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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Pendidikan merupakan tolak ukur bagi suatu bangsa. Pendidikan sangat 

berarti bagi seluruh bangsa di dunia ini. Lembaga pendidikan seharusnya 

mampu  menciptakan peserta didik yang tidak hanya berprestasi dan 

mendapatkan peringkat yang terbaik dikelas,  akan tetapi dapat menciptakan 

peserta didik yang produktif, berkualitas dan mampu berdaya saing dizaman 

globalisasi ini. 

Kualitas kerja  berhubungan erat dengan mutu sumber daya manusia 

mampu bersaing. Terciptanya suatu kinerja yang baik dalam suatu organisasi 

atau perusahaan karena keseriusan dalam bekerja. Peningkatan sumber daya 

manusia mempunyai peranan yang penting dalam proses memperoleh dan 

meningkatkan kinerja yang profesional. Republik Indonesia menetapkan UU 

Ketetapan RI tentang Pendidikan Tinggi sehingga mampu berdaya saing, 

Ketetapan RI tersebut berbunyi sebagai berikut: 

Undang-Undang Republik Indonesia Ketetapan RI No. 12 Tahun 2012 
tentang Pendidikan Tinggi: Bahwa untuk meningkatkan daya saing 
bangsa dalam menghadapi globalisasi di segala bidang, diperlukan 
pendidikan tinggi yang mampu mengembangkan ilmu pengetahuan dan 
teknologi serta menghasilkan intelektual, ilmuwan, dan atau profesional 
yang berbudaya dan kreatif, toleran, demokratis, berkarakter tangguh, 
serta berani membela kebenaran untuk kepentingan bangsa. 

 

Berdasarkan kutipan diatas, pendidikan merupakan salah satu sarana 

untuk mengembangkan sumber daya manusia khususnya untuk membangun 
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genersi muda yang tangguh, berkarakter, terampil, intelek dan inovatif sesuai 

bidangnya. Pendidikan dapat diberikan melalui pendidikan formal dan non 

formal, oleh karena itu disekolah maupun kampus sebagai lembaga 

pendidikan formal memiliki tanggungjawab penuh dalam menyiapkan SDM 

yang handal dan siap menghadapi berbagai tantangan dimasa mendatang. 

Kesiapan tersebut harus ditanamkan setiap individu dalam meningkatkan 

kualitas dirinya untuk maju dan mengembangkan dirinya. 

Universitas Muhammadiyah Surakarta sebagai lembaga pendidikan 

dibawah persarikatan Muhammadiyah berupaya untuk menyiapkan kader - 

kader baru menjadi anggota masyarakat yang mempunyai wawasan dan  

tanggungjawab yang tinggi. Hal itu akan terwujud jika mahasiswa selain 

mempunyai kemampuan dalam bidang akademik serta mempunyai karakter  

unik yang hanya dapat diperoleh dari kegiatan berorganisasi menjadi aktifis. 

Skill ataupun kemampuan setiap individu yang tergabung dalam UKM dapat 

dikembangkan sesuai bakat dan kemampuan yang ada dalam dirinya, karena 

UKM yang diikuti sesuai dengan keinginan dan bakat yang terpendam dalam 

diri mahasiswa. 

Kehidupan akademis dunia perkuliahan menuntut mahasiswa untuk 

rajin kuliah, mengerjakan tugas tepat waktu, mencari referensi di 

perpustakaan, mencapai IPK tinggi, dan cepat lulus, namun yang didapatkan 

dibangku perkuliahan hanya mendapatkan teori. Kehidupan berorganisasi 

lebih mengarah mahasiswa menjadi  pribadi mandiri dan seorang leadership 

handal dikemudian hari, serta mempunyai jiwa kewirausahaan bila mengikuti 
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KOPMA dengan berperan aktif.  Mahasiswa yang tergabung akan bergelut 

dalam dunia bisnis dan mampu menyalurkan apa yang didapatkan dalam 

perkuliahan terutama bagi mahasiswa pendidikan akuntansi yang asal 

mulanya adalah  Ekonomi Umum karena sebagai mata kuliah ataupun 

fakultas ekonomi bisnis yang sesuai dengan namanya sehingga diharapkan 

mampu mengaplikasikan terutama dalam bidang ekonomi atau akuntansinya. 

Tidak menutup kemungkinan pada fakultas yang lain yang turut tergabung 

didalam koperasi mahasiswa untuk belajar dan mengasah dirinya dalam 

bidang leadership and entrepreneur. 

Koperasi Mahasiswa (KOPMA) merupakan Unit Kegiatan Mahasiswa 

(UKM) tingkat Universitas yang bergerak dalam bidang entrepreneur 

berasaskan kekeluargaan yang dikelola oleh mahasiswa. KOPMA sebagai 

wadah bagi mahasiswa yang mengasah atau meningkatkan kemampuan 

intelektual dalam pengembangkan dunia berwirausaha. Potensi yang dimiliki 

mahasiswa yang tergabung di KOPMA dapat tersalurkan dengan baik apabila 

mampu mengembangkan potensi yang ada didalam dirinya dan 

mempertahankan serta mengembangkan usaha yang ada di koperasi 

mahasiswa. 

Kepengurusan KOPMA dijalankan sepenuhnya oleh mahasiswa 

bertujuan untuk melatih skill dan bakat yang dimilikinya. Pengurus KOPMA 

mempunyai wewenang penting dalam mengatur roda kehidupan yang ada di 

KOPMA. Keputusan yang akan diambil tentu menentukan kelangsungan 

KOPMA kedepan baik unit usaha, karyawan dan anggotanya. Kinerja 
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pengurus akan membawa dampak kepada unit usaha KOPMA. Menurut  

pendapat Mangkunegaran (2009:9) “Kinerja (hasil kerja) adalah hasil kerja 

secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seseorang dalam 

melaksanakan tugasnya sesuai tanggungjawab yang diberikan kepadanya”. 

Usaha yang dilakukan pengurus akan menghasilkan seberapa besar usaha 

yang dilakukan pengurus dalam mengembangkan usahanya. 

Pengurus harus mempunyai kemampuan yang cukup dalam mengelola 

usaha dan organisasi. Bekal yang sudah didapatkan diperkuliahan  tinggal 

mempraktekkan sedangkan bagi anggota yang masih awam tentang 

keorganisasian atau perkoperasian maka sebelum dan sesudahnya menjadi 

anggota harus melewati pendidikan anggota yang diadakan oleh KOPMA 

UMS. Pendidikan yang diselenggarakan berkaitan dengan diksar (pendidikan 

dasar), dikmen (pendidikan tingkat menengah), dan dikjut (pendidikan tingkat 

lanjut). Syarat menjadi pengurus setidaknya sudah aktif dalam kepengurusan 

dan melewati dikmen, sehingga ketika menjadi pengurus mampu dan 

mempunyai pengetahuan terutama tentang perkoperasian dan manajemen. 

Mahasiswa yang tergabung dalam kegiatan organisasi hanya sebagian. 

Mahasiswa yang mempunyai keinginan mendapatkan pengalaman lebih serta 

mampu mengikuti budaya yang ada didalam organisasi, sehingga mampu 

bertahan dan mengembangkan potensi yang ada dalam dirinya. Budaya 

merupakan hal yang dilakukan terus menerus atau keajegan sehingga melekat 

dalam diri seseorang dan dilakukan setiap harinya. Budaya di organisasi 

berbeda dengan lingkungan yang ada disekitar tempat tinggalnya, maka dari 



5 
 

itu seorang aktifis kampus harus pandai-pandai memilih dan memilah apa 

yang terdapat di lingkungannya sehingga mampu mengikuti atau 

menyesuaikan budaya yang ada. Mahasiswa yang ingin tergabung dan tidak 

mengikuti budaya yang ada dalam organisasi secara tidak langsung akan 

terseleksi alam atau tidak aktif berorganisaasi. 

Rasa ingin tahu terhadap hal yang baru akan menumbuhkan semangat 

yang ada dalam diri seseorang. Motivasi mahasiswa yang tinggi di organisasi 

maka akan berperan aktif dalam setiap kegiatan yang diadakan organisasi 

pasti akan menyita waktu, tenaga dan pikiran tersebut. Kegiatan yang 

dilakukan terkadang mengganggu akademik sehingga mahasiswa harus 

pandai-pandai dalam membagi waktu baik belajar dan berorganisasi. 

Kegiatan-kegiatan yang sering dilakukan secara tidak langsung akan 

membentuk karakter dan mental mahasiswa yang berorganisasi sehingga 

mahasiswa terkadang melupakan kewajibannya sebagai mahasiswa. 

Kondisi yang sering dialami setiap mahasiswa yang berorganisasi 

adalah susahnya mengikuti budaya yang ada didalam organisasi dan 

kurangnya motivasi yang ada dalam diri. Kondisi yang kurang stabil 

membuat mahasiswa perlu adanya penyesuaian terlebih dahulu. Lemahnya 

motivasi mahasiswa disebabkan karena takutnya mengambil suatu resiko 

yang dianggapnya suatu problem yang dijadikan suatu beban. Secara tidak 

langsung akan mengganggu baik akademi maupun berorganisasi sebab  

mahasiswa yang berorganisasi memikul tangungjawab ganda sebagai 

mahasiswa dan tanggungjawab yang diembanya di organisasi. Pilihan yang 
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sudah diambil harus mampu dipertanggujawabkan karena setiap pilihan mesti 

ada resikonya. 

Kurangnya motivasi yang ada dalam diri akan menghambat kinerja 

pengurus dan karyawan. Budaya organisasi atau kebiasaan yang dilakukan 

pengurus terkadang kurang profesional disebabkan karena pengurus yang 

masih status mahasiswa. Oleh karena itu, pengurus harus mampu 

mengimbangi budaya kerja dalam organisasi yang ada dilingkungan KOPMA 

sebagai dunia usaha dan pengurus harus mampu memberikan motivasi 

kepada kepengurusan, karyawan dan anggota sehingga tujuan yang akan 

dicapai bersama dapat terwujud. 

Pengamatan yang dilakukan oleh peneliti masih ada pengurus yang 

kurang sadar pada dirinya untuk mengikuti budaya organisasi dan kurangnya 

motivasi organisasi yang ada dalam diri sehingga kinerja yang dihasilkan 

kurang maksimal dan terhambat, maka peneliti terdorong melakukan 

penelitian yang berjudul “PENGARUH BUDAYA ORGANISASI DAN 

MOTIVASI ORGANISASI TERHADAP KINERJA PENGURUS 

KOPERASI MAHASISWA UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH 

SURAKARTA PERIODE  2012-2013”. 
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B. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang ada, maka dapat diidentifikasi 

masalah penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Masih ada pengurus KOPMA UMS yang kesulitan mengikuti budaya dan 

memotivasi dirinya atau memotivasi yang lainnya, akibatnya 

terhambatnya kinerja. 

2. Beberapa faktor yang mempengaruhi kinerja pengurus  yaitu faktor intern 

(faktor yang berasal dari dalam diri pengurus) dan faktor ekstern (faktor 

yang berasal dari luar diri pengurus).  

3. Budaya yang menjadi turun temurun dalam organisasi sehingga perlu 

waktu dalam penyesuaian. 

4. Motivasi organisasi dapat berasal dari luar individu dan dari dalam 

individu sehingga sulit untuk mengontrolnya. 

 

C. PembatasanMasalah 

Berdasarkan rumusan masalah yang dikemukakan, begitu banyak dan 

luas permasalahan yang dihadapi terutama yang berkaitan dengan  pengaruh 

kinerja pengurus. Agar terfokus dalam mendalami masalah dan adanya 

keterbatasan yang dimiliki oleh peneliti, maka penelitian ini hanya dibatasi 

pada: 

1. Obyek penelitian adalah budaya organisasi, motivasi organisasi dan 

kinerja pengurus KOPMA Universitas Muhammadiyah Surakarta 

Periode 2012-2013. 
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2. Subjek penelitian adalah anggota KOPMA Universitas Muhammadiyah 

Surakarta Periode 2012-2013. 

3. Organisasi tersebut dibatasi pada Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) 

KOPMA Universitas Muhammadiyah Surakarta Periode 2012-2013. 

 

D. Rumusan Masalah 

Adapun perumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut 

1. Adakah pengaruh budaya organisasi terhadap kinerja pengurus KOPMA 

Universitas Muhammadiyah Surakarta Periode 2012-2013. 

2. Adakah pengaruh motivasi organisasi terhadap kinerja pengurus 

KOPMA Universitas Muhammadiyah Surakarta Periode 2012-2013. 

3. Adakah pengaruh budaya organisasi dan motivasi organisasi terhadap 

kinerja pengurus KOPMA Mahasiswa Universitas Muhammadiyah 

Surakarta Periode 2012-2013. 

 

E. Tujuan Penelitian 

Tujuan merupakan pencapaian akhir yang dapat dijadikan acuan supaya 

penelitian ini berjalan sesuai yang diinginkan. Adapun tujuan penelitian ini 

sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui pengaruh budaya organisasi terhadap kinerja pengurus 

KOPMA Universitas Muhammadiyah Surakarta Periode 2012-2013. 
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2. Untuk mengetahui pengaruh motivasi organisasi terhadap kinerja 

pengurus KOPMA Universitas Muhammadiyah Surakarta Periode 2012-

2013. 

3. Untuk mengetahui pengaruh budaya organisasi dan motivasi organisasi 

terhadap kinerja pengurus KOPMA Universitas Muhammadiyah 

Surakarta Periode 2012-2013. 

 

F. Manfaat Penelitian 

Manfaat yang diharapkan dalam penelitian yang dilakukan oleh peneliti 

adalah: 

1. Bagi universitas, penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan 

pertimbangan dalam mengambil dan penetapan kebijakan di organisasi 

mahasiswa. 

2. Bagi mahasiswa, diharapkan memberikan informasi mengenai pengaruh 

budaya organisasi dan motivasi organisasi terhadap kinerja pengurus 

KOPMA Universitas Muhammadiyah Surakarta Periode 2012-2013. 

3. Bagi peneliti, sebagai acuan pengurus KOPMA atau UKM yang lain 

yang lebih baik dan pedoman dalam melaksanakan penelitian berikutnya 

yang sejenis. 

 

G. Sistematika Skripsi 

Sistematika merupakan isi yang ada dalam penelitian yang akan 

dilakukan. Adapun sistematika skripsi ini adalah sebagai berikut: 
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BAB I PENDAHULUAN 

Bab ini berisi tentang latar belakang, identifikasi masalah, pembatasan 

masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian , manfaat penelitian dan 

sistematika laporan. 

BAB II LANDASAN TEORI 

Bab ini berisi tentang kinerja, faktor – faktor yang mempengaruhi 

kinerja, tujuan Kinerja, budaya organisasi, Pengertian Organisasi, Pengertian 

Budaya Organisasi, pengertian  motivasi, faktor – faktor pendorong motivasi, 

koperasi mahasiswa (KOPMA) UMS, penelitian yang relevan, kerangka 

berfikir dan hipotesis. 

BAB III METODE PENELITIAN 

Bab ini menguraikan tentang  jenis penelitian, subjek dan objek 

penelitian, populasi, sampel, sampling, metode pengumpulan data, , teknik 

pengumpulan data, teknik analisis data, uji instrumen, uji prasarat dan teknik 

analisis data. 

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Bab ini berisi tentang gambaran umum lokasi penelitian, hasil analisis 

data, deskripsi data, uji prasarat analisis, teknik analisis data, pembahasan 

analisis data dan pencapaian target omzet . 

BAB V PENUTUP 

Bab ini berisi kesimpulan dan saran. 

DAFTAR PUSTAKA 

LAMPIR 


