan sikap senyum, sapa, dan salam ketika bertemu siapapun di tempat 

kerja: 

Tabel 3.3.1 

Penerapan Sikap Senyum, Sapa, Salam di Tempat Kerja 

No Intensitas Penerapan Frekuensi Persentase (%) 

1 Kadang-kadang 17 17 

2 Sering 44 44 

3 Selalu 39 39 

 Total 100 100 
 Sumber: Kuesioner No. 11 

Berdasarkan tabel 3.3.1 dapat dilihat bahwa penerapan sikap senyum, sapa, 

salam ketika bertemu siapapun di tempat kerja menunjukkan dari 100 responden, 

kurang dari separuh responden (44%) responden mengatakan sering menerapkan 

senyum, sapa dan salam; sebagian responden (39%) mengatakan selalu 

menerapkannya, sedangkan sebagian kecil responden (17%) mengatakan masih 

kadang-kadang menerapkan  senyum, sapa, dan salam. Dapat disimpulkan bahwa 

sebagian besar responden sering menerapkan sikap senyum, sapa, dan salam 

ketika bertemu siapa saja di tempat kerja.  

3.3.2 Penerapan 5S dan 7 Muda saat Bekerja 

 Dalam indikator ini, setelah responden mengetahui dan memahami tentang 

5S dan 7 Muda, maka dalam kegiatan bekerja sehari-hari responden 

menerapkannya. 5S dan 7 Muda diterapkan untuk mengurangi pemborosan ketika 

proses produksi berlangsung, sehingga dapat menghasilkan keuntungan produksi 

yang maksimal. 5S merupakan suatu landasan pembentukan perilaku manusia 

sehingga menumbuhkan kebiasaan atau habit untuk mengurangi pemborosan di 

tempat kerja, sedangkan 7 Muda merupakan pemborosan yang harus dihilangkan 

atau diminimalisir oleh karyawan perusahaan. Berikut tabel hasil data yang telah 

diperoleh: 

 

 

 

Tabel 3.3.2 
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Penerapan 5S dan 7 Muda saat Bekerja 

No Intensitas Penerapan Frekuensi Persentase (%) 

1 Tidak Pernah 1 1 

2 Kadang-kadang 14 14 

3 Sering 44 44 

4 Selalu 41 41 

 Total 100 100 
 Sumber: Kuesioner No. 12 

Berdasarkan tabel 3.3.2 dapat dilihat bahwa penerapan responden tentang 

5S dan 7 Muda saat bekerja menunjukkan dari 100 responden, hampir separuh 

responden (44%) mengatakan sering menerapkan 5S dan 7 Muda ketika bekerja, 

sedangkan hampir separuh lagi (41%) mengatakan selalu menerapkan 5S dan 7 

Muda, kurang dari seperempat responden (14%) mengatakan kadang-kadang 

menerapkan, dan masih ada responden (1%) yang tidak pernah menerapkan 5S 

dan 7 Muda. Dapat disimpulkan bahwa sebagian besar responden sering 

menerapkan 5S dan 7 Muda ketika melakukan pekerjaan. Hal ini didukung 

dengan pernyataan salah satu responden yang menyatakan bahwa 5S dan 7 Muda 

dilakukan ketika berada di tempat kerja. Berikut pernyataan salah satu responden 

tersebut: 

“Yo setiap adewe arep mlebu kerjo mulih kerjo, pokok-an sak durung 

e break mari break mesti 5S. Mesti opo ya ngingeti barang sing enek 

ning sekitar e nek enek sing jatuh opo material jatuh mesti setiap hari 

melakukan itu. Nek 7 Muda i piye ya, emmm nglakoni sampek kan mau 

enek keterangan defect kan ya sing nomer 7 ya yo adewe kudu 

meminimalisir ben gak kenek defect, soal e defect dalam satu harness 

defect mesti adewe kudu jalok tanda tangan supervisior, tanda tangan 

LL. Adewe kudu mempertanggungjawabkan garapan e adewe. Nek 

proses dalam bekerja yo iku maeng adewe kudu manut SOP sing 

ditentukne soko perusahaan SWCT sing wis ditentukne perusahaan, 

adewe kudu manut garapan sing kudu adewe garap.” (Vita, 21 tahun)  

(ya setiap kita akan masuk kerja pulang kerja, pokoknya sebelum 

break pasti 5S. Pasti apa ya melihat barang yang ada di sekitar kalau ada 

yang jatuh atau material yang jatuh setiap hari melakukan itu. Kalau 7 

Muda gimana ya, emm melakukan apa tadi keterangan defect yang 

nomor tujuh ya kita harus meminimalisir agar tidak terkena defect, 

karena defect dalam satu harness pasti kita harus minta tanda tangan 

supervisior, tanda tangan LL. Kita harus mempertanggungjawabkan 

tugas yang dikerjakan. Kalau proses dalam bekerja itu kita harus 

mematuhi SOP yang ditentukan oleh perusahaan SWCT yang ditentukan 

perusahaan, kita harus patuh tugas apa yang harus kita kerjakan. Pen) 
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Responden menyatakan bahwa setiap akan masuk bekerja maupun pulang 

bekerja, ketika break atau sesudah break, karyawan menerapkan 5S. Jika ada 

barang atau material disekitar karyawan yang jatuh harus diambil atau dibersihkan 

sesuai dengan 5S. Kemudian mengenai 7 Muda responden memberikan pendapat 

bahwa point defect dalam 7 Muda harus benar-benar diminimalisir. Apabila 

terjadi defect dalam satu harness, karyawan PT SAI harus meminta tanda tangan 

supervisior dan juga LL atau Line Leader untuk mempertanggungjawabkan proses 

produksi yang dikerjakan. 

Pernyataan tersebut diperkuat dengan pernyataan responden lain yaitu 

sebagai berikut: 

“Kalo penerapan e 5S mesti dikerjakan. Kalo 7 Muda karna tidak 

semua 7 Muda itu mencakup dalam wilayah produksi kita. Nah karna 

kalo over produksi itu tergantung dari atasan, kalo over stock itu kan 

memang sehari udah di kasih acuan berapa setiap harinya kita harus 

membuat berapa kek gitu. Kalo waktu menunggu itu itu kan nggak dari 

produksinya mungkin dari luarnya, seperti proses, gerak, dan transportasi 

itu kan tidak jadi pihak seorang apa ya yang didalem itu. Nggak menjadi 

haknya pekerja pabrik yang di dalem, nggak sing mengurusi. Kan yang 

transportasi kan mungkin ada beda sendiri, kek gitu.” (Nindy, 23 tahun) 

Berdasarkan pernyataan tersebut responden menjelaskan bahwa tidak semua 

7 Muda mencakup wilayah produksi. Untuk over produksi tersebut tergantung 

dari atasan, sedangkan untuk over stock sudah diberi acuan setiap harinya harus 

memproduksi berapa harness sehingga dapat meminimalisir kelebihan stock. 

Waktu menunggu, proses, gerak dan transportasi menurut responden bukan 

menjadi haknya pekerja pada bagian produksi. 

3.3.3 Sikap Jujur Ketika Bekerja 

 Sikap jujur menjadi hal yang sudah biasa dan harus dimiliki oleh semua 

orang dalam menjalin interaksi dengan sesama manusia, termasuk dalam bekerja 

di mana pun. Setiap perusahaan menginginkan sumber daya manusia yang akan 

direkrut memiliki sikap jujur dalam bekerja. Sikap jujur menjadi salah satu modal 

manusia untuk mendorong kebersamaan dan kepercayaan dalam dunia kerja. 

Berikut hasil data yang diperoleh : 

 

Tabel 3.3.3 
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Sikap Jujur Ketika Bekerja 

No Sikap Jujur Frekuensi Persentase (%) 

1 Tidak Pernah 3 3 

2 Kadang-kadang 9 9 

3 Sering 41 41 

4 Selalu 47 47 

 Total 100 100 
 Sumber: Kuesioner No.13 

 Berdasarkan tabel 3.3.3 dapat dilihat bahwa penerapan sikap jujur oleh 

responden ketika bekerja menunjukkan dari 100 responden, hampir separuh 

responden (47%) mengatakan selalu bersikap jujur ketika bekerja, hampir 

separuhnya lagi (41%) mengatakan sering bersikap jujur, sebagian kecil 

responden (9%) mengatakan kadang-kadang bersikap jujur, meskipun demikian 

masih ada beberapa responden (3%) mengatakan tidak pernah bersikap jujur 

ketika bekerja. Dapat disimpulkan bahwa sebagian besar responden selalu 

menerapkan sikap jujur ketika sedang melakukan aktivitas kerja. Karena bagi 

responden kejujuran menjadi hal penting dalam memperoleh pekerjaan serta 

berinteraksi dengan rekan kerja maupun atasan. Berikut ini pernyataan responden 

mengenai pentingnya sikap jujur dalam bekerja: “Penting banget res, ya lak onok 

kesalahan ngunukui lak gak jujur mesakne GL e laporan kui kesalahan 

tersangkane sopo, kan bingung. Tapi bagianku enek carane ben iso mbedakne.” 

(Ella, 21 tahun) (sangat penting res, ya kalau ada kesalahan kayak gitu kalau 

nggak jujur kasihan GL-nya laporan kesalahan itu tersangkanya siapa, kan 

bingung. Tapi bagianku ada caranya sendiri biar bisa membedakan kesalahan. 

Pen). 

3.3.4 Interaksi dengan Kelompok Kerja dan Atasan 

 Dalam interaksi yang dimaksud pada indikator ini berupa adanya 

komunikasi yang baik, saling membantu, dan mengingatkan dengan sesama rekan 

kerja maupun atasan. Dengan adanya komunikasi yang baik, maka akan terjalin 

kerjasama yang dapat menumbuhkan rasa kebersamaan dan kekeluargaan. Berikut 

data yang diperoleh : 
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Tabel 3.3.4 

Interaksi dengan Kelompok Kerja dan Atasan 

No Interaksi Responden Frekuensi Persentase (%) 

1 Tidak Pernah 6 6 

2 Kadang-kadang 14 14 

3 Sering 41 41 

4 Selalu 39 39 

 Total 100 100 

Sumber: Kuesioner No. 14 

Berdasarkan tabel 3.3.4 dapat dilihat bahwa interaksi responden dengan 

kelompok kerja maupun atasan ketika bekerja menunjukkan dari 100 responden, 

hampir separuh responden (41%) mengatakan sering melakukan interaksi 

mengenai pekerjaan dengan rekan kerja maupun atasan, sedangkan separuh 

lainnya (39%) mengatakan selalu melakukan interaksi dengan kelompok kerja dan 

atasan saat bekerja, kemudian beberapa responden (14%) mengatakan kadang-

kadang, dan masih ada responden (6%) tidak pernah melakukan interaksi. Dapat 

disimpulkan bahwa sebagian besar responden sering melakukan interaksi dengan 

rekan kerja dan atasan ketika melakukan aktivitas kerja. Salah satu responden 

menyatakan bahwa satu kelompok kerja merupakan keluarga yang harus memiliki 

chemistry dan berkesinambungan sehingga harus mempererat interaksi dalam 

bekerja. Berikut pernyataan salah satu responden tersebut : “Jelas karena kita 

berkeluarga. Karena kita sesama pekerja dan kita mengerti benar-benar mengerti 

dari bawah jadi kita selalu baik-baik.” (Nindy, 23 tahun) 

Responden memberi pendapat bahwa sesama rekan kerja melakukan 

pekerjaan yang sama sehingga benar-benar mengerti bahwa mereka berjuang dari 

bawah. Oleh karena itu, komunikasi dan sikap baik harus diterapkan untuk 

menjaga hubungan yang baik pula.  

3.3.5 Intensitas Atasan Menegur Responden ketika Melakukan Kesalahan 

 Dalam aktivitas produksi tidak dipungkiri terjadinya kesalahan yang 

dilakukan karyawan dalam bekerja. Oleh karena itu, teguran akan diberikan oleh 

atasan kepada karyawan yang melakukan kesalahan. GL atau Group leader di PT 

SAI merupakan atasan yang secara langsung bekerja dengan karyawan pada 

proses produksi. Jika terjadi kesalahan pada proses produksi yang dilakukan 
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karyawannya, maka GL akan memberi teguran kepada karyawan tersebut. Berikut 

data yang diperoleh mengenai teguran dari atasan ketika melakukan kesalahan: 

Tabel 3.3.5 

Intensitas Atasan Menegur ketika Melakukan Kesalahan 

No Intensitas Atasan Menegur Frekuensi Persentase (%) 

1 Tidak Pernah 6 6 

2 Kadang-kadang 59 59 

3 Sering 21 21 

4 Selalu 14 14 

 Total 100 100 
Sumber: Kuesioner No. 15 

Berdasarkan tabel 3.3.5 dapat dilihat bahwa teguran dari atasan kepada 

responden ketika melakukan kesalahan dalam proses produksi menunjukkan dari 

100 responden, hampir separuh lebih responden (59%) mengatakan kadang-

kadang ditegur oleh atasan karena melakukan kesalahan, kurang dari seperempat 

responden (21%) mengatakan sering ditegur atasan, beberapa responden (14%) 

mengatakan selalu ditegur, dan ada sedikit dari responden (6%) mengatakan tidak 

pernah ditegur atasan karena selalu berusaha agar tidak melakukan kesalahan. 

Dapat disimpulkan bahwa sebagian besar responden kadang-kadang mendapat 

teguran dari atasan ketika melakukan kesalahan.  

“Yo sek dewe mesti diloroh i yo ngono kae lah ‘kon iku defect-defect 

ae, ngantuk ta?’ yo ditegur sewajar e ngunu iku lah maksud e yo 

dikandani lak ngantuk raup nek kerjo yo kerjo wayah e turu turu ning 

omah nek ngantuk yo gak ning area kerjo. Mesti intine yo piye ya 

nyeneni sih nyeneni membangun ngunu lo ben kita ki sadar ben defect 

terjadi kan goro-goro abnormal ning awak e dewe mbuh adewe nyapo 

mesti kan mbuh adewe ngantu kan yo iso defect adewe nyapo kan yo iso 

defect yo ngonoiku lah sewajar e negur e. Yo nek tarah adewe salah yo 

meneng nek aku meneng opo nek aku ancen e salah ya ‘iyo mbak’ 

pertama yo minta maaf lah jeneng e kan atasan e adewe ya adewe kleru 

neng wonge adewe yo minta maaf yo nek pomone adewe salah yo 

dijelasne kesalahan e adewe mergo nyapolah mesti GL e pengertian 

atasan e pengertian.” (Vita, 21 th)  

(ya yang pertama pasti ditegur gitulah ‘kamu itu defect-defect terus, 

ngantuk ya?’ ya ditegur sewajarnya gitulah maksudnya diberi nasehat 

kalau ngantuk cuci muka kalau kerja ya kerja kalau waktunya tidur ya 

tidur di rumah kalau ngantuk tidak di area kerja. Intinya memarahi tapi 

memarahi yang membangun gitu agar kita sadar kalau defect terjadi 

karena abnormal pada tubuh kita entah kita kenapa entak kita ngantuk 

bisa terjadi defect, ya begitulah sewajarnya menegur. Ya kalau kita 
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emang salah ya ‘iya mbak’ pertama minta maaf namanya juga atasan kita 

salah ke orangnya ya harus minta maaf, kalau kita salah ya dijelaskan 

kesalahannya karena apalah pasti GL memberi pengertian atasannya 

pengertian. Pen) 

 Responden memaparkan bahwa apabila terjadi defect, responden mendapat 

teguran dari GL berupa teguran sewajarnya misalnya diingatkan agar tidak terjadi 

defect lagi, jika mengantuk dipersilahkan cuci muka, waktunya di pabrik untuk 

kerja sedangkan untuk tidur itu di rumah, dan lain sebagainya. Responden 

mengutarakan bahwa teguran tersebut memotivasi dirinya untuk tidak melakukan 

kesalahan atau meminimalisir kesalahan dalam bekerja. 

3.3.6 Perilaku Baik Responden di Tempat Kerja  

 Perilaku baik ketika bekerja diperlukan untuk menjaga keharmonisan dan 

kerja sama di tempat kerja. Perilaku yang baik sudah menjadi hal umum sebagai 

sikap untuk menumbuhkan rasa empati terhadap sesama. Berikut pemaparan data 

yang diperoleh : 

Tabel 3.3.6 

Perilaku Baik di Tempat Kerja 

No Perilaku Baik Responden Frekuensi Persentase (%) 

1 Kadang-kadang 14 14 

 2 Sering 42 42 

3 Selalu 44 44 

 Total 100 100 
Sumber: Kuesioner No. 16 

Berdasarkan tabel 3.3.6 dapat dilihat bahwa responden menerapkan 

perilaku baik kepada siapa saja di tempat kerja menunjukkan dari 100 responden, 

hampir separuh responden (44%) mengatakan selalu berperilaku baik kepada 

siapa saja di tempat kerja, sebagian responden (42%) mengatakan sering bersikap 

baik, dan masih ada beberapa responden (14%) yang mengatakan kadang-kadang 

bersikap baik. Dapat disimpulkan bahwa sebagian besar responden selalu 

berperilaku baik kepada siapapun yang ditemui di tempat kerja.  

Meskipun sebagian besar responden menyatakan menjaga perilaku baik di 

tempat kerja, namun masih ada beberapa karyawan yang tidak berperilaku baik 

sehingga menimbulkan komunikasi yang buruk. Hal tersebut diwujudkan dalam 

bentuk perkataan yang tidak baik atau menegur secara kasar. hal ini dikarenakan 

oleh pekerjaan yang tidak dikerjakan dengan baik atau terjadi defect. Berikut 

SKRIPSI

IR PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

HUBUNGAN PENERAPAN BUDAYA... RESTITAMI RAHMA W.



58 
 

pernyataan responden mengenai perilaku yang tidak baik yang pernah dilakukan 

oleh beberapa karyawan: 

“Onok akeh. Yo nek anggepanku siih nek pomo aku wis bener aku wis 

sesuai opo sing tak lakoni opo sing dijalok yo aku wani nyauri ‘la nyapo 

to wong yo aku wis nglakoni opo tugasku la opo masalah e ambek 

awakmu’ nek pamane wonge arep neguri adewe mergo adewe salah yo 

sikap e neng de’e yo piye ya ‘iyo, ngko tak perbaiki’ maksud e intine 

garapan e adewe elek lah maksud e kurang ngene kurang ngene mestikan 

garapan e mburine adewe kan komplain seeh ‘ nganumu lo ngene kurang 

ngene garapanmu kurang ngene, oiyo ngarep gak’ yo intine saling 

membutuhkan mengingatkan ngunu iku lah. Onok maneh nek pamane 

kerjane adewe gak bener iku arek liyo mesti ngomong ‘kerjomu lo gak 

bener, ngono wae gaiso’ sampek misuh-misuh yo sering lah ngono-

ngono iku. Tapi yowis lah jeneng e wong kerjo bareng yo kudu dijalani.” 

(Vita, 21 tahun) 

(ada banyak. ya kalau anggapanku sih kalau aku sudah benar aku sudah 

sesuai dengan apa yang aku lakukan,apa yang diminta perusahaan, aku 

berani menjawab ‘la kenapa? Orang aku udah melakukan apa tugasku, 

apa masalahnya sama kamu’ kalau orangnya menegur karena kita salah 

ya sikap kita gimana ya ‘iya nanti ku perbaiki’ maksudnya intinya 

kerjaan kita jelek kurang gini pasti nanti kerjaan dibelakang kita 

komplain ‘kerjaanmu lo gini kurang gini, oiya di depan enggak’ ya 

intinya saling membutuhkan mengingatkan gitu. Ada lagi kalau kerjanya 

kita nggak bener itu anak lain pasti bilang ‘kerjamu lo nggak benar, gitu 

aja gak bisa’ sampai berkata-kata kasar ya sering gitu-gitu. Tapi yasudah 

lah namanya juga orang kerja bersama harus dijalani. Pen) 

3.3.7 Kepercayaan Rekan Kerja terhadap Responden 

 Rasa percaya merupakan bentuk keinginan dalam hubungan sosial yang 

didasarkan keyakinan bahwa tindakan orang lain sesuai dengan harapan dan 

memiliki pola saling mendukung. Rasa saling percaya mendorong kemajuan 

untuk lebih bersemangat dan menumbuhkan kerja sama kelompok dalam proses 

produksi. Berikut pemaparan hasil data yang diperoleh : 

Tabel 3.3.7 

Kepercayaan Rekan Kerja terhadap Responden 

No Kepercayaan Rekan Kerja Frekuensi Persentase (%) 

1 Kadang-kadang 23 23 

2 Sering 45 45 

3 Selalu 32 32 

 Total 100 100 
Sumber: Kuesioner No. 17 

 Berdasarkan tabel 3.3.7 dapat dilihat bahwa kepercayaan rekan kerja 

terhadap responden menunjukkan dari 100 responden, hampir separuh responden 
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(45%) mengatakan sering dipercaya oleh rekan kerja, sedangkan lebih dari 

seperempat responden (32%) mengatakan selalu dipercaya rekan kerja, dan masih 

ada beberapa responden (23%) mengatakan kadang-kadang dipercaya oleh rekan 

kerja. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa sebagian besar responden sering 

dipercaya oleh rekan kerjanya ketika bekerja. Karena dalam bekerja kepercayaan 

sangat dibutuhkan di dalam kerja sama kelompok. Hal ini diperkuat dengan 

pernyataan salah satu responden berikut ini: “Ya jelas mempercayai karena kita 

bekerja kelompok terutama kalo bagian tertentu kita tidak bisa bekerja secara 

sendiri.” (Nindy, 23 tahun) Responden memaparkan bahwa kepercayaan jelas 

diperlukan karena proses produksi dilakukan secara berkelompok dan saling 

bekerja sama. Pada bagian tertentu sangat dibutuhkan kerja sama karena tidak bisa 

dikerjakan sendiri, hal ini diperlukan kepercayaan antar rekan kerja. 

3.3.8 Kepercayaan Atasan terhadap Responden 

  Selain dari kepercayaan terhadap sesama rekan kerja, kepercayaan dari 

atasan juga dibutuhkan. Karena dalam bekerja satu kelompok tidak hanya terdiri 

dari sesama rekan kerja, namun juga terdapat atasan yang mengawasi, memberi 

bimbingan, arahan, dan penyelesaian beberapa masalah yang tidak bisa 

diselesaikan sendiri. Berikut pemaparan data yang telah diperoleh : 

Tabel 3.3.8 

Kepercayaan Atasan terhadap Responden 

No Kepercayaan Atasan Frekuensi Persentase (%) 

1 Kadang-kadang 17 17 

2 Sering 54 54 

3 Selalu 29 29 

 Total 100 100 

Sumber: Kuesioner No. 18 

 Berdasarkan tabel 3.3.8 dapat dilihat bahwa kepercayaan atasan terhadap 

responden menunjukkan dari 100 responden, separuh lebih responden (54%) 

mengatakan sering dipercaya oleh atasan, sedangkan seperempat lebih dari 

responden (29%) mengatakan selalu dipercaya oleh atasan, kemudian ada 

beberapa dari responden (17%) yang mengatakan kadang-kadang dipercaya oleh 

atasan. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa sebagian besar responden sering 

dipercaya oleh atasan dalam hal pekerjaan. 

3.3.9 Sikap Menghargai dan Menghormati Rekan Kerja maupun Atasan 
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 Dalam hubungan sosial sikap saling menghargai dan menghormati rekan 

kerja serta atasan menjadi hal yang penting untuk diterapkan. Di manapun 

manusia berada diperlukan sikap saling menghargai dan menghormati karena 

sudah menjadi hal yang umum, tak terkecuali pada lingkungan kerja. Berikut ini 

pemaparan data yang diperoleh mengenai sikap saling menghargai dan 

menghormati : 

Tabel 3.3.9 

Sikap Menghargai dan Menghormati 

No Menghargai dan 

Menghormati 
Frekuensi Persentase (%) 

1 Tidak Pernah 1 1 

2 Kadang-kadang 8 8 

3 Sering 34 34 

4 Selalu 57 57 

 Total 100 100 

Sumber: Kuesioner No. 19 

 Berdasarkan tabel 3.3.9 dapat dilihat bahwa responden saling menghargai 

dan menghormati dengan rekan kerja maupun atasan menunjukkan dari 100 

responden, separuh lebih responden (57%) mengatakan selalu menghormati dan 

menghargai rekan kerja maupun atasan, sedangkan seperempat lebih responden 

(34%) mengatakan sering menghargai dan menghormati, sedikit responden (8%) 

mengatakan kadang-kadang, dan masih ada responden (1%) yang mengatakan 

tidak pernah menghargai dan menghormati rekan kerja maupun atasan. Dapat 

disimpulkan bahwa sebagian besar responden saling menghargai dan 

menghormati sesama rekan kerja maupun terhadap atasan. 

3.3.10 Komitmen Menjaga Nama Baik dan Rahasia Perusahaan 

 PT SAI Mojokerto merupakan salah satu dari lima perusahaan di 

Indonesia yang berasal dari penanaman modal asing Jepang. Oleh karena itu, 

kerahasiaan perusahaan sangatlah harus dijaga dengan baik. Setiap karyawan 

harus memiliki komitmen untuk menjaga nama baik dan kerahasiaan perusahaan. 

Karyawan pada bagian produksi menjaga rahasia perusahaan dengan tidak 

memberi informasi mengenai proses produksi yang sekiranya sangat perlu dijaga 

kerahasiaannya. Berikut pemaparan tabel data yang diperoleh : 

Tabel 3.3.10 
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Komitmen Menjaga Nama Baik dan Rahasia Perusahaan 

No Komitmen Responden  Frekuensi Persentase (%) 

1 Tidak Pernah 1 1 

2 Kadang-kadang 16 16 

3 Sering 25 25 

4 Selalu 58 58 

 Total 100 100 
Sumber: Kuesioner No. 20 

Berdasarkan tabel 3.3.10 dapat dilihat bahwa komitmen responden dalam 

menjaga nama baik dan rahasia perusahaan menunjukkan dari 100 responden, 

lebih dari separuh responden (58%) mengatakan selalu menjaga nama baik dan 

rahasia perusahaan, sedangkan seperempat dari responden (25%) mengatakan 

sering menjaga nama baik dan rahasia perusahaan, kurang dari seperempat 

responden (16%) mengatakan kadang-kadang, meskipun demikian masih ada 

responden (1%) yang tidak pernah menjaga nama baik dan rahasia perusahaan. 

Dapat disimpulkan bahwa sebagian besar responden selalu menjaga nama baik 

dan rahasia PT SAI. Salah satu responden menyatakan bahwa sebagai karyawan 

PT SAI menjaga nama baik dan rahasia perusahaan dilakukan dengan cara tidak 

membeberkan apapun yang dianggap rahasia dari perusahaan. Berikut penjelasan 

responden tersebut: 

“Menjaga rahasia perusahaan. Emm opo ya yo adewe kan gaoleh 

ndudohne rahasiane perusahaan maksud e sebongso perusahaan 

melakukan ngene perusahaan enek acara ngene kita nggak boleh 

membeberkan kegiatan perusahaan opo meneh dokumen perusahaan ke 

orang lain kan gaoleh. Kita ngerti perusahaan nduwe aset ngene kita 

ngerti tapi adewe ki harus menjaga. Soal e adewe kan kerja ndek kono 

dadi kudu iso njogo iku kabeh.” (Vita, 21 tahun)  

(menjaga rahasia perusahaan. emm apa ya kita kan nggak boleh 

memperlihatkan rahasia perusahaan maksudnya seperti perusahaan 

melakukan ini perusahaan ada acara begini, kita nggak boleh 

membeberkan kegiatan perusahaan apa lagi mengenai dokumen 

perusahaan ke orang lain itu tidak boleh. Kita ngerti perusahaan punya 

aset gini kita ngerti tapi kita harus menjaga. Karena kita kerja di sana jadi 

harus menjaga itu semua. Pen) 

 Responden memaparkan bahwa karyawan PT SAI tidak boleh 

memberikan informasi kepada orang lain misalnya memberi info mengenai 

kegiatan perusahaan yang termasuk rahasia, dokumen perusahaan, aset yang 
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dimiliki perusahaan, dan apapun yang bersifat rahasia. Pernyataan ini diperkuat 

dengan penjelasan yang diberikan oleh responden lain yaitu : 

“Kalo aku b aja karena aku orang kosan jadi apa yang perlu aku jaga. 

Aku itu orangnya apa adanya yang umum untuk dijawab dan umum 

untuk dijelaskan karena aku tidak begitu mumpuni untuk menjelaskan 

hal-hal yang bersifat dalam perusahaan”. ( Nindy, 23 tahun) 

 Responden menyatakan bahwa sebagai karyawan tidak begitu mumpuni 

untuk menjelaskan hal-hal rahasia yang bersifat inti dalam perusahaan, sehingga 

responden memberikan jawaban umum yang bisa diinfokan kepada orang lain. 

3.3.11 Ketelitian Responden dalam Bekerja 

 Pada umumnya, ketelitian sangat dibutuhkan oleh perusahaan manapun 

dalam merekrut tenaga kerja. Bekerja di PT SAI membutuhkan ketelitian dalam 

proses pembuatan komponen wiring harness. Oleh karena itu, karyawan di bagian 

produksi harus bekerja dengan teliti ketika proses produksi berlangsung. Berikut 

ini pemaparan data yang diperoleh: 

Tabel 3.3.11 

Ketelitian Responden dalam Bekerja 

No Ketelitian Responden Frekuensi Persentase (%) 

1 Kadang-kadang 14 14 

 2 Sering 43 43 

3 Selalu 43 43 

 Total 100 100 
Sumber: Kuesioner No. 21 

 Berdasarkan tabel 3.3.11 dapat dilihat bahwa responden bekerja dengan 

teliti sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh PT SAI menunjukkan 

dari 100 responden, kurang dari separuh responden (43%) mengatakan selalu 

bekerja dengan teliti sesuai dengan ketentuan perusahaan, separuhnya lagi (43%) 

mengatakan sering bekerja dengan teliti, dan beberapa responden (14%) 

mengatakan kadang-kadang bekerja secara teliti. 

3.3.12 Kemampuan Responden dalam Bekerja Sama 

 Bekerja secara berkelompok membutuhkan kerja sama antar individu. 

Dalam proses produksi komponen wiring harness di PT SAI dibutuhkan kerja 

sama antar karyawan karena ada beberapa bagian yang harus dikerjakan bersama 

dengan satu kelompok dan satu mesin produksi. Berikut pemaparan hasil data 

yang diperoleh: 
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Tabel 3.3.12 

Kemampuan Bekerja Sama dengan Rekan Kerja 

No Kemampuan Bekerja 

Sama 
Frekuensi Persentase (%) 

1 Kadang-kadang 7 7 

2 Sering 45 45 

3 Selalu 48 48 

 Total 100 100 

Sumber: Kuesioner No. 22 

 Berdasarkan tabel 3.3.12 dapat dilihat bahwa kemampuan responden 

dalam bekerja sama dengan rekan kerja menunjukkan dari 100 responden, hampir 

separuh responden (48%) mengatakan selalu mampu bekerja sama dengan rekan 

kerja, sedangkan kurang dari separuh responden (45%) mengatakan sering bekerja 

sama dengan rekan kerja karena aktivitas kerja dilakukan secara berkelompok, 

meskipun demikian masih ada beberapa responden (7%) yang mengatakan 

kadang-kadang mampu bekerja sama. Dapat disimpulkan bahwa sebagian besar 

responden selalu memiliki kemampuan untuk bekerja sama dengan rekan kerja 

dalam melakukan aktivitas produksi. hal ini dikarenakan dalam bekerja responden 

menjadi bagian dalam satu kelompok kerja dan kerja sama sangat diperlukan. 

Salah satu responden menyatakan bahwa pembagian kerja untuk kelompok 

responden harus bekerja sama karena saling berkesinambungan. Berikut 

pernyataan responden tersebut: 

“Ya kita harus membangun chemistry yang jelas karena satu dengan yang 

lainnya itu berkesinambungan, mungkin satu harness selesai satu orang 

ya mesti ada o ini si A nyambung si B, si B miss nyambung si C, si B 

missing si C mengingatkan seperti itu.” (Nindy, 23 tahun) 

Responden memaparkan bahwa chemistry harus dibangun antara rekan kerja 

karena dalam kelompok tersebut terdapat pembagian kerja yang 

berkesinambungan dan memerlukan kerja sama yang baik untuk menyelesaikan 

pekerjaan. Kemudian responden lain menyatakan bahwa kerja sama juga 

dilakukan ketika diperlukan. Berikut ini pernyataan responden tersebut: 

“Suasanane kerjo i keteter hehe piye ya kui yo kerja sama tapi setiap sak 

sift kui ki enek telu uwong. Neng siftku ya nek sift malem enek telu wi 

nyekel bagian dewe-dewe, de’e nyekel line aku nyekel line sebelah utara 

i line iki teko line iki, engko sijine sisi selatan line iki teko line iki engko 

sijine bagian line opo ngonokui wis dibagi res. Tapi nek enek opo-opo 

tetep kerjasama. Yo pokok e ki saling mbantu lah, umpamane line sijine 
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tapi sing nyekel line kui ki repot yo adewe selama iso yo ngewangi pokok 

e gentenan lah. Nak sift pagi nek bagian tambahan sing cah non sift sing 

nyekel line non sift ngunukui dadi ki rodok enteng tapi lak pagi ki soyo 

nemen gaweane soal e wong office ki senengane gawe revisi ngunukui lo 

yo sing garai keteter i yo revisian kui.” (Ella, 21 tahun) (Suasana kerja 

itu keteter hehe gimana ya itu ya kerja sama tapi setiap satu sift itu ada 

tiga orang. Di siftku ya kalau sift malem ada tiga yang megang bagian 

sendiri-sendiri, dia pegang line aku pegang line sebelah utara line ini 

sampai line ini, nanti satunya sisi selatan line ini sampai line ini nanti 

satunya bagian line lain gitu udah dibagi res. Tapi kalau ada apa-apa 

tetap kerja sama. Ya pokoknya saling membantu, umpama line satunya 

tapi yang pegang line itu repot ya kita selama bisa membantu ya gantian. 

Kalau sift pagi gitu bagian tambahan yang anak non sift yang pegang line 

non sift gitu jadi agak ringan tapi kalau pagi tambah banyak 

pekerjaannya karena orang office sering buat revisi gitu lo yang bikin 

keteter revisi itu juga. Pen) 

3.3.13 Kehadiran Responden dalam Kegiatan Perusahaan 

 Kegiatan perusahaan di luar kegiatan kerja bisa menjadi refreshing bagi 

pekerja agar tidak jenuh dengan kondisi kerja. Kegiatan tersebut misalnya 

hiburan, pengajian, hiking, bakti sosial, dan lain sebagainya. Di PT SAI terdapat 

beberapa kegiatan di luar aktivitas kerja yang dapat diikuti oleh seluruh 

karyawannya. Berikut pemaparan hasil data yang diperoleh:  

Tabel 3.3.13 

Kehadiran dalam Kegiatan Perusahaan 

No Kehadiran Responden Frekuensi Persentase (%) 

1 Tidak Pernah 18 18 

2 Kadang-kadang 37 37 

3 Sering 32 32 

4 Selalu 13 13 

 Total 100 100 
Sumber: Kuesioner No. 23 

Berdasarkan tabel 3.3.13 dapat dilihat bahwa kehadiran responden dalam 

kegiatan yang diadakan oleh PT SAI di luar kegiatan kerja menunjukkan dari 100 

responden, kurang dari separuh responden (37%) mengatakan kadang-kadang 

hadir dalam kegiatan tersebut, sedangkan lebih dari seperempat responden (32%) 

mengatakan sering hadir, kemudian beberapa responden (13%) mengatakan selalu 

hadir, dan kurang dari seperempat responden (18%) mengatakan tidak pernah 

hadir. Dapat disimpulkan bahwa sebagian besar responden kadang-kadang hadir 

dalam acara yang diadakan oleh PT SAI di luar kegiatan produksi. Beberapa acara 
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yang diselenggarakan oleh perusahaan dapat dihadiri oleh karyawan PT SAI. 

Salah satu responden memaparkan beberapa kegiatan yang responden ketahui dan 

sering dihadiri. Berikut pernyataan responden tersebut: 

“Kalo jalan-jalan belum karna mungkin masih baru tapi kalo untuk 

yang emang acara formal dari perusahaan mungkin kek pecinta alam, e 

trus apa itu yang hiking-hiking iku ya pecinta alam ya ? trus kayak 

pengajian trus kayak banjari rebanaan kayak gitu, trus music, buanyak 

pokok e aku paling yang ikut pengajian aja, yang lainnya enggak. Khusus 

hari minggu itu eemm semua hari pokoknya nggak boleh orang luar 

masuk khusus yang punya kerja di pabrik aja. Music, banjari. Ada 

kayaknya sosial kek panti-panti gitu aku gak tahu. Kayak yang setiap 

bulan itu ke panti asuhan kayak ngasih bansos gitu. Karna aku terkendala 

kendaraan jadi aku nggak ikut. Yang ikut ya yang mudah kayak 

pengajian gitu.” (Nindy, 23 tahun) 

Dari penjelasan tersebut dapat diketahui bahwa perusahaan mengadakan 

beberapa acara formal yang dapat diikuti oleh seluruh karyawan PT SAI 

diantaranya yaitu: pecinta alam atau hiking, pengajian akbar, banjari rebana, 

musik (bisa pop atau dangdut), acara sosial seperti bantuan sosial ke panti asuhan, 

dan sebagainya. Beberapa acara ini hanya bisa diikuti oleh karyawan di PT SAI, 

sehingga orang luar tidak bisa mengikuti acara tersebut. Dari pernyataan 

responden lain memperkuat penjelasan tersebut, berikut pernyataan responden 

lain: 

“O yo pas onok opo kui emm biasane nek line ku stop line nek 

umpomone enek opo ya demo kan mesti kan pabrik ya buruh pabrik ya 

mesti kan demo adewe yo partisipasine yo melok lah mene di kongkon 

‘mene nganu opo iku jeneng e dispen yo opo dispen melu demo ndek kene 

ning mojokerto demo ngene’ yo adewe sak isone lah ya meluangkan 

waktu walaupun prei kan yo adewe kan yo melok perusahaan adewe yo 

bergantung perusahaan piye carane adewe iso berpartisipasi dalam 

ngono iku lah. Nek pomone liburan kan biasane enek family gathering ya 

dua tahun sekali mesti ning SAI enek family gathering, yo iso raiso yo 

melu. Jeneng e kan ngumpul-ngumpul ambek kancane waktu luang. Ndek 

SAI kan yo enek Rohis, MAPA, yo koyok munggah gunung ngunuiku. 

Maksud e ki kerjo rasa sekolah.” (Vita, 21 tahun) ( o ya pas ada biasanya 

kalau line ku stop line umpama ada demo ya pasti kan buruh pabrik demo 

kita berpartisipasi ya ikutlah, besok disuruh dispen ikut demo di 

Mojokerto demo ini. Ya kita sebisanya meluangkan waktu walaupun 

libur kan ikut perusahaan kita ya bergantung perusahaan gimana caranya 

kita bisa berpartisipasi dalam hal itu. Kalau semisal libur kan biasanya 

ada family gathering ya dua tahun sekali di SAI pasti ada family 

gathering,  ya bisa nggak bisa harus ikut. Namanya juga kumpul-kumpul 
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dengan rekan kerja di waktu luang. Di SAI ya ada Rohis, MAPA, ya 

kayak naik gunung gitu. Maksudnya kerja itu seperti rasa sekolah. Pen) 

Responden menjelaskan bahwa setiap dua tahun sekali diadakan acara 

family gathering untuk mempererat tali silahturahmi antar karyawan PT SAI. 

Responden meluangkan waktunya untuk mengikuti beberapa acara yang 

diselenggarakan perusahaan seperti family gathering tersebut. Beberapa kegiatan 

lain seperti Rohis, MAPA, dan lain sebagainya. Responden menuturkan bahwa 

bekerja seperti bersekolah karena terdapat beberapa kegiatan yang sama dengan 

ekstrakurikuler di sekolah. 

3.3.14 Pengalaman yang Diperoleh Responden 

 Bekerja tidak hanya mendapatkan uang sebagai pemenuhan kebutuhan 

hidup, namun juga pengalaman sosial manusia sebagai individu yang tidak bisa 

hidup sendiri. Dalam mengembangkan diri dan kemampuan, pengalaman dari 

rekan kerja dan atasan sangat dibutuhkan oleh responden. Responden dapat 

berbagi pengalaman dengan cara sharing seputar masalah pekerjaan, sehingga 

dapat meningkatkan pengetahuan dan meningkatkan kemampuan bekerja. Berikut 

pemaparan hasil data yang diperoleh: 

Tabel 3.3.14 

Pengalaman yang Diperoleh dari Kelompok Kerja dan Atasan 

No Pengalaman yang 

Diperoleh Responden 
Frekuensi Persentase (%) 

1 Tidak Pernah 1 1 

2 Kadang-kadang 24 24 

3 Sering 50 50 

4 Selalu 25 25 

 Total   100 100 
Sumber: Kuesioner No. 24 

Berdasarkan tabel 3.3.14 dapat dilihat bahwa pengalaman yang diperoleh 

dari kelompok kerja maupun atasan menunjukkan dari 100 responden, separuh 

responden (50%) mengatakan sering mendapat pengalaman dari kelompok kerja 

maupun atasan, seperempat dari responden (25%) mengatakan selalu mendapat 

pengalaman, sedangkan kurang dari seperempat responden (24%) mengatakan 

kadang-kadang mendapat pengalaman, namun masih ada responden (1%) yang 

mengatakan tidak pernah mendapat pengalaman. Dapat disimpulkan bahwa 

sebagian besar responden sering mendapat pengalaman dari kelompok kerja 
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maupun dari atasan yang berhubungan dengan aktivitas kerja. Pengalaman 

tersebut didapat melalui sharing yang dilakukan responden membahas mengenai 

pekerjaan, gaji, pengumuman, dan lain sebagainya. Salah satu responden 

menyatakan bahwa sharing berguna bagi responden untuk mendapat pengalaman 

dari teman kerja yang sudah lama bekerja. Misalnya mengenai tugas yang menjadi 

tanggung jawab responden harus dimulai dari mana, cara mengatasi keteter, 

bekerja lebih cepat dan lain sebagainya. Berikut pernyataan responden tersebut: 

“Yo pernah beb, ndisik kan aku anyar-anyar e ning kono ya adewe gung 

tau nyekel gawean kui ya mesti aku takok-takok ngunu kan terus diwarai 

dijelasno soyo suwe adewe nyekel gawean kui kan. Kan adewe ngrasakne 

keteter ngunukui lo beb yo aku ki sering takok ning cah-cah nolo, koyok 

ngene ‘mbak piye sih carane ben aku ki iso kerjo cepet’ yo ogak kerjo 

cepet maksud e ki aku ki gak ngeneki terus ngonolo dadi aku ki gak 

suwe-suwe leh ku kerjo maksud e delapan jam kerja wi aku iso ngebarne 

tugas ku ogak ndadak ninggali temen sift utowo jaluk ewangan koncoku 

utowo aku ki ndadak lembur ngunulo. Kan nek lembur terus yo sungkan 

to beb ngeneki gapopo tapi kan adewe yo ndue roso sungkan lah, terus 

mbak e yo ngandani lah yo kabeh wong i porsine dewe-dewe sih, nek 

masalah kerjaan kan beres kabeh i yo jarang yo mesti ki mesti keteter yo 

mesti jaluk ewangan konco sih nek kerjonanku yo mungkin cah-cah liyo 

yo iyo sih.” (Ella, 21 tahun)  

(ya pernah beb, dulu kan waktu aku baru-barunya di sana kita belum 

pernah megang kerjaan itu ya pasti tanya-tanya dulu terus diajari 

dijelaskan lama-lama kita pegang kerjaan itu. Kan kita merasakan keteter 

gitu lo beb ya aku sering tanya anak-anak, kaya gini ‘mbak gimana sih 

caranya biar aku bisa kerja cepet’ ya nggak kerja cepat maksudnya aku 

gak kayak gini terus jadi aku nggak lama-ma kerjanya maksudnya 

delapan jam kerja itu aku bisa menyelesaikan tugas ngak harus ninggalin 

temen sift atau minta bantuan teman atau harus lembur gitu.  Kan kalau 

lembur terus juga sungkan beb gini gapapa tapi kan kita punya rasa 

sungkanlah, terus mbaknya ngasih nasehat lah semua orang punya porsi 

masing-masing, kalau masalah kerjaan kan beres semua ya jarang ya 

pasti keteter ya pasti minta bantuan teman kalau kerjaan ku mungkin 

anak-anak lain ya iya sih. Pen) 

 

 

 

3.3.15 Keaktifan dalam Kegiatan yang Diadakan Serikat Buruh 

 Serikat buruh merupakan organisasi yang menaungi buruh untuk 

bergabung bersama mencapai tujuan dalam hal memperjuangkan upah, jam kerja, 

kondisi kerja, dan lain sebagainya. Di PT SAI sendiri terdapat serikat buruh yaitu 
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PUK SPAMK FSPMI PT SAI. Organisasi serikat buruh ini aktif menggelar 

beberapa kegiatan misalnya May Day dan lain sebagainya. May Day menjadi 

salah satu kegiatan atau acara besar yang diikuti hampir seluruh karyawan bagian 

produksi PT SAI. Selain itu, bagi karyawan yang memiliki minat dan waktu luang 

untuk aktif langsung dalam organisasi akan mengikuti beberapa rangkaian 

kegiatan misalnya pelatihan atau training leadership, acara asah keterampilan dan 

pemberdayaan perempuan, pendidikan dasar dua, dan acara-acara seminar 

lainnya. Berikut pemaparan data yang telah diperoleh: 

Tabel 3.3.15 

Keaktifan dalam Kegiatan Serikat Buruh 

No Keaktifan Responden Frekuensi Persentase (%) 

1 Tidak Pernah 16 16 

2 Kadang-kadang 47 47 

3 Sering 24 24 

4 Selalu 13 13 

 Total 100 100 

Sumber: Kuesioner No. 25 

 Berdasarkan tabel 3.3.15 dapat dilihat bahwa keaktifan responden dalam 

mengikuti kegiatan yang diadakan oleh serikat buruh di PT SAI menunjukkan dari 

100 responden, hampir separuh responden (47%) mengatakan kadang-kadang 

mengikuti kegiatan yang diadakan serikat buruh, hampir seperempat responden 

(24%) mengatakan sering  mengikuti kegiatan, sedangkan beberapa responden 

(13%) mengatakan selalu mengikuti karena memang responden aktif di dalam 

organisasi serikat buruh, dan kurang dari seperempat responden (16%) 

mengatakan tidak pernah mengikuti kegiatan yang diadakan oleh serikat buruh. 

Dapat disimpulkan bahwa sebagian besar responden kadang-kadang mengikuti 

kegiatan yang diselenggarakan oleh serikat buruh di PT SAI. Tidak semua 

karyawan PT SAI berkecimpung di dalam organisasi PUK SAI, sehingga sebagian 

besar responden menyatakan bahwa hanya kadang-kadang mengikuti kegiatan 

yang diadakan oleh serikat buruh. Kegiatan tersebut misalnya kegiatan besar yang 

membutuhkan masa buruh yaitu demo, May Day, dan lain sebagainya. Berikut 

pernyataan salah satu responden : 

“Ooo kalo itu kan serikat buruh itu kan semua karyawan diwajibkan 

untuk ikut cuma seberapa pentingnya kita di situ ya kayaknya aku tidak 
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ingin terlalu, cuma ikut-ikut aja bukan karna ya aku berjuang tidak 

seperti itu. Iya kayak itu baru kita diturunkan kalo misale demo-demo 

apa ada orasi. Tergantung kebutuhan mungkin pabrik lain membutuhkan 

bantuan mungkin kita bisa. Iya. Kita yang se serikat itu bisa saling 

membantu seperti itu.” (Nindy, 23 tahun) 

 Responden menjelaskan bahwa ketika ada kegiatan yang diadakan oleh 

serikat buruh dan membutuhkan masa besar sehingga karyawan diwajibkan untuk 

ikut serta berpartisipasi. Menurut responden masa buruh diturunkan ketika ada 

kegiatan demo atau orasi di mana selain untuk perusahaan sendiri juga membantu 

perusahaan lain yang membutuhkan. Dalam satu serikat dan satu nasib responden 

sadar untuk saling membantu satu sama lain.  

3.3.16 Kedisiplinan Responden 

 Kedisiplinan merupakan hal yang umum untuk selalu diterapkan di 

manapun manusia berada. Menjaga kedisiplinan menjadi nilai tambah bagi 

karyawan untuk menjaga prestasi kerja yang lebih baik. Berikut pemaparan hasil 

data yang diperoleh: 

Tabel 3.3.16 

Kedisiplinan saat Bekerja 

No Kedisiplinan saat Bekerja Frekuensi Persentase (%) 

1 Tidak Pernah 1 1 

2 Kadang-kadang 13 13 

3 Sering 38 38 

4 Selalu 48 48 

 Total 100 100 
Sumber: Kuesioner No. 26 

 Berdasarkan tabel 3.3.16 dapat dilihat bahwa responden menjaga 

kedisiplinan saat bekerja di mana dari 100 responden, hampir separuh responden 

(48%) mengatakan selalu menjaga kedisiplinan saat bekerja karena kedisipinan 

merupakan hal yang penting dalam bekerja bagi responden, lebih dari seperempat 

responden (38%) mengatakan sering menjaga kedisiplinan, sedangkan beberapa 

responden (13%) mengatakan kadang-kadang menjaga kedisipinan, meskipun 

kedisiplinan menjadi hal penting namun masih ada responden (1%) yang 

mengatakan tidak pernah menjaga kedisiplinan. Dapat disimpulkan bahwa 

sebagian besar responden selalu menjaga kedisiplinannya ketika melakukan 

kegiatan bekerja. Salah satu responden menyatakan bahwa cara menjaga 
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kedisiplinan dengan menumbuhkan kesadaran diri mengenai tanggung jawab, 

tujuan dalam bekerja, dan kesungguhan dalam bekerja. Berikut ini pemaparan 

responden mengenai kedisiplinan: 

“Piye ya aku ki bingung aku yo carane adewe jogo kedisiplinan ki sing 

penting i adewe sadar diri yo sadar tanggung jawab e awak e dewe yo 

sadar awak e dewe kerjo i tujuan e opo ngono lo beb dadi nek adewe 

ndue tujuan i mesti adewe i tenanan nek wong tenanan i yo mesti disiplin 

nek menurutku sih kui.” (Ella, 21 tahun) (gimana ya aku bingung aku ya 

caranya kita menjaga kedisiplinan itu yang penting kita sadar diri ya 

sadar tanggung jawab kita sadar kita kerja tujuannya apa gitu lo beb jadi 

kalau kita punya tujuan pasti kita sungguh-sungguh kalau orang sungguh-

sungguh pasti disiplin kalau menurutku sih gitu. Pen) 

3.3.17 Kesesuaian Kerja dalam Memenuhi Target 

 Setiap perusahaan memiliki target produksi setiap harinya. Dengan 

demikian karyawan harus bekerja sesuai target yang telah ditentukan perusahaan. 

Di PT SAI, karyawan produksi diberikan target sesuai dengan permintaan pasar. 

Setiap line atau setiap kelompok mendapat bagian tersendiri untuk mengerjakan 

komponen wiring harness merk mobil tertentu. Maka dari itu, ada beberapa 

kelompok yang permintaan pasarnya tinggi sehingga harus mencapai target 

banyak setiap harinya sehingga terjadi over time. Hal ini menjadi salah satu 

kompensasi bagi karyawan meskipun harus menambah hari kerja pada hari libur. 

Berikut pemaparan data yang diperoleh : 

Tabel 3.3.17 

Kesesuaian Kerja dalam Memenuhi Target Perusahaan 

No Kesesuaian Kerja Frekuensi Persentase (%) 

1 Tidak Pernah 6 6 

2 Kadang-kadang 19 19 

3 Sering 43 43 

4 Selalu 32 32 

 Total 100 100 
Sumber: Kuesioner No. 27 

 Berdasarkan tabel 3.3.17 dapat dilihat bahwa responden bekerja sesuai 

dengan target yang telah ditentukan oleh PT SAI menunjukkan dari 100 

responden, hampir separuh responden (43%) mengatakan sering bekerja sesuai 

target perusahaan, lebih dari seperempat responden (32%) mengatakan selalu 

bekerja sesuai target perusahaan, sedangkan kurang dari seperempat responden 

(19%) mengatakan kadang-kadang sesuai, meskipun demikian masih ada 
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responden (6%) yang mengatakan tidak pernah bekerja sesuai target perusahaan 

karena memang responden bekerja pada posisi yang tidak berhubungan langsung 

dengan produksi sehari-hari. Dapat disimpulkan bahwa responden sering 

melakukan pekerjaan sesuai dengan target yang telah ditentukan oleh PT SAI. Hal 

tersebut sesuai dengan permintaan pasar setiap merk mobil yang dikerjakan. 

Berikut ini pernyataan salah satu responden: 

“Ya karena model pasar itu kan mempengaruhi, eh konsumen kan 

mempengaruhi pasaran kan. Kalo permintaan pasar atau konsumen tidak 

suka dengan mobil aku trus ngapain aku lembur. Percuma kita lembur 

kalo mobilnya cuma nyetock dan itu tidak berguna tidak berfungsi bisa 

menimbulkan kerugian untuk perusahaan thats right. Itu jawabannya 

dong, yaopo rek-rek mergo mobil e gak payu, lek mobil e payu aku oti 

koyok liya-liyane sabtu minggu-sabtu minggu ra prei. Heew garai emosi 

ae wkwk.” (Nindy, 23 tahun) 

 Responden menjelaskan bahwa permintaan konsumen mempengaruhi 

target produksi perusahaan. Oleh karena itu, ada beberapa kelompok kerja yang 

harus lembur untuk mencapai target tersebut. Dengan demikian, kerugian dapat 

diminamilisir dan keuntungan dapat dimaksimalkan.  

3.3.18 Kepatuhan Responden Terhadap Peraturan Perusahaan 

 Di setiap institusi termasuk perusahaan pasti memiliki peraturan yang 

harus dikerjakan dan tidak boleh dilanggar. Peraturan merupakan suatu patokan 

yang digunakan untuk membatasi perilaku atau aktivitas seseorang pada suatu 

organisasi yang apabila dilanggar, maka akan dikenai sanksi. Oleh karena itu, 

seluruh karyawan harus mematuhi peraturan yang telah ditetapkan perusahaan. 

Berikut pemaparan hasil data yang diperoleh : 

 

 

 

 

 

 

Tabel 3.3.18 

Kepatuhan Terhadap Peraturan Perusahaan 

No Kepatuhan Responden Frekuensi Persentase (%) 

1 Tidak Pernah 1 1 
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2 Kadang-kadang 14 14 

3 Sering 35 35 

4 Selalu 50 50 

 Total 100 100 

Sumber: Kuesioner No. 28 

 Berdasarkan tabel 3.3.18 dapat dilihat bahwa kepatuhan responden 

terhadap peraturan yang diterapkan oleh PT SAI menunjukkan dari 100 

responden, separuh respoden (50%) mengatakan selalu mematuhi peraturan 

perusahaan karena jika melanggar akan mendapat sanksi, lebih dari seperempat 

responden (35%) mengatakan sering mematuhi peraturan perusahaan, sedangkan 

kurang dari seperempat responden (14%) mengatakan kadang-kadang mematuhi 

peraturan, namun demikian masih ada responden (1%) yang mengatakan tidak 

pernah mematuhi peraturan perusahaan. Dapat disimpulkan bahwa sebagian besar 

responden selalu mematuhi peraturan yang telah ditetapkan oleh PT SAI dalam 

hal pekerjaan. Responden paham dengan peraturan yang telah ditetapkan dan 

konsekuensi yang didapat apabila melanggar peraturan tersebut. Berikut 

pemaparan responden: 

“Emmm umum yaa dalam berpakaian enek peraturan e, makan, 

sholat, minum pun enek peraturan e. Nek budal budal kerjo ya adewe 

kudu gawe seragam SOP standart lah jilbab kudu putih sesuai dengan 

seragam tidak berhijab kudu dimasukkan pakaian e seragam e. Trus 

makan, minum enek peraturan e. Neng SAI mesti dibudayakan antri gak 

mungkin enek arek SAI sing desel-desel an gaonok. Parkir barang 

sepeda check lock pulang check lock budal mesti antri gak mungkin 

desel-desel an mesti siji-siji mesti enek peraturan e.” (Vita, 21 tahun) 

(emm umum ya dalam berpakaian ada peraturannya, makan, sholat, 

minum pun ada peraturannya. Kalau berangkan kerja ya kita harus 

menggunakan seragam sesuai dengan SOP standart lah jilbab harus putih 

sesuai dengan seragam, seragam tidak berhijab harus dimasukkan 

pakaian seragamnya. Terus makan dan minum ada peraturannya. Di SAI 

pasti dibudayakan antri tidak mungkin ada anak SAI yang desak-desakan 

tidak ada. Parkir sepeda juga check lock pulang check lock datang pasti 

mengantri tidak mungkin desak-desakan pasti satu-satu karena ada 

peraturannya. Pen) 

 Menurut responden, peraturan secara umum yang ditetapkan perusahaan 

salah satunya dalam hal berpakaian, aktivitas makan, minum, beribadah, dan 

ketentuan dalam bekerja. Ketika bekerja pakaian harus rapih menggunakan 

seragam sesuai SOP yaitu pakaian masuk untuk yang tidak berhijab dan kerudung 
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berwarna putih untuk yang berhijab. Segala kegiatan baik itu makan, minum, 

sholat, parkir kendaraan, dan lain sebagainya dibudayakan antri sehingga tidak 

ada karyawan SAI yang menyerobot atau tidak teratur dalam mengantri. Hal ini 

diperkuat dengan pernyataan salah satu responden yang menyebutkan bahwa 

sebagai karyawan tidak boleh menyebarkan informasi apapun yang dibatasi 

kepada pihak luar dan peraturan yang disebut dengan Code of Conduct53. Berikut 

ini pernyataan responden tersebut: “Setahu ku tidak boleh menyebarkan informasi 

keluar itu kayak nama apa gitu aku lupa. Code of Conduct kayak gitu juga ada.” ( 

Nindy, 23 tahun) 

3.3.19 Kerja Keras Responden dalam Mencapai Target 

 Kerja keras merupakan perilaku mengerjakan pekerjaan secara sungguh-

sungguh dilakukan dengan usaha yang optimal untuk mencapai tujuan. Dengan 

ditetapkannya target produksi setiap harinya, maka karyawan harus bekerja keras 

untuk mencapai target tersebut. hal tersebut bisa melalui penambahan jam kerja 

pada hari biasa maupun pada hari libur. Oleh karena itu, karyawan produksi harus 

bersemangat dan bersungguh-sungguh bekerja untuk mencapai target. Berikut ini 

pemaparan hasil data yang diperoleh: 

 

 

 

 

 

Tabel 3.3.19 

Kerja Keras untuk Mencapai Target Perusahaan 

No Kerja Keras Responden Frekuensi Persentase (%) 

1 Tidak Pernah 2 2 

2 Kadang-kadang 10 10 

                                                             
53 Code of Conduct merupakan suatu dokumen yang tertulis berisi peraturan tentang tata cara 

perusahaan terhadap pemangku kepentingan serta mengatur perilaku karyawan dalam berinteraksi. 

Code of Conduct dibagi menjadi dua bagian antara lain Standar Etika Usaha dan Standar Etika 

perilaku. Standar Etika Usaha memiliki tujuan memastika perusahaan memenuhi hak dan 

kewajibannya kepada pemangku kepentingan, sedangkan Standar Tata Perilaku digunakan untuk 

mengatur manajemen dan karyawan dalam penerapan budaya perusahaan. Diakses dari 

https://www.google.com/amp/s/fakhrurrojihasan.wordpress.com/2016/02/26/apa-itu-code-of-

conduct/amp/, pada 06 April 2019 
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3 Sering 30 30 

4 Selalu 58 58 

 Total 100 100 
Sumber: Kuesioner No. 29 

 Berdasarkan tabel 3.3.19 dapat dilihat bahwa responden bekerja keras 

untuk mencapai target perusahaan menunjukkan dari 100 responden, lebih dari 

separuh responden (58%) mengatakan selalu bekerja keras untuk mencapai target 

perusahaan, lebih dari seperempat responden (30%) mengatakan sering bekerja 

keras untuk mencapai target perusahaan, sedangkan kurang dari seperempat 

responden (10%) mengatakan kadang-kadang, meskipun demikian masih ada 

responden (2%) yang mengatakan tidak pernah bekerja keras untuk mencapai 

target perusahaan. Dapat disimpulkan bahwa sebagian besar responden selalu 

berusaha untuk bekerja dengan keras dalam mencapai target yang telah ditetapkan 

oleh PT SAI. 

3.3.20 Semangat Responden dalam Mencapai Prestasi Kerja 

 Prestasi kerja menjadi salah satu hal yang mempengaruhi kinerja. Semakin 

baik prestasi kerja, maka kinerja karyawan tersebut semakin baik pula. Prestasi 

kerja merupakan proses yang dilakukan untuk mengevaluasi dan menilai kerja 

karyawan. Jika prestasi kerja karyawan baik, tidak menutup kemungkinan 

karyawan bisa diangkat menjadi karyawan tetap. Hal ini berdasarkan penilaian 

dari aspek kedisiplinan, kehadiran, dan attitude selama masa kerja. Prestasi kerja 

menjadi salah satu penilaian dari perusahaan dalam menindaklanjuti karir 

karyawannya di perusahaan. Oleh karena itu, prestasi kerja dapat menjadi peluang 

bagi karyawan untuk meningkatkan mutu diri dan bersemangat mencapai karair 

yang lebih tinggi.  Berikut ini pemaparan hadil data yang diperoleh: 

 

 

 

 

Tabel 3.3.20 

Semangat Mencapai Prestasi Kerja 

No Semangat Mencapai 

Prestasi Kerja 
Frekuensi Persentase (%) 
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1 Tidak Pernah 2 2 

2 Kadang-kadang 22 22 

3 Sering 24 24 

4 Selalu 52 52 

 Total 100 100 
Sumber: Kuesioner No. 30 

 Berdasarkan tabel 3.3.20 dapat dilihat bahwa semangat responden dalam 

mencapai prestasi kerja menunjukkan dari 100 responden, separuh lebih 

responden (52%) mengatakan selalu bersemangat untuk mencapai prestasi kerja, 

hampir seperempat responden (24%) mengatakan sering bersemangat mencapai 

prestasi kerja, sebagian lagi (22%) mengatakan kadang-kadang bersemangat, 

namun masih ada responden (2%) yang mengatakan tidak pernah bersemangat 

dalam mencapai prestasi kerja. Dapat disimpulkan bahwa sebagian besar 

responden selalu memiliki semangat untuk mencapai prestasi kerja di PT SAI. Hal 

ini didukung dengan pernyataan responden sebagai berikut: 

“Oh prestasi kerja. Yo semampune lah maksud e sing penting iku siji 

ning SAI iku opo ya emm manud standart, sesuai standart, manud SOP, 

manud SWCT, manud opo sing wis diperaturan gae adewe kaet training 

sampek kerjo seprene.” (vita, 21 tahun) (oh prestasi kerja. Ya 

semampunya lah maksudnya yang penting itu satu di SAI itu apa ya emm 

mematuhi standart, sesuai standart, mematuhi SOP, mematuhi SWCT, 

mematuhi apa yang sudah menjadi peraturan untuk kita dari training 

hingga kita bekerja sekarang ini. Pen) 

 Responden memaparkan bahwa prestasi kerja bisa dicapai ketika 

responden berusaha untuk patuh terhadap peraturan misalnya memenuhi standart, 

sesuai dengan standart, sesuai dengan SOP dan SWCT, serta mematuhi apa saja 

yang perusahaan terapkan dari ketika masa training hingga bekerja saat ini. 

Didukung dengan pernyataan responden lain bahwa usaha untuk meraih prestasi 

kerja dapat dilakukan dengan tidak melanggar peraturan perusahaan, dan selalu 

hadir bekerja. Berikut pernyataan responden tersebut: “Gak melanggar peraturan, 

masuk terus ojo sampek gak masuk, ki penilaian e soko absen daftar kehadiran i 

nomer siji.” (Ella, 21 tahun) (nggak melanggar peraturan, selalu masuk jangan 

sampai nggak masuk, penilaiannya dari absen daftar kehadiran nomor satu. Pen) 

3.3.21 Kesadaran Responden terhadap Hak dan Tanggung Jawab 

 Ketika sudah menjadi karyawan PT SAI, maka responden harus 

mengetahui apa saja yang menjadi hak dan kewajibannya dalam bekerja. Dengan 
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demikian responden tahu bagaimana harus bersikap dan melakukan aktivitas kerja 

sesuai dengan kewajiban serta mendapat haknya sebagai karyawan di PT SAI. 

Berikut ini pemaparan hasil data yang diperoleh: 

Tabel 3.3.21 

Sadar Hak dan Tanggungjawab sebagai Karyawan 

No Sadar Hak dan Tanggung 

Jawab 
Frekuensi Persentase (%) 

1 Kadang-kadang 5 5 

2 Sering 32 32 

3 Selalu 63 63 

 Total 100 100 
Sumber: Kuesioner No. 31 

 Berdasarkan tabel 3.3.21 dapat dilihat bahwa kesadaran responden 

terhadap hak dan kewajibannya sebagai karyawan di PT SAI menunjukkan dari 

100 responden, hampir dua pertiga responden (63%) mengatakan selalu sadar 

dengan hak dan kewajibannya sebagai karyawan, sedangkan lebih dari seperempat 

responden (32%) mengatakan sering sadar dengan hak dan kewajiban sebagai 

karyawan, dan beberapa dari responden (5%) mengatakan kadang-kadang sadar 

terhadap hak dan kewajiban sebagai karyawan. Dapat disimpulkan bahwa 

sebagian besar responden selalu sadar terhadap hak dan kewajibannya sebagai 

karyawan yang bekerja di PT SAI mojokerto. Responden sadar akan 

kewajibannya sebagai karyawan untuk mematuhi apa saja yang ditetapkan 

perusahaan dalam hal pekerjaan. Responden juga sadar akan haknya yang 

diberikan perusahaan termasuk gaji, kompensasi, kesehatan, dan fasilitas lain 

yang dapat mendukung kenyamanan dalam bekerja. Hal ini didukung dengan 

pernyataan responden sebagai berikut:  

“Hak umum e kan yo gaji, fasilitas, pelayanan, perlindungan pas kerja. 

Nek tanggung jawab e yo adewe kerjo sesuai wektu sing ditentukne, 

manasi peraturane OT, kerja sesuai job masing-masing, menaati 

peraturan PT kui sing menurutku.” (Ella, 21 tahun) (hak umum kan ya 

gaji, fasilitas, pelayanan, perlindungan pas kerja. Kalau tanggung 

jawabnya ya kita kerja sesuai waktu yang ditentukan, melaksanakan 

peraturan OT, kerja sesuai dengan job masing-masing, menaati peraturan 

PT itu ya menurutku. Pen) 

3.3.22 Usaha Responden Meningkatkan Kemampuan Diri 

 Kemampuan diri dapat ditingkatkan setiap manusia melalui belajar dari 

apapun yang pernah didapatkan. Dalam bekerja, meningkatkan kemampuan dapat 
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diperoleh melalui sharing dengan teman kerja, bertanya pada atasan, maupun dari 

sosialisasi yang diadakan perusahaan. berikut ini pemaparan hasil data yang 

diperoleh: 

Tabel 3.3.22 

Usaha Meningkatkan Kemampuan diri dalam Bekerja 

No Usaha Meningkatkan 

Kemampuan Diri 
Frekuensi Persentase (%) 

1 Tidak Pernah 1 1 

2 Kadang-kadang 17 17 

3 Sering 36 36 

4 Selalu 46 46 

 Total 100 100 
Sumber: Kuesioner No. 32 

 Berdasarkan tabel 3.3.22 dapat dilihat bahwa usaha responden untuk 

meningkatkan kemampuan diri dalam bekerja menunjukkan dari 100 responden, 

hampir separuh responden (46%) mengatakan selalu berusaha untuk 

meningkatkan kemampuan diri dalam bekerja, lebih dari seperempat responden 

(36%) mengatakan sering berusaha meningkatkan kemampuan diri, sedangkan 

kurang dari seperempat responden (17%) mengatakan kadang-kadang, namun 

masih ada responden (1%) yang mengatakan tidak pernah berusaha meningkatkan 

kemampuan diri dalam bekerja. Dapat disimpulkan bahwa sebagian besar 

responden selalu berusaha untuk meningkatkan kemampuan diri dalam bekerja di 

PT SAI. 

3.4 Kinerja Karyawan Produksi 

 Variabel kinerja buruh digunakan untuk mendeskripsikan bagaimana 

kinerja karyawan produksi di PT SAI melalui beberapa indikator. Kinerja 

karyawan merupakan hasil kerja yang telah dicapai melalui pelaksanaan tugas 

sebagai tanggung jawab yang diberikan perusahaan secara kualitas dan kuantitas. 

Kinerja merupakan pencapaian prestasi kerja yang menjadi implementasi dari 

rencana yang telah disusun untuk memiliki kemampuan, kompetensi, motivasi, 

dan kepentingan. Beberapa indikator yang menjadi ukuran kinerja karyawan 

dalam penelitian ini yaitu: hasil kerja, pengetahuan, inisiatif, mental, attitude, 

disiplin waktu, dan absensi. Berikut ini data yang telah diperoleh mengenai 

kinerja buruh: 
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3.4.1 Jumlah Produksi Sesuai Target Perusahaan 

 Permintaan konsumen di pasaran menjadi patokan taget perusahaan dalam 

menentukan jumlah produksi komponen harness. Dalam hal ini karyawan 

produksi harus menyelesaikan target yang diberikan oleh perusahaan dengan 

meminimalisir kesalahan atau defect. Berikut ini pemaparan hasil data yang 

diperoleh: 

Tabel 3.4.1 

Penyelesaian Jumlah Produksi Sesuai Target 

No Penyelesaian Jumlah 

Produksi Sesuai Target 
Frekuensi Persentase (%) 

1 Tidak Pernah 1 1 

2 Kadang-kadang 24 24 

3 Sering 46 46 

4 Selalu 29 29 

 Total 100 100 

Sumber: Kuesioner No. 33 

 Berdasarkan tabel 3.4.1 dapat dilihat bahwa responden menyelesaikan 

jumlah produksi sesuai dengan target yang telah ditentukan oleh PT SAI 

menunjukkan dari 100 responden, hampir separuh responden (46%) mengatakan 

sering menyelesaikan jumlah produksi sesuai dengan target perusahaan, lebih dari 

seperempat responden (29%) mengatakan selalu selesai sesuai target, sedangkan 

hampir seperempat responden (24%) mengatakan kadang-kadang menyelesaikan 

sesuai target, namun demikian masih ada responden (1%) yang mengatakan tidak 

pernah menyelesaikan jumlah produksi sesuai target perusahaan. Dapat 

disimpulkan bahwa sebagian besar responden sering menyelesaikan jumlah 

produksi sesuai dengan target yang ditentukan oleh PT SAI. Salah satu responden 

menjelaskan mengenai jumlah produksi yang menjadi target perusahaan, berikut 

pernyataan responden tersebut: 

“Oh kalo standar pekerjaan itu pasti kita di target. Kita itu ditargetkan 

setiap hari dalam waktu delapan jam itu kita ditargetkan untuk 

menghasilkan misalnya kalo line si A ada yang 100an trus line si B ada 

yang 200an trus line C beratus beribu harness juga ada. Kalo target 

perusahaan itu seperti itu setahu aku.” (Nindy, 23 tahun) 

 Responden menjelaskan bahwa standart pekerjaan pastinya ditargetkan oleh 

perusahaan. Setiap hari kerja dalam jangka waktu delapan jam, karyawan PT SAI 

ditargetkan untuk menyelesaikan menghasilkan komponen harness sejumlah 100 
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harness untuk kelompok A, 200 harness untuk kelompok B, dan beratus harness 

untuk kelompok C. Sehingga setiap merk mobil berbeda kelompok dan berbeda 

pula jumlah produksi yang ditargetkan. 

3.4.2 Ketepatan Waktu dalam Menyelesaikan Pekerjaan 

 Dalam aktivitas kerja, telah diatur waktu mulai, waktu selesai, dan waktu 

istirahat. Setiap target produksi yang dikerjakan harus diselesaikan dalam jangka 

waktu yang telah ditentukan. Oleh karena itu, karyawan harus bisa menyelesaikan 

pekerjaannya sesuai dengan ketentuan. Berikut ini pemaparan hasil data yang 

diperoleh: 

Tabel 3.4.2 

Ketepatan Waktu dalam Menyelesaikan Pekerjaan 

No Ketepatan Waktu Frekuensi Persentase (%) 

1 Kadang-kadang 24 24 

2 Sering 47 47 

3 Selalu 29 29 

 Total 100 100 
Sumber: Kuesioner No. 34 

 Berdasarkan tabel 3.4.2 dapat dilihat bahwa responden menyelesaikan 

pekerjaan dalam waktu yang telah ditentukan perusahaan menunjukkan dari 100 

responden, hampir separuh responden (47%) mengatakan sering menyelesaikan 

pekerjaan dalam waktu yang telah ditentukan oleh perusahaan, sedangkan lebih 

dari seperempat responden (29%) mengatakan selalu tepat waktu dalam 

menyelesaikan pekerjaan, dan hampir seperempat responden (24%) mengatakan 

kadang-kadang menyelesaikan pekerjaan dalam waktu yang telah ditentukan 

perusahaan. Dapat disimpulkan bahwa sebagian besar responden sering 

menyelesaikan pekerjaannya dalam waktu yang telah ditentukan oleh PT SAI.  

3.4.3 Usaha Meminimalisir Kesalahan Kerja 

 Salah satu standar yang diterapkan oleh perusahaan Jepang yaitu 

meminimalisir kesalah atau defect. Karyawan PT SAI harus benar-benar teliti dan 

telaten dalam bekerja untuk menghindari defect. Karena hal ini menjadi salah satu 

penghambat pekerjaan dan menimbulkan kerugian. Berikut ini pemaparan data 

mengenai usaha responden untuk meminimalisir kesalahan atau defect saat 

bekerja: 

Tabel 3.4.3 
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Usaha Meminimalisir Kesalahan Kerja 

No Usaha Meninimalisir 

Kesalahan 
Frekuensi Persentase (%) 

1 Tidak Pernah 2 2 

2 Kadang-kadang 21 21 

3 Sering 39 39 

4 Selalu 38 38 

 Total 100 100 

Sumber: Kuesioner No. 35 

Berdasarkan tabel 3.4.3 dapat dilihat bahwa usaha responden untuk 

meminimalisir kesalahan ketika bekerja menunjukkan dari 100 responden, kurang 

dari separuh responden (39%) mengatakan sering berusaha untuk meminimalisir 

kesalahan saat bekerja, sedangkan sebagian lagi (38%) mengatakan selalu 

meminimalisir kesalahan, sedangkan hampir seperempat dari responden (21%) 

mengatakan kadang-kadang meminimalisir kesalahan, meskipun demikian masih 

ada responden (2%) yang mengatakan tidak pernah meminimalisir kesalahan. 

Dapat disimpulkan bahwa sebagian besar responden sering berusaha untuk 

meminimalisir kesalahan yang terjadi saat proses produksi. Berikut ini pernyataan 

responden mengenai usaha untuk meminimalisir kesalahan: 

“Yo contoh e opo yo iku mau lo sing gaoleh defect. Wong Jepang 

biasane ngeklaim ning adewe defect ngeklaim kurang ngene. Contoh e ki 

garapane produk e kurang apik kan adewe kan ning bodi mobil ya 

pamane dipasne bodi mobil gak pas ta yaopo mesti Jepang iku ngeklaim 

ning adewe mesti barang iku dibalekne ning adewe dibalekne ning 

perusahaan e adewe.” (Vita, 21 tahun) (ya contohnya tidak boleh defect. 

Orang Jepang biasanya memberikan klaim ke kita defect klaim kurang 

begini. Contohnya pekerjaan produk kurang bagus kita di bodi mobil ya 

umpamanya dipaskan bodi mobil tidak pas atau gimana pasti Jepang 

memberi klaim ke kita barang itu dikembalikan ke kita ke perusahaan 

kita. Pen) 

Responden menjelaskan bahwa salah satu standart yang diminta oleh 

perusahaan yaitu sebisa mungkin menghindari terjadinya defect. Perusahaan 

Jepang dapat memberikan klaim hasil produksi yang tidak pas ketika dirakit pada 

bodi mobil, sehingga hasil produksi dikembalikan untuk diperbaiki. 

3.4.4 Kesesuaian Hasil Kerja dengan Persyaratan Perusahaan  

 Hasil kerja dari target yang telah ditentukan perusahaan harus terhindar 

dari kecacatan, sesuai dengan SWCT, sesuai dengan permintaan konsumen. Hasil 
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produksi yang baik dan memenuhi persyaratan akan mengurangi bentuk kerugian 

perusahaan. Maka diperlukan ketelitian dalam bekerja untuk menghindari 

terjadinya kesalahan. Berikut ini pemaparan hasil data yang diperoleh: 

Tabel 3.4.4 

Kesesuaian Hasil Kerja dengan Persyaratan 

No Kesesuaian Hasil Kerja Frekuensi Persentase (%) 

1 Tidak Pernah 1 1 

2 Kadang-kadang 19 19 

3 Sering 34 34 

4 Selalu 46 46 

 Total 100 100 
Sumber: Kuesioner No. 36 

 Berdasarkan tabel 3.4.4 dapat dilihat bahwa hasil kerja responden 

memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh perusahaan menunjukkan dari 100 

responden, hampir separuh responden (46%) mengatakan hasil kerja selalu 

memenuhi persyaratan perusahaan, lebih dari seperempat responden (34%) 

mengatakan sering memenuhi persyaratan, sedangkan kurang dari seperempat 

responden (19%) mengatakan kadang-kadang memenuhi persyaratan, dan masih 

ada responden (1%) yang mengatakan tidak pernah memenuhi persyaratan 

perusahaan. Dapat disimpulkan bahwa sebagian besar responden memiliki hasil 

kerja yang selalu memenuhi persyaratan dari ketetapan PT SAI. 

3.4.5 Kemampuan Responden Bekerja Sesuai Prosedur 

 Setiap perusahaan memiliki prosedur kerja dan target produksi yang 

berbeda sesuai dengan bidangnya. Di PT SAI terdapat ketentuan prosedur kerja 

yang diberlakukan yaitu secara umum disebut SOP dan SWCT. Prosedur tersebut 

menjadi pedoman dalam bekerja dan menjalankan tugas bagi karyawan produksi. 

Oleh karena itu, karyawan harus mampu bekerja sesuai prosedur dan memahami 

apa saja yang menjadi ketentuan tersebut. Berikut ini pemaparan hasil data yang 

diperoleh: 

Tabel 3.4.5 

Kemampuan Responden Bekerja Sesuai Prosedur 

No Kemampuan Bekerja 

Sesuai Prosedur 
Frekuensi Persentase (%) 

1 Kadang-kadang 14 14 

2 Sering 40 40 

3 Selalu 46 46 
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 Total 100 100 
Sumber: Kuesioner No. 37 

 Berdasarkan tabel 3.4.5 dapat dilihat bahwa responden mampu bekerja 

sesuai dengan prosedur perusahaan menunjukkan dari 100 responden, hampir 

separuh responden (46%) mengatakan selalu mampu bekerja sesuai prosedur 

perusahaan, kurang dari separuh responden (40%) mengatakan sering mampu 

bekerja sesuai prosedur, dan sebagian dari responden (14%) mengatakan kadang-

kadang bekerja sesuai prosedur. Dapat disimpulkan bahwa responden selalu 

mampu bekerja sesuai dengan prosedur PT SAI. Salah satu responden 

menjelaskan bahwa bekerja harus memahami SWCT sebagai tugas kerja masing-

masing. Apapun yang dikerjakan oleh karyawan harus berdasarkan SWCT yang 

telah ditentukan oleh perusahaan. Berikut ini pernyataan respnden mengenai 

standart kerja: 

“Yo iku mau memahami SWCT ne tugas e adewe kan. SWCT iku yo 

koyok SOP kerja atau standart e kerjo. Kerjo kudu manud SWCT. Pokok-

an adewe garap apapun job e adewe yo manud SWCT sing wis 

ditentukan.” (Vita, 21) (ya itu tadi memahami SWCT tugas kita. SWCT 

itu ya seperti SOP kerja atau standartnya kerja. Kerja harus mematuhi 

SWCT. Pokoknya kita mengerjakan apapun job kita ya harus mematuhi 

SWCT yang sudah ditentukan. Pen) 

3.4.6 Kemampuan Responden Menguasai 5S dan 7 Muda 

 5S dan 7 Muda sudah menjadi salah satu standart perusahaan yang harus 

dikuasai oleh karyawan. Sebelum menguasai, karyawan harus mampu memahami 

5S dan 7 Muda yang telah disosialisasikan ketika karyawan diterima bekerja atau 

ketika masa training. Berikut ini pemaparan hasil data yang diperoleh mengenai 

penguasaan 5S dan 7 Muda: 

 

 

 

Tabel 3.4.6 

Kemampuan Menguasai 5S dan 7 Muda 

No Kemampuan Menguasai 5S 

dan 7 Muda 
Frekuensi Persentase (%) 

1 Tidak Pernah 3 3 

2 Kadang-kadang 18 18 

3 Sering 36 36 
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4 Selalu 43 43 

 Total 100 100 
Sumber: Kuesioner No. 38 

 Berdasarkan tabel 3.4.6 dapat dilihat bahwa kemampuan responden dalam 

menguasai 5S dan 7 Muda menunjukkan dari 100 responden, hampir separuh 

responden (43%) mengatakan selalu mampu menguasai 5S dan 7 Muda, lebih dari 

seperempat responden (36%) mengatakan sering menguasai 5S dan 7 Muda, 

sedangkan kurang dari seperempat responden (18%) mengatakan kadang-kadang 

menguasai, namun masih ada beberapa responden (3%) yang mengatakan tidak 

pernah mampu menguasai 5S dan 7 Muda. Dapat disimpulkan bahwa sebagian 

besar responden selalu mampu menguasai 5S dan 7 Muda yang diterapkan PT 

SAI. 

3.4.7 Inisiatif Menyelesaikan Pekerjaan dengan Cepat 

 Seluruh pekerjaan di tempat kerja telah diberi waktu sesuai dengan 

standart kerja. Di PT SAI normal waktu kerja adalah delapan jam, kecuali untuk 

over time karena jumlah permintaan konsumen yang lebih banyak. Penambahan 

waktu tersebut sejumlah dua jam sehingga karyawan harus bekerja sepuluh jam 

perhari. Kemudian over time diwaktu libur yaitu sabtu dan minggu. Inisiatif untuk 

menyelesaikan pekerjaan dengan cepat dapat memberikan waktu luang bagi 

karyawan agar bisa sedikit bernafas atau beristirahat. Berikut ini pemaparan hasil 

data yang diperoleh: 

 

 

 

 

 

 

Tabel 3.4.7 

Inisiatif Menyelesaikan Pekerjaan dengan Cepat 

No Inisiatif Menyelesaikan 

Pekerjaan dengan Cepat 
Frekuensi Persentase (%) 

1 Kadang-kadang 19 19 

2 Sering 38 38 

3 Selalu 43 43 
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 Total 100 100 
Sumber: Kuesioner No. 39 

 Berdasarkan tabel 3.3.7 dapat dilihat bahwa inisiatif responden dalam 

menyelesaikan pekerjaan dengan cepat menunjukkan dari 100 responden, hampir 

separuh responden (43%) mengatakan selalu berinisiatif untuk menyelesaikan 

pekerjaan dengan cepat, sedangkan lebih dari seperempat responden (38%) 

mengatakan sering menyelesaikan pekerjaan lebih cepat, dan kurang dari 

seperempat responden (19%) mengatakan kadang-kadang lebih cepat. Dapat 

disimpulkan bahwa sebagian besar responden selalu berinisiatif untuk 

menyelesaikan proses produksi dengan cepat. Berikut ini pernyataan salah satu 

responden mengenai inisiatif menyelesaikan pekerjaan dengan cepat: 

“ya jelas iya karena bagiku waktu luang itu waktu yang penting karena di 

waktu kita luang kita bisa melihat di line sebelah. Oh line sebelah keteter, 

oh aku bisa jalan-jalan, oh aku bisa ambil minum, oh aku bisa ke toilet. 

Bisa mencuri waktu yang harusnya bisa dilakukan di break tapi kan aku 

bisa mencuri waktu saat aku tidak keteter, saat aku bisa punya waktu 

senggang. Bisa ngobrol sama sana sini kek gitu.” (Nindy, 23 tahun) 

 Responden menjelaskan bahwa bagi responden waktu luang merupakan 

waktu yang penting. Waktu luang dapat digunakan responden untuk berinteraksi 

dengan rekan kerja di line yang lain, jalan-jalan untuk mengambil minum maupun 

ke toilet. Waktu luang tersebut dapat digunakan untuk sedikit beristirahat agar 

tidak terlalu jenuh bekerja. Selain itu, responden lain juga menjelaskan mengenai 

inisiatif untuk bekerja. Berikut pernyataan responden tersebut: 

“Enggak jugak sih tapi emm yo iyo sih yo selalu sih soal e mesti iku mau 

sing tak omong pertama ya enek home position. Yaopo cara ne adewe 

ben gak melebihi home position, soal e setiap area kerja mesti enek home 

position e. La setiap area kerja mesti adewe ndue rekan kerja ning 

samping-samping e adewe gak mungkin kan adewe intine neteri wong 

mburine adewe sing arep nerusne garapane adewe yo piye carane ben 

adewe iso cepet adewe iso mencapai target sing ditentukne.” (Vita, 21 

tahun) (enggak juga sih tapi emm ya iya sih ya selalu sih soalnya pasti itu 

tadi yang aku bilang pertama ya ada home position. Gimana caranya agar 

kita tidak melebihi home position, karena setiap area kerja pasti ada home 

position. Setiap area kerja pasti kita punya rekan kerja di samping kita, 

tidak mungkin kita meneteri orang di belakang kita yang akan 

meneruskan kerjaan kita jadi gimana caranya agar kita bisa mencapai 

target yang ditentukan. Pen) 
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Responden menjelaskan bahwa dalam bekerja terdapat home position yang 

mengatur waktu bekerja karyawan disetiap area kerja. Karyawan harus mematuhi 

home position di mana tidak boleh melebihi dan tidak boleh kurang. Karyawan 

harus bekerja untuk mencapai target dengan tidak menyulitakan rekan kerja dalam 

satu kelompok. 

3.4.8 Kemampuan Responden Memecahkan Masalah Kerja 

 Dalam bekerja pasti memiliki kemungkinan terjadi masalah yang muncul 

saat proses produksi. Misalnya saja masalah mesin produksi, kesalahan 

pemasangan harness dan kejadian tak terduga lainnya. Di PT SAI terdapat 

peraturan tersendiri dalam menangani masalah yang timbul di area kerja. Namun, 

apabila masalah yang timbul mampu diatasi sendiri oleh karyawan maka tidak 

perlu menunggu instruksi dari atasan. Berikut ini pemaparan data yang diperoleh: 

Tabel 3.4.8 

Kemampuan Memecahkan Masalah Kerja 

No Kemampuan Memecahkan 

Masalah Kerja 
Frekuensi Persentase (%) 

1 Tidak Pernah 2 2 

2 Kadang-kadang 26 26 

3 Sering 59 59 

4 Selalu 13 13 

 Total 100 100 
Sumber: Kuesioner No. 40 

 Berdasarkan tabel 3.4.8 dapat dilihat bahwa kemampuan responden dalam 

memecahkan masalah yang timbul ketika bekerja menunjukkan dari 100 

responden, lebih dari separuh responden (59%) mengatakan sering memecahkan 

masalah kerja, sedangkan sebagian responden (13%) mengatakan selalu mampu 

memecahkan masalah kerja, lebih dari seperempat responden (26%) mengatakan 

kadang-kadang mampu memecahkan masalah, namun demikian masih ada 

responden (2%) yang mengatakan tidak pernah mampu memecahkan masalah 

kerja. Dapat disimpulkan bahwa sebagian besar responden sering memecahkan 

masalah yang timbul ketika melakukan pekerjaan di tempat kerja. Berikut ini 

pernyataan responden mengenai inisiatif untuk menyelesaikan masalah yang 

timbul ketika bekerja: 
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“Kalo inisiatif aku, karna aku cerdas lagi aku pasti menyelesaikan 

walaupun itu bukan aku yang membuat masalah. Misalnya si temen aku 

yang membuat, katakanlah kita kerja bertiga dan salah satu dari mereka 

buat masalah yang menyelesaikan ya bisa nggak bisa aku sebelum kita 

memanggil atasan. Karena apa ketika kita memanggil atasan banyak 

kemungkinan itu menjadi riweh ribet dan jadi ‘kamu bisa uwuwuwu 

(marah-marah)’. Jadi aku bukan tipikal orang yang suka berdebat jadi 

kalo kayak gitu kalo bisa diselesaikan ya tak selesaikan kalo nggak ya 

baru manggil orang kayak gitu. Contoh misalkan ada posisi sirkuit yang 

membelit sedangkan sirkuit itu bisa kita sendiri membenarkan, 

membetulkan, dan meluruskan. Yaudah kita selesaikan terutama aku, 

kalo yang kecil-kecil kan biasanya takut ‘aku gak wani mbak’ mungkin 

karena tipikal kita berbeda-beda. Kalo aku termasuk tipikal orang yang 

nggak mau ribet dengan atasan yaudah aku berusaha menyelesaikan 

sendiri kayak gitu. Tapi nek misal e kita membutuhkan kita menginset 

kaya housing misal e, kita salah memasukkan sirkuit ke lubang yang 

salah itu tidak bisa diselesaikan oleh orang yang b aja karena itu 

memerlukan alat dan alat hanya dimiliki oleh RWK dan diawasi oleh GL. 

Rework itu orang yang bertugas untuk merepair sebuah harness ketika 

harness itu oh ketika kita memasang ini posisinya tidak tepat itu tugas 

seorang RWK kayak gitu.” (Nindy, 23 tahun) 

 Responden menjelaskan bahwa ketika timbul masalah dalam kelompok 

kerja pada saat proses produksi berlangsung, responden mengambil inisiatif untuk 

melakukan perbaikan sendiri semampunya. Misalnya ketika ada sirkuit yang 

membelit, dengan cepat responden melakukan perbaikan dan membetulkan posisi 

sirkuit yang melilit. Namun, ada beberapa masalah yang tidak bisa diselesaikan 

sendiri misalnya ketika ada kesalahan memasukkan sirkuit ke lubang salah dan hal 

ini tidak bisa diperbaiki oleh sembarang orang. Diperlukan orang yang ahli dalam 

memperbaikinya, sehingga akhirnya harus melakukan prosedur yang benar dari 

perusahaan. Berikut pernyataan responden lain mengenai prosedur tersebut: 

“Inisiatif? Nek ndek SAI iku nek pamane enek masalah ndek area kerja 

iku jeneng e ‘STOP, CALL, WAIT’ stop berhenti pekerjaan, call panggil 

atasan atau leader wait nunggu instruksi selanjutnya yo intine nek adewe 

enek masalah dalam pekerjaan kui ya adewe kudu ngelakoni iku adewe 

kudu mandek pekerjaan adewe oleh menghentikan iku mau mesin trus 

adewe memanggil atasan piye sakteruse sing dilakoni adewe setelah 

nunggu instruksine atasan.” (Vita, 21 tahun) (inisiatif? Di SAI itu ada 

umpamanya ada masalah di area kerja itu ada namanya ‘STOP, CALL, 

WAIT’ stop berhenti bekerja, call panggil atasan atau leader, wait 

menunggu instruksi selanjutnya ya intinya kalau kita ada masalah dalam 

pekerjaan ya kita harus melakukan itu kita harus berhenti bekerja 
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menghentikan mesin kita memanggil atasan gimana selanjutnya yang 

harus dilakukan kita setelah menunggu instruksi atasan. Pen) 

 Responden menjelaskan bahwa prosedur ketika terjadi kesalahan dalam 

proses produksi, karyawan harus melakukan “STOP, CALL, WAIT”. Stop artinya 

memberhentikan sejenak pekerjaan, call artinya memanggil atasan, wait artinya 

menunggu instruksi dari atasan untuk melakukan langkah perbaikan selanjutnya. 

3.4.9 Kemahiran Menggunakan Mesin Produksi 

 Dalam bekerja kelompok terdapat beberapa pekerjaan yang mengharuskan 

karyawan menguasai mesin produksi. Hampir seluruh pekerjaan di PT SAI 

menggunakan confeyor dalam proses produksinya, sehingga karyawan harus 

mampu menggunakan mesin tersebut. Berikut pemaparan hasil data yang 

diperoleh: 

Tabel 3.4.9 

Kemahiran Menggunakan Mesin Produksi 

No Kemahiran Menggunakan 

Mesin Produksi 
Frekuensi Persentase (%) 

1 Tidak Pernah 10 10 

2 Kadang-kadang 17 17 

3 Sering 42 42 

4 Selalu  31 31 

 Total 100 100 

Sumber: Kuesioner No. 41 

 Berdasarkan tabel 3.4.9 dapat dilihat bahwa kemahiran responden dalam 

menggunakan mesin produksi menunjukkan dari 100 responden, hampir separuh 

responden (42%) mengatakan sering menggunakan mesin produksi, sedangkan 

lebih dari seperempat responden (31%) mengatakan selalu mahir menggunakan 

mesin produksi, beberapa responden (17%) mengatakan kadang-kadang, dan 

masih ada responden (10%) yang mengatakan tidak pernah mahir menggunakan 

mesin produksi. Dapat disimpulkan bahwa sebagian besar responden sering mahir 

menggunakan mesin produksi dalam bekerja. Berikut pernyataan salah satu 

responden mengenai penggunaan mesin produksi: “Yah kalo aku berada satu 

mesin untuk tiga orang. Kalo ada orang yang di confeyor itu ada berpuluh-puluh 

orang mungkin kalo aku ada empat orang. Oh aku tiga orang itu nyambung ke 

departemen lain kek gitu.” (Nindy, 23 tahun) Responden menjelaskan bahwa 
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karyawan bekerja secara berkelompok dalam satu mesin atau confeyor. Pada satu 

mesin bisa digunakan untuk berpuluh orang dalam satu kelompok kerja.  

3.4.10 Kemampuan dalam Menyesuaikan Diri dengan Lingkungan  

 Manusia harus mampu beradaptasi dengan lingkungan baru untuk bisa 

bertahan pada situasi dan kondisi yang ada. Termasuk ketika bekerja, setiap 

karyawan harus mampu menyesuaikan dirinya di lingkungan kerja yang baru 

maupun ketika terjadi hal yang belum pernah dialami. Penyesuaian diri dapat 

mengantarkan seseorang untuk menumbuhkan rasa nyaman terhadap hal-hal baru. 

Di PT SAI untuk memelihara keseimbangan bagian produksi dilakukan 

pemindahan karyawan ketika ada beberapa posisi yang telah selesai kontrak. Oleh 

karena itu, karyawan juga harus bisa melakukan adaptasi dengan rekan kerja yang 

baru, kelompok kerja yang baru, serta dengan situasi dan kondisi yang baru pula. 

Berikut ini pemaparan hasil data yang diperoleh : 

Tabel 3.4.10 

Kemampuan Menyesuaikan Diri dengan Lingkungan Kerja 

No Kemampuan 

Menyesuaikan Diri 
Frekuensi Persentase (%) 

1 Tidak Pernah 5 5 

2 Kadang-kadang 17 17 

3 Sering  29 29 

4 Selalu 49 49 

 Total 100 100 
Sumber: Kuesioner No. 42 

 Berdasarkan tabel 3.4.10 dapat dilihat bahwa kemampuan responden 

dalam menyesuaikan diri dengan lingkungan kerja menunjukkan dari 100 

responden, hampir separuh responden (49%) mengatakan selalu mampu 

menyesuaikan diri dengan lingkungan kerja, lebih dari seperempat responden 

(29%) mengatakan sering menyesuaikan diri dengan lingkungan kerja, sedangkan 

beberapa responden (17%) mengatakan kadang-kadang, dan masih ada responden 

(5%) yang mengatakan tidak pernah mampu menyesuaikan diri dengan 

lingkungan kerja. Dapat disimpulkan bahwa sebagian besar responden mampu 

menyesuaikan diri dengan lingkungan kerja PT SAI. Hal ini didukung dengan 

pernyataan responden sebagai berikut: “Karena aku sebelum bekerja di pabrik 

yang bertemu dengan orang yang monoton aku sudah bekerja dengan bertemu 
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orang-orang dengan berbagai karakter. Jadi aku tidak begitu perlu judgment.” 

(Nindy, 23 tahun) Responden menjelaskan bahwa bagi responden beradaptasi 

merupakan hal yang biasa dilakukan ketika berada di lingkungan baru dengan 

karakter orang yang berbeda-beda. Beradaptasi merupakan hal yang harus 

dilakukan seorang karyawan di tempat kerja.  

3.4.11 Semangat Melakukan Pekerjaan 

 Semangat dalam melakukan pekerjaan dapat mendorong seseorang untuk 

melakukan pekerjaan secara baik. Hal ini menjadi satu hal positif yang dapat 

dikembangkan oleh karyawan. Dengan Semangat dapat menumbuhkan situasi 

kerja dalam kelompok lebih hidup. Berikut pemaparan hasil data yang diperoleh: 

Tabel 3.4.11 

Semangat Ketika Melakukan Pekerjaan 

No Semangat Responden 

dalam Bekerja 
Frekuensi Persentase (%) 

1 Kadang-kadang 20 20 

2 Sering 41 41 

3 Selalu  39 39 

 Total 100 100 
Sumber: Kuesioner No. 43 

Berdasarkan tabel 3.4.11 dapat dilihat bahwa semangat responden ketika 

melakukan pekerjaan menunjukkan dari 100 responden, hampir separuh 

responden (41%) mengatakan sering bersemangat ketika melakukan pekerjaan, 

sedangkan lebih dari seperempat responden (39%) mengatakan selalu 

bersemangat, dan masih ada beberapa responden (20%) yang mengatakan kadang-

kadang bersemangat. Dapat disimpulkan bahwa sebagian besar responden sering 

bersemangat dalam melakukan pekerjaan.  

3.4.12 Sikap Positif yang Dibangun Responden Ketika Bekerja 

 Sikap positif bisa dicerminkan melalui aktivitas kerja yang dilakukan 

dengan baik, menghargai dan menghormati orang lain, membangun relasi yang 

baik dengan rekan kerja, memiliki pribadi yang dapat menumbuhkan kebersamaan 

dalam satu kelompok kerja. Hal ini apabila dikembangkan akan memberikan 

kenyamanan dalam bekerja meskipun pekerjaan terlihat berat. Hal-hal positif dari 

pemikiran responden juga dapat memberikan dorongan semangat atau motivasi 
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untuk diri sendiri maupun rekan kerja. Berikut ini pemaparan hasil data yang 

diperoleh: 

Tabel 3.4.12 

Sikap Positif Ketika Bekerja 

No Sikap Positif Responden  Frekuensi Persentase (%) 

1 Kadang-kadang 13 13 

2 Sering 34 34 

3 Selalu 53 53 

 Total 100 100 

Sumber: Kuesioner No. 44 

 Berdasarkan tabel 3.4.12 dapat dilihat bahwa sikap positif yang dibangun 

responden ketika bekerja menunjukkan dari 100 responden, lebih dari separuh 

responden (53%) mengatakan selalu membangun sikap positif ketika bekerja, 

sedangkan lebih dari seperempat responden (34%) mengatakan sering 

membangun sikap positif, dan masih ada beberapa responden (13%) yang 

mengatakan kadang-kadang bersikap positif karena beberapa dari rekan kerja 

terkadang memancing hal yang tidak positif. Dapat disimpulkan bahwa sebagian 

besar responden selalu membangun sikap positif terhadap semua rekan kerja 

maupun atasan ketika sedang bekerja. Berikut ini pernyataan responden mengenai 

sikap positif: 

“Kalo sikap positif itu wajib apalagi kita seorang muslim terutama kita 

bekerja itu kita niatkan untuk beribadah seharusnya seperti itu harusnya. 

Cuma kalo kita berpikir kita harus mencari uang kita harus bekerja harus 

mendapatkan uang sekian. Cuma kalo uang itu nggak berkah, kalo 

dimindset aku tu bekerja ya untuk beribadah, untuk membantu orang tua. 

Oh mungkin ada saatnya kita duh aku lelah banget nih, duh aku udah 

nggak betah nih sama lingkungan ini, aduh aku abis kena marah nih, 

mungkin ada beberapa orang yang berfikiran seperti itu. Cuma kalo 

mereka berpikiran seperti itu mungkin dia harus flashback oh iya ya aku 

mungkin aku dari pati ketika aku dari pati dateng ke Mojokerto trus di 

terima di SAI apa sih niat aku sebenarnya apa sih tujuan awal aku kek 

gitu itu seharusnya jadi motivasi. Oh iya ketika aku keluar dari rumah 

pengorbanan apa sih yang aku lakuin, apa sih orang tua ku yang bikin 

aku bertahan di sini kek gitu. Ya kayak motivasi dari orang tua jelas, 

lingkungan, terus psoitif thinking menurutku ya always lah.” (Nindy, 23 

tahun)  

  Responden menjelaskan bahwa sikap positif harus selalu diterapkan 

dilingkungan kerja. Hal ini menjadi motivasi tersendiri bagi responden agar selalu 

bersemangat dalam melakukan kegiatan kerja. Kerja yang dilakukan oleh 
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responden diniatkan untuk ibadah dan untuk kedua orang tua responden. Selain 

itu, responden lain juga berpendapat mengenai sikap positif yang dibangun ketika 

bekerja: 

“Emm positif pertama nek bagiku ko koncoku ko konco-konco kerjo 

nek adewe iso positif neng wonge yo adewe iso positif neng pekerja 

intine ngene lo adewe kerjo yo butuh uwong wong yo butuh adewe. Mesti 

nek konco-koncone enak adewe pun yo nyaman. Maksud e piye carane 

ampreh adewe kerjo bareng-bareng iso menyelesaikan tugase kui penak 

nglakoni bareng-bareng, gak sak penak e dewe ‘aku lo gak ngene, 

awakmu lo mesti ngono, ngene lo manud o aku’ kan gaoleh ngunu iku 

adewe kan tim to dadikan piye ampreh e satu visi.” (Vita, 21 tahun) 

(emm positif pertama bagiku dari teman-teman kerja, kalau kita bisa 

positif ke orang kita bisa positif ke pekerja intinya gini kita kerja 

membutuhkan orang, orang lain juga membutuhkan kita. Pasti kalau 

teman-temannya ena kita pun juga nyaman. Maksudnya gimana caranya 

agar kita kerja bersama-sama, gak seenaknya sendiri ‘aku lo nggak ginim 

kamu pasti gitu, gini lo nurut lah sama aku’ kan nggak boleh begitu kita 

kerja kan satu tim jadi gimana caranya agar kita bisa satu visi. Pen) 

 Menurut responden sikap positif datang dari lingkungan rekan kerja, 

karena bekerja juga membutuhkan satu sama lain dalam satu kelompok. Apabila 

rekan kerja dapat menumbuhkan sikap positif, maka lingkungan kerja akan 

menjadi nyaman. Responden memaparkan bagaimana caranya agar dalam satu 

kelompok bekerja sama agar dapat melakukan pekerjaan dan menyelesaikan target 

perusahaan.  

3.4.13 Efisiensi Waktu dalam Bekerja 

 Memanfaatkan waktu secara efisien merupakan kemampuan untuk 

melakukan pekerjaan secara tepat dan cermat tanpa membuang waktu. Artinya 

dalam bekerja karyawan harus sebaik mungkin memanfaat kemampuan agar tidak 

ada waktu yang terbuang oleh hal-hal yang tidak perlu dikerjakan. Waktu kerja 

ditentukan oleh perusahaan di mana terdapat pembagian kerja antara waktu yang 

harus digunakan untuk proses produksi, waktu untuk break, dan waktu untuk 

istirahat lebih lama melakukan ibadah dan makan. Berikut ini pemaparan hasil 

data yang diperoleh: 
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Tabel 3.4.13 

Efisiensi Waktu dalam Bekerja 

No Efisiensi Waktu dalam 

Bekerja 
Frekuensi Persentase (%) 

1 Kadang-kadang 14 14 

2 Sering 48 48 

3 Selalu 38 38 

 Total 100 100 
Sumber: Kuesioner No. 45 

Berdasarkan tabel 3.4.13 dapat dilihat bahwa pemanfaatan waktu secara 

efisien oleh responden menunjukkan dari 100 responden, hampir separuh 

responden (48%) mengatakan sering memanfaatkan waktu secara efisien, 

sedangkan lebih dari seperempat responden (38%) mengatakan selalu 

memanfaatkan waktu secara efisien, namun masih ada beberapa responden (14%) 

yang mengatakan kadang-kadang. Dapat disimpulkan bahwa sebagian besar 

responden sering memanfaatkan waktu secara efisien dalam melakukan aktivitas 

kerja. Berikut ini pemaparan responden mengenai pemanfaatan waktu secara 

efisien: 

“Memanfaatkan waktu ? yo wayah e break break, wayah e garap garap 

kan mesti disela dua jam tiga jam adewe kerjo kan mesti enek break e 15 

menit break. Lek awan sih break makan ambek sembahyang sih. Yo piye 

ya maskud e gak mbecak lah maksud e adewe keteter ya kerjo adewe ki 

wayah e break yo break ngko digarapne ngko wayah e ngene yo ngene 

maksud e kerjo yo kerjo istirahat yo istirahat adewekan iso mbedakne 

antara kerjo ambek istirahat.” (Vita, 21 tahun) (memanfaatkan waktu? 

Ya kalau waktunya break ya break, waktunya mengerjakan ya 

mengerjakan, pasti disela waktu dua jam tiga jam kita bekerja ada waktu 

break 15 menit. Kalau siang break makan dan ibadah. Ya gimana ya 

maksudnya nggak seenaknya sendiri kita keteter ya kerja kita waktunya 

break ya break nanti dikerjakan lagi waktunya gini ya gini maksudnya 

kerja ya kerja istirahat ya istirahat kita kan bisa membedakan antara kerja 

dan istirahat. Pen) 

Responden memberikan penjelasan bahwa ketika waktunya bekerja 

seluruh karyawan harus bekerja, dan ketika waktu break tiba pekerjaan harus 

ditinggalkan untuk istirahat meskipun pekerjaan belum selesai. Disiplin waktu 

harus dipatuhi oleh setiap karyawan sehingga karyawan bisa membedakan waktu 

untuk bekerja dan waktu untuk istirahat. 

3.4.14 Ketepatan Waktu Responden ketika Datang dan Pulang Kerja 
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 Datang dan pulang kerja tepat waktu dapat mencerminkan kedisiplinan 

untuk mencapai prestasi kerja. Waktu dalam menjalankan aktivitas kerja telah 

dijadwalkan oleh perusahaan sehingga karyawan harus mematuhinya. Berikut ini 

pemaparan hasil data yang diperoleh: 

Tabel 3.4.14 

Ketepatan Waktu Datang dan Pulang Bekerja 

No Ketepatan Waktu Datang 

dan Pulang Kerja 
Frekuensi Persentase (%) 

1 Tidak Pernah 1 1 

2 Kadang-kadang 26 26 

3 Sering 28 28 

4 Selalu 45 45 

 Total 100 100 
Sumber: Kuesioner No. 46 

 Berdasarkan tabel 3.4.14 dapat dilihat bahwa responden datang dan 

pulang kerja tepat waktu menunjukkan dari 100 responden, hampir separuh 

responden (45%) mengatakan selalu datang dan pulang kerja tepat waktu, 

sedangkan lebih dari seperempat responden (28%) mengatakan sering datang dan 

pulang tepat waktu, kemudian seperempatnya lagi (26%) mengatakan kadang-

kadang, dan masih ada beberapa responden (1%) yang mengatakan tidak pernah. 

Dapat disimpulkan bahwa sebagian besar responden selalu datang dan pulang 

bekerja tepat waktu. Hal ini dikarenakan penilaian daftar hadir melalui kehadiran 

tepat waktu akan memberikan citra baik pada karyawan. Semakin cepat kehadiran 

ketika akan bekerja, maka rekap data kehadiran akan semakin baik. Begitu pula 

jika kehadiran sering terlambat akan tercatat buruk. Berikut pernyataan responden 

yang pernah memiliki pengalaman terlambat datang bekerja : 

“Trus aku pernah melanggar telat langsung di kon opo yo emm jupuk i 

MP ngono lo izin meninggalkan pekerjaan soal e aku telat wis 30 menit 

mboh-mboh gak ngerti aku soal e keturon. Seneni yo diseneni. Yo 

diseneni lah yo terus dikon jalok tanda tangan iku. Nek melanggar aku 

gak sampek sing berat-berat.” (Vita, 21 tahun) (terus aku pernah 

melanggar terlambat langsung disuruh ambil MP untuk izin 

meninggalkan pekerjaan karena sudah terlambat selama 30 menit gara-

gara ketiduran. Dimarahin juga. Ya dimarahin terus disuruh minta tanda 

tangan. Kalau melanggar aku nggak sampai pelanggaran yang berat-

berat. Pen) 
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 Responden menjelaskan bahwa responden pernah melanggar peraturan 

yaitu terlambat datang bekerja dikarenakan ketiduran. Responden harus 

menjalankan sanksi dengan mengambil izin meninggalkan pekerjaan dan 

mendapat teguran dari atasan.  

3.4.15 Intensitas Kehadiran dan Memberi Alasan Ketika Tidak Hadir 

 Kehadiran bekerja menjadi salah satu aspek yang mendukung prestasi 

kerja meningkat. Disiplin dalam hal absensi dapat meningkatkan penilaian yang 

baik terhadap karyawan. Sehingga karyawan perlu memberi alasan yang jelas dan 

dapat dipertanggung jawabkan ketika tidak bisa hadir bekerja. Berikut ini 

pemaparan hasil data yang diperoleh: 

Tabel 3.4.15 

Intensitas Kehadiran Kerja dan Memberi Alasan Ketika Tidak Hadir 

No Intensitas Kehadiran dan 

Pemberian Alasan Tidak 

Hadir 

Frekuensi Persentase (%) 

1 Kadang-kadang 15 15 

2 Sering 35 35 

3 Selalu 50 50 

 Total 100 100 

Sumber: Kuesioner No. 47 

 Berdasarkan tabel 3.4.15 dapat dilihat bahwa kehadiran kerja dan 

memberi keterangan ketika tidak hadir menunjukkan dari 100 responden, separuh 

responden (50%) mengatakan selalu hadir kerja dan memberi keterangan ketika 

tidak bisa hadir kerja, sedangkan lebih dari seperempat responden (35%) 

mengatakan sering, dan masih ada beberapa responden (15%) yang mengatakan 

kadang-kadang. Dapat disimpulkan bahwa sebagian besar responden selalu hadir 

bekerja dan memberi alasan ketika tidak dapat hadir bekerja seperti biasanya. Dari 

salah satu responden memberi penjelasan bahwa responden pernah tidak hadir 

bekerja dengan alasan yang jelas, berikut pernyataan responden tersebut: 

“Alasannya yang pertama ketika aku sudah bekerja waktu itu sift pagi 

dan aku udah berada di pabrik Cuma belum sampai masuk produksi 

seketika keluarga telfon ternyata ayah meninggal. Jadi aku dari pabrik ya 

otomatis menangis jelas kemudian kita ditenangkan di masukkan ke 

klinik sampai kita benar-benar tenang. Karna tidak mungkin orang dari 

rumah menjemput sejauh sini. Karna memang perjalanan tujuh jam jadi 

ya mau nggak mau aku harus pulang sendiri. tapi ya itu aku harus 

berjanji sama orang-orang produksi sama LL, kalo LL itu line leader trus 
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kayak yang mbaknya yang di klinik itu yang jagain. Kamu harus tenang 

baru boleh pulang kek gitu. Tru posisinya aku harus pulang sendiri 

yaudah aku pulang kek gitu. Yang pertama itu, trus yang kedua aku 

pernah kecelakaan jadinya aku ya nggak masuk.” (Nindy, 23 tahun) 

 Responden menjelaskan bahwa alasan tidak masuk kerja karena orang 

tua meninggal dan pernah mengalami kecelakaan. Hal-hal tersebut dapat 

dimaklumi oleh perusahaan dan mendapat keringanan dalam perizinan. Jika ada 

perizinan yang jelas, maka tetap akan menerima gaji selama hari tidak masuk 

tersebut. Berikut pernyataan salah satu responden mengenai perizinan tidak hadir 

kerja : 

“Enggak sih  yo adewe pertama izin ndek GL sih ‘mbak aku nggak oti 

ehh gak masuk’ ‘la lapo ?’ adewe cuma moto surat dokter e cutine piro 

trus adewe SMS EB nek gak SMS yo ngemail EB ngomong nama ambek 

NIK nek gak masuk selama ngene-ngene EB mesti njawab. Dadi adewe 

ngko nek pas masuk pas gajian adewe gak kepotong gaji soal e enek 

alesan sing jelas.” (Vita, 21 tahun) (enggak sih ya kita pertama minta 

izin ke GL ‘mbak aku nggak over time eh nggak masuk’ ‘ kenapa?’ kita 

cuma memfoto surat dokter cuti berapa hari kemudian kita SMS ke EB 

kalau nggak SMS mengirim email EB bilang nama dan NIK kalau nggak 

masuk selama gini-gini EB pasti menjawab. Jadi, kita nanti ketika masuk 

saat gajian gaji kita tidak terpotong karena ada alasan yang jelas. Pen) 

 Responden menjelaskan bahwa ketika responden sakit memberikan surat 

keterangan sakit dari dokter dan memberitahu Group Leader kemudian berlanjut 

menghubungi EB untuk memberi keterangan alasan tidak hadir bekerja.  
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BAB IV 

HUBUNGAN PENERAPAN BUDAYA PERUSAHAAN DENGAN 

KINERJA KARYAWAN PRODUKSI 

 

Pada bab III telah dipaparkan temuan data yang diperoleh dari hasil 

lapangan. Berdasarkan data tersebut, akan dilakukan analisis data dan diskusi 

teoritik pada bab IV. Hasil analisis data dan diskusi teoritik berdasarkan teori yang 

ada akan digunakan untuk menjawab pertanyaan penelitian dalam studi ini. 

Pertama, diskusi teoritik di mana data yang telah di temukan di lapangan 

diinterpretasikan melalui teori yang ada. Kemudian yang kedua, analisis korelasi 

antara penerapan budaya perusahaan dengan kinerja karyawan produksi. 

4.1 Budaya Perusahaan 

Budaya perusahaan merupakan pedoman nilai-nilai bagi sumber daya 

manusia untuk menghadapi permasalahan yang timbul dan penyesuaian diri dalam 

mencapai integrasi serta menjadi norma yang mengatur tindakan atau perilaku. 

Dalam perusahaan individu bekerja tidak hanya sendiri melainkan berkelompok 

dengan individu lain, sehingga terjalin interaksi antara sesama rekan kerja dan 

juga terhadap atasan. Oleh karena itu, diperlukan pedoman untuk mengatur 

tingkah laku dalam beraktivitas kerja sehari-hari. Budaya yang baik akan 

membawa perusahaan mencapai kemajuan dengan didukung sumber daya yang 

dapat memahami serta menerapkan apa yang sudah menjadi pedoman perusahaan.  

 Brown menyebutkan ada tiga elemen dasar budaya organisasi54 antara lain: 

a. Artifacts menjadi elemen dasar yang paling mudah dikenali karena dapat 

terlihat, dapat didengar, dan dapat dirasakan. Brown membuat sub kategori 

yang disusun sebagai berikut: hal-hal material misalnya visi-misi 

perusahaan, produk, dan brosur iklan; fisik (cara berpakaian, pembagian 

ruangan, besar ruangan; teknologi misalnya komputer, telepon, dan mesin 

produksi; bahasa misalnya cerita, jargon, metafora, dan lelucon; pola 

perilaku misalnya upacara dan tatacara; simbol misalnya karakteristik 

seseorang yang memiliki arti tertentu; dan peraturan-sistem-prosedur-

                                                             
54 A B Susanto dkk, Loc.Cit. 
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program yang ditandai dengan adanya kompensasi, promosi, dan 

penghargaan.  

b. Beliefes, values, and attitude. Dalam hal ini nilai lebih mengarah pada 

moral dan etika yang diperlihatkan melalui kejujuran, keterbukaan dan 

integritas. 

c. Asumsi dasar yang menjadi solusi untuk mengidentifikasi masalah yang 

muncul. 

Pada temuan data dalam penelitian ini elemen artifacts yang dikategorikan 

oleh Brown dapat dilihat dari adanya visi-misi perusahaan dan produk yang 

diproduksi yaitu harness yang diketahui oleh karyawan dan tidak boleh 

disebarluaskan kepada pihak di luar perusahaan. Elemen secara fisik misalnya 

cara berpakaian ditunjukkan dengan peraturan yang mengharuskan karyawan 

untuk mengenakan pakaian kerja yang rapih atau formal di mana bagi perempuan 

yang tidak memakai hijab harus memasukkan bajunya dan bagi yang berhijab 

harus memakai hijab berwarna putih. Selain itu, wajib bagi karyawan untuk 

memakai sepatu dalam bekerja. Pembagian ruangan sesuai dengan kelompok 

kerja atau line yang telah ditentukan oleh perusahaan. Dalam memproduksi 

harness digunakan teknologi canggih yang disebut mesin confeyor untuk 

menjalankan aktivitas produksi setiap harinya.  

Upacara-upacara dalam perusahaan pada penelitian ini dapat dilihat dari 

beberapa kegiatan besar perusahaan yang mengikutsertakan seluruh karyawan 

misalnya Family Gathering yang diadakan setiap dua tahun sekali dan upacara-

upacara lainnya. Hal ini dapat meningkatkan partisipasi karyawan dan 

mempererat silahturahmi diantara karyawan serta menjadi sebuah hiburan 

tersendiri di waktu senggang selain bekerja. Selanjutnya peraturan, sistem, 

prosedur, dan program yang menjadi pedoman karyawan dalam bekerja. Peraturan 

perusahaan dituangkan di dalam SOP dan SWCT sebagai prosedur karyawan 

untuk melakukan pekerjaan. Sebagai salah satu perusahaan penanaman modal 

asing dari Jepang, beberapa tatacara atau program diatur dengan budaya yang 

berasal dari Jepang misalnya 5S dan 7 Muda. 5S terdiri dari Seiri (sortir), Seiton, 

(susun), Seisou (sapu), Seiketsu (standarisasi), Shitsuke (Swadisiplin); sedangkan 
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7 Muda yakni over produksi, over stock, waktu menunggu, proses, gerak, 

transportasi, dan defect atau repair. Kemudian adanya kompensasi dari 

perusahaan bagi karyawan melalui uang lembur atau over time ketika merk mobil 

yang dikerjakan karyawan terjadi peningkatan permintaan oleh konsumen.  

Beliefes, values, dan attitude tertera didalam code of conduct yang menjadi 

pedoman bagi karyawan dalam berinteraksi dengan rekan kerja maupun atasan. 

Code of conduct berisi mengenai standar etika atau tata cara bagi perusahaan dan 

juga karyawan. Untuk karyawan tata cara atau etika ini lebih mengatur bagaimana 

perilaku karyawan semestinya dalam berinteraksi dengan atasan, rekan kerja, dan 

orang lain. Standar etika perilaku tersebut antara lain: sikap ketika bertemu 

siapapun (misalnya tersenyum, menyapa, memberi salam), sikap jujur dalam 

bekerja, perilaku baik, kepercayaan, saling menghargai dan menghormati, 

ketelitian dalam bekerja, menjaga kedisiplinan, dan lain sebagainya. Penerapan 

hal tersebut dapat menjadikan karyawan sebagai individu yang berintegritas kuat 

atau memiliki karakter yang kuat guna mencapai kemajuan perusahaan.  

Sedangkan untuk asumsi dasar dalam menyelesaikan masalah yang timbul 

ketika bekerja telah ditentukan dengan adanya istilah “Stop, Call, Wait”. Hal ini 

diterapkan ketika terjadi kesalahan yang tidak bisa ditangani sendiri oleh 

karyawan sehingga harus menghentikan pekerjaan kemudian memanggil atasan 

untuk menganalisis kesalahan dan karyawan menunggu keputusan dari atasan 

bagaimana solusi dalam menyelesaikan masalah tersebut. 

4.2 Penerapan Budaya Perusahaan 

Budaya perusahaan pada temuan lapangan yaitu visi-misi perusahaan, 

upacara perusahaan seperti Family Gathering, peraturan perusahaan yang tercakup 

dalam SOP dan SWCT, program budaya Jepang dalam menangani pemborosan 

(5S dan 7 Muda), Code of Conduct, dan asumsi dasar ketika terdapat masalah 

kerja (Stop, Call, Wait). Hal tersebut yang harus diterapkan karyawan produksi 

dalam bekerja sehari-hari. Dalam penerapan budaya perusahaan, modal sosial 

diyakini menjadi salah satu komponen yang bisa menggerakan kebersamaan, 

mobilitas ide, rasa saling percaya, dan saling menguntungkan dalam kemajuan 

bersama. Modal sosial dalam perusahaan dicirikan sebagai interaksi dan timbal 
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balik antar karyawan serta pihak manajemen. Dengan adanya interaksi dan 

tumbuhnya sikap saling percaya akan mengakar kuat dalam budaya perusahaan 

dan etika sosial. Modal sosial akan menumbuhkan penerapan dari budaya 

perusahaan yang berkaitan dengan nilai-nilai kejujuran, kebersamaan, rasa saling 

percaya, kedisiplinan, kerja keras, dan kepatuhan terhadap norma-norma yang ada 

dalam perusahaan. Kemudian modal sosial juga menjadi perekat antar karyawan 

dalam mewujudkan visi misi perusahaan dalam mencapai tujuan bersama atau 

cita-cita perusahaan. Hal ini didukung dengan sumber daya manusia yang 

berintegritas tinggi agar mampu melaksanakan nilai-nilai, tindakan, prinsip, 

norma, yang ditentukan perusahaan.  

Putnam mendefinisikan modal sosial sebagai fitur organisasi yang terdiri 

dari kepercayaan, norma, dan jaringan. Dalam buku Bowling Alone disebutkan 

bahwa hubungan sosial juga penting untuk aturan perilaku pada jaringan yang 

melibatkan timbal balik dan norma kelompok55. Kepercayaan menjadi pelumas 

kehidupan sosial di mana interaksi yang beragam cenderung menghasilkan norma 

timbal balik. Modal sosial adalah koneksi antar individu, jaringan sosial, norma-

norma, dan kepercayaan. Hasbullah menjabarkan beberapa unsur pokok modal 

sosial56 antara lain: partisipasi dalam suatu jaringan, trust atau kepercayaan, 

norma sosial, nilai-nilai, dan tindakan proaktif.  

Jaringan menjadi salah satu aspek dalam modal sosial yang dibahas oleh 

Putnam. Jaringan merupakan sumber pengetahuan dasar dalam menumbuhkan 

kepercayaan. Hasbullah memberikan penjelasan bahwa tingkat partisipasi anggota 

lebih baik dan rentang jaringan lebih luas dapat dimiliki kelompok yang dibangun 

atas dasar kesamaan orientasi dan tujuan pengelolaan organisasi yang lebih 

modern. Keterlibatan diri individu dalam kelompok jaringan hubungan sosial pada 

suatu asosiasi dapat menjadi kunci untuk membangun modal sosial. 

Berdasarkan temuan data di lapangan, kelompok kerja dan perusahaan 

menjadi jaringan sebagai tempat karyawan menumbuhkan hubungan sosial 

melalui partisipasi individu dalam kegiatan yang diadakan oleh kelompok kerja 

                                                             
55 Robert D. Putnam, Loc.Cit. 
56 Jousari Hasbullah, Loc.Cit. 
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maupun perusahaan. Misalnya keikutsertaan karyawan dalam acara Family 

Gathering yang diadakan setiap dua tahun sekali dapat menjadi penghubung 

karyawan dalam menjalin hubungan sosial. Selain itu, beberapa acara dapat 

menjadi wadah bagi karyawan untuk mengembangkan hubungan sosialnya 

misalnya keikutsertaan dalam acara bakti sosial, hiking atau sering disebut 

MAPA, pengajian dan lain sebagainya. Kemudian bekerja secara berkelompok 

memberi kesempatan bagi individu untuk menambah pengalaman dalam interaksi 

yang terjadi sehari-hari, sehingga dapat menambah kemampuan bekerja maupun 

meningkatkan keakraban untuk mencapai tujuan bersama yaitu memenuhi target 

perusahaan.  

Kemudian kepercayaan menjadi atribut kolektif dalam hubungan sosial 

untuk mencapai tujuan bersama. Putnam menjelaskan bahwa rasa percaya menjadi 

salah satu bentuk keinginan untuk mengambil resiko dalam hubungan sosial yang 

didasarkan perasaan yakin dengan tindakan orang lain akan sesuai dengan harapan 

dan berpola saling mendukung. Hal ini ditunjukkan melalui penerapan sikap 

saling percaya antar rekan kerja dan juga atasan, kemudian sikap saling 

menghargai dan menghormati kepada seluruh orang yang ditemui selalu 

diterapkan oleh karyawan. Kepercayaan perusahaan didasarkan pada komitmen 

karyawan dalam menjaga nama baik dan kerahasiaan perusahaan. Hal ini selalu 

dilakukan oleh karyawan sebagai bentuk kesetiaan terhadap perusahaan. 

Kebersamaan dalam sebuah hubungan akan menjadi ajeg ketika didasari 

kepercayaan pada setiap individu.  

 Norma tidak dapat dipisahkan dari jaringan dan kepercayaan dalam suatu 

entitas sosial. Norma sosial memiliki peran dalam kelompok untuk mengontrol 

bentuk perilaku anggotanya dan terinstusionalisasi yang mengandung sangsi 

sosial sehingga dapat mencegah terjadinya penyimpangan. Norma sosial biasanya 

tidak tertulis dan menentukan pola perilaku dalam hubungan sosial. Perusahaan 

dapat menerapkan beberapa jenis norma yang harus ditaati oleh karyawannya 

antara lain norma hukum, norma sopan santun, norma moral, dan lain sebagainya. 

Norma hukum misalnya peraturan tertulis dan tertata jelas untuk dilaksanakan 

oleh karyawan.  
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Temuan data di lapangan menunjukkan bahwa norma hukum diwujudkan 

dalam peraturan perusahaan seperti SOP, SWCT, dan program budaya Jepang 

untuk meminimalisir pemborosan yaitu 5S serta 7 Muda. Di dalam SOP dan 

SWCT telah tercantum aturan-aturan aktivitas kerja yang sering dipatuhi 

karyawan. Sedangkan dalam program 5S karyawan sering menerapkan program 

tersebut misalnya pemilahan barang yang berguna dan tidak berguna, menyusun 

barang sehingga mudah dicari, membersihkan dan merapihkan sekitar lingkungan 

kerja, dan menerapkan etika kerja. Norma sosial dapat dicerminkan melalui etika 

kerja yang diwujudkan dalam penerapan disiplin kerja, saling menghormati dan 

menerapkan senyum sapa salam, malu ketika melakukan pelanggaran, dan senang 

melakukan perbaikan. Temuan data menunjukkan bahwa etika kerja tersebut 

selalu diterapkan oleh karyawan.  

Menurut Hasbullah nilai-nilai merupakan ide yang turun-temurun, 

dianggap benar, dan dianggap penting bagi anggota kelompok, misalnya prestasi, 

kerja keras, kompetisi, dan lain sebagainya. Nilai menjadi sebuah gambaran yang 

diinginkan dan berharga bagi seseorang serta dapat mempengaruhi tingkah 

lakunya57. Nilai-nilai yang berharga bagi karyawan dalam perusahaan dapat 

diwujudkan pada pencapaian prestasi kerja, kerja keras, sikap jujur, perilaku baik, 

kerjasama, tanggungjawab, dan semangat untuk mengembangkan kemampuan 

diri. Berdasarkan data yang diperoleh di lapangan karyawan selalu bersemangat 

untuk mencapai prestasi kerja dengan cara memenuhi standar yang ditetapkan 

serta mematuhi apa saja yang menjadi peraturan perusahaan. karyawan juga selalu 

bekerja keras mencapai target yang ditentukan perusahaan sehingga memacu 

kemampuan diri dalam bekerja. Sikap jujur, perilaku baik, kerjasama, dan 

tanggung jawab jugaselalu diterapkan oleh karyawan. Namun, menurut hasil 

wawancara mendalam masih ada beberapa karyawan yang memiliki sikap tidak 

baik ketika bekerja. Hal ini ditunjukan dengan perkataan yang tidak baik seperti 

berkata kasar dan merendahkan pekerjaan karyawan lain. 

Salah satu unsur modal sosial yang dijabarkan oleh Hasbullah yaitu 

tindakan pro aktif. Tindakan proaktif merupakan keterlibatan individu dalam 

                                                             
57 Bernard Raho, Loc.Cit. 
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kegiatan suatu kelompok baik dalam memecahkan masalah maupun dalam 

meningkatkan hubungan sosial yang dapat menguntungkan kelompok secara 

bersama. 

Tindakan yang pro aktif menjadi salah satu unsur penting modal sosial di 

mana tidak hanya partisipasi individu saja, melainkan keaktifan dan kekreatifan 

individu dalam memecahkan masalah yang dihadapi bersama. Individu tidak 

hanya menyukai bantuan dari orang lain, tetapi juga memberikan pilihan atau 

bantuan kepada rekan dalam satu kelompok secara proaktif. Keaktifan karyawan 

pada kegiatan yang diadakan serikat buruh menjadi salah satu wujud tindakan pro 

aktif berkaitan dengan keperdulian sesama rekan kerja. Meskipun demikian 

karyawan belum terlibat lebih aktif dalam kegiatan serikat buruh terlihat dari 

intensitas keikutsertaan yang masih kadang-kadang. Karyawan hanya 

berpartisipasi ketika diadakan acara besar seperti May Day. Kemudian kreatifitas 

karyawan tercermin dari inisiatif mencari solusi ketika terjadi masalah yang 

timbul saat bekerja. Temuan data memaparkan bahwa karyawan sering 

menyelesaikan masalah yang timbul ketika proses produksi berlangsung, tentunya 

masalah yang bisa ditangani sendiri oleh karyawan. Karena masalah-masalah 

yang tidak bisa ditangani harus diselesaikan sesuai prosedur yang ada dan tidak 

sembarangan dalam penyelesaiannya.  

 Meskipun budaya perusahaan cenderung selalu diterapkan, namun masih 

ada karyawan yang kadang-kadang bahkan tidak pernah menerapkan beberapa 

perilaku yang mencerminkan budaya tempatnya bekerja. Misalnya perselisihan 

yang terjadi diantara rekan kerja karena proses produksi yang tidak berjalan 

semestinya, menimbulkan komunikasi yang negatif dan menyulut pertengkaran 

meskipun tidak secara fisik. Hal ini lebih diperlihatkan melalui kata-kata yang 

bersifat negatif. Meskipun demikian pekerjaan harus tetap berlanjut agar tidak 

menimbulkan permasalahan yang berkepanjangan. Oleh karena itu, modal sosial 

menjadi penting dalam memperkuat penerapan budaya perusahaan.  

4.3 Kinerja Karyawan Produksi 

 Kinerja karyawan merupakan hasil kerja yang telah dicapai dalam 

melaksanakan tugas berdasarkan tanggung jawab secara kuantitas dan kualitas. 
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Menurut Sutrisno ada beberapa pembagian indikator yang dapat mengukur kinerja 

karyawan58 antara lain: 

a. Hasil kerja yang terdiri dari kualitas dan kuantitas kerja. 

b. Pengetahuan mengenai tugas-tugas yang harus dikerjaan dan 

mempengaruhi kualitas serta kuantitas hasil kerja. 

c. Inisiatif dalam menangani masalah yang timbul. 

d. Memiliki mental yang dapat dilihat dari kemampuan dan kecepatan kerja 

serta penyesuaian diri terhadap situasi dan kondisi kerja. 

e. Menumbuhkan semangat kerja dan sikap positif ketika bekerja. 

f. Kedisiplinan dalam hal kehadiran kerja dan ketepatan waktu dalam 

bekerja. 

Pertama, hasil kerja yang dapat dilihat melalui tingkat kuantitas dan 

kualitas yang dihasilkan karyawan. Kualitas hasil kerja dapat dinilai dari 

penyelesaian pekerjaan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan perusahaan 

dan meminimalisir kesalahan. Sedangkan kuantitas hasil kerja dilihat dari 

penyelesaian jumlah produksi sesuai target, penyelesaian pekerjaan dalam waktu 

yang ditentukan. Temuan data dilapangan memaparkan bahwa karyawan sering 

menyelesaikan jumlah produksi sesuai dengan target perusahaan dan 

menyelesaikan pekerjaan tepat pada waktu yang telah ditentukan. Hal ini 

dikarenakan perusahaan memberikan target kepada karyawan setiap harinya dan 

harus memenuhi standar hasil produk. Karyawan juga sering meminimalisir defect 

agar tidak menimbulkan kerugian perusahaan. Karena ketika karyawan melakukan 

defect atau kesalahan harus meminta tanda tangan atasan sebagai pertanggung 

jawaban kesalahan yang terjadi saat proses produksi. 

Kedua, pengetahuan mengenai tugas-tugas kerja dapat diperoleh dari 

sosialisasi perusahaan yang menjelaskan mengenai SOP dan SWCT serta 

program-program lainnya. Karyawan selalu mampu bekerja sesuai prosedur 

perusahaan dan mampu menguasai 5S serta 7 Muda. Selain itu, karyawan juga 

dapat mengembangkan pengetahuan melalui pengalaman yang didapat dari 

sesama rekan kerja dengan melalukan sharing seputar pekerjaan. Ketiga, inisiatif 

                                                             
58 MN Iksani, Loc.Cit. 
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karyawan dalam bekerja dan inisiatif untuk menangani masalah yang timbul 

dalam bekerja. Temuan lapangan menunjukkan bahwa karyawan selalu 

berinisiatif untuk menyelesaikan pekerjaan dengan cepat dalam mencapai target 

perusahaan. Menyelesaikan pekerjaan dengan cepat diimbangi dengan kerja sama 

tim sehingga tidak ada karyawan yang terbebani. Kemudian ketika ada masalah 

yang timbul karyawan sering berinisiatif untuk mencari solusi dalam 

menyelesaikan masalah tersebut. Hal ini ditunjukkan melalui wawancara 

mendalam yang menjelaskan bahwa apabila terjadi kesalahan pemasangan 

konektor pada harness yang bisa diperbaiki oleh karyawan sendiri, maka tidak 

perlu memanggil atasan untuk penanganan yang lebih lanjut.  

 Keempat, untuk mencapai kinerja yang baik maka diperlukan mental yang 

kuat dalam menjalankan pekerjaan. Menurut sutrisno kecekatan mental 

ditunjukkan melalui tingkat kemampuan dan kecepatan dalam menerima instruksi 

kerja dan kemampuan beradaptasi dengan lingkungan. Hal ini ditunjukkan melalui 

mahirnya karyawan dalam menggunakan mesin produksi yang berarti karyawan 

memiliki kemampuan dalam mengoperasikan mesin produksi. Produksi harness 

memerlukan teknologi mesin yang dioperasikan oleh karyawan sehingga 

karyawan sering menggunakan mesin dalam bekerja. Selanjutnya tahap adaptasi 

karyawan dengan lingkungan baru ketika pertama kali bekerja dan juga kondisi 

baru ketika terjadi rotasi penempatan. Dalam hal ini, karyawan selalu mampu 

beradaptasi dengan situasi dan kondisi lingkungan baru maupun berhubungan 

dengan rekan kerja baru.  

 Kelima, attitude atau sikap dapat dilihat dari tingkat semangat dalam 

bekerja dan sikap positif. Temuan data menunjukkan bahwa karyawan sering 

bersemangat dalam melakukan pekerjaan sehingga menumbuhkan rasa nyaman 

dalam bekerja. Karyawan juga selalu membangun sikap positif ketika bekerja, 

karena hal tersebut menjadi motivasi tersendiri untuk terus bersemangat dalam 

bekerja. Sikap positif tersebut juga berasal dari rekan kerja di mana sebagai 

sesama pekerja atau buruh mereka sadar bahwa mereka saling membutuhkan satu 

sama lain. Sehingga sikap positif dapat menumbuhkan rasa kebersamaan dalam 

menyelesaikan pekerjaan. 
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 Keenam, kedisiplinan menjadi salah satu nilai yang harus diterapkan 

karyawan untuk salah satunya mencapai prestasi kerja. Karyawan sering 

memanfaatkan waktu secara efisien dengan mematuhi peraturan jadwal kerja. 

Misalnya waktu istirahat benar-benar digunakan untuk istirahat dan waktu bekerja 

digunakan untuk bekerja. Kemudian karyawan juga selalu datang dan pulang tepat 

waktu serta absensi kehadiran tersebut mendapat penilaian. Karyawan yang 

terlambat hadir mendapat sanksi berupa mengambil izin meninggalkan pekerjaan 

ketika waktu keterlambatan melampaui batas yang ditentukan. Seringnya 

karyawan terlambat dikarenakan alasan ketiduran atau karena menunggu ojek. 

Selanjutnya, mengenai kehadiran dan alasan ketika tidak hadir kerja. Temuan data 

yang didapat di lapangan memaparkan bahwa karyawan selalu hadir kerja dan 

memberi alasan jelas ketika harus meninggalkan pekerjaan. Meskipun demikian 

masih ada karyawan yang tidak hadir bekerja tanpa alasan. Sanksi yang didapat 

berupa potong gaji jika karyawan tersebut tidak mau mengurus alasan tidak hadir 

kerja.   

4.4 Penerapan Budaya Perusahaan dengan Kinerja Karyawan Produksi 

 Analisis data pada bab ini menggunakan test statistik Spearman untuk 

mengetahui ada atau tidak hubungan antara variabel penerapan budaya perusahaan 

dengan kinerja karyawan produksi. Dalam interpretasi spearman terbagi menjadi 

tiga tahap yaitu melihat keeratan hubungan antar variabel, melihat arah hubungan, 

dan melihat signifikan atau tidak hubungan tersebut. Untuk melihat keeratan 

hubungan antar variabel dapat dilihat dari nilai koefisien korelasi dengan 

ketentuan sebagai berikut59: 

a. Apabila nilai koefisien korelasi sebesar 0,00 maka dapat diinterpretasikan 

bahwa tidak ada hubungan antar variabel 

b. Apabila nilai koefisien korelasi sebesar 0,10-0,20 maka dapat 

diinterpretasikan bahwa hubungan antar variabel sangat lemah 

                                                             
59 Widiana Sasti Kirana, “Hubungan Antara Kepuasan Kerja dengan Kinerja Karyawan Pada PT 

Asuransi Jiwasraya (Persero) Kantor Cabang Jakarta Timur”, diakses dari 

http://lib.ui.ac.id/file?file=digital/135020-SK%200102010%20Kir%20h%20-

%20Hubungan%20antara%20-%20Metodologi.pdf, pada 08 Mei 2019 
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c. Apabila nilai koefisien korelasi sebesar 0,21-0,40 maka hubungan lemah 

tapi pasti 

d. Apabila nilai koefisien korelasi sebesar 0,41-0,70 maka hubungannya 

sedang 

e. Apabila nilai koefisien korelasi sebesar 0,71-0,90 maka hubungan kuat 

f. Apabila nilai koefisien korelasi sebesar 0,91-1,00 maka hubungan kuat 

sekali atau sempurna 

Sedangkan, untuk menentukan arah korelasi dapat dilihat pada angka 

koefisien korelasi. Apabila nilai koefisien korelasi berada diantara +1 hingga -

1, maka korelasi tersebut bernilai positif dan kedua variabel searah. 

Signifikansi suatu korelasi dapat dilihat melalui nilai Sig. (2-tailed) di mana 

hasil perhitungan lebih kecil nilai 0,05 atau 0,01. Dalam data yang telah diolah 

dengan SPSS menunjukkan hasil analisis sebagai berikut: 

Tabel 4.1 

Penerapan Budaya Perusahaan dengan Kinerja Karyawan Produksi 

Correlations 

 

Budaya 

Perusahaan 
Kinerja Buruh 

Spearman's 

rho 

Budaya 

perusahaan 

Correlation 

Coefficient 

1,000 ,759** 

Sig. (2-tailed) . ,000 

N 100 100 

Kinerja Karyawan 

Produksi 

Correlation 

Coefficient 

,759** 1,000 

Sig. (2-tailed) ,000 . 

N 100 100 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
Sumber: SPSS 

 Berdasarkan tabel 4.1 dapat dilihat bahwa hubungan penerapan budaya 

perusahaan dengan kinerja karyawan produksi memiliki hubungan dengan nilai 

koefisien korelasi sebesar 0,759 sehingga kekuatan hubungan termasuk kuat atau 

erat. Sedangkan angka koefisien korelasi pada hasil tersebut bernilai positif yaitu 

0,759, sehingga hubungan antara variabel penerapan budaya perusahaan dengan 

kinerja karyawan produksi bersifat searah. Dapat diartikan bahwa apabila 

penerapan budaya perusahaan lebih ditingkatkan, maka kinerja karyawan produksi 

juga akan meningkat. Kemudian berdasarkan nilai Sig. (2-tailed) yaitu sebesar 
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0,00 lebih kecil dari 0,05 dan 0,01 maka hubungan tersebut terdapat signifikansi. 

Pada tabel korelasi antara penerapan budaya perusahaan dengan kinerja karyawan 

produksi dapat dilihat bahwa signifikansi yang digunakan yakni 1% dengan 

adanya tanda ** pada nilai koefisien korelasi (0,759**). Artinya angka korelasi 

tersebut memenuhi syarat signifikansi 1% dan memenuhi taraf kepercayaan 99%. 

Hal ini menunjukkan bahwa terdapat hubungan antara penerapan budaya 

perusahaan dengan kinerja karyawan produksi pada taraf kepercayaan sebesar 

99%. Dengan demikian, maka dapat dinyatakan bahwa H1 diterima dan H0 

ditolak. 

 Dalam penelitian Kotter dan Heskett pada 207 perusahaan secara random 

yang bertujuan menghitung kekuatan budaya perusahaan serta 

mengkorelasikannya dengan kinerja perusahaan, menunjukkan bahwa budaya 

memiliki dampak yang kuat pada prestasi kerja organisasi sebagai berikut60: a) 

Budaya perusahaan dapat berdampak signifikan terhadap prestasi kerja ekonomi 

perusahaan jangka panjang; b) Budaya perusahaan memiliki kemungkinan dalam 

menentukan gagal atau sukses suatu perusahaan di masa mendatang; c) tidak 

jarang budaya perusahaan menghambat prestasi keuangan yang kukuh dalam 

jangka panjang; d) meskipun budaya perusahaan sulit diubah, namun dapat 

digunakan untuk meningkatkan prestasi kerja perusahaan. Penjelasan tersebut 

menunjukkan bahwa budaya perusahaan memiliki peranan kuat dalam 

menentukan prestasi suatu perusahaan. Penelitian tersebut hampir sama dan 

menjadi acuan dalam penelitian ini. Di mana pada penelitian ini menunjukkan 

bahwa budaya perusahaan yang diterapkan oleh karyawan dalam bekerja dapat 

meningkatkan kinerjanya. Apabila penerapan budaya perusahaan dapat dilakukan 

secara maksimal, maka kinerja karyawan akan meningkat. Budaya perusahaan 

pada penelitian ini, memiliki elemen-elemen yang tidak terlalu sulit untuk 

dipahami dan diterapkan oleh karyawan produksi berkaitan dengan hubungan 

sosial, nilai, norma, dan kepercayaan.    

                                                             
60 Kotter dan Heskett, Loc. Cit. hlm. 11 

SKRIPSI

IR PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

HUBUNGAN PENERAPAN BUDAYA... RESTITAMI RAHMA W.



108 
 

 

BAB V 

PENUTUP 

 

 Pada Bab V ini akan menguraikan kesimpulan berdasarkan hasil studi 

yang telah dilakukan mengenai hubungan penerapan budaya perusahaan dengan 

kinerja karyawan produksi. Setelah memaparkan kesimpulan mengenai hasil studi 

ini, akan dipaparkan juga mengenai saran-saran yang diharapkan dapat berguna 

dan memberikan manfaat. Berikut ini pemaparan kesimpulan dan saran-saran: 

5.1 Kesimpulan  

 Studi mengenai hubungan penerapan budaya perusahaan dengan kinerja 

karyawan produksi terdiri dari empat rumusan masalah yang menjadi acuan dalam 

menguraikan permasalahan tersebut. Berdasarkan dari analisis yang dibahas pada 

bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: 

Pertama, PT SAI Mojokerto memiliki budaya perusahaan yang tercermin 

dalam visi-misi perusahaan; produk harness; peraturan seperti SOP dan SWCT; 

teknologi mesin yaitu confeyor; upacara perusahaan yaitu Family Gathering dan 

lain sebagainya; program budaya Jepang untuk meminimalisir pemborosan yaitu 

5S dan 7 Muda; Beliefes, values, dan attitude yang tertera didalam code of 

conduct; serta asumsi dasar dalam menyelesaikan masalah berupa “Stop, Call, 

Wait”. 

Kedua, karyawan produksi di PT SAI Mojokerto telah menerapkan sebagian 

elemen-elemen budaya perusahaan tersebut, namun masih ada beberapa elemen 

yang belum diterapkan secara maksimal. Misalnya masih banyak karyawan yang 

kadang-kadang berpartisipasi bahkan tidak turut aktif dalam kegiatan perusahaan 

diluar kegiatan kerja dan kegiatan yang diadakan oleh serikat buruh. Karyawan 

menganggap bahwa kehadirannya diperlukan ketika ada kegiatan besar seperti 

Family Gathering dan May Day yang diwajibkan oleh perusahaan. Kemudian 

masih terjadi perselisihan antar karyawan yang menimbulkan komunikasi negatif 

ketika terjadi kesalahan bekerja.  
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Ketiga, dengan menerapkan budaya perusahaan oleh karyawan produksi ini 

mempengaruhi kinerja yang bisa dilihat dari: kemampuan menguasai 5S dan 7 

Muda; melaksanakan tugas kerja yang telah diatur dalam SOP dan SWCT; 

menjaga kedisiplinan; dan selalu membangun sikap positif serta semangat bekerja.  

Keempat, terdapat hubungan yang signifikan antara penerapan budaya 

perusahaan dengan kinerja karyawan produksi di PT SAI dengan nilai koefisien 

korelasi sebesar 0,759 pada taraf kepercayaan 99%. Hubungan kedua variabel 

tersebut kuat dan bersifat searah. 

5.2 Saran 

Berdasarkan hasil pembahasan dalam studi ini, berikut beberapa uraian saran 

yang dapat disampaikan antara lain: 

Pertama, diperlukan peningkatan peran aktif bagi karyawan dalam mengikuti 

kegiatan perusahaan diluar aktivitas kerja untuk membangun hubungan sosial 

yang lebih akrab sehingga kegiatan diluar pekerjaan dapat menjadi hiburan 

tersendiri bagi karyawan. Kedua, perlu adanya mediasi ketika terjadi konflik antar 

karyawan yang menyebabkan komunikasi negatif dan interaksi yang buruk, 

sehingga dapat kembali positif. Pentingnya peran atasan ketika bekerja untuk 

menengahi masalah dan mengurangi dampak negatif dari konflik-konflik yang 

timbul saat bekerja. Ketika lingkungan sudah bernilai negatif akan sulit untuk 

berkonsentrasi dan mudah untuk tersulut emosi. Oleh karena itu, penting bagi 

karyawan untuk menjaga hubungan sosial dan menumbuhkan rasa kebersamaan. 

Ketiga, studi ini diharapkan dapat menjadi referensi untuk penelitian selanjutnya 

terkait dengan budaya perusahaan dan kinerja karyawan. 
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LAMPIRAN KUESIONER DAN TRANSKRIP INDEPT INTERVIEW 

 

 

 

 

 

KUESIONER 

Penelitian Hubungan Penerapan Budaya Perusahaan dengan Kinerja Karyawan 

Produksi Sektor Industri Manufaktur di PT SAI Mojokerto 

  

   

 

 

 

 

 

 

 

No Item Pertanyaan Koding 

IDENTITAS RESPONDEN 

1. Nama......  

 

2. Usia........  

3. Jenis kelamin 

1. Laki-laki 2.  Perempuan 
(    ) 

4. Pendidikan Terakhir 

1. SMP/sederajat 

2. SMA/Sederajat 

(    ) 

 

Saya adalah mahasiswa Jurusan Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik 

(FISIP) Universitas Airlangga, Surabaya. saya sedang melakukan penelitian sebagai 

bahan skripsi mengenai hubungan penerapan budaya perusahaan dengan kinerja 

karyawan Produksi di PT SAI Mojokerto.  

 Saya berharap saudara/saudari berkenan untuk menjadi responden dalam 

penelitian ini dan memberikan informasi yang saya butuhkan. Data dan informasi yang 

saudara/saudari berikan akan saya gunakan sebagai bahan kajian dan media belajar, 

serta data yang telah saudara/saudari berikan akan saya jamin kerahasiaannya. 

 Atas kesediaan saudara/saudari dalam menyediakan waktu luang untuk kegiatan 

wawancara ini, kami mengucapkan terima kasih. 

No Responden  : 

Tanggal Wawancara : 
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3. Diploma 

4. Sarjana 

5. Lama bekerja 

1. <1 tahun 

2. 1-2 tahun 

3. 3-5 tahun 

4. >5tahun 

(    ) 

 

A. BUDAYA PERUSAHAAN 

6. Apakah anda mengetahui tentang budaya senyum, sapa, salam ketika 

bertemu siapapun? 

1. Tidak tahu  3. Tahu 

2. Kurang Tahu 4. Sangat tahu 

(    ) 

 

7. Apakah anda mengetahui tentang 5S dan 7 Muda? 

1. Tidak tahu  3. Tahu 

2. Kurang tahu             4. Sangat tahu 

(    ) 

 

8. Sejak kapan anda mengetahui tentang budaya senyum, sapa, salam 

ketika bertemu siapapun? 

1. Ketika training 3. Setelah lama bekerja 

2. Atasan              4. Lainnya...... 

(    ) 

 

9. Sejak kapan anda mengetahui tentang 5S dan 7 Muda? 

1. Ketika training 3. Setelah lama bekerja 

2. Atasan  4. Lainnya...... 

(    ) 

 

10. Darimana anda mengetahui tentang budaya senyum, sapa, dan salam 

ketika bertemu dengan siapapun serta 5S dan 7Muda? 

1. Sosialisasi perusahaan 3. Teman kerja 

2. Atasan   4. Lainnya...... 

(    ) 

 

11. Apakah anda menerapkan sikap senyum, sapa, dan salam ketika 

bertemu siapapun ditempat kerja? 

1. Tidak pernah 3. Sering 

2. Kadang-kadang 4. Selalu 

(    ) 

 

12. Apakah anda menerapkan 5S dan 7 Muda saat bekerja? 

1. Tidak pernah 3. Sering 

2. Kadang-kadang 4. Selalu 

(    ) 

 

13. Apakah anda bersikap jujur ketika melakukan pekerjaan? 

1. Tidak pernah 3. Sering 

2. Kadang-kadang 4. Selalu 

(    ) 

 

14. Apakah anda melakukan interaksi dengan kelompok kerja dan atasan 

yang berhubungan dengan pekerjaan?  

1. Tidak pernah 3. Sering 

(    ) 

 

SKRIPSI

IR PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

HUBUNGAN PENERAPAN BUDAYA... RESTITAMI RAHMA W.



7 
 

2. Kadang-kadang 4. Selalu 

15. Apakah anda ditegur oleh atasan karena melakukan kesalahan atau 

melakukan pekerjaan dengan tidak baik? 

1. Tidak pernah 3. Sering 

2. Kadang-kadang 4. Selalu 

(    ) 

 

16. Apakah anda berperilaku baik kepada siapa saja yang anda temui di 

tempat kerja? 

1. Tidak pernah 3. Sering 

2. Kadang-kadang 4. Selalu 

(    ) 

 

17. Apakah anda dipercaya oleh rekan kerja ? 

1. Tidak pernah 3. Sering 

2. Kadang-kadang 4. Selalu 

(    ) 

 

18 Apakah anda dipercaya oleh Atasan ? 

1. Tidak pernah 3. Sering 

2. Kadang-kadang 4. Selalu 

(    ) 

 

19. Apakah anda saling menghargai dan menghormati dengan rekan kerja 

dan atasan? 

1. Tidak pernah 3. Sering 

2. Kadang-kadang 4. Selalu 

(    ) 

 

20. Apakah anda berkomitmen menjaga nama baik dan kerahasiaan 

perusahaan? 

1. Tidak pernah 3. Sering 

2. Kadang-kadang 4. Selalu 

(    ) 

 

21. Apakah anda bekerja dengan teliti sesuai dengan ketentuan 

perusahaan? 

1. Tidak pernah 3. Sering 

2. Kadang-kadang 4. Selalu 

(    ) 

 

22. Apakah anda mampu bekerja sama dengan rekan kerja ? 

1. Tidak pernah 3. Sering 

2. Kadang-kadang 4. Selalu 

(    ) 

 

23. Apakah anda hadir dalam kegiatan perusahaan diluar pekerjaan? 

1. Tidak pernah 3. Sering 

2. Kadang-kadang 4. Selalu 

(    ) 

24. Apakah anda mendapat pengalaman dari kelompok kerja dan atasan? 

1. Tidak pernah 3. Sering 

2. Kadang-kadang 4. Selalu 

(    ) 

25. Apakah anda aktif dalam kegiatan yang diadakan oleh serikat buruh? 

1. Tidak pernah 3. Sering 

2. Kadang-kadang 4. Selalu 

(    ) 
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26. Apakah anda menjaga kedisiplinan saat bekerja? 

1. Tidak pernah 3. Sering 

2. Kadang-kadang 4. Selalu 

(    ) 

27. Apakah anda bekerja sesuai target yang telah ditentukan oleh 

perusahaan? 

1. Tidak pernah 3. Sering 

2. Kadang-kadang 4. Selalu 

(    ) 

28. Apakah anda mematuhi peraturan yang telah ditentukan oleh 

perusahaan? 

1. Tidak pernah 3. Sering 

2. Kadang-kadang       4. Selalu 

(    ) 

29. Apakah anda bekerja keras untuk mencapai target dari perusahaan? 

1. Tidak pernah 3. Sering 

2. Kadang-kadang 4. Selalu 

(    ) 

30. Apakah anda bersemangat dalam mencapai prestasi kerja? 

1. Tidak pernah 3. Sering 

2. Kadang-kadang 4. Selalu 

(    ) 

31. Apakah anda sadar dengan hak dan tanggungjawab sebagai karyawan? 

1. Tidak pernah 3. Sering 

2. Kadang-kadang 4. Selalu 

(    ) 

32. Apakah anda berusaha untuk meningkatkan kemampuan diri dalam  

bekerja? 

1. Tidak pernah 3. Sering 

2. Kadang-kadang 4. Selalu 

(    ) 

B. KINERJA KARYAWAN 

33. Apakah anda menyelesaikan jumlah produksi sesuai dengan target 

yang telah ditentukan perusahaan? 

1. Tidak pernah 3. Sering 

2. Kadang-kadang 4. Selalu 

(    ) 

34. Apakah anda menyelesaikan pekerjaan dalam waktu yang telah 

ditentukan perusahaan?  

1. Tidak pernah 3. Sering 

2. Kadang-kadang 4. Selalu 

(    ) 

35. Apakah anda berusaha meminimalisir kesalahan ketika bekerja? 

1. Tidak pernah 3. Sering 

2. Kadang-kadang 4. Selalu 

(    ) 

36. Apakah hasil dari anda bekerja telah memenuhi persyaratan atau 

standar perusahaan? 

1. Tidak pernah 3. Sering 

(    ) 
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2. Kadang-kadang 4. Selalu 

37. Apakah anda mampu bekerja sesuai prosedur yang telah ditentukan? 

1. Tidak pernah 3. Sering 

2. Kadang-kadang 4. Selalu 

(    ) 

38. Apakah anda mampu menguasai 5S dan 7 Muda yang diterapkan 

perusahaan? 

1. Tidak pernah 3. Sering 

2. Kadang-kadang 4. Selalu 

(    ) 

39. Apakah anda berinisiatif untuk menyelesaikan pekerjaan dengan cepat? 

1. Tidak pernah 3. Sering 

2. Kadang-kadang 4. Selalu 

(    ) 

40. Apakah anda mampu memecahkan masalah kerja? 

1. Tidak pernah 3. Sering 

2. Kadang-kadang 4. Selalu 

(    ) 

41. Apakah anda mahir dalam menggunakan mesin produksi? 

1. Tidak pernah 3. Sering 

2. Kadang-kadang 4. Selalu 

(    ) 

42. Apakah anda mampu menyesuaikan diri dengan lingkungan kerja? 

1. Tidak pernah  3. Sering 

2. Kadang-kadang  4. Selalu 

(    ) 

43. Apakah anda bersemangat ketika melakukan pekerjaan? 

1. Tidak pernah 3. Sering 

2. Kadang-kadang 4. Selalu 

(    ) 

44. Apakah anda selalu membangun sikap positif ketika bekerja? 

1. Tidak pernah       3. Sering 

2. Kadang-kadang       4. Selalu 

(    ) 

45. Apakah anda memanfaatkan waktu secara efisien dalam bekerja? 

1. Tidak pernah 3. Sering 

2. Kadang-kadang 4. Selalu 

(    ) 

46. Apakah anda datang dan pulang bekerja tepat waktu? 

1. Tidak pernah           3. Sering 

2. Kadang-kadang       4. Selalu 

(    ) 

47. Apakah anda selalu hadir bekerja dan memberi alasan jelas ketika tidak 

bisa hadir bekerja? 

1. Tidak pernah 3. Sering 

2. Kadang-kadang 4. Selalu 

(    ) 
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Pedoman Wanwancara 

Data Informan 

Nama : 

Usia : 

Bagian kerja : 

Pertanyaan 

A. Budaya Perusahaan 

1. Bagaimana anda memahami budaya perusahaan ? 

2. Bagaimana anda menerapkan budaya perusahaan dalam melakukan 

aktivitas kerja? 

3. Bagaimana sikap percaya yang anda terapkan terhadap perusahaan, rekan 

kerja, maupun atasan? 

4. Apa saja peraturan yang ditetapkan perusahaan yang anda ketahui? 

5. Apakah anda pernah melanggar peraturan? 

6. Bagaimana partisipasi anda dalam kelompok kerja? 

7. Bagaimana usaha anda untuk mencapai prestasi kerja? 

8. Apakah anda aktif dalam kegiatan diluar pekerjaan yang ada dilingkungan 

pabrik? Kegiatan apa saja ? 

9. Bagaimana atasan anda menegur ketika anda melakukan kesalahan ? 

bagaimana anda menyikapinya? 

10. Bagaimana sikap anda dalam menjaga nama baik dan komitmen terhadap 

perusahaan? 

B. Kinerja Karyawan 

1. Apa saja standart yang ditetapkan oleh perusahaan terkait hasil kerja yang 

anda ketahui? 

2.  Bagaimana anda memahami tugas kerja yang telah ditetapkan untuk anda 

? 

3. Bagaimana pemahaman anda mengenai prosedur kerja yang ditetapkan 

perusahaan? 

4. Bagaimana anda memahami 5S dan 7Muda? 

5. Apakah anda berinisiatif untuk menyelesaikan pekerjaan lebih cepat? 
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6. Bagaimana inisiatif anda dalam menyelesaikan masalah yang timbul saat 

bekerja? 

7. Bagaimana cara anda ketika harus menyesuaikan diri terhadap kondisi dan 

situasi yang berubah ketika bekerja? 

8. Bagaimana cara anda untuk mengembangkan sikap positif dan semangat 

dalam bekerja? 

9. Apakah anda pernah tidak hadir kerja? Sertakan alasan 

10. Bagaimana cara anda dalam memanfaatkan waktu sebaik mungkin dalam 

bekerja? 
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