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BAB I 

PENDAHULUAN  

 

A. Latar Belakang Masalah 

Perkembangan dunia usaha yang semakin meningkat selaras dengan 

peningkatan kondisi perekonomian di Indonesia juga berarti adanya persaingan 

yang semakin ketat. Untuk itu perusahaan secara internal harus dapat 

membenahi manajemennya dan secara eksternal berusaha untuk menawarkan 

produknya sebaik mungkin untuk dapat diterima masyarakat luas. 

Pekerja sebagai unsur utama dalam organisasi perusahaan, memegang 

peranan yang sangat penting. Semua unsur organisasi, tidak akan berfungsi 

tanpa ditangani oleh pekerja. Ini timbul karena secara manusiawi, manusia 

memang menginginkan dapat berperan dalam setiap lingkungan, termasuk 

dalam lingkungan kerja di perusahaan. Seseorang berkarya ingin agar karyanya 

itu mempunyai nilai yang mempengaruhi hasil keseluruhan. Posisi nilai karya 

seseorang ini merupakan gambaran peran seseorang (Moenir, 2000: 74). 

Usaha untuk membuat karyawan betah bekerja demi kepentingan 

perusahaan dilakukan melalui pendekatan psikologis. Beberapa faktor 

psikologis pekerja yang diantaranya motivasi, kepuasan kerja, serta ketenangan 

dan kegairahan kerja. Pada akhirnya karyawan akan betah bekerja dan 

produktif bila tersedia fasilitas yang memungkinkan kebutuhan mereka sebagai 

manusia telah terpenuhi. Ketenangan dan kegairahan kerja dipengaruhi oleh 

kepribadian pekerja (sikap mandiri, etos kerja, dan lain- lain), keamanan kerja, 
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kesempatan untuk berkembang, lingkungan kerja berupa fasilitas kerja dan 

rekan sekerja yang menyenangkan, kemudian yang terakhir adalah faktor 

kesejahteraan (Anoraga, 1998: 17-18).  

Berhasil tidaknya suatu usaha selalu tergantung pada kinerja karyawan 

yang produktif, etos kerja yang tinggi, berpendidikan serta loyal terhadap 

tanggung jawab. Kinerja merupakan hasil kerja yang dapat dicapai oleh 

seseorang atau sekelompok orang dalam suatu organisasi, sesuai dengan 

wewenang dan tanggung jawab masing-masing, dalam rangka upaya mencapai 

tujuan organisasi bersangkutan secara legal, tidak melanggar hukum dan sesuai 

dengan moral maupun etika (Prawirosentono, 1999: 2). Karyawan sebagai 

sumber yang produktif dan terbina dapat diarahkan sebagai tenaga kerja yang 

efektif dan efisien. Menurut Henry Simamora (1999:21): 

Kinerja merupakan hasil kerja yang dapat dicapai oleh seseorang atau 
sekelompok orang dalam suatu organisasi, sesuai dengan wewenang dan 
tanggung jawab masing-masing, dalam rangka upaya mencapai tujuan 
organisasi bersangkutan secara legal, tidak melanggar hukum dan sesuai 
dengan moral maupun etika. 
 

Bagi perusahaan, kinerja karyawan diharapkan selalu meningkat, 

karena kinerja karyawan menunjukkan adanya kaitan antara hasil kerja dengan 

waktu yang dibutuhkan untuk menghasilkan barang atau jasa dari seorang 

tenaga kerja. Soemarsono (1991:40) menyatakan “Hanya perusahaan yang 

memiliki sumber daya yang trampil, energik, berkemampuan tinggi dan 

dikelola secara efisien yang mampu terus bertahan”. Dari pendapat tersebut 

dapat diketahui bahwa perusahaan harus mempunyai sumber daya manusia 



 3 

yang terampil, energik dan berkemampuan tinggi sehingga dapat bertahan dan 

dapat memberikan hasil yang tinggi bagi perusahaan.  

Untuk membina kemampuan bekerja dan meningkatkan kinerja masing-

masing karyawan, tidak terlepas dari etos kerja yang diyakini oleh individu-

individu tersebut. Etos kerja merupakan sikap, pandangan, kebiasaan, ciri-ciri 

atau sifat mengenai cara bekerja yang dimiliki seseorang, suatu golongan atau 

suatu bangsa  (Tasmara, 1995: 14). Etos kerja yang tinggi tentunya rutinitas 

tidak akan membuat bosan, bahkan mampu meningkatkan prestasi kerjanya. 

Hal yang mendasari etos kerja tinggi di antaranya keinginan untuk menjunjung 

tinggi mutu pekerjaan, maka individu yang mempunyai etos kerja tinggi akan 

turut serta memberikan masukan-masukan ide di tempat bekerja.  

Etos kerja individu bukanlah merupakan suatu ha l yang terjadi secara 

sepihak. Dalam hal ini PT. Tirta Investama dan karyawan secara bersama-sama 

menciptakan kondisi yang kondusif untuk mencapai pemahaman yang 

dimaksud. Karyawan PT. Tirta Investama merasakan adanya hal-hal yang 

menarik dan memberinya kepuasan, berupa tersedianya faktor- faktor yang 

dapat memberikan kesejahteraan hidup atau jaminan keamanan, yaitu adanya 

koperasi, adanya fasilitas transportasi, dan adanya fasilitas yang mendukung 

kegiatan kerja. Keadaan ini mendorong karyawan untuk bekerja dengan penuh 

semangat, lebih produktif, dan efisien dalam menjalankan tugasnya. Iklim 

organisasi kerja di PT. Tirta Investama cukup menunjang, misalnya fasilitas 

lengkap, hubungan kerja yang harmonis, jaminan sosial dan keamanan cukup 

memadai. Hal ini untuk menghindari berbagai gejolak seperti korupsi, mogok 
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kerja, unjuk rasa, pengunduran diri, terlibat tindakan kriminal, dan sebagainya. 

Iklim kerja dan fasilitas yang lengkap tersebut mendorong terciptanya etos 

kerja yang tinggi dari karyawan. Hal ini diwujudkan dengan adanya loyalitas 

karyawan yang tinggi terhadap perusahaan, semangat kerja yang tinggi, dan 

karyawan merasa puas bekerja di PT. Tirta Investama. 

Setiap pekerjaan yang dihadapi karyawan terdapat hal-hal rutin yang 

akan sangat berbeda-beda reaksi yang diberikan masing-masing karyawan. Hal 

ini disebabkan karena etos kerja yang diyakini masing-masing karyawan juga 

berbeda. Sikap aktif dan inisiatif berperan dalam menumbuhkan etos kerja 

seseorang di tempat bekerja. Sikap aktif dan berinisiatif merupakan bagian dari 

ciri-ciri orang yang mandiri. Namun kemandirian individu yang satu dengan 

yang lain bisa berbeda-beda. Individu dinyatakan mandiri apabila dapat 

membangun dirinya sendiri dengan kekuatan sendiri untuk dapat tumbuh dan 

berkembang menjadi orang dewasa yang dapat mengurus dirinya sendiri. 

Karyawan yang mandiri dapat lebih mudah dalam mempersiapkan diri, selalu 

berkembang dan mudah dalam mengatasi kesulitan akibat pekerjaan. 

Kinerja merupakan tingkat perbandingan hasil kerja yang diperoleh 

dibandingkan dengan harapannya. Kinerja dinyatakan kurang  jika kinerja di 

bawah harapan dan dinyatakan baik jika kinerja tepat sesuai dengan harapan. 

Kalau kinerja melebih harapan, maka terjadi kesempurnaan kerja. Harapan 

terhadap kinerja dibentuk oleh pengalaman terdahulu, dan informasi dari 

sumber lain atau dari perusahaan pesaing.  
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Karyawan sebagai sumber yang produktif dan terbina dapat diarahkan 

sebagai tenaga kerja yang produktif. Dalam pencapaian hasil kerja yang efektif 

dan memuaskan tersebut, peranan manajemen berupa pemberian motivasi dan 

perlindungan terhadap tenaga kerja sehingga karyawan betah dan berkinerja 

tinggi. Salah satu faktor yang menentukan kinerja adalah ketrampilan yang 

dimiliki karyawan, sebab ketrampilan mempengaruhi pelaksanaan tugas dan 

pekerjaan yang dilakukan, sehingga mempengaruhi tinggi rendahnya kinerja. 

Berdasarkan uraian di atas mendorong penulis untuk melakukan 

penelitian dengan judul “PENGARUH SIKAP MANDIRI DAN ETOS KERJA 

TERHADAP KINERJA KARYAWAN PT. AQUA TIRTA INVESTAMA DI 

KLATEN”. 

 

B. Identifikasi Masalah 

Dari latar belakang masalah yang telah diuraikan, timbul beberapa 

masalah yang dapat diidentifikasikan sebagai berikut: 

1. Tinggi rendahnya kinerja karyawan dipengaruhi oleh beberapa faktor. Sikap 

mandiri merupakan salah satu faktor intern yang berperan dalam 

meningkatkan kinerja karyawan. Sikap mandiri ini tercermin dalam upaya 

karyawan untuk mempersiapkan diri, mengikuti perkembangan dan mudah 

dalam mengatasi kesulitan akibat pekerjaan. 

2. Tinggi rendahnya kinerja karyawan juga dipengaruhi oleh etos kerja 

karyawan. Etos kerja merupakan sikap, pandangan, kebiasaan, ciri-ciri atau 
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sifat mengenai cara bekerja yang dimiliki seseorang. Semakin tinggi etos 

kerja karyawan maka semakin tinggi kinerja karyawan. 

3. Tinggi rendahnya kinerja karyawan dipengaruhi sikap mandiri dan etos 

kerja karyawan. Sikap mandiri dan etos kerja merupakan faktor intern yang 

berperan dalam membangkitkan inisiatif dan kreativitas serta memiliki 

pandangan yang positif terhadap pekerjaan yang ditekuni.  

 

C. Pembatasan Masalah 

Untuk mempermudah masalah yang akan dibahas dan mempermudah 

pengumpulan data serta keterbatasan berfikir, maka penulis membatasi masalah 

hanya pada pengaruh sikap mandiri dan etos kerja terhadap kinerja karyawan 

PT. Aqua Tirta Investama di Klaten pada periode tahun 2000-2005 

 

D. Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah, identifikasi masalah, dan 

pembatasan masalah, penulis merumuskan masalah sebagai berikut: 

Apakah sikap mandiri dan etos kerja berpengaruh terhadap kinerja karyawan 

PT. Aqua Tirta Investama di Klaten baik secara parsial maupun secara 

simultan?. 

 

E. Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh sikap 

mandiri dan etos kerja baik secara simultan maupun parsial terhadap kinerja 

karyawan PT. Aqua Tirta Investama di Klaten. 
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F. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan agar memberikan manfaat bagi pihak-pihak 

yang antara lain:  

1. Bagi pihak perusahaan 

a. Penelitian ini dapat menjadi sumbangan pemikiran yang bermanfaat 

dalam upaya peningkatan kinerja karyawan. 

b. Adanya hasil penelitian ini, perusahaan diharapkan dapat segera 

mengatasi apabila terjadi penurunan kinerja karyawan. 

c. Sebagai bahan pertimbangan bagi perusahaan di dalam memperhatikan 

faktor- faktor yang dapat mempengaruhi kinerja karyawan. 

2. Bagi penulis  

a. Sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi Fakultas Keguruan 

dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Surakarta. 

b. Sebagai sarana untuk mempraktekkan teori-teori yang diperoleh selama 

di bangku kuliah dengan kenyataan sehari-hari. 

3. Bagi pihak lain 

Penelitian ini dapat menjadi salah satu bahan referensi yang bermanfaat 

bagi para mahasiswa pada khususnya dan masyarakat luas pada umumnya. 

 
G. Sistematika Penulisan Skripsi 

Pada penulisan penelitian ini terdiri dari lima bab, bagian awal terdiri 

atas halaman judul, halaman persetujuan pembimbing, halaman pengesahan 

ffakultas, halaman motto, halaman persembahan, kata pengantar, daftar isi, 

daftar tabel daftar lampiran dan abstraksi.  
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Bab I Pendahuluan 

Meliputi latar belakang masalah, identifikasi maslah, pembatasan 

masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian 

dan sistematika penulisan skripsi. 

Bab II Landasan Teori 

Bab ini diuraikan tentang pengertian kinerja karyawan, pengertian 

sikap mandiri, pengertian etos kerja, kerangka pemikiran dan 

hipotesis. 

Bab III Metode Penelitian 

Bab ini berisi tentang, pengertian metode penelitian, macam-macam 

metode penelitian, metode penentuan obyek penelitian, metode 

pengumpulan dan metode analisis data. 

Bab IV Hasil Penelitian dan Pembahasan 

Bab ini berisi tentang gambaran umum perusahaan, penyajian data, 

analisis data pengujian hipotesis dan pembahasan hasil penelitian. 

Bab V Penutup 

Bab ini berisi kesimpulan dan saran. 




