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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Dalam suatu sistem operasi perusahaan, potensi Sumber Daya 

Manusia pada hakekatnya merupakan salah satu modal dan memegang suatu 

peran yang paling penting dalam mencapai tujuan perusahaan. Oleh karena 

itu perusahaan perlu mengelola Sumber Daya Manusia sebaik mungkin. 

Sebab kunci sukses perusahaan bukan hanya pada keunggulan teknologi dan 

tersedianya dana saja, tapi faktor manusia merupakan faktor yang terpenting 

pula. (J.Ravianto, 1986). 

Faktor penentu yang membuat organisasi tetap efektif dan konsisten 

adalah Sumber Daya Manusia, karena peran dan kemampuan Sumber Daya 

Manusia yang baik adalah faktor penggerak utama atas kelancaran kegiatan 

sebuah organisasi. Kemajuan dan keberhasilan perusahaan sangat ditentukan 

oleh keberadaan sumber daya manusianya dengan melihat peranan penting 

sumber daya manusia sehingga perusahaan perlu memperhatikan dan 

mengatur kinerja karyawannya agar tercapai hasil dan tujuan yang maksimal. 

Untuk itu perusahaan harus lebih memperhatikan hal-hal yang penting dalam 

pemeliharaan hubungan yang berkaitan antara perusahaan dan karyawan, 

misalnya dengan melalui pemberian motivasi, kemampuan kerja, dan 

lingkungan kerja yang kondusif untuk meningkatkan kinerja karyawan. 
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Keberhasilan seorang karyawan dalam melaksanakan pekerjaan pada 

sebuah perusahaan dapat diketahui apabila perusahaan menilai atas kinerja 

yang telah dilakukan. Kinerja dapat dikatakan sebagai besarnya hasil yang 

telah dicapai atau yang diberikan seorang karyawan terhadap kemajuan serta 

perkembangan perusahaannya. Hasibuan (dalam Arsyenda, 2013) kinerja 

adalah suatu hasil kerja yang dicapai oleh seseorang dalam melaksanakan 

tugas-tugas yang dibebankan kepadanya yang didasarkan atas kecakapan, 

pengalaman, dan kesungguhan serta waktu. 

Kinerja seorang karyawan dapat diukur dari hasil kegiatan dalam 

kurun waktu tertentu terhadap apa yang dapat dikerjakan sesuai dengan tugas 

dan fungsinya. Sedangkan menurut Mangkunegara (dalam Koesmono, 2005)  

“ kinerja dapat didefinisikan sebagai hasil kerja secara kualitas dan kuantitas 

yang dapat dicapai oleh seseorang dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 

tanggungjawab yang diberikan kepadanya. Apabila karyawan melakukan 

tugas sesuai dengan apa yang diharapkan  oleh perusahaan dan 

menyelesaikannya secara lebih efektif dengan hasil yang maksimal.Agar hasil 

kerja karyawan menjadi efektif dan maksimal maka perlu adanya motivasi, 

dengan motivasi kerja yang tinggi karyawan akan lebih giat didalam 

melaksanakan pekerjaannya, sebaliknya bila motivasi diperusahaan itu rendah 

maka karyawanpun tidak mempunyai semangat kerja, mudah menyerah, 

pesimis dan kesulitan dalam menyelesaikan pekerjaannya.  

Motivasi akan muncul apabila manusia sudah merasa dipenuhi 

kebutuhannya, oleh sebab itu apabila kebutuhannya tidak terpenuhi maka 
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akan timbul masalah yang berakibat pada beberapa kasus yang seringkali 

terjadi pada perusahaan. Misalnya tuntutan kenaikan upah, pemogokan buruh, 

demo buruh dan lain sebagainya, hal ini adalah pertanda bahwa ada 

ketidakpuasan yang dirasakan oleh karyawan terhadap perusahaan.  

Selain faktor motivasi terdapat pula faktor lain yang mempengaruhi 

kinerja karyawan yang berujung pada terwujudnya tujuan organisasi atau 

perusahaan, yaitu faktor kemampuan kerja, kemampuan kerja berhubungan 

dengan  tugas/pekerjaan, sehingga dapat menghasilkam produk berupa barang 

atau jasa sesuai dengan yang diharapkan.  

Perusahaan dituntut mempunyai pegawai yang memiliki pengetahuan 

dan ketrampilan dalam bidang yang menjadi tanggungjawabnya, karena akan 

mendorong tercapainya tujuan organisasi atau perusahaan yang efektif dan 

efisien. Dimensi yang berhubungan dengan kemampuan adalah kematangan 

seorang pegawai yang berkaitan dengan pengetahuan, pengalaman dalam 

bekerja dan ketrampilan dalam menyelesaikan masalah. Selanjutnya, adalah 

faktor lingkungan kerja.  

Lingkungan kerja tempat karyawan tersebut bekerja juga tidak kalah 

pentingnya di dalam meningkatkan kinerja karyawan, dimana lingkungan 

kerja adalah kondisi-kondisi material dan psikologis yang ada dalam 

organisasi. Maka dari itu organisasi atau perusahaan perlu menyediakan 

lingkungan kerja yang memadai dan nyaman seperti lingkungan fisik (tata 

ruang kantor yang nyaman, lingkungan yang bersih, siklus udara yang baik, 

warna yang membuat nyaman, penerangan yang cukup dan mungkin bisa 
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ditambahi dengan musik yang merdu) adapun lingkungan non fisik (suasana 

kerja karyawan, kesejahteraan karyawan, hubungan antar sesama karyawan, 

hubungan antara karyawan dengan pimpinan, hubungan karyawan dengan 

pegawai yang lebih rendah atau dibawahnya, serta tempat ibadah bagi 

keyakinan para karyawan). Lingkungan kerja yang baik dapat mendukung 

pelaksanaan kerja sehingga karyawan memiliki semangat kerja dan 

meningkatkan kinerja karyawan (Husain Umar, 2004).   

Dengan demikian untuk meningkatkan kinerja, perlu diperhatikan 

agar sumber daya manusia dapat bekerja secara efisien dan menampilkan 

kinerja yang dapat meningkatkan produktifitas organisasi atau perusahaan 

maka faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kinerja karyawan tersebut 

menjadi dasar dari perbaikan sumber daya manusia yang ada. 

 Kinerja mengacu pada prestasi kerja karyawan yang diukur 

berdasarkan standard atau kriteria yang telah ditetapkan organisasi. 

Pengelolaan untuk mencapai kinerja karyawan yang maksimal untuk dapat 

meningkatkan kinerja organisasi secara keseluruhan 

Bank Central Asia adalah bank swasta terbesar di Indonesia. Bank ini 

didirikan pada 21 Februari 1957 dengan nama Bank Central Asia NV dan 

pernah merupakan bagian penting dari Grup Salim. Salah satu kantor cabang 

utama berada di kota Solo tepatnya di Jl.Brigjen Slamet Riyadi No.3 Solo. 

Keberhasilan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi di PT.Bank 

Central Asia Tbk(BCA) Kcu Solo Slamet Riyadi akan sangat tergantung dari 

kinerja para karyawannya. Dengan kinerja karyawan yang semakin baik atau 
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meningkat maka pelayanan yang mereka berikan pada nasabah akan semakin 

baik pula.  

Berdasarkan pada uraian tersebut diatas, maka diajukan sebuah 

penelitian dengan judul “Analisis Beberapa Faktor Yang Mempengaruhi 

Kinerja Karyawan PT.Bank Central Asia, Tbk (BCA) Kcu Solo Slamet 

Riyadi”. 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis merumuskan masalah 

penelitian ini sebagai berikut :  

1. Apakah motivasi kerja, kemampuan kerja dan lingkungan kerja 

berpengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan ? 

2. Diantara motivasi kerja, kemampuan kerja dan lingkungan kerja variabel 

mana yang mempunyai pengaruh dominan terhadap kinerja karyawan ? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Adapun yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah : 

1.  Untuk mengetahui apakah motivasi kerja, kemampuan kerja dan 

lingkungan kerja berpengaruh terhadap kinerja karyawan ? 

2.   Untuk mengetahui variabel mana diantara motivasi kerja, kemampuan 

kerja dan lingkungan kerja yang berpengaruh paling dominan terhadap 

kinerja karyawan? 
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D. Manfaat Penelitian 

Manfaat yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah : 

1. Manfaat Teoritis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan bagi 

perkembangan ilmu pengetahuan pada umumnya dan bidang manajemen 

sumber daya manusia pada khususnya serta sebagai referensi bila diadakan 

penelitian lebih lanjut khususnya pada pihak yang ingin mempelajari 

mengenai pengaruh motivasi kerja terhadap kinerja karyawan. 

2. Manfaat Praktis 

Manfaat praktis yang ingin dicapai dalam penelitian ini bagi 

beberapa pihak antara lain : 

a. Bagi Instansi 

Penelitian ini diharapkan mampu digunakan sebagai bahan 

pertimbangan atau masukan kepada perusahaan dalam mengelola 

kinerja karyawan melalui motivasi, kemampuan kerja dan lingkungan 

kerja karyawan. 

b. Bagi Akademisi 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pembelajaran dan 

pengaplikasian ilmu pengetahuan dibidang manajemen, khususnya 

dalam bidang manajemen sumber daya manusia. 

 

 


