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  BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Perusahaan merupakan suatu organisasi yang terdiri dari beberapa 

kumpulan individu, di mana mereka saling bekerja sama satu sama lain dan 

melakukan berbagai kegiatan-kegiatan yang telah direncanakan, untuk mencapai 

hasil dari tujuan yang sudah direncanakan. Dalam melakukan atau 

menyelesaikan berbagai kegiatan-kegiatan tersebut, tentu akan melibatkan segala 

sumber daya yang dimiliki, baik sumber daya manusia maupun sumber daya non 

manusia sebagai alat penunjang terselesainya kegiatan perusahaan.  

Sumber daya manusia sebagai alat untuk mencapai tujuan perusahaan. 

Sumber daya manusia merupakan suatu faktor terpenting sebagai penunjang bagi 

suatu perusahaan untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Tanpa adanya sumber 

daya manusia, perusahaan tidak dapat menjalankan aktivitas ataupun kegiatan 

perusahaannya dengan baik. Dengan adanya fasilitas lengkap maupun teknologi 

canggih serta biaya besar yang digunakan tidak akan ada harganya apabila tidak 

ada faktor terpenting dalam kehidupan perusahaan yaitu sumber daya manusia 

untuk memelihara, menjaga dan memanfaatkan dengan sebaik-baiknya sarana 

dan fasilitas yang telah disediakan dengan baik. 

Setiap perusahaan memiliki tujuan masing-masing yang harus dicapai. 

Untuk mencapai suatu tujuan perusahaan tersebut, di dalam perusahaan 
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dibutuhkan pemimpin yang mampu mengelola sumber daya manusia. 

Pengembangan sumber daya manusia pada dasarnya adalah untuk meningkatkan 

kerja karyawan yang mencerminkan kemampuan dalam bekerja, artinya kinerja 

masing-masing karyawan dinilai dan diukur menurut kriteria yang sudah 

ditentukan pada masing-masing bidang yang telah ditetapkan. Seorang manajer 

atau pemimpin, juga perlu mengambarkan area kinerja yang perlu diperbaiki. 

Para karyawan umumnya menggunakan informasi untuk mengubah struktur 

kinerjanya masing-masing dalam menyelesaikan pekerjaanya. Dengan adanya 

pengembangan sumber daya manusia, suatu perusahaan diharapkan akan 

menciptakan karyawan yang berkualitas yang akan mendorong peningkatan 

kinerja karyawan yang tinggi.  

Di dalam suatu perusahan adanya dorongan yang berusaha untuk 

meningkatkan kinerja karyawan dengan harapan apa yang menjadi tujuan 

tersebut akan tercapai. Untuk mencapai tujuan perusahaan, maka pemimpin akan 

membagi tugas pada setiap karyawan sesuai dengan fungsi dan jabatan masing-

masing organisasi. Tugas yang diberikan pemimpin atau manajer untuk 

karyawan adalah sebuah tanggung jawab yang harus dilaksanakan dengan 

sungguh-sungguh agar dalam pencapaian tujuan perusahaan sesuai rencana yang 

telah dibuat. Dengan adanya kinerja karyawan yang meningkat dalam bekerja, 

secara tidak langsung dapat meningkatkan mutu, kualitas serta kuantitas pada 

masing-masing karyawan di dalam perusahaan. Peningkatan kinerja karyawan 

yang tinggi sangat penting dalam suatu perusahaan. 
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Organisasi terbentuk dari sebuah sistem yang kompleks di mana 

kegiatan-kegiatan diarahkan untuk mencapai sesuatu (Gudono, 2012). Pilihan 

kegiatan perubahan dapat dilaksanakan melalui pespektif organisasi, sistem atau 

perspektif orang. Dalam suatu perusahaan, sukses sejati berbasis perubahan tidak 

mudah kecuali tersedia budaya organisasi sebagai penggerak dan pengendali 

perubahan. Budaya organisasi merupakan sistem penyebar kepercayaan dan 

nilai-nilai yang terkandung di dalamnya sehingga dapat mengarahkan anggota-

anggotanya. Agar berfungsi secara optimal budaya organisasi harus diciptakan, 

dipelihara dan diperkuat bahkan diubah oleh manajemen. Budaya organisasi 

sebagai sebuah sistem makna bersama yang dianut oleh para anggota yang 

membedakan organisasi tersebut dengan yang lain (Robbins, 2008).  

Pada dasarnya budaya organisasi sangat erat kaitannya dengan perilaku 

di tempat kerja atau dalam kasus ini adalah kinerja karyawan. Anggapan ini 

terbentuk dari implementasi realistik yang dapat diteladani dari perspektif nilai 

dan keyakinan bersama di dalam organisasi sebagai sumber kekuatan 

terbentuknya budaya organisasi yang solid. Dengan adanya budaya organisasi 

kegiatan menggerakkan dan menghadirkan budaya organisasi menjadi lebih 

mudah, terarah dan lebih fokus kesasaran yang telah ditetapkan. Berubahnya 

perilaku individu secara luas menjadi salah satu faktor yang dapat mempengaruhi 

budaya organisasi dan tata nilai yang dianut. Budaya organisasi yang 

tersosialisasikan dengan baik kepada karyawan, akan mempermudah karyawan 

dalam menyelesaikan pekerjaannya. 
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Kinerja merupakan perilaku nyata yang tampak terlihat dari setiap orang 

sebagai prestasi kerja yang dihasilkan oleh karyawan sesuai dengan peranannya 

dalam perusahaan. Faktor motivasi memiliki hubungan langsung dengan 

individual karyawan. Motivasi memiliki daya perangsang yang sangat kuat atau 

yang disebut dengan daya pendorong sehingga merangsang karyawan untuk mau 

bekerja dan menyelesaikan tugas-tugasnya dengan baik. Dengan hal itu yang 

dapat membedakan antara karyawan satu dengan yang lain, yang mempunyai 

potensi tinggi maupun tidak. Perbedaan ini disebabkan oleh perbedaan motivasi, 

tujuan dan kebutuhan dari masing-masing karyawan untuk bekerja, disisi lain 

karena adanya perbedaan waktu dan tempat. 

Dengan pemberian motivasi dimaksudkan pemberian daya perangsang 

untuk karyawan agar lebih semangat dan giat dalam menyelesaikan tanggung 

jawabnya menyelesaikan pekerjaan yang sudah diberikan, sehingga kinerja 

karyawan dapat meningkat. Motivasi dapat sangat membantu para karyawan 

dalam melakukan pekerjaannya, apabila pemimpin atau manajer memberikan 

motivasi, maka secara otomatis karyawan akan timbul rasa semangat dalam 

dirinya untuk menyelesaikan tanggung jawabnya. Motivasi sebagai proses yang 

menjelaskan intensitas, arah dan ketekunan seseorang individu untuk mencapai 

tujuannya (Robbins, 2008). Faktor motivasi memiliki hubungan langsung dengan 

individual karyawan. Kemampuan manajer untuk memotivasi, mempengaruhi, 

mengarahkan dan berkomunikasi dengan para bawahannya akan menentukan 

efektifitas manajer (Handoko, 2009). 
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Kepuasan kerja merupakan hasil interaksi dengan lingkungan kerja 

perusahaan. Kepuasan kerja menunjukan adanya kesesuaian yang timbul antara 

harapan seseorang dan imbalan yang diberikan setelah melaksanakan pekerjaan. 

Kepuasan terjadi terkait dengan derajat kesukaan dan ketidaksukaan karyawan.  

Kepuasan kerja merupakan sikap umum seorang karyawan terhadap 

pekerjaannya (Robbins, 2006). Kepuasan ataupun ketidakpuasan karyawan 

tergantung pada perbedaan antara apa yang diharapkan. 

Kepuasan kerja seseorang dalam suatu perusahaan sangatlah berbeda 

antara satu karyawan dengan karyawan yang lain. Hal ini dikarenakan adanya 

kebutuhan yang berbeda-beda pula pada tiap-tiap individu karyawan serta 

perbedaan situasi dan kondisi dalam perusahaan yang menyebabkan seseorang 

menjadi puas atau tidak puas dalam menyelesaikan tugasnya.  

Di dalam sebuah perusahaan, peningkatan kinerja karyawan yang tinggi 

sangatlah penting. Hal ini berhubungan dengan hasil produksi yang dihasilkan. 

Kinerja adalah keluaran yang dihasilkan oleh faktor-faktor atau indikator-

indikator suatu pekerjaan atau suatu profesi dalam waktu tertentu (Wirawan, 

2009). Dalam hal ini, yang dimaksud dengan keluaran adalah hasil yang dicapai 

dalam melaksanakan atau menyelesaikan tanggung jawabnya yang diberikan 

oleh pimpinan atau manajer dalam perusahaan tersebut. 

PT. Iskandar Indah Printing Textile adalah perusahaan yang bergerak 

dibidang industri yang memproduksi barang berupa produk kain. Perusahaan ini 

memiliki banyak tenaga kerja yang terlatih dan terdidik, tenaga kerja dalam 
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perusahaan ini menjaga kualitas produk yang dihasilkan dengan selalu 

mengedepankan mutu produksinya. Dengan meningkatkan semangat bekerja 

dalam perusahaan tersebut, harus ada peningkatan dorongan, kepuasan serta 

budaya organisasi yang selalu dijalankan dengan baik untuk menunjang kinerja 

karyawan yang tinggi. Perusahaan harus mampu memenuhi semua kewajiban 

yang dijanjikan kepada karyawan, agar karyawan tidak merasa terjadi 

pelanggaran kontrak yang akan berakibat pada hasil kerja karyawan. 

Dengan adanya hal ini penulis ingin membuktikan benar tidaknya suatu 

organisasi akan berhasil dengan adanya budaya organisasi, motivasi, dan 

kepuasan kerja akan berpengaruh pada perusahaan dengan pembuatan skripsi 

yang berjudul : “PENGARUH BUDAYA ORGANISASI, MOTIVASI, DAN 

KEPUASAN KERJA TERHADAP KINERJA KARYAWAN PT. 

ISKANDAR INDAH PRINTING TEXTILE SURAKARTA.” 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang dipaparkan diatas, maka 

perumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Apakah budaya organisasi berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja 

karyawan pada PT. Iskandar Indah Printing Textile ? 

2. Apakah motivasi berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja karyawan 

pada PT. Iskandar Indah Printing Textile ? 
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3. Apakah kepuasan kerja berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja 

karyawan pada PT. Iskandar Indah Printing Textile ? 

4. Apakah budaya organisasi, motivasi, dan kepuasan kerja berpengaruh 

signifikan secara bersama-sama terhadap kinerja karyawan pada PT. Iskandar 

Indah Printing Textile ? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan penelitian yang berhubungan dengan masalah yang ada 

sebagai berikut : 

1. Untuk menganalisis pengaruh budaya organisasi terhadap kinerja karyawan 

pada PT. Iskandar Indah Printing Textile. 

2. Untuk menganalisis pengaruh motivasi terhadap kinerja karyawan pada PT. 

Iskandar Indah Printing Textile. 

3. Untuk menganalisis pengaruh kepuasan kerja terhadap kinerja karyawan 

pada PT. Iskandar Indah Printing Textile. 

4. Untuk menganalisis pengaruh budaya organisasi, motivasi, dan kepuasan 

kerja karyawan pada PT. Iskandar Indah Printing Textile. 

 

D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkuat teori-teori mengenai 

budaya organisasi, motivasi, dan kepuasan kerja serta untuk mengungkap 
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faktor-faktor dalam kinerja karyawan dan dapat dimanfaatkan untuk 

penelitian selanjutnya, khususnya dibidang yang sesuai. 

2. Manfaat Praktis 

Dengan hasil penelitian ini dapat menjadikan bahan masukan dan 

pertimbangan untuk mengadakan evaluasi bagi PT. Iskandar Indah Printing 

Textile dalam meningkatkan efektivitas, efisiensi, serta mutu kinerja 

karyawan. 

 

E. Sistematika Skripsi 

Dalam penelitian ini disusun sistematika skripsi, sehingga apa yang 

penulis kemukakan dapat dengan mudah untuk dipahami. 

BAB I PENDAHULUAN 

Pendahuluan berisi mengenai latar belakang masalah, perumusan 

masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika 

penyususnan skripsi. 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

Tinjauan pustaka berisi mengenai deskripsi teoritis variabel penelitian 

meliputi budaya organisasi, motivasi, kepuasan kerja dan penelitian 

terdahulu. 
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BAB III METODE PENELITIAN 

Metode penelitian berisi mengenai pengembangan hipotesis, kerangka 

pikiran, definisi operasional dan pengukuran variabel, populasi, 

sampel, metode pengumpulan data, dan metode analisis data. 

BAB IV ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN 

Analisis data dan pembahasan berisi mengenai pengujian data, 

pengujian hipotesis dan pembahasan hasil penelitian. 

BAB V PENUTUP 

Penutup berisi mengenai kesimpulan dari penelitian yang telah 

dilakukan dan saran-saran yang diharapkan ada manfaatnya bagi pihak 

yang bersangkutan dan bagi pembaca. 


