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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Ketatnya persaingan di era globalisasi ini menuntut setiap perusahaan

untuk memiliki keunggulan kompetitif. Hal tersebut akan tercapai jika didukung

oleh sumber daya manusia yang berkualitas. Organisasi dengan sumber daya

manusia yang berkualitas diharapkan akan mampu bertahan dalam persaingan

global. Dengan demikian keberhasilan suatu organisasi dalam mencapai tujuan

sangat ditentukan oleh keberhasilan karyawan dalam melaksanakan tugas-

tugasnya. Karyawan mempunyai peranan penting dalam usaha mencapai tujuan

organisasi yang telah ditetapkan, oleh karena itu pemanfaatan karyawan selaku

sumber daya manusia harus dioptimalkan. Karyawan yang belum mampu

melaksanakan pekerjaan sesuai dengan tuntutan organisasi akan mempengaruhi

kinerja karyawan maupun organisasi itu sendiri.

Mengingat  keberadaan manusia (tenaga kerja) dalam organisasi sangat

penting, maka setiap organisasi banyak yang berlomba-lomba memberdayakan

potensi karyawannya guna mencapai tingginya kinerja. Kinerja yang dicapai

karyawan pada akhirnya akan memberikan kontribusi terhadap kinerja organisasi.

Hal ini sesuai dengan pendapat Gibson (1996: 13) kinerja individu adalah dasar

kinerja organisasi.

Salah satu faktor yang dianggap penting bagi peningkatan kinerja

karyawan yaitu motivasi berprestasi. Motivasi berprestasi merupakan kebutuhan

untuk melakukan pekerjaan lebih baik daripada sebelumnya, selalu berkeinginan
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mencapai prestasi yang lebih tinggi. Hal ini diartikan dengan adanya motivasi

berprestasi karyawan diharapkan menyukai tantangan dan mampu memecahkan

permasalahan dalam pekerjaannya dengan lebih baik yang pada akhirnya dapat

mendukung tercapainya kinerja secara memuaskan. Dari hasil pengamatan

sementara terhadap beberapa karyawan menunjukkan bahwa kreativitas dan

kemandirian dari beberapa karyawan yang masih kurang. Untuk mencapai kinerja

yang memuaskan perlu didukung motivasi berprestasi. Pemimpin dalam hal ini

perlu memberi kesempatan kepada bawahan agar mereka dapat

mengaktualisasikan diri secara baik dan wajar di perusahaan. (Mangkunegara,

2001: 102). Dengan demikian kemandirian dan kesadaran karyawan untuk

mengembangkan potensi dapat meningkat dan diharapkan karyawan dapat

bertanggungjawab dan mampu mengatasi kesulitan dalam pekerjaannya dengan

lebih baik. 

Di samping kurangnya motivasi berprestasi, diketahui bahwa kondisi kerja

yang menyangkut hubungan kerja antar karyawan masih perlu ditingkatkan.

Seperti yang dikemukakan Hamalik (1997: 63) bahwa hubungan sosial/antara

pribadi dikalangan personil turut mempengaruhi motivasi dan kelancaran

pekerjaan keadaan hubungan sosial yang bernada negatif  dapat menimbulkan

rasa tidak puas, rasa tidak aman dan rendahnya motivasi kerja sehingga pada

akhirnya akan menurunkan kinerja.

Pengamatan lain menunjukkan bahwa terdapat beberapa karyawan kurang

disiplin dalam memanfaatkan waktu kerja sehingga sering menunda-nunda

pekerjaan dan kebiasaan datang terlambat. Kedisplinan pada dasarnya kesadaran

seseorang untuk menaati peraturan dan sabar akan tugas tanggung jawabnya tanpa 
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adanya paksaan. Kedisiplinan bukan hanya sekedar indikasi adanya semangat dan

kegairahan kerja, melainkan dapat mempengaruhi efektifitas dan efisiensi

pencapaian tujuan perusahaan. Untuk menegakkan kedisplinan tidak cukup hanya

dengan ancaman, tetapi harus diimbangi dengan tingkat   kesejahteraan  yang

memadai (Nitisemito, 1996: 123).

Keadaan tersebut apabila dibiarkan akan mengganggu efektivitas

organsasi, oleh karenanya perlu dilakukan penelitian untuk mengetahui faktor-

faktor apa saja yang  berpengaruh terhadap tingkat kinerja karyawan. 

Menurut Handoko (2000 :193) kinerja seseorang dapat dipengaruhi oleh

banyak faktor antara lain : motivasi, kepuasan kerja, tingkat stress, kondisi pihak

pekerjaan, sistem kompensasi, desain pekerjaan dan aspek-aspek ekonomis, teknis 

serta keperilakukan lainnya. Menurut Hamalik (1998: 89) hasil kerja yang

dicapai setiap individu tidak sama, karena setiap individu memiliki perbedaan

individual seperti kecerdasan, bakat, minat, pengalaman dan pendidikan. Di sisi

lain Muchdarsyah (2000: 146) berpendapat bahwa manusia sukses adalah

manusia yang mampu mengatur, mengendalikan diri yang menyangkut

pengaturan cara hidup dan mengatur cara kerja. Hal ini erat hubungannya antara

manusia sukses dengan pribadi disiplin. Mengingat eratnya hubungan disiplin

dengan produktivitas maka sikap disiplin mempunyai peran sentral dalam

membentuk pola kerja dan etos kerja. 

Berdasarkan uraian di atas disimpulkan bahwa ada tiga faktor yang

berpengaruh terhadap kinerja karyawan yaitu motivasi berprestasi, kondisi kerja

dan kedisiplinan. Untuk mencapai prestasi kerja secara memuaskan, karyawan

perlu memiliki motivasi berprestasi karena dapat mengarahkan sikap dan perilaku
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karyawan dalam mencapai tujuannya yaitu kesuksesan dalam pekerjaan. Di

samping itu kondisi kerja yang  kondusif baik kondisi fisik atau hubungan kerja

dengan rekan dapat menimbulkan perasaan puas dalam bekerja yang pada

akhirnya mempengaruhi kinerja karyawan.

Untuk mencapai hasil kerja secara memuaskan, diperlukan sikap

kedisiplinan yang tinggi terhadap pekerjaan. Dengan adanya disiplin kerja yang

tinggi, karyawan akan merasa bertanggungjawab dan memiliki komitmen yang

tinggi terhadap pekerjaannya sehingga pada akhirnya dapat mendorong karyawan

untuk mencapai tingginya kinerja.

Dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka penulis tertarik

mengadakan penelitian tentang pengaruh motivasi berprestasi, kondisi kerja dan

disiplin kerja terhadap kinerja karyawan pada PT. Aksara Solopos Surakarta. 

B. Perumusan Masalah

Dari latar belakang masalah di atas, maka permasalahan dalam penelitian

ini dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Apakah motivasi berprestasi, kondisi kerja dan disiplin kerja mempunyai

pengaruh yang signifikan terhadap kinerja karyawan pada PT. Aksara Solopos 

Surakarta?

2. Faktor apakah yang mempunyai pengaruh dominan terhadap kinerja karyawan

PT. Aksara Solopos Surakarta ?
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C. Tujuan Penelitian

Agar penelitian yang dilakukan dapat terarah sesuai dengan yang

diharapkan, maka perlu adanya tujuan. Adapun tujuan penelitian ini dirumuskan

sebagai berikut : 

1. Untuk mengetahui pengaruh motivasi berprestasi, kondisi kerja dan disiplin

kerja terhadap kinerja karyawan pada PT. Aksara Solopos Surakarta 

2. Untuk mengetahui faktor yang mempunyai pengaruh dominan terhadap

kinerja karyawan pada PT. Aksara Solopos Surakarta.

D. Manfaaat Penelitian 

Manfaat yang dihasilkan dari penelitian ini adalah  :

1. Sebagai bahan pertimbangan bagi pimpinan khususnya PT. Aksara Solopos

Surakarta dalam pengambilan kebijakan mengenai motivasi berprestasi,

kondisi kerja dan disiplin kerja terhadap kinerja karyawan. 

2. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pada

pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya berkaitan dengan  kinerja

karyawan.

3. Sebagai informasi atau gambaran bagi mahasiswa atau peneliti lain dalam

memecahkan permasalahan yang berhubungan dengan penelitian ini.


