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  BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan aset perusahaan yang paling 

mahal dibanding aset-aset yang lain, karena SDM merupakan penggerak utama 

organisasi perusahaan (Agusta, Leonando & Eddy 2013). Hal ini menunjukkan 

bahwa aset perusahaan harus diperhatikan secara layak. Sumber daya 

manusia inilah yang akan bekerja untuk membuat tujuan, memberikan inovasi 

serta mencapai tujuan organisasi perusahaan. Jika dalam upaya untuk 

mengelola sumber daya manusia diperhatikan secara baik dan memenuhi 

standar yang dibutuhkan maka kinerja karyawan akan meningkat. 

Kinerja karyawan sering diartikan sebagai pencapaian tugas, dimana 

karyawan dalam bekerja harus sesuai dengan program kerja organisasi untuk 

menunjukkan dalam mencapai visi, misi dan tujuan organisasi (Sidanti 2015). 

Menurut Susanty & Baskoro (2012) kinerja karyawan merupakan suatu 

ukuran yang dapat digunakan untuk menetapkan perbandingan antara hasil 

pelaksanaan tugas, tanggung jawab yang diberikan oleh organisasi pada 

periode tertentu dan relatif dapat digunakan untuk mengukur prestasi kerja 

atau kinerja organisasi. 

Agar aktivitas perusahaan berjalan dengan baik ataupun memberikan 

peningkatan secara stabil, maka harus memiliki karyawan atau sumber daya 

manusia yang berpengalaman dan berketerampilan untuk mengelola 
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perushaan, sehingga mampu meningkatkan kinerja karyawan dalam 

perusahaan PT. Taspen Surakarta. Peningkatan kinerja karyawan akan 

membawa kemajuan bagi perusahaan untuk dapat bertahan dalam suatu 

persaiangan di lingkungan bisnis yang tidak stabil.  

Kinerja karyawan dipengaruhi oleh berbagai faktor, antara lain: 

motivasi kerja, kemampuan kerja, dan disiplin kerja. Dalam rangka 

meningkatkan kinerja karyawan, motivasi kerja, kemampuan kerja dan 

disiplin kerja memiliki peran penting. Oleh karena itu memotivasi karyawan 

perlu dilakukan untuk mempertahankan prestasi karyawan, serta mampu 

membantu karyawan untuk meningkat kinerjanya sesuai yang diinginkan oleh 

perusahaan itu sendiri.  

Motivasi merupakan kebutuhan yang akan mendorong perubahan 

karyawan untuk melakukan tindakan yang diinginkan oleh perusahan itu 

sendiri. Senada dengan hal tersebut, Widodo (2015: 187) mengemukakan 

bahwa motivasi adalah kekuatan yang ada dalam seseorang, yang mendorong 

perilaku untuk melakukan tindakan. Pemberian motivasi kepada karyawan 

akan membuat karyawan lebih memiliki kekuatan, semangat, dan karyawan 

merasa terarahkan dalam melakukan tugasnya. 

Kemampuan merupakan faktor terpenting yang dimiliki seseorang 

untuk melakukan berbagai tugas sehingga dapat menghasilkan pekerjaan 

yang optimal (Chasanah dan Ade rustiana, 2017). Kemampuan berhubungan 

dengan kecakapan seseorang dalam melakukan suatu pekerjaan dan 

merupakan satu faktor yang sangat penting dalam meningkatkan kinerja atau 
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produktivitas tenaga kerja, dalam arti seseorang dapat bekerja mencapai hasil 

yang memuaskan dalam bekerja tergantung dari kecakapan atau kemampuan 

yang dimilikinya (Esa dan Dian, 2014). 

Disiplin kerja adalah suatu alat yang digunakan manajer untuk 

mengubah suatu perilaku serta sebagai suatu upaya untuk meningkatkan 

kesadaran dan kesediaan seseorang mentaati semua peraturan organisasi dan 

norma-norma sosial yang berlaku, indikator dari disiplin kerja adalah: 

kehadiran, ketaatan pada peraturan kerja, dan ketaatan pada standar kerja 

(Rivai, 2009: 825) dalam Wariati, Dahniar, & Sugiati (2015). Untuk itu 

disiplin harus ditumbuh kembangkan agar selalu tumbuh ketertiban dan 

evisiensi.  

Berdasarkan latar belakang dan uraian diatas, peneliti akan menguji 

faktor faktor yang mempengaruhi kinerja karyawan PT Taspen Solo. 

Penelitian ini menggunakan variabel motivasi kerja, kemampuan kerja, dan 

displin kerja sebagai variabel Independen. 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah diatas penelitian ini akan 

menganalisa tentang pengaruh motivasi kerja, kemampuan kerja, dan disiplin 

kerja terhadap kinerja karyawan pada PT Taspen Surakarta dengan rumusan 

masalah sebagai berikut: 

1. Apakah motivasi kerja berpengaruh terhadap kinerja karyawan PT. 

Taspen Surakarta? 
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2. Apakah kemampuan kerja berpengaruh berpengaruh terhadap kinerja 

karyawan PT. Taspen Surakarta? 

3. Apakah disiplin kerja berpengaruh terhadap kinerja karyawan PT. Taspen 

Surakarta? 

4. Apakah motivasi kerja, kemampuan kerja, dan disiplin kerja berpengaruh 

terhadap kinerja karyawan PT. Taspen Surakarta? 

5. Diantara variabel motivasi kerja, kemampuan kerja, dan disiplin kerja  

manakah yang paling dominan berpengaruh terhadap kinerja karyawan 

PT. Taspen Surakarta? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Penelitian tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja karyawan, 

ini bertujuan: 

1.   Menganalisis pengaruh motivasi kerja terhadap terhadap kinerja 

karyawan PT. Taspen Surakarta. 

2.   Menganalisis pengaruh kemampuan kerja terhadap kinerja 

karyawan PT. Taspen Surakarta. 

3.   Menganalisis pengaruh disiplin kerja terhadap kinerja karyawan 

PT. Taspen Surakarta. 

4.   Menganalisis pengaruh motivasi kerja, kemampuan kerja, dan 

disiplin kerja terhadap kinerja karyawan PT. Taspen Surakarta. 

5.   Menganalisis variabel yang paling dominan kinerja karyawan PT. 

Taspen Surakarta. 
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D. Manfaat Penelitian 

Hal penting dari penelitian adalah kemanfaatan yang diperoleh atau 

diterapkan setelah terungkapnya hasil penelitian. Adapun manfaat yang 

diharapkan dari penelitian ini adalah : 

1. Manfaat praktis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi pertimbangan 

sebagai bahan masukan dan pertimbangan bagi perusahaan dalam 

menentukan langkah yang diambil terutama dalam motivasi kerja, 

kemampuan kerja, dan disiplin kerja karyawan  untuk meningkatkan 

kinerja karyawan. 

2. Manfaat teoritis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan di 

bidang SDM dan dapat digunakan sebagai referensi bagi penelitian yang 

lebih lanjut. 

 

E. Sistematika Penulisan 

Untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai penelitian yang 

dilakukan, sehingga disusunlah suatu sistematika penulisan yang berisi 

informasi mengenai materi dan hal-hal yang dibahas dalam tiap-tiap bab. 

Adapun penelitian ini dibagi menjadi 5 bagian dengan sistematika penelitian 

sebagai berikut: 

 

 



6 

 

BAB I   PENDAHULUAN 

Bab ini menjelaskan tentang latar belakang masalah, perumusan 

masalah yang diambil, tujuan dan manfaat penelitian serta 

sistematika penulisan. 

BAB II  TINJAUAN PUSTAKA 

Bab ini menjelaskan tentang landasan teori yang terdiri dari 

motivasi, kemampuan, disiplin kerja, dan kinerja karyawan. 

Kemudian dilanjutkan dengan penelitian terdahulu, kerangka 

pemikiran teoritis guna memperjelas maksud penelitian dan 

membantu dalam berfikir secara logis, serta hipotesis yang 

digunakan. 

BAB III METODE PENELITIAN 

Bab ini menjelaskan bagaimana penelitian ini dilaksanakan 

secara operasional. Dalam bab ini diuraikan mengenai ruang 

lingkup penelitian, data dan sumber data, metode pengumpulan 

data, penentuan populasi dan sampel, definisi operasional dan 

pengukuran variabel, serta metode analisis data. 

BAB IV  HASIL PEMBAHASAN 

Bab empat berisi pembahasan. Dijelaskan mengenai sejarah 

singkat organisasi, karakteristik responden,analisis data dan 

pembahasan penelitian, pembuktian dari hipotesis yang 

dipaparkan dalam bab satu serta jawaban atas pertanyaan pada 

perumusan masalah. 
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BAB V   PENUTUP 

Bab ini berisi kesimpulan, keterbatasan dan saran untuk 

penelitian selanjutnya berdasarkan hasil pembahasan bab-bab 

sebelumnya.  


