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BAB I  

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Pemilik suatu organisasi mempunyai peran sentral dan sangat penting 

dalam menentukan menjadi seperti apa organisasi tersebut. Tidak peduli apakah 

itu organisasi bisnis yang berorientasi profit maupun organisasi nirlaba. Peran 

pemilik ini dipengaruhi oleh budaya masyarakat yang dipimpin (pengikut) dan 

struktur dari organisasi itu sendiri, disamping tentu saja oleh faktor-faktor lain yang 

menjadi nilai dalam masyarakat di sekitar organisasi tersebut. Budaya yang pada 

dasarnya merupakan nilai-nilai, kebiasaan, ritual, mitos maupun praktek-praktek 

yang terus berlanjut dalam kehidupan bermasyarakat merupakan nafas yang 

menjiwai dan mengarahkan perilaku para anggota (Robbins, 2010) semestinya 

mendasari setiap gerak kehidupan bermasyarakat. Dalam hal ini budaya tidak 

hanya sekedar sebagai dasar, namun yang terpenting adalah budaya tersebut 

memiliki peran sebagai pemberi identitas dan normative glue. Pemilik dalam 

konteks ini memiliki andil yang sangat besar terhadap bagaimana budaya tersebut 

dapat dihayati dengan sungguh-sungguh oleh para anggotanya. 

Sebagai contoh, dalam masyarakat pedesaan yang budaya paternalistiknya 

masih kuat, nilai-nilai dan aturan-aturan ke-masyarakatannya akan sangat 

ditentukan atau dipengaruhi oleh tokoh-tokoh masyarakatnya, seperti 

Lurah/Kepala Desa, kyai/tokoh agama dan guru/pendidik yang tinggal dan hidup 

bersama mereka. Pola hidup dan pola pikir masyarakat desa relatif homogen, 

sehingga lebih mudah dikendalikan. Penghargaan mereka kepada para pemilik 
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sangat besar, sehingga mereka sangat percaya kepada para pemilik dan mau 

menuruti apapun yang diinginkan oleh para pemilik. 

Kemampuan atau kecakapan pemilik merupakan tulang punggung 

organisasi, mereka membuat perubahan, memajukan dan mendorong organisasi 

untuk mencapai hasil semaksimal mungkin. Pemilik juga harus mengembangkan 

budaya organisasi yang dapat menunjang pencapaian visi dan misi organisasi 

yang telah ditetapkan. Budaya organisasi yang dimaksud adalah pola perilaku 

yang meliputi pemikiran, tindakan, bahasa dan kebiasaan yang dilakukan oleh 

anggota organisasi, nilai – nilai yang dibagi atau dirasakan bersama oleh anggota 

suatu organisasi, norma – norma, kepercayaan, asumsi – asumsi para anggota 

organisasi untuk mengelola masalah dan pengaruh di sekitarnya. Budaya 

organisasi akan berfungsi sebagai penjamin kelangsungan hidup organisasi 

apabila dalam organisasi tersebut terdapat nilai – nilai fundamental organisasi 

yang baik seperti menjunjung tinggi nilai kejujuran dan integritas, penghargaan 

atas disiplin, pelayanan yang Prima dan penghormatan atas keterbukaan.  

 

     

 

 

 

 

 

Gambar 1. 1 Struktur Organisasi Mayster Surabaya  
Sumber: Notulen Rapat Perusahaan Mayster Mei (2014).
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Gambar 1.1 menunjukkan struktur organisasi Mayster Surabaya yang 

terbentuk pada Mei 2014. Pemilik Mayster terdiri dari 4 orang yaitu Prima (Founder 

dan CEO), Rizky (Vice-CEO), Saras (Design and Marketing) serta Tari 

(Secretaries and Finance). Job description dari masing masing pemilik sudah 

ditetapkan sehingga tidak ada alasan terbenturnya pekerjaan masing-masing. 

Pemilik Mayster selalu memberikan saran dan juga masukan berdasarkan masing-

masing job description yang mereka miliki. Berikut adalah peran pemilik dalam 

mendukung adanya budaya organisasi dalam Mayster. 

Tabel 1. 1 Peran Pemilik Mayster 
No. Peran 

1. Menciptakan suasana yang kondusif dengan menempatkan pegawai sesuai dengan 
keahlian 

2. Memberi contoh disiplin waktu kerja dengan tepat waktu melakukan pengontrolan 

3. Pengontrolan dilakukan berdasarkan check-list yang dibawa pemilik 

4. Pemilik harus mengetahui pribadi karyawan sehingga mengerti mereka 

5. Pemilik memberi contoh dalam melayani konsumen secara ramah 

6. Pemilik memberi pelatihan terhadap pegawai yang masih belum pandai mencuci. 

Sumber: Notulen Rapat Perusahaan Mayster Mei (2014) 

Setiap organisasi memiliki budaya organisasi yang berfungsi untuk 

membentuk aturan atau pedoman dalam berfikir dan bertindak dalam mencapai 

tujuan yang ditetapkan. Hal ini berarti budaya organisasi yang tumbuh dan 

terpelihara dengan baik akan mampu memacu organisasi ke arah perkembangan 

yang lebih baik. Selain itu, tekanan utama dalam perubahan dan pengembangan 

budaya organisasi adalah mencoba untuk mengubah nilai-nilai, sikap dan perilaku 

dari anggota organisasi secara keseluruhan. Mayster merupakan usaha yang 

bergerak dibidang jasa, yang bergerak dalam bisnis jasa perawatan sepatu 

premium. Mayster berdiri pada tahun 2014 dan mengalami banyak perubahan 

karyawan. Karyawan Mayster sering berganti karena kepentingan internal 

karyawan yang membuat mereka akhirnya memutuskan kontrak kerja Mayster 

untuk memilih kepentingan pribadi mereka. Namun adapula pegawai yang 

melakukan pekerjaan dengan kualitas lebih rendah dari karyawan lain sehingga 
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pemilik harus melakukan pemutusan hubungan kerja sepihak karena merugikan 

Mayster maupun partner kerja. Berikut adalah daftar karyawan Mayster beserta 

toko yang mereka tempati. 

Tabel 1. 2 Daftar Toko dan Karyawan Mayster 
No. Toko Alamat Nama Karyawan Status 

1. Baratajaya Jl. Baratajaya 2 No 8 Okta Full-time 

2. MERR Jl. Ir. Soekarno II-C No.25 Kevin, Jonathan Part-time 

3. Pandan Jl. Pandan 1A Fahmi, Wahyu Part-time 

4. HR. Muhammad Jl. HR. Muhammad 116D Yovie Full-time 
Sumber: Perusahaan Mayster, 2018. 

Budaya organisasi adalah satu wujud anggapan yang dimiliki, diterima 

secara implisit oleh kelompok dan menentukan bagaimana kelompok tersebut 

merasakan, memikirkan, dan bereaksi terhadap lingkungannya yang beraneka 

ragam (Kreitner, 2008). Dalam setiap organisasi, budaya kerja selalu diharapkan 

baik karena baiknya budaya kerja akan berhubungan dengan berhasil atau 

tidaknya tujuan organisasi dicapai. Dengan budaya organisasi yang baik, biasanya 

organisasi akan mudah mengatasi masalah yang dihadapi dan bisa mencapai 

tujuan organisasi dengan mengandalkan kekuatan yang ada di organisasi 

(Setiyawan, 2006). Adanya budaya organisasi yang baik, biasanya dapat 

mempengaruhi kinerja karyawannya. Budaya organisasi Mayster dibuat oleh 

Pemilik sehingga diharapkan karyawan akan mengikuti budaya organisasi yang 

ada pada Mayster. Namun tidak dipungkiri bahwa setiap karyawan akan 

merasakan budaya organisasi yang berbeda-beda. Berikut adalah budaya 

organisasi yang Pemilik ciptakan yang bisa diterapkan karyawan sejak 2014. 

Tabel 1. 3 Budaya Organisasi Mayster 
No. Budaya Organisasi Contoh 

1. Disiplin Mematuhi segala peraturan kerja yang telah disepakati 

2. Tepat Waktu Selalu tepat waktu dalam bekerja 

3. Ramah Ramah terhadap karyawan (tidak peduli suasana hati) 

4. Jujur Selalu jujur kepada pemilik jika mempunyai kesalahan 

5. Komitmen pada 
Mayster 

Komitmen pada Mayster untuk bekerja dan bertanggung jawab 
untuk segala masalah yang telah dilakukan. 

6. Komunikatif dengan 
konsumen 

Tidak hanya melayani konsumen, namun juga menawarkan jasa 
lain yang bisa menunjang kebutuhan konsumen. 

Sumber: Perusahaan Mayster, 2018. 
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Tabel 1.3 menunjukkan budaya organisasi yang diciptakan oleh pemilik 

namun permasalahan yang terjadi pada Mayster adalah persepsi dari masing-

masing pegawai tentang budaya yang berkembang pada Mayster. Budaya 

organisasi bukan seperti peraturan kerja yang tertulis, budaya organisasi 

merupakan perilaku yang dibuat pemilik yang membentuk budaya sehingga 

efeknya akan berpengaruh kepada pegawai yang bekerja pada perusahaan 

tersebut untuk mengikuti budaya yang ada. Namun yang terjadi pada Mayster 

adalah perbedaan persepsi masing-masing pegawai. Berikut adalah data turnover 

karyawan Mayster periode 2014 sampai 2017: 

 

Gambar 1. 2 Turnover Karyawan Mayster 
Sumber: Perusahaan Mayster, 2018. 

 

Perbedaan persepsi karyawan berimbas pada kinerja karyawan yang 

menurun sehingga menyebabkan terjadinya pergantian karyawan ataupun 

penghentian karyawan secara sepihak. Gambar 1.2 menunjukkan turnover 

karyawan mulai dari tahun 2014 sampai tahun 2017. Total Mayster telah 

mempunyai 20 pegawai dengan rincian 8 pegawai sudah keluar dan 12 pegawai 

telah di rekrut sehingga pegawai yang tersisa saat ini berjumlah 6 orang pegawai. 
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Berikut hasil evaluasi kinerja pegawai Mayster untuk periode Januari 2018 sampai 

Maret 2018: 

 

Gambar 1. 3 Evaluasi Kinerja Karyawan. 
Sumber: Perusahaan Mayster, 2018. 

 

Gambar 1.2 menunjukkan bahwa kinerja pegawai mengalami kenaikan dan 

penurunan setiap bulannya. Okta, Kevin dan Fahmi merupakan pegawai yang 

sudah lebih dari 2 tahun bekerja pada Mayster. Okta, Kevin dan Fahmi memiliki 

kinerja yang lebih baik dari Jonathan, Wahyu dan Yovie. Okta, Kevin dan Fahmi 

merupakan pegawai yang aktif dalam bekerja dan sangat bertanggung jawab 

dengan pekerjaan mereka walaupun ada beberapa kendala seperti masih sering 

terlambat karena alasan tertentu. Jonathan, Wahyu dan Yovie merupakan 

pegawai yang baru bekerja kurang dari 1 tahun namun dalam 3 bulan terakhir 

mengalami penurunan kinerja. Permasalahan yang terjadi pada mereka adalah 

kurang aktif dalam bekerja, kerjasama dengan karyawan tidak bagus dan 

meminjam uang penjualan tanpa ijin terlebih dahulu. Mayster sangat 

memperbolehkan karyawan untuk meminjam uang, namun harus ijin terlebih 

dahulu kepada pemilik Mayster. 
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Mayster Surabaya merupakan jasa perawatan sepatu premium di Surabaya 

dan yang pertama. Budaya organisasi dapat terlaksana dengan baik, apabila 

pemilik mampu menjalankan fungsinya sesuai dengan perannya, artinya bahwa 

peranan pemilik dapat mempengaruhi, menggerakkan dan mengarahkan 

bawahan supaya perilaku anggota sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan 

yang akan berdampak terbentuknya budaya organisasi. Pegawai Mayster dalam 

melakukan kegiatannya berharap dapat melaksanakan produktivitasnya secara 

efisien, sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Mengingat pentingnya 

peranan pemilik dalam mengembangkan budaya organisasi yang diterapkan pada 

Mayster. Penelitian ini dilakukan dengan harapan untuk menjawab masalah 

gambaran budaya organisasi yang dikembangkan oleh pemilik Mayster dan 

peranan pemilik dalam mengembangkan budaya organisasi untuk mencapai 

tujuan Mayster.  

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang sudah dijabarkan sebelumnya, maka 

rumusan masalah yang ditetapkan adalah “Bagaimana peran pemilik dalam 

penerapan budaya organisasi Start-up Business Mayster Surabaya?” 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan perumusan masalah yang dikembangkan di atas, maka tujuan 

dari penelitian ini adalah untuk mengetahui peran pemilik dalam penerapan 

budaya organisasi Start-up Business Mayster Surabaya. 
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1.4 Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian yang dilakukan, diharapkan dapat memberi manfaat bagi 

berbagai pihak seperti yang dijelaskan sebagai berikut: 

1.4.1 Manfaat Teoritis. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan 

ilmu pengetahuan dan masukan terhadap perkembangan ilmu sumber daya 

manusia, khususnya ilmu pengembangan sumber daya manusia dan 

organisasi yang berkaitan dengan permasalahan manajemen bisnis. 

1.4.2 Manfaat Praktis. Adanya penelitian ini diharapkan mampu memberikan 

tambahan pengetahuan serta masukan strategi pengembangan karyawan 

bagi Mayster Surabaya dalam mengembangkan usahanya sehingga dapat 

bersaing dengan usaha lain. 


