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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

A. LATAR BELAKANG 

Lingkungan bisnis yang tumbuh dan berkembang dengan sangat 

dinamis, sangat memerlukan adanya sistem manajemen yang efektif dan efisien 

artinya dapat dengan mudah berubah atau menyesuaikan diri dan dapat 

mengakomodasikan setiap perubahan baik yang sedang dan telah terjadi 

dengan cepat, tepat dan terarah serta biaya yang murah. Dengan demikian, 

organisasi tidak lagi dipandang sebagai sistem tertutup tetapi organisasi 

merupakan sistem terbuka yang dapat merespon dan mengakomondasikan 

berbagai perubahan eksternal dengan cepat dan efisien.  

Krisis ekonomi yang berdampak pada lesunya iklim dunia usaha 

mengakibatkan banyak perusahaan harus melakukan upaya perampingan atau 

konsolidasi internal lainnya sebagai upaya penghematan keuangan untuk dapat 

mempertahankan kelangsungan hidup dan mencapai pertumbuhan melalui 

kinerja yang efektif dan efisien. Kelangsungan hidup dan pertumbuhan dari 

suatu perusahaan bukan hanya ditentukan dari keberhasilan dalam mengelola 

keuangan yang berdasarkan pada kekuatan modal atau uang semata, tetapi juga 

di tentukan dari keberhasilannya mengelola sumber daya manusia, pengelolaan 

sumber daya manusia yang dimaksudkan adalah bahwa perusaahan harus 

mampu untuk menyatukan persepsi atau cara pandang manajer dan pimpinan 

perusahaan dalam rangka mencapai tujuan perusahaan antara lain melalui 
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pembentukan mental bekerja yang baik, memberikan motivasi kerja, bimbingan 

pengarahan dan koordinasi yang baik dalam bekerja. 

Gibson (1996) Ermayanti (2001:3) dalam Brahmasari (2008), Suatu 

kinerja organisasi tergantung dari kinerja individu atau dengan kata lain kinerja 

individu akan memberikan kontribusi pada kinerja organisasi, artinya bahwa 

perilaku anggota organisasi baik secara individu maupun kelompok memberika 

kekuatan atas kinerja organisasi, sebab motivasinya akan mempengaruhi pada 

kinerja organisasi. Sujak (1990)  Ermayanti (2001:3) dalam Brahmasari (2008), 

mengemukakan bahwa pemahaman motivasi, baik yang ada dalam diri manajer 

maupun yang berasal dari lingkungan akan dapat membantu dalam peningkatan 

kinerja, dalam hal ini seorang manajer perlu mengarahkan motivasi dengan 

menciptakan kondisi (iklim) organisasi melalui pembentukan budaya kerja atau 

budaya organisasi sehingga para manajer merasa terpacu untuk bekerja lebih 

keras agar kinerja yang dicapai juga tinggi.   

Budaya organisasi merupakan sistem penyebaran kepercayaan dan 

nilai-nilai yang berkembang dalam suatu organisasi yang mengarahkan 

perilaku anggota–anggotanya. Budaya organisasi selain berpengaruh terhadap 

kinerja juga berpengaruh terhadap kepuasan kerja manajer.    

Salah satu elemen penting dalam sistem manajemen perusahaan adalah 

kedisiplinan. Setiap manajer hendaknya menyadari bahwa kepentingan 

perusahaan adalah kepentingan yang harus diutamakan demi tercapainya tujuan 

perusahaan, seperti yang dikemukakan Nitisemito (1996:118) dalam Pristyadi 

(2008), bahwa menegakkan kedisiplinan penting bagi manajer dalam suatu 
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perusahaan, sebab dengan kedisiplinan itu dapat diharapkan sebagian besar dari 

peraturan ditaati oleh sebagian manajer.  

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka peneliti mengambil 

judul penelitian “Pengaruh Motivasi, Disiplin dan Budaya Organisasi 

Terhadap Kinerja Manajer (Studi Kasus pada PT. Adikencana 

Mahkotabuana, PT. Delta Merlin Dunia Textil dan PT. Kusumahadi 

Santosa Karanganyar). 

 

B. PERUMUSAN MASALAH 

Dari uraian diatas maka peneliti merumuskan masalah sebagai berikut: 

1. Apakah ada pengaruh motivasi terhadap kinerja manajer? 

2. Apakah ada pengaruh disiplin terhadap kinerja manajer? 

3. Apakah ada pengaruh budaya organisasi terhadap kinerja manajer? 

 

C. TUJUAN PENELITIAN 

Tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah: 

1. Untuk menjelaskan pengaruh motivasi terhadap kinerja manajer. 

2. Untuk menjelaskan pengaruh disiplin terhadap kinerja manajer. 

3. Untuk menjelaskan pengaruh budaya organisasi terhadap kinerja manajer. 
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D. MANFAAT PENELITIAN 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat kepada banyak 

pihak antara lain: 

1. Teori (bagi pengembangan ilmu) 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai teori-

teori kebutuhan yang berpengaruh terhadap motivasi, disiplin dan budaya 

organisasi yang digunakan dalam melakukan kegiatan di dunia usaha yang 

ada kaitannya dengan kinerja manajer dan dapat dijadikan sebagai bahan 

perbandingan atau referensi untuk penelitian selanjutnya yang lebih relevan. 

2. Praktik (bagi perusahaan) 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada perusahaan, 

khususnya mengenai pengaruh motivasi, disiplin dan budaya organisasi 

terhadap kinerja manajer dan dapat dijadikan pertimbangan di dalam 

pengambilan keputusan dan pengelolaan sumber daya manusia dalam 

meningkatkan kinerja manajer didalam suatu perusahaan atau organisasi. 

3. Kebijakan (bagi pembuat kebijakan) 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada Dinas 

perindustrian atau pemerintah dalam memberikan peraturan atau kebijakan, 

mengenai pengaruh motivasi, disiplin dan budaya organisasi dalam 

menjalankan pekerjaannya, sehingga kinerja manajer dapat tercapai. 
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E. SISTEMATIKA PENULISAN  

Sistematika penulisan yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah 

sebagai berikut : 

BAB I   PENDAHULUAN 

Bab ini menjelaskan mengenai latar belakang masalah, perumusan 

masalah, tujuan dan manfaat penelitian, serta sistematika penulisan. 

BAB II  TINJAUAN PUSTAKA 

Bab ini merupakan uraian tentang landasan teori atau tinjauan 

pustaka yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan penelitian, 

tentang pengaruh motivasi, disiplin dan budaya organisasi terhadap 

kinerja manajer, penelitian terdahulu, kerangka penelitian dan 

hipotesis. 

BAB III  METODE PENELITIAN 

Bab ini berisi uraian tentang definisi operasional dan pengukuran 

variabel,  penentuan sampel, jenis dan sumber data, serta metode 

analisisnya. 

BAB IV  ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN 

Bab ini menjelaskan mengenai deskripsi obyek penelitian serta 

analisis data dan pembahasan yang dilakukan, sesuai dengan alat 

analisis yang digunakan. 
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BAB V   PENUTUP 

Bab terakhir ini berisi kesimpulan dari hasil penelitian yang 

dilakukan, keterbatasan penelitian dan saran-saran yang 

berhubungan dengan penelitian serupa di masa yang akan datang. 

  


