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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

      Dalam kurun waktu 100 tahun, manusia bisa dikategorikan ke dalam 5 

kelompok generasi yang memiliki karakteristik masing-masing. Kelima generasi 

tersebut dikenal dengan istilah generasi matures atau builders (lahir sebelum 

tahun 1945), baby boomer (1945-1962), generasi X (1963-1982), generasi Y 

(1983-1999), dan generasi Z (lahir setelah tahun 2000-2010) (Ball & Gotsill, 

2011). Bahkan sekarang sudah ada satu lagi generasi yang muncul yaitu generasi 

alpha (2010 – sekarang). Dengan adanya kelima bahkan keenam generasi ini, 

tentunya tidak dapat dipungkiri akan terjadi interaksi antar generasi di berbagai 

area. Salah satu area dimana interaksi ini bisa terjadi adalah dalam area pekerjaan. 

      Interaksi di dunia kerja tersebut membuat setiap individu yang terlibat 

menyandang status sebagai karyawan dan masuk ke dalam hitungan Angkatan 

Kerja Negara. Menurut Badan Pusat Statistik atau BPS (Badan Pusat Statistik, 

2018), penduduk yang masuk ke dalam hitungan angkatan kerja adalah mereka 

yang sudah menginjak usia 15 tahun atau lebih dan memiliki pekerjaan, atau 

punya pekerjaan namun sementara sedang tidak bekerja / pengangguran.  

      BPS (Badan pusat Statistik, 2018) menyatakan bahwa jumlah angkatan kerja 

di Indonesia per Agustus 2017 mencapai 121,02 Juta orang dan pada Agustus 

2018 mencapai 124,01 juta orang, angka tersebut naik 2,99 juta dalam kurun 

waktu hanya satu tahun. Dengan meningkatnya jumlah angkatan kerja, tentu 

menunjukkan bahwa dalam satu tahun terjadi juga proses perubahan dan 

pertumbuhan dalam dunia kerja.  
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      Berdasarkan rentang tahun kelahiran, di DKI Jakarta sendiri ditemukan bahwa 

jumlah presentase pekerja pada usia 20-34 tahun adalah 39,76% dan pada usia 35-

54 tahun berjumlah 47,74% dari total populasi pekerja keseluruhan (Badan Pusat 

Statistik, 2018). Maka dapat diketahui bahwa ada dua generasi yang tengah 

mengisi dan menguasai dunia kerja saat ini yaitu generasi X dan generasi Y. 

      Generasi X dan Generasi Y adalah dua generasi yang tentunya memiliki 

perbedaan dan persamaan, salah satu area dimana perbedaan dan persamaan itu 

berperan adalah dalam area karakteristik. Karakteristik sendiri berbicara mengenai 

sifat khas sesuai dengan perwatakan tertentu (Kamus Besar Bahasa Indonesia, 

2008). Generasi X bertumbuh dalam rentang tahun 1963 – 1982, tahun-tahun 

tersebut adalah tahun pasca peperangan dan tahun orde baru sehingga mereka 

yang lahir di tahun-tahun tersebut bertumbuh pada era yang cukup terkekang. 

Dikenal sebagai individu-individu yang bekerja untuk meraih kemapanan dan 

kemandirian dalam hal ekonomi dan karier, generasi X mementingkan adanya 

informasi yang jelas bila berkaitan dengan karier yang dijalaninya (Ball & Gotsill, 

2011).  

      Generasi X juga dikenal sebagai generasi yang loyal terhadap orang yang 

memotivasi mereka (Nindyati, 2017). Global Leadership Forecast 2018 

menyatakan bahwa generasi X memegang 51% dari peran kepemimpinan secara 

global, ditinjau dari 25 ribu pemimpin perusahaan yang mencakup 54 negara dan 

26 sektor industri besar (Davies, 2018).  

      Generasi Y adalah generasi yang lahir pada era perkembangan teknologi dan 

informasi. Generasi Y juga dikenal sangat mementingkan work-life balance 

dibandingkan dengan generasi-generasi sebelumnya (Meier, Austin, & Crocker, 

2010 dalam Oktariani, Hubeis, & Sukandar, 2017). Sebuah berita yang di lansir 
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oleh CNN Indonesia (Priherdityo, 2016), menyatakan bahwa generasi Y adalah 

generasi yang dikenal dengan istilah “kutu loncat” yang memiliki pengertian 

sebagai generasi yang suka berpindah-pindah atau tidak loyal. Generasi ini 

dianggap sebagai generasi yang juga cukup pemilih dalam melamar pekerjaan, 

mereka ingin mencari tempat kerja yang mampu memberikan kenyamanan dan 

gaji yang tinggi (Priherdityo, 2016). 

      Sebuah penelitian yang dilakukan oleh Bensick, Horváth-Csikós dan Juhász 

(2016) mengemukakan secara lebih ringkas mengenai perbedaan karakterisitik 

generasi X dan generasi Y di dunia kerja. Bagi generasi X hal yang diutamakan 

adalah kebutuhan diri sendiri yang berjangka sedang ke depan atau memiliki 

pandangan yang bersifat self-centered dan medium-term. Berbeda dengan generasi 

Y yang memiliki pandangan egoistical dan short-term atau yang berarti 

mementingkan diri sendiri dan bersifat jangka pendek (Bensick, Horváth-Csikós 

& Juhász, 2016).    

      Interaksi di dalam dunia kerja, yang dilakukan oleh generasi-generasi 

membawa tantangan tersendiri bagi perusahaan (Bejtkovský, 2016). Dengan 

adanya peningkatan kualitas hidup, life-span yang lebih lama, serta kebutuhan 

untuk memenuhi kebutuhan area finansial, maka banyak karyawan yang bertahan 

walaupun usia mereka sudah tidak produktif lagi untuk bekerja, di satu sisi para 

generasi muda sudah mulai berdatangan masuk juga ke dalam dunia kerja 

(Bejtkovský, 2016).  

      Tentunya semua hal yang disebutkan, baik itu perbedaan karakteristik; 

perbedaan pandangan antar generasi yang ada di tempat kerja; perbedaan 

kebutuhan yang dimiliki; dan lain sebagainya, membawa tantangan tersendiri bagi 

perusahaan. Tantangan jika tidak ditangani dengan baik akan mempengaruhi 
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produktivitas, menghasilkan dan membawa konflik yang bisa berujung pada 

terjadinya turnover karyawan yang tidak seharusnya terjadi (Smith, 2013 dalam 

Bejtkovský, 2016).   

      Sebuah penelitian yang dilakukan oleh Amin dan Rahmiati (2018) 

menyatakan bahwa terdapat tiga tipe organizational commitment (Jena, 2016 

dalam Amin & Rahmiati, 2018), ketiga tipe tersebut adalah affective commitment 

(Suma & Lesha dalam Amin & Rahmiati, 2018) yang berbicara mengenai 

keinginan karyawan untuk mau terlibat di dalam lingkungan organisasinya; 

continuance commitment (Mahoney, 2015 dalam Amin & Rahmiati, 2018) yang 

berbicara mengenai keinginan seseorang untuk berkomitmen karena faktor 

investasi yang telah dilakukan sebelumnya, dan terakhir normative commitment 

(Mahoney, 2015 dalam Amin & Rahmiati, 2018) yang berbicara mengenai 

komitmen yang di dasarkan oleh obligasi atau keharusan (secara moral). 

      Hasil penelitian mengatakan bahwa dalam ketiga area organizational 

commitment (affective, continuance, dan normative), generasi X memiliki 

komitmen yang lebih tinggi dibandingkan dengan generasi Y. Perlu adanya cara 

dari organisasi untuk meningkatkan kepedulian karyawan terkait perbedaan 

kebutuhan generasi X dan generasi Y (dalam  Amin & Rahmiati, 2018). 

Dibutuhkan usaha dari organisasi atau perusahaan terkait implementasi nilai-nilai 

dan juga kebiasaan agar berdampak secara jangka panjang kepada setiap 

karyawan yang ada di dalam perusahaan tersebut. Usaha yang dilakukan oleh 

sebuah perusahaan menyangkut nilai dan kebiasaan dapat disebut sebagai budaya 

organisasi. 

      Menurut Schein (1992 dalam Cameron & Quinn, 2006), budaya organisasi 

merepresentasikan nilai, asumsi, harapan dan ekspektasi, collective memories, 
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serta definisi dari organisasi itu sendiri. Budaya organisasi sendiri juga memiliki 

pengertian sebagai nilai-nilai yang berkembang di dalam suatu organisasi yang 

digunakan untuk mengarahkan perilaku para anggotanya di dalam organisasi 

tersebut (Soedjono, 2005 dalam Taurisa & Ratnawati, 2012). Setiap perusahaan 

yang beroperasi saat ini, baik itu kecil maupun besar, pasti telah mengembangkan 

sebuah budaya dalam organisasinya dan dapat terlihat dari para karyawannya 

(Cameron & Quinn, 2006). 

      Pada tahun 1972, ada sebuah penelitian yang dilakukan oleh Kotter dan 

Heskett (1972 dalam Cameron & Quinn, 2006). Penelitian ini dilakukan dengan 

mewawancara 75 financial analyst yang disegani pada zamannya terkait topik 

industri dan korporasi. Setiap analyst akan membandingkan kinerja 12 perusahaan 

yang dianggap berhasil dengan 10 perusahaan yang dianggap kurang berhasil, dan 

dari 75 orang hanya 1 analyst yang tidak melibatkan variabel budaya organisasi. 

Para analyst setuju bahwa budaya adalah faktor yang penting dan berpengaruh 

pada keberhasilan perusahaan (Kotter & Heskett, 1972 dalam Cameron & Quinn, 

2006).  

      Penelitian yang telah dilakukan sebelumnya memberikan gambaran dari 

berbagai dampak budaya organisasi dan seberapa penting budaya organisasi 

dalam sebuah perusahaan. Maka dapat disimpulkan bahwa peran organisasi 

sebagai wadah sangat penting untuk menciptakan sebuah budaya yang positif 

dalam artian mendorong para individu untuk dapat memberikan yang terbaik demi 

kepentingan kemajuan organisasi itu sendiri.  

      Beberapa penelitian sebelumnya terkait pentingnya budaya organisasi 

mengatakan bahwa “budaya perusahaan yang positif (mendorong karyawan ke 

arah yang lebih baik) memberikan lingkungan kerja yang baik sehingga 
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berdampak kepada kepuasan kerja yang merupakan motivator karyawan sehingga 

karyawan akan lebih bertanggung jawab untuk memberikan kontribusi terhadap 

kinerja organisasi” (Alfeis, 2008 dalam Hermanto & Tahir, 2013). Budaya 

organisasi yang menekankan partisipasi juga meningkatkan kinerja perusahaan 

secara keseluruhan (Dorfman, 2004, Allen & Wright, 2007 dalam Hermanto & 

Tahir, 2013). Sumber lainnya mengatakan pula bahwa budaya organisasi yang 

memfasilitasi kreativitas dan inovasi juga akan berdampak pada kinerja 

perusahaan secara keseluruhan (Javidan, 2004; Hill & Steward, 2007 dalam 

Hermanto & Tahir, 2013).  

      “Kalau budaya, sebenarnya yang paling dipengaruhi adalah cara 

karyawan mencapai tujuan perusahaan atau cara kerja. Kemudian, cara 

kita berinteraksi antara satu sama lain dan bahkan cara kita berkompetisi 

di dalam perusahaan. Cara atasan memimpin juga menurut saya sangat 

terpengaruh oleh budaya atau company culture” (P. Margareth, personal 

communication, 3 Januari, 2020). 

   

      Dalam prakteknya secara langsung, budaya organisasi mempengaruhi cara 

kerja karyawan; cara berinteraksi; dan bahkan cara pemimpin menjalankan 

kepemimpinannya dalam sebuah perusahaan. 

      Untuk mengenal lebih lagi megenai budaya organisasi, menurut teori yang 

dikemukakan oleh Cameron dan Quinn (2006) terdapat 4 tipe budaya organisasi 

yaitu: 1) Clan culture, yang berbicara mengenai budaya organisasi yang sangat 

mementingkan hubungan dan sistem kekeluargaan. 2) Adhocracy culture, yang 

berbicara mengenai budaya organisasi yang tidak dibatasi struktur dan berfokus 

dalam menciptakan situasi karyawan mampu menggali ide dengan bebas, menjadi 

kreatif  dan inovatif, serta berpandangan ke depan. 3) Market culture, berbicara 

mengenai budaya organisasi yang mengedepankan kompetensi yang ketat dan 

tinggi situasi persaingannya ketat dan tinggi bukan hanya dengan kompetitor 

melainkan juga secara internal antar karyawan. 4) Hierarchy culture, yang 
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berbicara mengenai budaya organisasi yang menekankan tentang pentingnya 

struktur yang baik dan rapi dalam suatu organisasi.  

      Keempat tipe budaya organisasi yang dikemukakan oleh Cameron dan Quinn 

terbentuk karena adanya nilai yang dipegang dalam organisasi yang kemudian di 

implementasikan oleh pemimpin atau figur berpengaruh dalam organisasi tersebut 

(Schein, 2004). Budaya yang dikembangkan oleh seorang individu tentunya tidak 

bisa sesuai dengan semua individu yang ada di dalam perusahaan, dikarenakan 

banyaknya perbedaan antar individu dalam perusahaan. Akan ada budaya 

organisasi yang lebih dipilih atau disukai (preferred) dibandingkan dengan 

budaya organisasi yang sudah berkembang di perusahaan (actual) (Cameron & 

Quinn, 2006).  

      Menurut Cameron dan Quinn (2006), perbedaan atau selisih antara budaya 

yang lebih disukai seseorang (preferred) dan budaya yang berkembang dan 

diimplementasi dalam sebuah perusahaan (actual) dapat disebut dengan istilah 

discrepancies atau kesenjangan. “Pada akhirnya, data kesenjangan ini mungkin 

adalah data yang paling kuat dari semua data yang disediakan dari pengukuran 

budaya organisasi, terutama jika perusahaan ingin membuat perubahan” (Cameron 

& Quinn, 2006). Pembentukan budaya organisasi bukan hanya berdasarkan 

budaya mana yang lebih baik; bahkan menurut Cameron dan Quinn (2006) 

keempat budaya organisasi yang ada adalah baik, namun memiliki positif dan 

negatif masing-masing; melainkan berdasarkan budaya mana yang lebih tepat dan 

cocok untuk diimplementasikan sebuah perusahaan agar mengakomodir visi dan 

nilai demi menunjuang kinerja karyawan yang akan berdampak secara langsung 

pada performa perusahaan. 
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      Keberadaan budaya organisasi yang sesuai dengan karakteristik karyawan 

diharapkan dapat meningkatkan kinerja karyawan dikarenakan budaya organisasi 

memiliki dampak terhadap perilaku anggota organisasi yang disebabkan oleh 

nilai-nilai yang melandasi terciptaya budaya organisasi (Aisyah, Karmizi, & 

Savitri, 2014). Sehingga jika sebuah perusahaan memiliki budaya organisasi yang 

baik, tentu tidak heran jika anggota organisasi tersebut adalah orang-orang yang 

menunjukkan perilaku baik pula (Aisyah, Karmizi, & Savitri, 2014).   

      Peningkatan kinerja karyawan tentunya dipengaruhi oleh beberapa faktor, 

salah satu faktornya adalah kepuasan kerja. Menurut penelitian yang dilakukan 

oleh Angraita, Marganingsih, Siregar, Gani dan Fitriyani (2011), kepuasan kerja 

memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan. Jika 

karyawan puas dengan pekerjaannya maka rate turnover dalam sebuah 

perusahaan juga akan semakin rendah. Namun jika karyawan tidak puas dengan 

pekerjaannya, maka karyawan akan lebih mudah meninggalkan perusahaan 

tempat ia bekerja. 

Untuk meningkatkan dan memastikan seorang karyawan puas dengan 

pekerjaannya, tentu bukan hal yang mudah. Menurut Brahmasari dan Suprayetno 

(2008), kepuasan kerja dapat tercipta jika variabel-variabel yang mempengaruhi 

dapat diterima dan diakomodasikan dengan baik bagi seluruh individu atau 

karyawan yang bekerja dalam suatu perusahaan. Variabel-variabel tersebut adalah 

motivasi kerja, kepemimpinan, dan budaya organisasi. 

      Menurut penelitian yang dilakukan oleh Brahmasari dan Suprayetno (2008), 

adanya hubungan positif dan signifikan antara pengaruh budaya organisasi 

terhadap kepuasan kerja seorang karyawan (α = 2.087, 𝔭 (0.000) < α (0.05)). 

Penelitian lainnya yang dilakukan oleh Lundt (2003 dalam Davoodalmousavi, 
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2013) mengatakan, jika terdapat hubungan yang kuat antara budaya organisasi dan 

kepuasan kerja, maka hal ini merepresentasikan budaya organisasi yang kuat 

dalam sebuah perusahaan. Sebaliknya, jika terdapat hubungan yang lemah antara 

budaya organisasi dan kepuasan kerja, maka hal ini merepresentasikan budaya 

yang lemah dalam sebuah organisasi (Lund, 2003 dalam Davoodalmousavi, 

2013).  

      Penting bagi generasi X dan Y untuk bekerja bersama dengan baik demi 

mencapai performa perusahaan yang maksimal. Namun, tentunya kedua generasi 

ini memiliki perbedaan yang memberikan tantangan tersendiri dalam pengelolaan 

sumber daya manusia pada sebuah perusahaan. Penting untuk dapat melihat 

bagaimana kedua generasi ini dapat bekerja secara maksimal dan membantu satu 

sama lain sehingga proses pengembangan diri dan kualitas individu semakin nyata 

untuk menunjang keberhasilan perusahaan.  

      Bahkan ada sebuah survey dilakukan oleh jobplanet (2016), yang merupakan 

situs referensi karier yang berisikan lowongan kerja, informasi gaji, serta kisi-kisi 

pertanyaan dalam wawancara kerja yang beroperasi untuk perusahaan-perusahaan 

di Indonesia. Survey ini berhasil menemukan sebuah fakta menarik, bahwa ada 

perbedaan kepuasan kerja dari generasi X dan generasi Y. Generasi Y secara 

keseluruhan memiliki tingkat kepuasan yang lebih tinggi jika dibandingkan 

dengan generasi X.  

      Menurut riset ini, kebanyakan generasi X tidak puas dengan manajemen 

perusahaan mereka dikarenakan bagi generasi X external factor (Herzberg, 1959 

dalam Tan, 2013) adalah sangat penting dalam pekerjaan. Sedangkan bagi 

generasi Y mereka merasa puas karena tidak terlalu memperhitungkan berbagai 

aspek pekerjaan itu sendiri jika dibandingkan dengan kelompok usia lainnya atau 



 

10 

 

dengan kata lain lebih mementingkan internal factor seperti motivasi kerja dari 

dirinya sendiri. Jika melihat hasil penelitian, dapat peneliti asumsikan bahwa 

generasi Y akan lebih puas dengan organisasi yang memberikan mereka 

kesempatan untuk melakukan pengembangan diri atau self-development dan 

generasi X akan lebih puas dengan organisasi yang memberikan benefits dan 

compensation atau penghargaan secara eksternal. 

      Maka penelitian ini ingin mengetahui seberapa besar pengaruh kesenjangan 

antara budaya organisasi yang sebenarnya terjadi di perusahaan atau actual dan 

yang lebih disukai diri karyawan atau preferred terhadap kepuasan kerja mereka, 

serta apakah ada perbedaan preferensi budaya organisasi dari generasi X dan 

generasi Y. Hal yang ingin dilihat lainnya adalah, apakah generasi X dan generasi 

Y memiliki tingkat kepuasan kerja yang berbeda dengan harapan budaya 

organisasi yang tepat dapat meningkatkan kepuasan kerja seorang karyawan. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

      Penelitian ini ingin menjawab rumusan masalah sebagai berikut: 1) Apakah 

tipe budaya organisasi actual dan preferred (kesenjangan) memiliki hubungan 

dengan kepuasan kerja. 2) Apakah ada perbedaan preferensi budaya organisasi 

antara generasi X dan generasi Y. 3) Apakah ada perbedaan tingkat kepuasan 

kerja antara generasi X dan generasi Y. 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

      Tujuan dari penelitian ini adalah untuk melihat hubungan antara budaya 

organisasi dengan kepuasan kerja, atau secara spesifik hubungan kesenjangan 

antara tipe budaya organsiasi yang actual dan preferred dengan tingkat kepuasan 
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kerja karyawan. Selanjutnya penelitian ini juga memiliki tujuan untuk melihat 

perbedaan preferensi budaya organisasi dari generasi X dan generasi Y dan 

perbedaan tingkat kepuasan kerja antara generasi X dan generasi Y secara 

keseluruhan. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

1.4.1.1 Manfaat Teoretis 

      Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat membantu untuk melihat hubungan 

antara budaya organisasi dengan kepuasan kerja, atau secara spesifik hubungan 

kesenjangan tipe budaya organisasi yaitu antara actual dan preferred dengan 

tingkat kepuasan kerja. Selanjutnya, penelitian ini juga diharapkan dapat 

memberikan pemahaman perbedaan preferensi tipe budaya organisasi dari 

generasi X dan generasi Y. Serta melihat apakah ada perbedaan tingkat kepuasan 

kerja antara generasi X dan generasi Y. 

 

1.4.1.2 Manfaat Praktis 

      Manfaat praktis dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 1) Bagi perusahaan, 

penelitian ini dapat menjadi pengetahuan ilmiah terkait tipe budaya organisasi apa 

yang dapat meningkatkan kepuasan kerja karyawan pada generasi X dan generasi 

Y. 2) Bagi Generasi X dan Generasi Y, penelitian ini diharapkan dapat lebih 

meningkatkan pengetahuan akan generasi yang diteliti, dengan harapan kedua 

generasi dapat lebih paham akan preferensi budaya organisasi yang lebih mereka 

sukai yang ke depannya dapat meningkatkan efektivitas dalam bekerja. 3) Bagi 

peneliti, penelitian ini mampu menambah wawasan dalam area budaya organisasi, 

kepuasan kerja, serta generasi X dan generasi Y. 
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