
BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Persaingan yang semakin kompetitif di era global saat ini, perusahaan 

perlu  memiliki  karyawan  yang  mampu  bekerja  secara  produktif,  efektif, 

efisien  serta  profesional.   Keberhasilan  atau  kegagalan  perusahaan  terletak 

dari unsur Sumber Daya Manusia yang digunakan, sehingga sudah menjadi 

suatu keharusan apabila perusahaan mengharapkan agar karyawan memiliki 

kinerja  yang  kompetitif.  Apabila  kinerja  karyawan  perusahaan  baik,  maka 

kinerja perusahaan juga akan meningkat.  Untuk itu kinerja karyawan harus 

ditingkatkan  sehingga  dapat  memberikan  kontribusi  terhadap  kinerja 

perusahaan  secara  keseluruhan.  Seperti  yang  terjadi  pada  PT.  Sritex 

Sukoharjo,  bahwa kinerja yang dicapai karyawan secara keseluruhan masih 

belum mencapai hasil yang memuaskan. Beberapa indikator antara lain bisa 

dilihat  dari  perilaku  dalam  hal:  ketelitian  dan  kecepatan  menyelesaikan 

pekerjaan, dan kedisiplinan. Kondisi ini apabila dibiarkan akan mengganggu 

efektivitas tugas organisasi maupun kinerja perusahaan. 

Untuk  meningkatkan  kinerja  karyawan,  perusahaan  berkepentingan 

melakukan penilaian terhadap pelaksanaan tugas pekerjaan yang dihasilkan 

oleh  karyawan  sesuai  dengan  sistem  yang  berlaku  dalam  perusahaan. 

Penilaian kinerja yang dilakukan perusahaan terhadap karyawan bermanfaat 

untuk keperluan promosi, perbaikan gaji, atau mengevaluasi penyimpangan-

penyimpangan yang telah terjadi dalam pelaksanaan tugas pekerjaan. 
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Kinerja  menurut  Mangkunegara  (2001:67)  adalah  hasil  kerja  secara 

kualitas  dan  kuantitas  yang  dicapai  oleh  seseorang  pegawai  dalam 

melaksanakan tugas sesuai  dengan tanggung jawab yang diberikan. Hal ini 

diartikan bahwa kinerja karyawan dalam suatu perusahaan merupakan hasil 

kerja  yang dicapai  karyawan yang secara  umum dapat  diukur dari  kualitas 

maupun  kuantitas  yang  dihasilkan,  berdasarkan  standar  kerja  yang  telah 

ditentukan oleh perusahaan bersangkutan. Jadi dalam penilaian kinerja, setiap 

perusahaan memiliki standar pengukuran yang berbeda. 

 Banyak faktor yang mempengaruhi kinerja karyawan, salah satu faktor 

tersebut  adalah  budaya  organisasi.  Budaya  organisasi  dalam  arti  sempit 

menyangkut suatu kebiasan-kebiasaan yang berlaku pada sebuah organisasi. 

Kebiasaan-kebiasaan  tersebut  dapat  menjadi  petunjuk  dalam  membedakan 

budaya organisasi dari  satu perusahaan dengan perusahaan lain. Kebiasaan-

kebiasaan ini dapat dicontohkan dari kebiasaan kerja keras atau santai-santai, 

kekompakan kerja atau kebersamaan, kedisiplinan.  

Menurut Gibson (dalam Sutanto, 2002: 122) budaya organisasi adalah 

sesuatu yang dipercaya oleh karyawan dan kepercayaan ini dapat membentuk 

keyakinan,  nilai-nilai  dan  ekspektasi.  Hal  ini  diartikan  bahwa  budaya 

organisasi yang diterapkan perusahaan merupakan suatu pedoman kerja yang 

ditetapkan perusahaan untuk mempengaruhi perilaku dan cara kerja karyawan 

sesuai dengan tujuan perusahaan. Jadi dalam hal ini individu-individu dalam 

organisasi  memiliki  karakteristik  dan kebutuhan yang  beragam. Kesesuaian 

antara karakteristik organisasi dengan keinginan karyawan harus dicapai yang 

mengarah  pada  tingkat  kebersamaan  yang  tinggi,  karena  hal  tersebut  akan 
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mempengaruhi  kekuatan  budaya  organisasi.  Apabila  budaya  organisasi 

menguat  akan  mengarahkan  sikap  dan  perilaku  karyawan  untuk  mencapai 

kinerja secara optimal. Hal ini seperti yang dikemukakan (Sasongko, 2002: 

97) bahwa budaya organisasi berdampak pada kinerja, semakin tinggi budaya 

organisasi  diharapkan  akan  meningkatkan  kinerja  organisasi  dan  kepuasan 

kerja. Sebaliknya bila semakin rendah pengaruh budaya organisasi terhadap 

organisasi akan berdampak rendahnya kinerja dan kepuasan kerja. 

Selain  budaya  organisasi,  kinerja  karyawan  juga  dipengaruhi  oleh 

faktor kompetensi. Kompetensi atau kemampuan kerja baik pengetahuan atau 

keterampilan merupakan komponen penting dalam mencapai kinerja. Apabila 

karyawan memiliki kemampuan kerja yang baik, maka tugas pekerjaan akan 

dapat terselesaikan dengan baik pula, yang pada akhirnya akan mendukung 

peningkatan kinerja.  Menurut Robbins (2001: 77) kemampuan mempengaruhi 

langsung  tingkat  kinerja  dan  kepuasan  seorang  pegawai  lewat  kesesuaian 

kemampuan-pekerjaan.  Menyadari   pentingnya  kinerja  karyawan,  maka 

kemampuan  SDM  karyawan  harus  diberdayakan  melalui  pelatihan, 

pendidikan dan pengembangan.

Berdasarkan  latar  belakang  masalah  di  atas  peneliti  tertarik 

melakukan  penelitian  untuk  mengetahui  sejauhmana  pengaruh  budaya 

organisasi  dan  kompetensi  terhadap  kinerja  karyawan  pada  PT.  SRITEX 

Sukoharjo.  Atas  tujuan  tersebut  penelitian  ini  diberi  judul  PENGARUH 

BUDAYA ORGANISASI DAN KOMPETENSI TERHADAP KINERJA 

KARYAWAN PADA PT. SRITEX SUKOHARJO.
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B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, dapat  dikemukakan perumusan 

masalah sebagai berikut :

1.Apakah budaya organisasi  mempunyai  pengaruh  yang signifikan  terhadap 

kinerja karyawan pada PT. Sritex  Sukoharjo? 

2.Apakah kompetensi mempunyai pengaruh  yang signifikan terhadap kinerja 

karyawan pada PT. Sritex  Sukoharjo? 

C. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pengaruh  budaya organisasi dan kompetensi terhadap 

kinerja karyawan pada PT. Sritex  Sukoharjo.

2. Untuk  mengetahui  variabel  yang  mempunyai  pengaruh paling  dominan 

terhadap kinerja karyawan pada PT. Sritex  Sukoharjo.

D. Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah  : 

1. Bagi Perusahaan 

Sebagai  bahan  pertimbangan  bagi  pimpinan  khususnya  PT.  Sritex 

Sukoharjo dalam upaya meningkatkan kinerja karyawan.

2. Bagi Penulis 

Untuk  mengembangkan  wawasan  ilmu  pengetahuan  terutama  yang 

berhubungan dengan manajemen daya manusia.
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E. Sistematika Penulisan 

Bab I :  Pendahuluan

Dalam bab ini akan diuraikan mengenai latar belakang masalah, 

pembatasan masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian dan 

manfaat penelitian.

Bab II :  Landasan Teori

Bab  ini  dikemukakan  teori-teori  yang  berhubungan  dengan 

budaya  organisasi,  kompetensi,  kinerja,  studi  penelitian 

terdahulu, kerangka pemikiran, dan  hipotesis.

Bab III :  Metode Penelitian

Dalam bab ini akan diuraikan mengenai lokasi penelitian, data 

dan  sumber data, teknik pengumpulan data, definisi operasional 

variabel,  populasi,  sampel dan sampling, uji instrumen, teknik 

analisis data dan uji asumsi klasik.

Bab IV : Hasil Penelitian dan Analisis Data

Pada bagian ini diuraikan gambaran umum PT. Sritex  Sukoharjo 

serta hasil  analisis.

Bab V : Kesimpulan dan Saran

Dalam bab ini dikemukakan kesimpulan dan saran.


