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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Simpulan  

“At Your Side” telah menjadi budaya organisasi perusahaan Brother secara 

Global di seluruh dunia. Selain berperan sebagai motto dari perusahaan Brother, 

budaya “At Your Side” juga di implementasikan kedalam visi dan misi perusahan, 

berikut juga working DNA yang menjadi shared value seluruh karyawan Brother 

dalam bekerja. Begitu pula dengan Brother Indonesia yang turut membudayakan 

“At Your Side” sebagai perdoman bagi seluruh karyawan Brother Indonesia. 

 Budaya organisasi berperan penting dalam memengaruhi pembentukan citra 

perusahaan di PT Brother International Sales Indonesia. “At Your Side” telah 

berperan dalam keempat elemen pembentukan citra ; 

1) “At Your Side” berperan dalam pembentukan persepsi karyawan  dalam 

memaknai perusahaan Brother Indonesia. Karyawan Brother Indonesia 

memaknai perusahaan Brother sebagai perusahaan yang mature dan telah 

melegenda selama ratusan tahun. Hal ini didasari oleh produk-produk yang 

dihasilkan Brother, yang selalu mencerminkan “At Your Side” dengan 
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mengutamakan kualitas dan selalu berinovasi dalam memenuhi kebutuhan 

customer selama ratusan tahun. 

2) “At Your Side” berperan dalam perkembangan kognisi, dimana seluruh 

karyawan meyakini “At Your Side” sebagai budaya organisasi yang 

diyakini sebagai pedoman dalam bekerja. Kognisi ini diperkuat oleh 

implementasi budaya “At Your Side” melalui visi dan misi perusahaan, 

sehingga Brother Indonesia sendiri diyakini memiliki standar baku dalam 

berperilaku dan bekerja. 

3) “At Your Side” berperan dalam membentuk motivasi karyawan di Brother 

Indonesia. Motivasi ini meliputi lingkungan kerja yang baik. ‘At Your 

Side” tidak hanya diberlakukan kepada customer, tetapi Brother Indonesia 

juga selalu menerapkan budaya ‘At Your Side’ kepada seluruh karyawan, 

terutama kepada karyawan baru. Seluruh leader di setiap divisi selalu 

membimbing karyawan baru, sehingga tercipta lingkungan kerja yang 

harmonis. 

4) “At Your Side” berperan dalam menentukan kecenderungan karyawan 

Brother Indonesia dalam berperilaku. “At Your Side” selalu ditanamkan 

seluruh karyawan Brother kepada seluruh stakeholder. Produk Brother 

yang tergolong mahal disbanding dengan kompetitor lain, membuat Brother 

Indonesia memiliki kecenderungan untuk mengutamakan kualitas 

pelayanan dan service.  
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Melihat peran budaya organisasi dalam pembentukan citra diatas, Brother 

Indonesia juga telah melakukan proses sosialisasi budaya organisasi sesuai dengan 

teori dari Luthan, yaitu; 

a) Brother Indonesia menanamkan budaya organisasi “At Your Side” dalam 

tahap penyeleksian karyawan baru, tepatnya saat wawancara yang kedua.  

b) Seluruh leader di setiap divisi secara berkala selalu memastikan setiap 

karyawan mampu bersosialisasi dengan baik kepada seluruh anggota 

organisasi, melalui ‘weekly meeting” yang diadakan setiap minggunya. 

c) Brother Indonesia selalu memastikan seluruh karyawan telah tercukupi 

dalam pengetahuan pekerjaan dan tanggung jawabnya, hal tersebut di 

pantau melalui daily work , achievement, dan review  dari leader  di masing-

masing divisi. Brother juga memfasilitasi segala bentuk training yang 

dirasa diperlukan untuk tumbuh kembang pengetahuan karyawan mengenai 

pekerjaanya. 

d) Brother Indonesia memberikan apresiasi terhadap karyawan yang dianggap 

telah melakukan pekerjaan dengan baik dan menaati norma yang berlaku, 

dalam bentuk bonus tahunan atau promosi kenaikan jabatan. 

e) Brother Indonesia turut menanamkan loyalitas kepada seluruh karyawanya 

dengan selalu memberikan support kepada karyawan dalam bekerja, yaitu 

memperhatikan kesehatan karyawan dengan memberikan medical check up 

berkala dan segala bentuk tunjangan kesehatan termasuk kesehatan mata, 

telinga, gigi. 
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f) Brother Indonesia juga turut menanamkan betapa pentingnya moral bagi 

setiap karyawan dengan memberikan contoh kasus sebelumya yang 

berkaitan dengan penyalahgunaan wewenang yang terjadi di Brother 

Indonesia. 

g) Brother Indonesia memiliki kriteria baku dalam proses kenaikan jabatan, 

yaitu karyawan berhak naik jabatan adalah karyawan yang bekerja lebih 

dari dua tahun, memiliki kemampuan leadership, dan selalu memenuhi 

target hasil KPI dari perusahaan.  

Berdasarkan konsep integrasi internal budaya organisasi menurut Schein, 

ketika suatu organisasi telah menjalankan seluruh proses sosialisasi budaya 

organisasi dengan baik, maka shared value juga akan di maknai. Brother Indonesia 

sendiri telah menjalankan seluruh proses sosialisasi budaya organisasi dengan 

baik, sehingga anggota organisasi turut mengambil peran menjadi bagian di 

dalamnya. Hal tersebut akan mempengaruhi pemikiran, perasaan, tindakan, dan 

harapan dari anggota organisasi. 

Sesuai dengan teori tentang the wish image, Brother Indonesia sebagai 

perusahaan IT yang tergolong baru di Indonesia menginginkan pencapaian tujuan 

tertentu. Berdasarkan pemaparan diatas,  proses sosialisasi budaya “At Your Side” 

telah diterapkan. Maka dari itu dengan melihat peran “At Your Side” terhadap 

komponen pembentuk citra (kognisi, sikap, motivasi, dan persepi) berikut adalah 

citra yang diinginkan Brother Indonesia;  
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1) Menjadi perusahaan yang dikenal terdepan dalam kualitas produk 

dan pelayanan. 

2) Perusahaan yang dinamis dan telah berhasil menciptakan lingkungan 

pemberdayaan bagi seluruh karyawan. 

Berdasarkan pemrosesan informasi yang dilakukan oleh Brother Indonesia, 

motto “At Your Side” turut memperkuat budaya organinisasi, yaitu jenis budaya 

konsensus. Budaya konsensus yang dimiliki oleh PT Brother International Sales 

Indonesia didasari oleh pemrosesan informasi yang selalu dilakukan secara 

kolektif. 

Dengan adanya budaya organisasi “At Your Side”, perusahaan selalu 

berusaha berada disisi customer, begitu pula berada disisi seluruh karyawan. Maka 

dari itu, dalam mengambil sebuah keputusan Brother Indonesia mengadakan 

diskusi. Partisipasi seluruh karyawan menjadi hal yang mutlak, hal ini dilakukakn 

Brother saat QBR meeting yang dilakukan per quarter, dengan mengundang 

seluruh karyawan dari seluruh Indonesia, dan berkumpul di Head office Brother 

Indonesia, yang berada di Jakarta.  

Budaya konsensus diterapkan Brother Indonesia dengan sangat baik. Sesuai 

dengan penjelasan dari Deal dan Kennedy tentang ciri-ciri budaya organisasi, 

dapat dikatakan bahwa Brother Indonesia memiliki budaya organisasi yang kuat, 

karena memiliki ciri-ciri sebagai berikut; 

a) Seluruh karyawan Brother memahami dengan jelas tujuan organisasi 

Brother 
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b)  Seluruh karyawan menjadikan, “At Your Side” sebagai pedoman 

bertingkah laku, hal tersebut dipatuhi dan dilaksanakan dalam 

keseharianya. 

c) Nilai-nilai yang dianut oleh Brother Indonesia, tidak hanya berhenti pada 

motto, tetapi dihayati dan dinyatakan dalam tingkah laku sehari-hari 

secara konsisten oleh seluruh karyawan di berbagai divisi, dari yang 

pangkat tinggi, hingga yang tahap yang lebih rendah. 

d) Brother memberikan tempat khusus kepada partner atau mitra dari 

perusahaan melalui berbagai penghargaan. Contohnya :  Best Partner of 

The Year  

e) President Director dan General Manager selalu hadir dalam berbagai 

acara agar lebih dekat dengan karyawan dan juga partner, mulai dari 

acara penting seperti product launching. Hingga acara yang sangat 

sederhana seperti  family gathering dan surprise ulang tahun.   

Melihat seluruh pemaparan diatas, peneliti memastikan bahwa ‘At Your 

Side’ turut memperkuat budaya konsensus dalam perusahaan Brother Indonesia, 

dengan adanya ‘At Your Side’ setiap karyawan memiliki standar baku dalam 

bekerja dan berperilaku. Budaya konsensus mengutamakan moral karyawan, 

berikut juga kerja sama kelompok. Sehingga motto ‘At Your Side’ akan 

memastikan kualitas hubungan yang terjalin baik di Brother Indonesia, sehingga 

Brother Indonesia mempunyai iklim kerja yang baik dan supportif.  Sehingga  

Peran Budaya Organisasi..., Claudia Desty Yuniar, FIKOM UMN, 2018



124 
 

dapat disimpulkan bahwa terdapat keterkaitan erat antara budaya organisasi, 

komunikasi organisasi dan citra perusahaan.  

5.2 Saran 

5.2.1 Saran Praktis 

Penelitian ini bisa menjadi referensi bagi perusahaan yang bergerak di dunia 

IT, bahwa penting untuk mensosialisakan dengan baik budaya organisasi 

perusahaan kepada seluruh karyawan, terutama kepada karyawan baru. Secara 

khusus, penelitian ini memberikan contoh dan pemahaman mendalam kepada 

perusahaan yang memiliki struktur organisasi yang cenderung simple, agar tetap 

mengimplementsikan budaya organisasi dalam segala aktivitas dan perilaku 

karyawan, karena budaya organisasi memiliki peranan dalam pembentukan citra 

perusahaan. 

5.2.2 Saran Akademis 

Penelitian ini tidak lepas dari keterbatasan konsep, maka dari itu peneliti 

berharap setelah ini penelitian ini dapat dilanjutkan, dengan pendalam konsep 

yang lebih mendalam dan framework yang lebih jauh lagi tentang peran budaya 

organisi dalam pembentukan citra publik terhadap perusahaan.   
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