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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Dalam perjalanan suatu organisasi perusahaan tidak terlepas dari peran 

sumber daya manusia yang menjadi pendukung utama dalam pelaksanaan 

prosedur, aturan, dan operasional. Maka dari itu, sumber daya manusia dipandang 

sebagai aset yang harus dijaga, dimana agar dapat memacu timbulnya disiplin 

kerja dan menciptakan kepuasan kerja bagi karyawannya, misalnya dengan 

pemberian lingkungan kerja yang kondusif, pemahaman mengenai disiplin kerja 

dan kepuasan kerja untuk meningkatkan kinerja karyawan. Sebaik apapun strategi 

yang dibuat perusahaan, maka strategi tersebut tidak akan dilaksanakan dengan 

baik bila tidak disertai sikap yang positif dari karyawan.  

Kinerja karyawan adalah hasil kerja yang dilakukan oleh seseorang dalam 

suatu organisasi agar tercapai tujuan yang diiginkan suatu organisasi dan 

meminimalisir kerugian, dengan demikian pemeliharaan tenaga kerja mutlak 

diperlukan baik moral maupun fisik, dengan adanya lingkungan kerja yang baik, 

yang dapat memenuhi kebutuhan karyawan dengan sendirinya karyawan akan 

menyadari tanggung jawabnya terhadap perusahaan. Faktor yang dapat 

mendorong kinerja karyawan adalah lingkungan kerja. Lingkungan kerja  adalah 

suatu lingkungan dimana karyawan bekerja dan segala sesuatu yang ada disekitar 

para karyawan tersebut, yang mana dapat mempengaruhi mereka dalam 

menjalankan tugas dan peran masing-masing. Kondisi dan suasana lingkungan 
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kerja yang baik akan tercipta dengan adanya penyusunan organisasi secara baik 

dan benar sebagaimana yang dikatakan oleh Sarwoto (2009 : 99 ) bahwa suasana 

kerja yang baik dihasilkan terutama dalam organisasi yang tersusun secara baik, 

sedangkan suasana kerja yang kurang baik banyak dtimbulkan oleh organisasi 

yang tidak tersusun dengan baik pula. 

Lingkungan kerja dapat digunakan sebagai faktor untuk meningkatkan 

disiplin kerja dan kepuasan kerja karyawan. Disiplin kerja sangat penting untuk 

pertumbuhan organisasi, digunakan terutama untuk memotivasi karyawan agar 

dapat mendisiplinkan diri dalam melaksanakan pekerjaan baik secara perorangan 

maupun kelompok. Disamping itu disiplin bermanfaat mendidik karyawan untuk 

mematuhi dan menyenangi peraturan, prosedur, maupun kebijakan yang ada, 

sehingga dapat menghasilkan kinerja yang baik. Menurut T.Hani Handoko 

(2010:208) “Disiplin hendaknya juga diterapkan segera atau secepat mungkin 

agar karyawan dapat memahami hubungan yang dialaminya. Dengan demikian, 

kemungkinan pelanggaran atau penyelewengan sejenis waktu yang akan datang 

bisa diperkecil”. 

Kepuasan kerja karyawan dalam suatu organisasi sangat penting 

peranannya dalam rangka menciptakan unjuk kerja yang baik. Karyawan yang 

memiliki kepuasan tinggi dalam pekerjaannya memiliki unjuk kerja yang lebih 

baik dalam menjalankan tugasnya daripada mereka yang merasa tidak puas 

dengan pekerjaannya.  
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Hal ini menunjukkan bahwa kepuasan kerja dari seseorang akan ikut jadi 

penentu kelangsungan operasional suatu perusahaan. Dalam hal ini, mengenai 

penyediaan jasa, perpustakaan merupakan salah satu penyediaan jasa seperti untuk 

meminjamkan buku, tempat umum untuk membaca, bahkan menyediakan 

segudang ilmu yang terdapat dalam buku bagi pengunjung perpustakaan. Banyak 

buku-buku dijual dengan harga yang lumayan mahal membuat mahasiswa 

terkadang enggan untuk mengeluarkan uang untuk membeli buku. Terutama 

untuk kalangan mahasiswa yang kebanyakan memiliki jumlah uang yang minim. 

Salah satu perpustakaan yang telah dibangun adalah perpustakaan pusat 

pada Universitas Muhammadiyah Surakarta atau UMS.  Perpustakaan UMS 

merupakan perpustakaan yang modern, yaitu perpustakaan yang didukung oleh 

teknologi informasi dan komunikasi dalam usaha mendukung kegiatan proses 

belajar mengajar (fungsi edukatif) di UMS secara lebih lebih efektif dan efisien, 

dengan hasil akhir yang optimal. Dalam perjalanan perpustakaan UMS ini hingga 

menjadi seperti sekarang, tidak dipungkiri dari peran kinerja para staf di 

perpustakaan UMS. Berbagai pelayanan dari kinerja karyawan diberikan dengan 

semakin baik kedepannya bagi mahasiswa tidak lain bertujuan untuk memberikan 

kepuasaan bagi mahasiswa UMS serta masyarakat umum yang berkunjung ke 

perpustakaan pusat UMS.   

Kinerja para staf yang baik tersebut tidak lain dipengaruhi oleh lingkungan 

kerja yang nyaman, yang memacu disiplin kerja bagi para staf di perpustakaan 

pusat UMS. Berdasarkan uraian di atas maka penulis tertarik untuk mengadakan 

penelitian dengan judul: “ANALISIS BEBERAPA FAKTOR YANG 
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MEMPENGARUHI KINERJA KARYAWAN PADA PERPUSTAKAAN 

PUSAT UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA”. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian dari latar belakang penelitian tersebut diatas mengenai 

Perpustakaan Pusat UMS, maka untuk memperoleh gambaran mengenai 

permasalahan penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut : 

1. Adakah pengaruh signifikan lingkungan kerja, disiplin kerja, dan kepuasan 

kerja terhadap kinerja karyawan? 

2. Diantara lingkungan kerja, disiplin kerja, dan kepuasan kerja variabel 

mana yang punya pengaruh dominan terhadap kinerja karyawan? 

C. Tujuan Penelitian 

1. Untuk mengetahui pengaruh lingkungan kerja, disiplin kerja, dan kepuasan 

kerja terhadap kinerja karyawan. 

2. Untuk mengetahui variabel mana diantara lingkungan kerja, disiplin kerja, 

dan kepuasan kerja yang berpengaruh dominan terhadap kinerja karyawan. 

D. Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 

1. Manfaat Teoritis 

a. Untuk mengembangkan wawasan ilmu sumber daya manusia khususnya 

mengenai pengaruh lingkungan kerja, disiplin kerja, dan kepuasan kerja 

terhadap kinerja karyawan pada Perpustakaan Pusat UMS. 
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b. Dapat menerapkan teori-teori yang telah diperoleh selama penulis 

berkuliah di Jurusan Manajemen fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas 

Muhammadiyah Surakarta. 

c. Memberikan kontribusi pada pengembangan ilmu, terutama bidang ilmu 

Manajemen Sumber Daya Manusia.  

2. Manfaat Praktis 

a. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dan 

dapat dijadikan bahan masukan bagi Perpustakaan Pusat UMS. 

b. Melatih penulis dalam melakukan proses kemandirian dan bersosialisasi 

dengan masyarakat atau orang lain dalam dunia organisasi perusahaan. 

c. Menjadikan hasil penelitian ini sebagai ilmu bekal untuk memasuki dunia 

kerja nanti. 

 

 

 

 

 

 

 

 


