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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Tujuan perusahaan adalah mencari keuntungan dan bertahan hidup 

dalam jangka panjang. Untuk memperoleh keuntungan, perusahaan 

melakukan kegiatan-kegiatan yang menggunakan faktor-faktor produksi 

seperti sumber daya manusia, sumber daya alam, modal, dan teknologi. Dari 

beberapa faktor produksi yang ada, sumber daya manusia merupakan faktor 

yang paling penting karena merupakan faktor penentu keberhasilan suatu 

perusahaan. 

Didalam suatu perusahaan Sumber Daya Manusia (SDM) adalah 

salah satu unsur yang sangat penting dibandingkan unsur produksi yang lain, 

oleh karena itu peranan manusia didalam suatu perusahaan sangatlah berarti 

dan tidak dapat dipisahkan, berhasil tidaknya suatu tujuan organisasi 

sangatlah ditentukan oleh peran manusia, dikatakan sangat penting dan 

menentukan didalam suatu tujuan organisasi karena Sumber Daya Manusia 

(SDM) yang membawa suatu tujuan untuk mencapai suatu tujuan organisasi 

itu sendiri. 

Hanya manusia merupakan satu-satunya sumber perusahaan yang 

tidak dapat digantikan oleh teknologi apapun. Bagaimana baiknya organisasi 

lengkapnya sarana dan fasilitas kerja, semua tidak akan punya arti tanpa 

manusia yang mengatur, mengoperasikan dan memeliharanya. 
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Manusia selalu berperan aktif dan dominan dalam setiap kegiatan 

organisasi, karena manusia menjadi perencana, dan penentu terwujudnya 

tujuan organisasi. 

Didalam suatu perusahaan faktor manusia sebagai tenaga kerja 

merupakan sumber daya yang sangat penting, karena manusia itulah yang 

akan membawa arah perkembangan suatu perusahaan.  

Manusia dalam menyelesaikan suatu pekerjaan, mereka mempunyai 

motivasi yang berbeda-beda. Motivasi inilah yang sangat mempengaruhi 

karakteristik individu dari masing-masing individu itu sendiri, oleh karena itu 

perbedaan karakteristik individu dari setiap karyawan, jika suatu perusahaan 

ingin mencapai tujuan organisasi maka karakteristik individu haruslah 

diperhatikan semaksimal mungkin. Dari perbedaan-perbedaan karakteristik 

individu menerangkan mengapa kinerja karyawan yang satu berbeda dengan 

yang lain. 

Menurut James (1992 : 87) “karakteristik individu adalah minat, sikap 

dan kebutuhan yang dibawa seseorang didalam situasi kerja.” Minat adalah 

sikap yang membuat seseorang senang akan obyek kecenderungan atau ide-

ide tertentu. Hal ini diikuti dengan perasaan senang dan kecenderungan untuk 

mencari obyek yang disenangi itu. Minat mempunyai kontribusi terbesar 

dalam pencapaian tujuan perusahaan, betapapun sempurnanya rencana 

organisasi dan pengawasan serta penelitiannya. Bila karyawan  tidak dapat 

menjalankan tugasnya dengan minat gembira maka suatu perusahaan tidak 

akan mencapai hasil yang semestinya dapat dicapai.  
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Gibson (1996 : 63) menyatakan bahwa “sikap adalah kesiapsiagaan 

mental, yang dipelajari dan diorganisasikan melalui pengalaman dan 

mempunyai pengaruh tertentu atas cara tanggap seseorang dengan orang lain, 

dan sesuatu yang berhubungan dengannya.” Menurut Gibson (1996 : 94) 

kebutuhan adalah kekurangan yang dialami seseorang pada waktu tertentu. 

Didalam suatu perusahaan karakteristik individu yang dapat 

mempengaruhi kinerja karyawan, selain juga yang dapat mempengaruhi 

kinerja karyawan adalah lingkungan tempat mereka bekerja, karena 

lingkungan kerja merupakan faktor penting yang dapat menghasilkan 

pendayagunaan sumber daya manisia yang optimal bagi perusahaan. Jika 

lingkungan kerja tidak diperhatikan oleh perusahaan secara maksimal maka 

karyawan tidak dapat bekerja secara optimal dan tujuan perusahaan tidak 

akan tercapai. 

Lingkungan kerja merupakan faktor yang paling banyak 

mempengaruhi perilaku karyawan terutama dalam lingkungan pekerjaan 

yang secara tidak langsung maupun langsung mempengaruhi kinerja 

karyawan. Menurut Nitisemito (1996 : 109) “lingkungan kerja adalah segala 

sesuatu yang ada di sekitar pekerja, yang dapat mempengaruhi dirinya dalam 

menjalankan tugas yang dibebankan padanya.” lingkungan kerja menurut 

Kartono (1981 : 177) dapat diartikan sebagai lingkungan yang merupakan 

aspek dari kinerja. Dikatakan lebih lanjut bahwa lingkungan kerja merupakan 

kondisi-kondisi material dan psikologis yang ada dalam perusahaan 

karyawan tersebut bekerja. 
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Lingkungan kerja merupakan suatu tempat dimana para pekerja dapat 

membuktikan segala kemampuannya dalam menjalankan tugas-tugas yang 

dibebankannya. 

Pekerja sebagai unsur utama dalam organisasi, memegang peranan 

yang sangat penting sehingga semua unsur organisasi, tidak akan berfungsi 

tanpa ditangani oleh pekerja. Peranan ini timbul karena secara manusiawi 

memang manusia menginginkan dapat berperan dalam lingkungan, termasuk 

lingkungan kerja. 

Dalam melaksanakan tugas-tugasnya, setiap tenaga kerja 

berhubungan langsung dan sangat dipengaruhi oleh lingkungan kerja. 

Lingkungan kerja dapat dibagi menjadi tiga kelompok. Pertama adalah 

disediakannya berbagai macam fasilitas untuk karyawan, seperti pelayanan 

kesehatan dan pengadaan kamar kecil. Kelompok kedua adalah kondisi kerja. 

Pengaturan kondisi kerja yang baik akan meningkatkan kinerja karyawan. 

Pengaturan kondisi antara lain pengaturan penerangan ruang kerja, 

pengaturan suara bising, pemilihan warna, ruang gerak yang diperlukan dan 

keamanan karyawan. Kelompok yang ketiga adalah masalah hubungan 

karyawan. Umumnya karyawan menghendaki tempat kerja yang 

menyenangkan, memberikan tempat kerja yang menyenangkan berarti telah 

menimbulkan perasaan yang nyaman dalam bekerja pada karyawan. (Ahyari 

2002 : 206) 
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Penilaian kinerja mengacu pada suatu sistem formal dan terstruktur 

dengan pekerjaan, perilaku dan hasil, termasuk tingkat kehadiran. Kegiatan-

kegiatan ini dapat memperbaiki kepuasan-kepuaan personalia dan dapat 

memberikan umpan balik pada perusahaan tentang pelaksanaan kerja 

karyawan. 

Kinerja karyawan merupakan hasil secara kualitas dan kuantitas yang 

dicapai oleh seorang pegawai dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan 

tanggung jawab yang diberikan kepadanya. Kinerja merupakan tindakan 

yang menunjukkan bahwa dia anggota kelompok. Kinerja menunjuk atau 

mengacu pada perbuatan tingkah laku seseorang dalam suatu kelompok atau 

organisasi. 

Kinerja adalah manifestasi diatas dapat disimpulkan bahwa kinerja 

adalah kemampuan dalam melaksanakan tugas, yang dapat meningkatkan 

kinerja secara terus menerus dengan didukung lingkungan kerja yang nyaman 

dan kondusif. 

Kinerja karyawan merupakan suatu bentuk sikap sehari-hari yang 

dilakukan karyawan untuk mencapai tujuan perusahaan. Menurut Sayudi 

(1999 : 27) faktor-faktor penilaian kinerja meliputi : 

1. Efektivitas dan efisiensi 
Efektivitas dari suatu kelompok adalah bila tujuan dapat dicapai dengan 
kebutuhan, sedangkan efisiensi adalah berkaitan dengan jumlah 
pengorbanan yang dikeluarkan dalam pencapaian tujuan. 

2. Tanggung jawab 
Merupakan bagian yang tidak dipisahkan atau sebagai atribut dari 
kepemilikan wewenang tersebut. 
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3. Disiplin 
Disiplin karyawan merupakan ketaatan karyawan yang bersangkutan 
dalam menghormati perjanjian kerja dalam perusahaan tempat ia 
bekerja. 

4. Inisiatif 
Insitif seseorang berkaitan dengan daya pikir, kreatifitas dalam bentuk 
ide untuk sesuatu yang berkaitan dengan tujuan organisasi. Setiap 
insiatif sebaiknya mendapat perhatian atau tanggapan posit if dari atasan, 
bila ia memang atasan yang baik. Bila atasan selalu menjegal insiatif 
karyawannya, maka perusahaan akan kehilangan energi untuk maju. 

 

Amstrong dan Baron (1998) menyatakan bahwa faktor-faktor dalam 

kinerja dipengaruhi oleh sejumlah faktor, dimana seluruh faktor tersebut 

harus dipertimbangkan ketika mengelola, mengukur, memodifikasi, dan 

menghargai kinerja yaitu : 

1. Faktor-faktor pribadi seperti keahlian pribadi, kepercayaan diri, motivasi 

dan komitmen. 

2. Faktor-faktor kepemimpinan seperti kualitas dorongan, arahan dan 

dukungan yang diberikan manajer dan pemimpin tim. 

3. Faktor-faktor tim seperti dukungan yang diberikan oleh kolega. 

4. Faktor sistem seperti sistem kerja dan fasilitas (instrumen tenaga kerja) 

yang diberikan oleh organisasi. 

5. Faktor-faktor kontekstual (situasional) seperti tekanan dan perubahan 

lingkungan eksternal dan internal. 

Selain faktor-faktor diatas ada beberapa faktor lain yang 

mempengaruhi organisasi dan kinerjanya (Ilyas, 1999 : 57) 

1. Kualitas kerja  

2. Kuantitas kerja 

3. Hubungan kerja 
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4. Tingkat kehadiran ataupun presensi dari karyawan dalam bekerja  

5. Pengetahuan kerja 

Berdasarkan uraian di atas penulis tertarik mengambil judul 

“PENGARUH KARAKTERISTIK INDIVIDU DAN LINGKUNGAN 

KERJA TERHADAP KINERJA KARYAWAN PADA CV. KAWAN 

KITA KLATEN.” 

 

B. Pembatasan Masalah 

Berdasarkan pada latar belakang di atas serta agar tidak terjadi 

pembiasan permasalahan, maka penulis membatasi permasalahan dalam 

penelitian ini yaitu : 

1. Sesuai dengan judul yang diajukan, penelitian ini hanya berkaitan dengan 

karakteristik individu, lingkungan kerja dan kinerja karyawan pada CV. 

Kawan Kita Klaten. 

2. Pengamatan dan penelitian terbatas pada karyawan CV. Kawan Kita 

Klaten. 

 

C. Perumusan Masalah 

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan pada latar belakang, maka 

permasalahan yang dirumuskan dalam penelitian ini adalah : 

1. Apakah karakteristik individu mempunyai pengaruh yang signifikan 

terhadap kinerja karyawan CV. Kawan Kita Klaten. 
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2. Apakah lingkungan kerja mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap 

kinerja karyawan CV. Kawan Kita Klaten. 

3. Apakah karakteristik individu dan lingkungan kerja mempunyai pengaruh 

bersama terhadap kinerja karyawan CV. Kawan Kita Klaten. 

 

D. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan dalam melakukan 

penelitian ini adalah: 

1. Untuk mengetahui sejauhmana pengaruh  karakteristik individu terhadap 

kinerja karyawan CV. Kawan Kita Klaten. 

2. Untuk mengetahui sejauhmana pengaruh  lingkungan kerja terhadap 

kinerja karyawan CV. Kawan Kita Klaten. 

3. Untuk mengetahui sejauhmana pengaruh  bersama karakteristik individu 

dan lingkungan kerja terhadap kinerja karyawan CV. Kawan Kita Klaten. 

 

E. Manfaat Penelitian 

Diharapkan penelitian ini dapat bermanfaat bagi : 

1. Bagi Perusahaan 

Diharapkan dapat memberikan masukan dan gambaran bagi CV. Kawan 

Kita Klaten untuk dapat memberikan perhatian yang lebih baik terhadap 

karakteristik individu dan lingkungan kerja karyawan, karena kedua faktor 

tersebut mempunyai pengaruh terhadap kinerja karyawan. 
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2. Bagi peneliti 

Diharapkan dapat memberikan pengetahuan dan pemahaman tentang 

pengaruh karakteristik individu dan lingkungan kerja terhadap kinerja 

karyawan dan dapat mempraktekkan teori yang selama ini penulis 

dapatkan di bangku kuliah pada keadaan yang sebenarnya pada 

perusahaan.  

3. Bagi Pihak Lain 

Penelitian ini dapat dijadikan referensi untuk menambah pengetahuan dan 

sekaligus sebagai bahan perbandingan untuk penelitian yang serupa, serta 

juga dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan untuk pihak yang ingin 

mendirikian suatu bisnis atau usaha, khususnya dalam mengambil 

langkah-langkah pemasaran yang tepat dan ekonomis. 

 

F. Sistematika Skripsi 

BAB I  PENDAHULUAN 

Dalam bab ini diuraikan tentang latar belakang masalah, 

perumusan masalah, pembatasan masalah, tujuan penelitian, 

manfaat penelitian dan sistematika skripsi. 

BAB II  LANDASAN TEORI 

 Pada bab ini diuraikan teori yang relevan tentang karakteristik 

individu, lingkungan kerja, kinerja karyawan, kerangka pemikiran 

dan hipotesis. 
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BAB III  METODE PENELITIAN 

Dalam bab ini diuraikan tentang metode penelitian, penentuan 

obyek penelitian yang terdiri atas populasi, sampel, sampling, 

metode pengumpulan data, instrumen penelitian, uji instrumen dan 

teknik analisis data. 

BAB IV  HASIL PENELITIAN 

Dalam bab ini diuraikan tentang sejauhmana sejarah berdirinya 

perusahaan, struktur organisasi, penyajian data, dan pengujian 

hipotesis. 

BAB V  KESIMPULAN DAN SARAN 

Dalam bab ini berupa kesimpulan dan saran-saran. 

DAFTAR PUSTAKA 

LAMPIRAN 

 




