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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar  Belakang  Masalah 

Suatu perusahaan tentunya harus menunjang prestasi kerja karyawannya 

terlebih  lagi  di  era  sekarang  yang  semakin  menjadikan perusahaan   lebih   

berkembang   dan  bertahan  dalam  persaingan  yang semakin  tajam.  Karena  

besar  kecilnya  suatu  perusahaan  dipengaruhi oleh  prestasi  kerja  karyawan  

yang  bekerja  secara  maksimal  demi kemajuan  perusahaan. 

Apabila  ingin meningkatkan prestasi kerja karyawan  guna  untuk 

memajukan perusahaan harus mempunyai komitmen  terhadap perkembangan 

kualitas sumber daya manusia. Karyawan adalah  sumber daya manusia dari 

suatu perusahaan perlu dikelola secara profesional  agar  terwujud keseimbangan  

antara  kebutuhan  karyawan dan  kemampuan  organisasi  perusahaan  untuk  

mencapai suatu  tujuan perusahaan  yang  sudah  direncanakan.  Dengan  

demikian  untuk menciptakan   perusahaan  yang  mampu  untuk  bersaing  

dengan perusahaan   lainnya  juga  harus  memperhatikan  faktor  dari  segi  

iklimorganisasi,  kesehatan  dan  tingkat  absensi  karyawan   yang  mampu 

membawa  para  karyawannya  untuk  meningkatkan   prestasi,   tetapi 

dalamrangka   pencapaian   tujuan  organisasi  bukanlah  hal  yang  mudah 

dilakukan  oleh  perusahaan.  

Hal  ini  disebabkan  karena  pada  dasarnya  manusia memiliki 

karakteristik tingkah laku   yang   berbeda-beda  sesuai  dengan  kebutuhannya.  
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Iklim organisasi adalah serangkaian keadaan lingkungan kerja yang dirasakan 

secara langsung atau tidak langsung oleh karyawan (Gibson, dkk 1992). 

Djatmiko (2005) menyebutkan bahwa unsur-unsur yang mengkontribusi 

terciptanya iklim organisasi   yang menyenangkan adalah:  1) Kualitas 

kepemimpinan;  2)  kadar kepercayaan; 3) komunikasi  ke atas dan ke bawah;  4)  

perasaan melakukan pekerjaan yang bermanfaat; 5) tanggung jawab;  6) imbalan 

yang adil;  7) tekanan pekerjaan yang nalar;  8) kesempatan; 9) pengendalian, 

struktur, dan birokrasi yang nalar; 10)  keterlibatan karyawan, selalu 

berpartisipasi. 

Kebijakan serta praktek manajemen sebagai faktor pengaruh yang penting 

terhadap   iklim organisasi senantiasa mempengaruhi seluruh kondisi dasar dan 

perilaku individu dalam  suatu perusahaan, dan pemimpin  juga  salah  satu  

faktor  yang  paling dominan  untuk  mempengaruhi bentuk dari iklim organisasi. 

Sehingga berdampak terhadap faktor-faktor  lain yang mempengaruhi pencapaian 

tujuan perusahaan. 

Ada pula faktor dari segi kesehatan yang berpengaruh terhadap prestasi 

kerja karyawan, karena  dalam melakukan tugasnya, seorang karyawan harus 

dalam keadaan sehat baik itu sehat jasmani maupun rohani serta dalam 

lingkungan kerja yang sehat pula karena tingkat prestasi  kerja  sangat 

dipengaruhi oleh kesehatan dari karyawan, seperti hubungan yang searah yang 

saling menguntungkan satu sama lain, antara karyawan dan perusahaan itu 

sendiri. 
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Selain dari faktor iklim organisasi dan kesehatan, tingkat absensi juga  

mempengaruhi  prestasi  seorang karyawan di perusahaan. Tingkat absensi yang 

tinggi menunjukkan  bahwa  semangat  kerja seorang karyawan tersebut rendah. 

Sebaliknya, tingkat absensi yang rendah menunjukkan bahwa semangat kerja 

karyawan  tinggi. Oleh  karena  itu untuk meningkatkan kemampuan tenaga kerja  

karyawan, perusahaan harus menjalankan usaha untuk mengembangkan 

kemampuan tenaga kerjanya. Tujuan dari pengembangan adalah memperbaiki 

prestasi kerja dalam mencapai hasil yang telah ditetapkan  oleh  perusahaan. 

Tingkat absensi yang tinggi menunjukkan bahwa semangat kerja seorang  

karyawan itu rendah. Sebaliknya, tingkat absensi yang rendah menunjukkan 

bahwa semangat kerja seorang  karyawan tinggi. Oleh karena itu untuk  

meningkatkan prestasi kerja karyawan, perusahaan harus menjalankan usaha 

untuk mengembangkan kemampuan tenaga kerjanya sehingga para karyawan 

dapat mencapai prestasi kerja dengan mudah. 

Dengan  demikian  perusahaan  yang  dituju  oleh  penulis  adalah  di 

Telkom Indonesia  yang  berada  di Solo.  PT.  Telekomunikasi  Indonesia  

(Telkom)  adalah  Badan  Usaha  Milik  Negara yang  bergerak  dalam  bidang  

pelayanan  jasa  telekomunikasi  untuk  umum  dalam negeri. Telkom akan 

mengelola bisnis melalui praktek-praktek terbaik dengan mengoptimalkan 

sumber daya yang unggul serta mampu bersaing dengan perusahaan yang 

bergerak pada bidang pelayanan jasa telekomunikasi, penggunaan teknologi yang 

kompetitif, serta membangun kemitraan yang saling menguntungkan dan saling 

mendukung secara sinergis. 
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Berdasarkan  uraian  diatas,  karyawan dapat tumbuh dengan baik dan 

terarah sehingga diharapkan prestasi kerja karyaawan akan meningkat sehingga 

tujuan perusahaan bisa tercapai. Maka  penulis  berkeinginan  untuk  melakukan  

penelitian ini  untuk mengetahui apa saja yang mempengaruhi prestasi kerja 

karyawan  di  suatu  perusahaan  dengan mengambil judul “Pengaruh Iklim 

Organisasi, Kesehatan, dan Tingkat Absensi Terhadap Prestasi Kerja Karyawan 

di Telkom Indonesia Surakarta”. 

 

B. Rumusan Masalah 

1. Apakah iklim organisasi berpengaruh terhadap prestasi kerja karyawan di 

Telkom Indonesia Surakarta? 

2. Apakah kesehatan berpengaruh terhadap prestasi kerja karyawan di Telkom 

Indonesia Surakarta? 

3. Apakah tingkat absensi berpengaruh terhadap prestasi kerja karyawan di 

Telkom Indonesia Surakarta? 

4. Apakah iklim organisasi, kesehatan dan tingkat absensi berpengaruh terhadap 

prestasi kerja karyawan di Telkom Indonesia Surakarta? 

 

C. Tujuan Penelitian 

1. Untuk mengetahui dan menguji secara empiris  pengaruh iklim organisasi 

terhadap prestasi kerja karyawan di Telkom Indonesia Surakarta. 

2. Untuk mengetahui dan menguji secara empiris pengaruh kesehatan terhadap 

prestasi kerja karyawan di Telkom Indonesia Surakarta. 
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3. Untuk mengetahui dan menguji secara empiris pengaruh tingkat absensi 

terhadap prestasi kerja karyawan di Telkom Indonesia Surakarta 

 

D. Kontribusi  

1. Manfaat Teoritis 

a. Sebagai sarana untuk memberikan suatu gagasan, ide-ide, maupun 

sumbangan pikiran terhadap upaya untuk meningkatkan prestasi kerja 

karyawan. 

b. Sebagai sumber referensi dan informasi tambahan dalam bidang sumber 

daya manusia, khususnya yang berhubungan dengan iklim organisasi, 

kesehatan, tingkat absensi, dan prestasi kerja karyawan. 

2. Manfaat Praktis 

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi informasi dan bahan 

pertimbangan bagi Telkom Indonesia Surakartadalam mengembangkan 

dan menerapkan kebijakan yang berhubungan dengan iklim organisasi, 

kesehatan, tingkat absensi, dan prestasi kerja karyawan. 

 

E. Sistematika Penulisan Skrripsi 

Suatu  karya  ilmiah  memerlukan  sistematika  yang  baik,  teratur,  dan  

terperinci,  demikian  pula  dalam  skripsi  ini,  penulis  mencantumkan  secara  

urut  dari  bab  ke  bab  tentang  sistematikanya.  Adapun  sistematika  skripsi  

yang  penulis  lakukan  adalah  sebagai  berikut: 
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BAB I PENDAHULUAN 

Bab ini berisi tentang : Latar belakang masalah, perumusan masalah, 

tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan. 

 BABII TIJAUAN PUSTAKA 

Bab  ini  berisi  tentang  : pengertian manajemen SDM beserta fungsi  

SDM, pengertian prestasi kerja, pengertian iklim organisasi,  

pengertian kesehatan, dan tingkat absensi,kerangka teoritis, dan 

pengembangan hipotesis. 

 BAB III METODE PENELITIAN 

Bab  ini  berisi  tentang  :  objek penelitian, populasi, sampel dan  

teknik pengambilan sampel, sumber data,  teknik  pengambilan data,  

definisi operasional dan  pengukuran  variabel, instrument penelitian,  

teknik  analisis data. 

 BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Bab  ini  berisi  tentang : Gambaran  umum  lokasi  penelitian,  hasil  

analisis  data,  dan  pembahasannya. 

 BAB V PENUTUP 

Bab  ini  berisi  tentang :  Kesimpulan dari serangkaian pembahasan  

penelitian yang dilakukan, sarana-sarana yang perlu untuk  

disampaikan, baik untuk subyek penelitian maupun bagi penelitian  

selanjutnya. 

 

 


